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Milyen témákat érintünk?

• Kutatás előtt: Mi a cél? Mit szeretnénk elérni? 

• Hogyan kezdjünk hozzá?

• Mit gyűjtsünk össze? 

• Hol kutassunk?

• A családfakutatás forrásai

• Hogyan dolgozzuk fel az adatokat

2



Mi a cél, mit találhatunk?

Fotók: Fortepan
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Hol kutassunk?
• Hazai és külföldi gyűjtemények, adatbázisok

• Levéltárak
• országos (pl. MNL OL, Österreichischen Staatsarchiv),
• megyei (pl. MNL tagintézmények),
• városi (pl. Budapest Főváros Levéltára, Győr, Székesfehérvár, Tatabánya),

• egyházi (pl. katolikus, református, evangélikus, zsidó, szerb ortodox),

• szaklevéltárak (pl. MÁV Archívum, ÁBTL, Országgyűlési),

• egyetemi (pl. SOTE, BME, ELTE, Közgáz, Szegedi TL, Pécsi TL, Pannon Egyetem),

• magánlevéltárak (pl. Hegedűs Ferenc)

• Könyvtárak
• helyben kutatható (pl. OSZK, KSH, Fővárosi Szabó Ervin, Magyarországi Németek Könyvtára),
• digitális (pl. MEK, Arcanum Digitális Tudománytár, Verseghy Ferenc, Vasi Digitális,

Erdélyi Magyar Elektronikus, „Örökség- Kultúra”, KlimoTheca),

• Múzeumok (pl. Néprajzi, Kereskedelmi és vendéglátóipari),

• Internet (pl. AOL, Hungaricana, KSH helységnévtárak, MACSE, FamilySearch)
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https://mnl.gov.hu/ol
https://www.oesta.gv.at/home
https://mnl.gov.hu/tagintezmenyek
http://bfl.archivportal.hu/adatbazisok/hu
https://vleveltar.gyor.hu/menu/5/
http://www.albaarchivum.hu/hu/2014-07-07-09-25-03/fond-es-allagjegyzek
http://tbleveltar.hu/kateg-6-1-gyujtemenyeink.html
https://melte.hu/node/37
https://melte.hu/node/38
https://eol.lutheran.hu/
https://www.milev.hu/csalaacutedkutatoacute-koumlzpont.html
https://melte.hu/node/117
https://www.mavcsoport.hu/mav-szk/fondjegyzekek
https://www.abtl.hu/
https://www.ogyk.hu/hu
http://semmelweis.hu/leveltar/files/2014/03/Fondesallagjegyzek_2015.pdf
https://www.omikk.bme.hu/leveltar
https://konyvtar.elte.hu/hu/konyvtarak/egyetemi-konyvtar-es-leveltar-egyetemi-leveltar
https://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=8528
http://www.archivportal.hu/hu/leveltarak/szegedi-tudomanyegyetem-leveltara/
https://leveltar.pte.hu/
http://konyvtar.uni-pannon.hu/hu/node/44
http://www.oszk.hu/oszk_katalogusok
http://konyvtar.ksh.hu/
http://www.fszek.hu/szolgaltatasok
http://bibliothek.hu/hu/
http://www.mek.oszk.hu/
https://www.arcanum.hu/hu/adatbazisok/
http://portal.vfmk.hu/
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/web/guest/home
http://adatbank.transindex.ro/
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/az_ekonyvtar_bemutatasa.php
https://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi
http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz
https://mkvm.hu/gyujtemenyek/
https://adatbazisokonline.hu/
https://hungaricana.hu/hu
http://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=KONYVEK
https://macse.hu/society/adattarak.php
https://www.familysearch.org/search/catalog


Hogyan kutassunk?

5



6

Családi adatlapok



A CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS FORRÁSAI
• Szájhagyomány (családi emlékezet, helyi emlékezet, visszaemlékezések – igazságtartalma?)

• Levéltári írott források (egyházi és polgári anyakönyvek, összeírások, lakcímjegyzékek,

névváltozások jegyzékei, katonai iratok, céhes iratok stb.)

• Egyéb írott források (családi feljegyzések, nemesség-igazolások, címereslevelek, önéletrajzok,

naplók, elbeszélő források, iskolai értesítők, periratok, családi bibliák, munkakönyvek, igazolványok,

bérletek, tagsági könyvek, orvosi és telekkönyvi iratok stb.)

• Nyomtatott források (pl. család- és helytörténeti könyvek, újságok, születési, keresztelési,

házassági értesítők, gyászjelentések, meghívók, névjegyek)

• Síremlékek, sírkövek feliratai

• Épületeken elhelyezett feliratok (pl. emléktáblák, építési feljegyzések)

• Fényképek, portrék, festmények, grafikák

• Tárgyi emlékek (pl. feliratozott textília, bútor, edény)
7



Családi források - családi irattár
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• Anyakönyvi kivonatok, keresztlevelek, házasságlevelek

• Családi Biblia, imakönyv

• Iskolai bizonyítványok, évkönyvek, értesítők

• Igazolvány, munkakönyv, tagsági könyv, iparengedély

• Iratok, okiratok, szerződések, végrendeletek

• Gyászjelentések, kivágott gyászhírek

• Katonai iratok (behívó, katonakönyv, leszerelési, szabadságolási), kitüntetések

• Családi fényképek (jegyzetek: hol, mikor készült és ki van a képen)

• Kórházi zárójelentések, oltási könyv és egyéb egészségügyi iratok

• Levelek, naplók, képeslapok, meghívó, családi elbeszélések visszaemlékezések

• Életrajzok, önéletrajzok, származásigazolás, családfa, névjegy

…bármilyen irat, tárgy, amely a családhoz kapcsolódik



Kutatás levéltári forrásai

• Anyakönyvek

• Iskolai anyakönyvek, 
évkönyvek

• Megyei, városi, községi iratok

• Összeírások, népszámlálás

• Urbáriumok és úrbéri 
tabellák

• Katonaállítási lajstromok

• Egyházlátogatási jelentések

• Birtoklevelek, telekkönyvek
99

• Periratok

• Hagyatéki leltárok, végrendeletek

• Árvaszéki, közgyámi iratok, 
gyámság alatt állók névjegyzéke

• Céhes iratok, vállalati iratok

• Hitelinformációs adatok

• Szerződések, közjegyzői iratok, 
jegyzőkönyvek

• Családi iratok, levelek, 
naplók, emlékiratok stb.



• Földhivatali nyilvántartások

• Polgárjegyzékek, polgárkönyvek

• Temetői nyilvántartások

• Házjegyzékek, lakónyilvántartások, címtárak

• Történelmi, helytörténeti munkák

• Gyászjelentések (pl. OSZK), gyászhírek (pl. gyaszhir.hu)

• Települési családkönyvek (lásd: genealogy.net, MACSE gyűjtemény, stb.)

• Megyei és ország leírások (pl. Bél Mátyás országleírása (Notitia Hungariae novae ...) kritikai kiadása)

• Forrásgyűjtemények, forráskiadványok (pl. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások 1752–1850)

• Szakirodalom gyűjtemények (pl. nemes családok, német betelepítés)

• Szakdolgozatok, doktori disszertációk
10

Kutatás forrásai lehetnek még

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/663648
http://www.gyaszhir.hu/gyaszhirdetesek.html
http://ofb.genealogy.net/
http://www.macse.hu/society/csaladkonyv_keres.php
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZSM_Kozl_29_ProMemoria/?pg=0&layout=s
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato#szakirodalom
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato#betelep%C3%ADt%C3%A9s


Kutatás forrásai – Anyakönyv

Forrás: Törökbálint RK - Kereszteltek anyakönyve 1875-1884 (MNL: A0489, FS: 489 - 118.) 

• Az anyakönyvek fajtái

• Az anyakönyv nyelve

• Milyen adatokat 
tartalmaznak?

• Megsemmisült 
anyakönyvek

• Hol találhatók?
• Levéltárban
• Online

• Kutatási korlátozások!
(130-85-30)
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-N3SG-9?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXXS1-73P
https://macse.hu/society/megsemmisult-akv.php
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Anyakönyvek online

Segédletek: 
• MNL AdabázisokOnline (Mikrofilm anyakönyvek)
• Helységnévtárak (pl. Magyarország történeti helységnévtára (KSH) )
• Egyházi sematizmusok (pl. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)
• Kálniczky-katalógus (1. kötet, 2. kötet) – pontatlanságok!

https://matricula.hu/
https://www.familysearch.org/search/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek/hierarchia
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MoTortHelysegnevt/
http://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=KONYVEK
http://www.bibliotheca.hu/schematismus/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_04_1/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_04_2/?pg=0&layout=s
https://macse.hu/society/linkek.php?id=Anyak%C3%B6nyvek
https://macse.hu/databases/hu/default.aspx


Helységnévtárak

• Magyarország helységnévtárai (1873–1913)

• A Magyar Köztársaság helységnévtára

• Magyar Digitális Helynévtár

• Sebők László: Határon túli magyar helységnévszótár

• Szabó M. Attila: Erdélyi helységnévtár

• Vajdasági helységnévtár

• Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763—1995)

• Baranya megyei településjegyzék (összeállította: Wéber György)
13

http://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=KONYVEK
http://www.ksh.hu/apps/hntr.main
http://mdh.unideb.hu/
http://sebok2.adatbank.transindex.ro/
http://szabo.adatbank.transindex.ro/
https://www.vajma.info/oldal/helysegnevtar
http://bencsik.adatbank.transindex.ro/
https://macse.hu/society/doc/baranyai_telep_hovatartozas.xls
http://konyvtar.ksh.hu/inc/kb_statisztika/helysegnevtar/1907/index.html


Nemességkutatás forrásai
• Címeres nemes levelek (pl. MNL címereslevelei)

• Királyi Könyvek (Libri Regii - a királyi kancellárián vezetett másolati könyvek, a király nevében kiadott jelentősebb 
okiratok - birtok, ingatlan adományozása, kiváltságok adományozása vagy azoktól való megfosztás, cím, vármegyék, 
városok, mezővárosok, községek, testületek részére adott kiváltságok, magánügyletek jóváhagyása, stb.)

• Nemesség bizonyító iratok (1723-1784, 1784-1848) és jegyzőkönyvek

• Nemesi iratok (acta nobilitaria – armálisok, nemesi összeírások, taxajegyzékek, magisztrátusi jegyzőkönyvek, 
bizonyságlevelek, birtokadománylevelek, címeres levelek, oklevelek, címerpecsét lenyomatok, stb.)

• Genealógiai táblák, XIII-XIX. század (birtokos nemesség családfái)

• Megyei levéltárak nemességi iratai (Acta Nobilium Comitatuum)

• Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch (egész kontinensre kiterjedő címereskönyv; országok, 
régiók szerint külön kötetekben. Lásd még itt: Arcanum Kézikönyvtár - Siebmacher: Wappenbuch
Hátránya: a címerek egy részét rajzsablonok alapján készítették, így azok gyakran pontatlanok.)

• Szakirodalom (lásd még: Berkes József: Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz)
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Figyelem! Nagyon hasznosak, útbaigazítást adhatnak, de elsődleges és kizárólagos forrásként nem használható a 
18-20. századi genealógiai szakirodalom - családi közlések, magángyűjtések, sok téves adat.

Elsősorban levéltári forrásokat használva állítsuk össze a családfát!

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/
https://www.familysearch.org/search/catalog/52539?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/49278?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/121344?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Btitle:Acta%20%2Btitle:nobilium%20%2Btitle:comitatuum
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/SiebmacherWappenbuch/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Siebmacher-siebmacher-wappenbuch-1/
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato#szakirodalom
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato


Genealógiai gyűjtemények

• Illésy-gyűjtemény (Illésy János - nemes családok nemessége tényének bizonyítása -
megadja az illető családra vonatkozó és az MNL-ben található iratok jelzetét - sok 
esetben más levéltárra is utal)

• Peláthy-gyűjtemény (Peláthy György genealógus, heraldikai vállalkozó - "Heraldika 
Nemességi Iroda" különböző családok nemességének kutatására vonatkozó 
betűrendben elrendezett XVI-XX. századi iratokat tartalmaz)

• Daróczy-gyűjtemény (az eredeti, kéziratos anyagot a Dunamelléki Egyházkerület Ráday 
Levéltárában őrzik)

• Pataky-gyűjtemény (Pataky Károly genealógus kézirata - elsősorban erdélyi, kisebb 
mértékben magyarországi nemes családok genealógiai adatait tartalmazza)

• Vásárhelyi-gyűjtemény (Hungarian genealogical tables, 1600-1900)
(Vásárhelyi Miklós genealógus kézirata)
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https://www.familysearch.org/search/catalog/100312?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/75690?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/157668?availability=Family%20History%20Library


Illésy-gyűjtemény („Illésy-patika”)
A feltárócédulák általában a következő adatokat tartalmazzák:

• az adományos 
• család-, elő- és keresztneve,
• feleségének neve,
• leszármazottaik és azok házastársainak nevei,
• testvérei és azok házastársainak és leszármazottainak nevei,
• eltérő családnevű rokonok, vagy adományostársak és azok házastársainak, leszármazottainak nevei,

• az adománylevél 
• kiadójának neve,
• a kiadás helye,
• a kiadás időpontja,
• az adomány fajtája,
• az oklevél kihirdetésének helye,
• a kihirdetés ideje,

• birtokadomány esetében az adományozott birtok neve és megyéje,

• országos levéltári jelzetek,

• utalás a jelzet alatt található forrás fajtájára,

• utalás a szakirodalomra,

• utalás megyei városi és egyházi - hiteleshelyi - levéltári jelzetekre,

• utalás rokon családokra, vagy adományostársakra.16



Nemesi összeírások
• nagybirtokosok összeírása: 1549-1552, 1675, 1685

• insurrekciós összeírások (hadköteles nemesek név szerinti összeírása)

• taksafelvételi összeírások (kurialisták, armalisták által a vármegye fenntartására, működtetésére 

fizetett „nemesi adó" nyilvántartására)

• 1699. évi összeírás birtokos nemesség

• 1754-1755. évi országos nemesi összeírás (lásd: Illéssy János összeállítása)

• 1843-44. községenkénti nemesi összeírás

• voksoló nemesek összeírása (1824-1841, 1834-1845)

• armalista nemesek összeírása (1592-1902)

• subsidionalis összeírások (1792-1815)

Lásd még: Névtárak, archontológia (ADT), Zala megye nemesi katasztere (1790, 1829, 1845)
17

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_NevtarArchontologia_Nemesi_osszeiras_1754_1755_Illessy/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladHely_NevtarArchontologia/
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX05FTUVTIn0&per_page=100


Genealógiai folyóiratok

• Turul folyóirat a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. 1883-1950, 1992-
ben egy „1951–1992-es összevont kötet” formájában jelenik meg – lásd: Turul 1883-2019

• Magyar Családtörténeti Szemle genealógiai és heraldikai szaklap volt 1935-1944 között. 
A folyóirat felelős szerkesztője és kiadója Baán Kálmán volt. Család-, birtok-, település- és 
kultúrtörténeti témájú cikkeket, valamint forrásokat közölt, többek közt nemesi 
összeírásokat, életrajzi adatokat, címeresleveleket és címerpecséteket is ismertetett. 
Foglalkozott a kutatás módszereivel és a genealógia mint tudomány népszerűsítésével 
egyaránt.

• Genealógiai füzetek Kolozsváron 1903-1914 között megjelenő családtörténeti 
folyóirat. Címereket és leszármazási táblákat is közölt. Szerkesztette Sándor 
Imre és Köpeczi Sebestyén József. Főleg erdélyi családok történetével foglalkozott, 
részletes névmutatót közölt minden füzetben.

• Nagy Iván Családtörténeti Értesítő czimerekkel és leszármazási táblákkal (1899-1901) 

18

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Turul/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Turul/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MagyarCsaladtortenetiSzemle/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/GenealogiaiFuzetek/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladtortenetiErtesito/


Családkönyvek, anyakönyvi feldolgozások

19 Forrás: Pozsonyi József: A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2., Házassági anyakönyvek 1765 – 1912 



Családkönyvek, anyakönyvi feldolgozások

Forrás: Ortsfamilienbuch Tarján - Roland Schütt (http://www.online-ofb.de/) 20

http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=tarjan&ID=I40059&nachname=DEBERLE&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=tarjan&ID=I40059&nachname=DEBERLE&modus=&lang=de


Helytörténeti források
• megyei és városi monográfiák (pl. Korponay János: Abaujvármegye monographiája (1866-1870), Lehoczky 

Tivadar: Munkács város új monográfiája (Munkács, 1907.)),

• archontológiai és prozopográfiai kiadványok (pl. Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája

és prozopográfiája 1715–1848)

• településtörténetek (pl. Száz Magyar Falu sorozat),

• helytörténeti sorozatok (pl. Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, Jósvafői helytörténeti füzetek,

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai), 

• helytörténeti folyóiratokat (pl. Honismeret, Soproni Szemle, Békési Élet)

• napilapok és a helyi sajtótermékek (pl. Délmagyarország, ) 

• tudományos folyóiratok helytörténeti vonatkozású cikkei

21 Lásd még: Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1-3. (Bp. 1951-1958)

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladHely_MonografiaMegye/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladHely_MonografiaVaros/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaMegye_Abaujvarmegye/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaVaros_MunkacsVarosUjMonografiaja/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BEKM_Kbmkt_11/?pg=0&layout=s
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/SzazMagyarFalu-szaz-magyar-falu-1/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/OMM/
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2315
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Borovszky/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Honismeret/
https://epa.oszk.hu/01900/01977/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_bekes_megye_bekesi_elet/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_szegeditudomanyegyetemkonyvtar_delmagyarorszag/


Oka lehet: nyelvi-etnikai körülmények, politikai-ideológiai viszonyok, előnytelen vagy zavaró név, családi ok,  
névazonosságok, névnemesítés, névszépítés, túl hosszú vagy nehezen megjegyezhető név, stb.

Lásd még: Török Ádám: Névcserék nyomában – Ki kicsoda valójában? (Aktakaland)

Megjegyzés: Az 1897-1932 közötti években engedélyezett eredeti névváltoztatási iratok 
teljes mértékben megsemmisültek

Névváltoztatások

Forrás: Budapesti Közlöny, 1941. június (75. évfolyam, 124-145. szám)1941-06-05 / 126. szám
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https://aktakaland.wordpress.com/2014/11/04/nevcserek-nyomaban-ki-kicsoda-valojaban/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiKozlony_1941_06/?pg=27&layout=s&query=w%C3%B6lbling%20v%C3%B6lgyesi


Névtani tanulmányok, kiadványok
• Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század, Magyar

Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993. (lásd még: Névvégmutató szótár)

• Századunk névváltoztatásai - helytartósági és miniszteri engedélylyel
megváltoztatott nevek gyűjteménye, 1800-1893, Budapest, Hornyánszky
Viktor, 1895.

• Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája, Tinta kiadó, 2010.

• ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar
Nyelvtudományi Társaság kiadványai:

• Magyar Névtani Dolgozatok (1976-2006 között - ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport
Névkutató Munkaközössége)

• Névtani Értesítő (a magyar névkutatás periodikája - időszakos kiadvány)

• stb.
23

https://vmek.oszk.hu/08900/08923/08923.pdf
http://mek.oszk.hu/07400/07431/07431.pdf
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MagyarNevtaniDolgozatok/
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/75


Magyar Névtani Dolgozatok - Ragadványnevek

Forrás. Germánné Barkó Erzsébet: Nagykörű ragadványnevei - Magyar Névtani Dolgozatok 137. (Budapest, 1994)24

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarNevtaniDolgozatok_137/?pg=17&layout=s


Összeírások
• általános népösszeírások (lélekösszeírás, népszámlálás)

• vagyon-, adóösszeírások (pl. török kori kétfelé adózás: török defter, magyar dica)

Országos összeírások: 1715, 1720, 1728, 1828, 1832-36

• úrbéri összeírás, úrbéri tabellák (pl. 1767)

• egyházlátogatási jelentések (Visitationes canonicae) mellékletei

• privilegizáltak összeírásai (pl. nemesi, polgár)

• vallási és etnikai csoportok összeírásai (pl. görögök, zsidók, cigányok)

• katona összeírás, katonaállítási lajstromok

• választói, virilis (legtöbb adót fizető) összeírások;

• rendkívüli alkalommal készített összeírások 
(pl. tűzvész, természeti csapás, háborús pusztítás, járvány stb.)

25

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/hierarchia
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=0&layout=s
https://www.familysearch.org/search/catalog/231564?availability=Family%20History%20Library
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/


• Taksafizetők összeírása (jobbágytelken, majorsági földeken gazdálkodó nemesek,

mesterségből élők, zsidók)

• Városi adófőkönyvek (rovatai: adózó neve, háza, földje, foglalkozása, adó

összege)

• Subsidionalis összeírások (hadisegélyt fizető nemesek, tanítók, papok, városi

tanácsnokok, orvosok, stb. – jövedelem is feltüntetve)

• Nemesi birtokok összeírása az országgyűlési követek napidíjainak fizetése

tárgyában (rovatai: birtokos neve, lakhelye, összes jövedelme, fizetési illetőség)

• Lustrális és insurrectionalis jegyzékek (rovatai: név, lakhely, életkor, családi

állapot, vallás, mesterség, kinek a költségén katonáskodik)

• Portio és kvártély összeírás

Egyéb összeírások, jegyzékek

26



Egyéb összeírások, jegyzékek

• Szökött jobbágyok összeírása

• Pestis által okozott károk összeírása

• Közmunkák összeírásai, táblázatai 

• Polgárok összeírása (pl. Buda és Pest polgárai 1686-1848)

• 1848-as nemzetőr összeírások (pl. PML - Nemzetőrség)

• Földkiosztások (1850-60)

• Földhasználati összeírás (gazdacímtárak) (1893, 1897, 1903, 1911, 1925, 1937)

• Választói névjegyzékek (pl. Budapest I. kerület - 1945)

• Esküdtképes egyének összeírása
27

https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX1BPTEcifQ
http://mnl.gov.hu/mnl/pml/nemzetorseg
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/tartalom.html
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX1ZBTEFTWlQifQ


Feudális kori összeírások jegyzéke

28

Forrás: Bácskai Vera (szerk): Területi állami levéltárakban őrzött feudáliskori összeírások
jegyzéke. I–III. Budapest, 1965–1969

Lásd még: Sasfi Csaba: Egy sokoldalúan hasznosítható forrástípus: az összeírások (MNL)
Megyei levéltárak jegyzékei: pl. Pest-Pilis-Solt vármegye adószedőjének iratai

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_mol_sorozatok_jmk_leveltari_jegyzekek_feudalis_kori_osszeirasok_jegyzekei/
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/egy_sokoldaluan_hasznosithato_forrastipus_az_osszeirasok
http://mnl.gov.hu/download/file/fid/23848


Erdélyi összeírások

• Székely népességösszeírások (1575–1627 és 1635)

• Székely lustra jegyzékek és nemesi összeírások (1635-1737)

• Basta-féle 1602 és 1603-as összeírás

• Bethlen-féle 1614-es összeírás

• Vegyes összeírások 1698-1809

• 1750-es erdélyi országos összeírás (adóügyi rendezés)

• Cziráky-féle úrbéri összeírás (Conscriptio Czirákyana) (1819-1820)

• Országos népösszeírások (1857 és 1869) (nagyon hiányos)

• Erdélyi zsidóösszeírás (1813-1845)
29

http://mek.niif.hu/03400/03416/03416.pdf
http://mek.oszk.hu/03400/03443/03443.pdf


Szökött jobbágyok összeírása

Forrás:  Töredékes összeírás a szökött jobbágyokról (1714)
SZSZBML - Jelzet: IV. A. 1. Fasc. 15. No. 113. 1714.
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Rovatai: 
• szökött jobbágy neve, 
• a hely, ahonnan eltávozott,
• kihallgatott tanúk neve, 
• lakhelye, 
• életkora,
• földesúr neve, 
• hány éve szökött meg, 
• akkori dica tartozása, 
• hol telepedett le: 
• megye, 
• település, 
• földesúr

http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf
http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf
http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf


Tanyai lakosok összeírása

Rovatok:
• család- és keresztnév, 
• minőség és foglalatosság, 
• személyes leírás és 
• külső azonosító jelek

31 1853. Tajó pusztához tartozó lakosok



Nyíregyházi bokortanyák - 1850

Forrás: Henzsel Ágota - A nyíregyházi bokortanyák 1850. évi összeírása
32

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/279-310.pdf
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/279-310.pdf


Népszámlás jellegű összeírások
Cél: a lakosság egészének, ill. egyes rétegeinek országos vagy helyi szempontok (pl. kor,
nem, vallás, nemzetiség, foglalkozás, stb.) szerinti számbavétele

• Egész lakosságra vonatkozó:

• Első teljes körű magyarországi népszámlálás (1784-87) (egyéni – összesítő ív)

• 1804. évi népösszeírás

• Háznépi lajstromok (1840-es évek)

• Részösszeírások (nemesség, papságra nem): 1805, 1820, 1838, 1850 és 1857-ben

• 1869. első modern, magyarországi népszámlálás (alig maradt fenn összeírási ív)

• Lakosság egyes rétegeiről:

• Nemesi névsorok

• Polgári összeírások

• Görögök

• Zsidó összeírások (pl. 1848)

• Cigány összeírások (pl. 1893, Jászság: 1768)

• Különböző foglalkozási ágakról készített összeírások 
(pl. molnárok, mészárosok, dohánytermelők, juhászok, nótáriusok, stb.)33

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1784_elso_magyar/?pg=0&layout=s
http://www.ksh.hu/docs/files/736427.JPG
http://www.ksh.hu/docs/files/736428.JPG
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/1848_as_zsidoosszeirasok_a_magyar_nemzeti_leveltar_orszagos_leveltaraban
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00013/pdf/07.pdf


Népszámlálás (1869)

• Első modern, magyarországi népszámlálás

• Egy háztartásban élőket együtt írták össze

Forrás: Őri, Péter – Pakot, Levente (2012): Census and census-like material preserved in the archives of

Hungary, Slovakia and Transylania (Romania), 18–19th centuries

Lásd még: FamilySearch - Slovakia Cenzus 1869 és Népszámlálás: Debreczen, 1869

Fennmaradt összeírási ívek:

▪ Teljes: Nyitra, Bars, Komárom, Zólyom,

Szepes, Sáros, Torna és Zemplén megyék

▪ Részben: Maros megye, Pozsony, Szilágy

▪ Városi anyagok: Győr, Székesfehérvár,

Debrecen, Kecskemét, Szentes, Túrkeve,

Marosvásárhely, Brassó
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http://www.demografia.hu/en/downloads/Publications/MOSAIC-WP-2012-002.pdf
https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/collection/1986782/waypoints
https://familysearch.org/search/catalog/132393?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-B81:323642401?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BDW:323641901?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BL4:323642501?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BDQ:323642001?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-B8P:323642201?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BNV:323641701?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BXC:323641601?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/film/007953494


Katonai források
• Tisztikar személyi adatlapjai (pl. Hadtörténelmi Levéltár)

• Katonai sematizmusok, tiszti címtárak. Pl.
• Militär Almanach und Schematismus (1791-1914)

• Magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyvei (XVIII. sz-tól 1944-ig) – HM HIM
(aktuális év hivatásos állományú katonáinak és csendőreinek alapvető adatai: 
születési idő, szolgálatba lépési idő, kitüntetések, sorolási év) 

• Katonaállítási lajstromok, 1848-49-es honvédek névsora

• Alakulattörténetek (pl. Ezredalbumok, Magyar ezredek az I. világháborúban), vitézi 
kiadványok (Pl. Vitézek albuma - 1939; lásd még: Vitézi rend 1921-1945 tagnévsor)

• Veszteséglisták (pl: ADT, MNL AOL), hadifogoly adatok, kulák listák

• Könyvek, naplók, emlékiratok, weblapok (pl. Nagy Háború Blog)

Lásd még: Reszegi Zsolt: Katonamúltra vonatkozó iratok kutatása katonai, illetve nemzeti levéltárakban

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc ... iratainak ismertető- és raktárjegyzéke35

http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/f/tiszti_szemelyugyi_anyagok
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/austrian_state_archives_MilitarAlmanachSchematismus/
http://www.militaria.hu/rang/
http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/hm_him_hadtortenelmi_leveltarban_orzott_dokumentumok_jegyzekei
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/katonaallitas/kereses
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MEVH_AlakulatTort/
http://magyarezredek.hu/
http://www.kalasnyikov.hu/dokumentumok/vitezek_albuma.pdf
http://www.hungarianarmedforces.com/vitezirend/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MEVH_Veszteseglista/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-elso-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa/kereses
https://nagyhaboru.blog.hu/
http://www.archivportal.hu/media/uploads/MLP_Tanulmanyok/reszegi_zsolt_hadtortenelmi_leveltarak_2.pdf
http://mek.oszk.hu/01300/01335/


Katonaállítási lajstromok (1756-1918-1941)
• Alapadatok:

• Név, születési év, -hely
• Szülők neve
• Családi állapota, vallása
• Külső megjelenés
• Jártas-e: olvasás, írás, zene, 

tornászat
• Feleség és gyermekek neve
• Lakhely
• Foglalkozása

• Egészségügyi állapotra vonatozó 
feljegyzések

• Felmentési igénye
• Állóbizottság határozata
• Észrevétel (megjegyzések pl. állítólag 

meghalt)

Forrás. Katonaállítás/Pest Megyei Levéltár/Pomáz körzet/Sorozás 
éve: 1869/Születés éve: 1849
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https://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/889/84
https://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/889/84


Céhes források
• Tárgyi emlékek – a múzeumokba kerültek (családtörténeti jelentősége nincs)
• Írott források – családkutatásra is használhatók

o Céhprivilégiumok – esetenként felsorolják a folyamodók (céhtagok) neveit, ilyenek főleg a 17. sz-
tól

o Céhkönyvek:
▪ tagfelvételi könyvek (17. sz. végétől) – esetenként születési hely (külföldi is), tanulmányok, 

vándorlások helyszíne, korábbi céhtagság. Akár több mint 100 évig folyamatos bejegyzések –
generációkat is össze lehet állítani belőlük

▪ inas szegődtetési könyvek (18. sz-tól) – szülők neve, születési adatok, keresztszülők neve
▪ gyűlés könyvek / jegyzőkönyvek

o Legénytársulások iratai – hasonlóak a céhiratokhoz, hasonló típusú adatokkal
o Vándorkönyvek: főleg a 18. sz. 2. felétől, útlevélként is szolgálnak. 19. sz-tól még személyleírások is 

+ időpontok, helyek, születési adatok, szülők neve
Céhes iratok lelőhelye:
• Múzeumok –mindenféle típusú céhirat előfordul: leggazdagabb Sopron, Győr, Kassa, Nemzeti Múzeum
• Levéltárak:

• MNL OL: legnagyobb egységes gyűjtemény a Helytartótanácsé (Acta mechanica állag), 
ugyanis 1724-től a céhek legfelső felügyeleti szerve

• Megyei, városi levéltárak: leggazdagabb Kassa, Sopron, Pozsony
37 Lásd még: MNL - Céhkataszter

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cehkataszter/kereses


38Forrás: Vándorlókönyv a forradalom és szabadságharc idejéből (Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár)

Vándorkönyv

38

http://nadasdymuzeum.hu/vandorlokonyv-a-forradalom-es-szabadsagharc-idejebol-2016-09-27
http://nadasdymuzeum.hu/vandorlokonyv-a-forradalom-es-szabadsagharc-idejebol-2016-09-27
http://nadasdymuzeum.hu/vandorlokonyv-a-forradalom-es-szabadsagharc-idejebol-2016-09-27


Közjegyzői 
okiratok

Forrás: Vagyonelkülönítési szerződés (1882) Budapest Főváros Levéltára. Rupp Zsigmond közjegyző iratai

• Adásvétel
• Ajándékozás
• Vagyonátruházás
• Öröklés
• Házassági szerződés
• Örökbefogadás
• Végrendelkezés
• stb.

39

https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Kozjegyzoi/193378/view/?pg=1&bbox=-931,-4216,6307,-168


Gyászjelentések

40

Forrás: Gyászjelentések (Debreceni Református Kollégium 
Nagykönyvtára) Kapros Sámuelné Szathmáry Emma

Mit tudhatunk meg a gyászjelentésről?
• az elhunyt neve (előnév, házas név), 
• rangja,
• kora, 
• házasságban töltött évek,
• elhalálozás dátuma, helye, 
• hogyan halt meg (pl. váratlanul),
• halál oka, 
• temetésre vonatkozó információk
• család, rokonok nevesítve, 
• tulajdonság, 
• karrierre vonatkozó információk, 
• eredmények (díjak, kitüntetések),
• hobbi, érdeklődés, 
• származásra utaló adatok, 
• oktatás
• esetleg fénykép Lásd még pl.: OSZK – Gyászjelentések

MACSE egyedileg gyűjtött gyászjelentések

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_KA_KAT/?pg=303&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_KA_KAT/?pg=303&layout=s
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/663648
https://macse.hu/society/egyedi_gyaszjelentesek.php


Fogoly-, fegyenc és rabtörzskönyvek

41
Forrás: HU BFL - VII.101.c - fegyenc.I – 757 Budapest Főváros Levéltára. Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház 
(1947-től Budapesti Országos Büntetőintézet, 1951-től Budapesti Országos Börtön) iratai. Fegyenctörzskönyvek

• Név, álnév
• Személyleírás
• Személyes viszonyok

• Családi állása
• Foglalkozása
• Műveltségi foka

• Előélete
• Mostani bűntette

• Ítéletek kivonata
• Büntetés
• Bűntársak
• Viselkedés

• Megjegyzés
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https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Fogoly/64012/
http://bfl.archivportal.hu/adatbazisok/fogolynyilvantartasok
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Fogoly/64012/


Cím- és névtárak
• Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke (pl. 1892)

• Magyarország tiszti cím- és névtára (1873-1944)

• Budapesti Czim- és Lakásjegyzék (1880-1928)

• Tisztségviselők névsora (pl.Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig)

• Egyletek, polgárőrségek, stb. tagnévsorai

• Iskolai értesítők (lásd: Hungaricana adatbázisban)

• Egyházi névtárak:

• Katolikus – latin és görög (pl. görögkatolikus sematizmusok)

• Református Egyházkerületek névtárai (pl. Dunántúli 1833-1928)

• Evangélikus

• Telefonkönyvek (pl. Budapesti 1906–1950)
42

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_25_023/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/TisztiCimtar/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/fszek_budapesti_czim_es_lakasjegyzek/
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX09USVNaVCJ9
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok/
http://www.byzantinohungarica.com/index.php/sematizmusok-osszeirasok
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/reformatus_gyujtemeny_nevtarak_dunantuli_egyhazkerulet/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eok_gyulekezeti_nevtarak/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Postamuzeum_Telefonkonyv/


Lásd: Kanyaró Géza: Ki hol lakik? Békásmegyer - Csillaghegy (1940)

Cím- és lakásjegyzékek
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http://www.csipke.info/ki-hol-lakik
http://www.csipke.info/ki-hol-lakik
http://www.csipke.info/ki-hol-lakik


Házjegyzékek

44Forrás: Veszprém város házjegyzéke (1907/1908) – MNL Veszprém Megyei Levéltára 44

http://www.veml.hu/leveltar/data/files/000078_01.pdf
http://www.veml.hu/leveltar/data/files/000078_01.pdf


Lakónyilvántartási könyv

45Forrás: Lakónyilvántartási könyv, 1947 (Budapest, II. Szilfa u. 3.)  – Antikva.hu

• A lakó családi- és utóneve

• Születési helye és ideje (éve)

• Állása, foglalkozása

• Állampolgársága

• Beköltözés ideje

• Lakrész megjelölése
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https://antikva.hu/kezirat/lakonyilvantartasi-konyv-bp-ii-szilfa-u-3


Egyházi névtárak

Forrás: Magyarországi latin- és görögszertartású egyházmegyei 
és szerzetes római katolikus papság és női szerzetesrendek 

névtára - 1948
46

Forrás: Dunántúli evangélikus egyházkerület névtára 1859 – Sopron

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezetiNevtarak_Dunantuli_1859/?pg=29&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezetiNevtarak_Dunantuli_1859/?pg=29&layout=s


Névjegyzékek, tagnévsorok

Részlet az Inárcsi és Kakucsi
Olvasókör tagnévsorából 

(1930.01.06.)

47
Forrás: MNL PML virtuális kiállítás - Kakucs

Tartalmazza:
• tag neve
• foglalkozása
• lakása
• jegyzet

http://mnl.gov.hu/mnl/pml/kakucs


Telefonkönyvek

Forrás: A budapesti egységes hálózat 
(Budapest és környéke) betűrendes 
távbeszélő névsora 1942 (Budapest)
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https://library.hungaricana.hu/en/view/FszekCimNevTarak_20_019_04_00_1942/?pg=396&layout=s


Iskolai évkönyvek (értesítők)

Forrás: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) - Iskolai értesítők különgyűjteménye

Adattartalmuk korszakonként változó:
1850-ig főleg "érdemsorozatok" jelentek meg:

• tanulói névsorok, érdemjegyek,
• pedagógusi névsorok

1850-1949-ig a leggazdagabbak adatban:
• tanulói névsorok, érdemjegyek, személyes háttéradatok,
• az iskola felszereltsége, gyűjteményei,
• statisztikák,
• pedagógusi névsorok, szakmai és tudományos tevékenységük,
• tanterv, tananyag, használt tankönyvek,
• az iskolai élet eseményei,
• összefoglaló iskolatörténet,
• pedagógusoktól származó tudományos tanulmányok.

1950 után:
• a tanulókról csak névsorok és kiemelt egyéb eredmények (dicséretek, versenyek),
• a pedagógusi tudományos tanulmányok közlése háttérbe szorul
• diákoktól, tanároktól származó beszámolók.
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http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=15#hozza


Iskolai évkönyvek (értesítők)

Forrás: A maros-vásárhelyi Református Kollégium államilag segélyezett gimnáziumának és elemi 
iskolájának Értesítője az 1915-16-ik iskolai évről

• A tanuló neve
• Születési helye
• Születési éve
• Vallása
• Érdemjegyek

50

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Marosvasarhely_19778_ev_ref_19843_1915/?pg=0&layout=s


Kataszteri térképek és iratok
Kataszteri felmérés célja: pontos adatok a földadó megállapításához

• kataszteri térkép (nagy méretarányú (1:2880), komplex adatokat tartalmaz)

• kataszteri telekkönyv (földrészlet (telek) adatai, birtokosok neve, lakhelye és státusza, a
telkek területének nagyság, művelési ága, és egyéb ezzel kapcsolatos adatok)

A térkép és a telekkönyv között a helyrajzi szám jelenti a kapcsolatot.

Forrás: Török Enikő: Kataszteri térképek és iratok (1850–1916) - Aktakaland51

https://aktakaland.files.wordpress.com/2015/04/c3b6sszesc3adtett-pc3a9lda.jpg?w=878&h=298
https://aktakaland.wordpress.com/2015/04/02/kataszteri-terkepek-es-iratok-1850-1916/


Választói névjegyzékek

Forrás: BFL - 1945. Választói névjegyzék Budapest I. ker. - Ybl Miklós tér  2. (HU BFL - XV.20.6 - IV.1404 - 8230 – 0101)

XIX. sz. választói névjegyzék:
Lakhely szerint a választójoggal rendelkező
• nevét, 
• foglalkozását, 
• lakhelyét, 
• életkorát, 
• a választó jogosultság alapját 

1919 utáni választói névjegyzék:
Lakhely szerint a választójoggal rendelkező
• nevét (nőknél férjezett és leánykori), 
• születési helyét, évét, 
• foglalkozását,
• megjegyzés
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https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/44231/
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/view/44218/?pg=95&bbox=-617,-2265,3687,141


Forrás: MNL Pest Megyei Levéltára - PML V.1015. - Budakalász nagyközség iratai (1854-1950)53

Gyámság alatt állók névjegyzéke

• A kiskorú neve, születésének éve, hava, napja
• Hol van állandóan elhelyezve?
• Törvényes képviselő neve, állandó tartózkodási helye
• Kiskorúnak van-e vagyona? (ingó, ingatlan)
• Jegyzetek (pl. örökbefogadásról)



XX. századi forrásokból néhány példa
• Utaslisták (pl. New York, Passagierlisten (1820-1957), Bremer Passagierlisten, 

die Hamburger Passagierlisten von 1850-1934)

• Kivándorlási Értesítő folyóirat, Fiume (1903–1907 - kivándorló neve, kora, honnan) 

Lásd: Emigráló magyarok a 19–20. század fordulóján (aktakaland)

• Útlevelek, útiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása (pl. Budapesti Közlönyben)

• 1941. évi népszámlálás és az 1945. márciusi népösszeírás lakásíve

• Kitelepítési névjegyzékek (1946-48)

• Magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei (1946)

• Kuláklisták (pl. Jász-Nagykun-Szolnok megyei kuláklisták 1950-ből)

• Tanácsi- és pártarchontológia

• Állambiztonsági archontológia

• Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Tudástár (pl: 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiől)54

https://www.ancestry.de/search/collections/7488/
http://www.bremer-passagierlisten.de/
http://www.hamburger-passagierlisten.de/
https://aktakaland.wordpress.com/2015/09/01/kivandorlo-oseimet-keresem/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiKozlony_1935_06/?pg=90&layout=s
http://adatbank.sk/dokumentumok/a-lakossagcsere-kereteben-magyarorszagi-attelepitesre-kijelolt-szlovakiai-magyarok-nevjegyzekei-1946/
http://www.szolarchiv.hu/kateg-165-1-kulaklistak.html
https://neb.hu/hu/tudastar
https://perek56.hu/ords/f?p=1051:1:14832592682694


Fővárosi Tanács, a Budapesti I., II., III., IV., V., VI. és VIII. Kerületi Tanács; illetve az MDP és az MSZMP 
Budapesti Pártbizottság, az I., II., III., IV. és V. Kerületi Pártbizottság vezetőinek és fontosabb 
tisztségviselőinek az archontológiája.

Az adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza:

• A tisztségviselő névadatai (név, előnév/tag, születési név)

• A hivatal/tisztség megnevezése (funkció, szerv/intézmény neve)

• A kinevezés és a felmentés dátuma (kezdet- és végdátum)

• A tisztség betöltésének pontos időintervalluma (kinevezés és felmentés 
dátuma, illetve hatálya)

• Következő funkciót azonosító adatok (következő munkahely/hivatal, következő 
funkció, távozás oka)

• Vonatkozó levéltári adatok

Tanácsi- és pártarchontológia

Forrás: Budapest Főváros Levéltára - Szocialista kor - Tanácsi- és pártarchontológia adatbázis ismertetője55

http://bfl.archivportal.hu/adatbazisok/szocialista-kor-tanacsi-es-partarchontologia


(Jelenleg: 1962 utáni, a főcsoportfőnökségi rendszer 
időszakában állambiztonsági funkciót betöltő 
hivatásos alkalmazottak hivatali adatai)

• Személy név

• Anyja neve

• Született (idő, hely)

• Meghalt (idő, hely)

• Megjegyzés

• Végzettség(ek)

• Rendfokozatok

• Foglalkozások, beosztások

• Források

Állambiztonsági archontológia

Lásd még: Állambiztonsági bibliográfia 1945-1990

Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Állambiztonsági archontológia
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https://www.abtl.hu/sites/default/files/pdf/ALLAMBIZTONSAGI_BIBLIOGRAFIA_2018.pdf
https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:5:::NO::::YES
https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:4:::NO:4::


Iratok - adatok rendszerezése

Kutatás – nagyon sok adat
•Adatok 
• rendezése
• áttekinthetősége
• visszakereshetősége
• FORRÁSA!
• biztonsági mentése

•Családfák (kézzel, számítógépen készült)
•Képek, dokumentumok - digitalizálás

5757



Hogyan dolgozzuk fel, amit találtunk?
• Saját rajz, füzetek, előrenyomtatott könyv

• Szoftver – családfa ábrák, családkönyvek generálás

• Családfa, címer rajzolás, készíttetés

• Családkönyv / személyes fotóalbum készítés

• Publikálás:
• internetes (saját és nyilvános weblapok)
• könyvkiadás: helytörténeti, családtörténeti könyvek
• újságcikk / online újság
• pályamunka, diplomamunka, phd

• Helytörténeti gyűjteményben
58
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Szoftverválasztás szempontjai
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Mitől eredményes a közösen végzett munka?

• Információk, új lehetőségek 

• Közösségi élmény

• Adatcsere

• Buktatók elkerülése

• Rokonokra találhatunk

• Nagy teljesítmények az összefogás erejével
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MACSE Fórum
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http://forum.macse.hu/index.php


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kónya Zsuzsanna

zso.konya@gmail.com

mailto:zso.konya@gmail.com

