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Kiindulás

• Cél: A személyek adatlapjához eljutni és azon dolgozni.

• Kiindulási lehetőségek:

• 1) Magamból indulok ki.

• 2) Már meglévő ághoz/fához kapcsolódnék.

• 3) Hozzám nem kapcsolódó fát akarok feltenni.



1) Magamból indulok ki

• Bejelentkezük a FS-be: https://www.familysearch.org/search/
• Ezt fogom Kezdőoldalnak hívni.

• Kezdőoldal > Felső Családfa fül > Legördülő menüben: Családfa
• Vagy: Kezdőoldal > Alsó Családfafül

• Mi a különbség a Felső és az Alsó Családfa fül között? Lásd később.

• Nagyszülőkig mutatja

• Ahol nyíl van, további ősök is
szerepelnek.

https://www.familysearch.org/search/
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1) Magamból indulok ki

• https://www.familysearch.org/search/

• Kezdőoldal > Családfa fül > Legördülő menüben: Családfa

• Egy személyre rákattinva,

• eljutunk az illető adatlapjához.

• Mit csinálunk az adatlapon?
• (lásd később)

https://www.familysearch.org/search/


2) Már meglévő ághoz/fához kapcsolódnék

• De honnan tudom, hogy az általam már (részben) kikutatott ág/ágak fenn vannak-
e a FSFT-n?

• Pl. Müller György és házastársa Weiszer Erzsébet
• Pl. Eötvös Loránd és házastársa Horváth Erzsébet

• A) Kezdőoldal > Feljegyzések fül (általában ezzel érdemes kezdeni)
• Az indexelt anyakönyvekben keres. (Kevésbé érzékeny a nevek írásmódjára, pl. János esetén a 

Joannes-t is megtalálja)
• Ha van ilyen ikon, akkor a Családfa nyilvános adatbázisban szerepel. Bal egérgombbal egyszer kattintva: 

megjelenik a személy neve, a megjelenő névre kattintva eljutunk az illető adatlapjához (bal egérgomb: 
ugyanazon a lapon, jobb egérgomb: új lapon).

• B) Kezdőoldal > Családfa fül > Keresés legördülő menüpont
• A Családfa nyilvános adatbázisában (a FS és a felhasználók által már kialakított FSFT-ben) 

keres. (Érzékenyebb a nevek írásmódjára, pl. János esetén nem biztos, hogy a Joannes-t is 
megtalálja)
• Végignézzük a találatokat, és a legvalószínűbbre kattintunk. Bal egérgombbal egyszer kattintva: 

megjelenik a személy neve, a megjelenő névre kattintva eljutunk az illető adatlapjához (bal egérgomb: 
ugyanazon a lapon, jobb egérgomb: új lapon).



3) Hozzám nem kapcsolódó fát akarok feltenni

• Ehhez először tudatában kell lennünk, hogy mi a különbség a Felső és 
az Alsó Családfa fül között.



Mi a különbség a Felső és az Alsó Családfa fül 
között?
• Kezdőoldal > Felső Családfa fül 

legördülő menüpontjai:
• Áttekintés

• Családfa

• Személy

• Keresés

• Követés

• Kezdőoldal > Alsó Családfa fül 
menüpontjai (vízszintesen):
• Áttekintés

• Családfa

• Személy

• Legutóbbiak

• Keresés

• Követések

• Közreműködéseim



3) Hozzám nem 
kapcsolódó fát akarok 
feltenni

Kezdőoldal > Alsó Családfa fül > 
Legutóbbiak (Recent)

A felugró téglalap legalján lévő 

sorra kattintunk, majd kitöltjük a 
felbukkanó téglalapban lévő adatokat 
(nem kell mindet)

Ha kész, a Következő gombra kattintva 
eljutunk az illető adatlapjához.



Eljutottam egy személy adatlapjáig. Hogyan 
tovább?
• Tájékozódás az adatlapon.

• Az elején kis különbség lehet abban, hogy 
• A) magamból indultam ki, 

• B) más fához kapcsolódtam, vagy 

• C) hozzám nem kapcsolódó fát kezdtem el,

• de a lényeg azonos.

• Változtatás az adatlapon.

• Hozzáadás, módosítás, javítás, törlés stb.

• Bárki, bármikor, bármit tehet vele. Ez javíthat és ronthat is.

• Minden, számunkra fontos adatról legyen otthon másolatunk.



Az adatlapok szerkezete 1. sor

• Bal oldal: Név, születés/keresztelés dátuma, Azonosító (ID)
• Név: képet is tehetünk fel a személyről (Török Aladár példáján megmutatom, hogyan) 

– segít a gyors tájékozódásban is.
• Azonosító: egyedi, minden FSFT-re felvitt személynek van. Ha többször vitték fel 

ugyanazt a személyt, több Azonosító száma is lehet. Több azonos nevű személy és 
duplumok esetén fontos figyelni rá. A duplumok összevonásakor különösen 
figyelmesnek kell lenni.

• Jobb oldal: Családfa megtekintése, Követ, Hogyan kapcsolódom hozzá
• A Családfa megtekintésének akkor van több értelme, ha már több személy van a fán.
• A Követés bejelölése esetén a FS értesítést küld, ha az adatlapon változtat valaki. 

Egyenként kell a személyeket bejelölni.
• A Hogyan kapcsolódom hozzá

• Csak a tőlem egy másik vérrokonhoz(+házastársához) vezető utat mutatja (a házastárs egyéb 
vérrokonait már nem)

• Max 15 generációig (egyenes ági felmenőimig) tud felmenni.



Az adatlapok szerkezete 2. sor

• Részletek – Bal oldali oszlop
• Életrajz
• Legfontosabb adatok (és ezek szerkesztése)

• Név (nyelv, cím, névelőzék)
• Nem
• Születés - (szabványos dátum és hely) Ha a születés 

időpontja nincs feltüntetve, csak a keresztelésé, 
akkor ne írjunk ide semmit!

• Keresztelés – nem azonos a bemerítéssel 
(baptizálással), az újjászületés jelképével!

• Elhalálozás
• Temetés

• További információk
• Események
• Tények

• Családtagok
• Bal oldal: Házastársak és gyerekek
• Jobb oldal: Szülők és testvérek
• Akinek a nevére kattintunk, annak az adatlapja fog 

megjelenni a bal oldalon.

• Részletek – Jobb oldali oszlop
• Kutatási segédlet

• Lehetséges duplumok
• Feljegyzési ajánlások (tippek)

• Feljegyzések keresése
• Legutóbbi változások

• Potenciális kutatótárs

• Eszközök
• Nyomtatás

• Legyezőszerű táblázat (egyenes ági felmenők, de az 
ősvesztést nem jelzi. Pl. unokatestvérek házasságból 
született gyereknek az egyik pár dédszülei kétszer 
fognak szerepelni.)



Az adatlapok szerkezete 2. sor (folytatás)

• Idővonal

• Források
• Nagyon fontos! Ez bizonyítja a megadott adatok helyességét.
• FS-ön lévő és indexelt forrás
• FS-ön lévő, de nem indexelt forrás
• FS-ön kívül lévő internetes forrás

• Együttműködés

• Emlékek (sokszor a forrást helyettesítik, amikor csak itt tudjuk bemutatni pl. az 
anyakönyvi oldalt/kivonatot)
• Fényképek

• címkézése

• Dokumentumok
• címkézése

• Történetek
• Hanganyag


