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1  BELÉPÉS AZ ADATTÁRAKBA, JOGOSULTSÁGOK 

A MACSE adattárak egy része csak feltételekhez kötötten tekinthető meg. Feltételekhez 

kötötten megtekinthető nyilvántartások: 

 „Családfákból” és „Erdélyi névtár” 

 „Anyakönyvek” és „Névváltoztatások” 
 

Fontos! Külön kell regisztrálni a „Családfákból” és „Erdélyi névtár”-nál és külön kell 

regisztrálni az Anyakönyvek és Névváltoztatások adattárakhoz.  

 

Felhasználói csoportok: 

 Regisztráltak: 
o Egyesületi tag 

o Nem egyesületi tag adatbővítő 

 Érdeklődő (látogató) 

 

A felhasználók minden naptári évben, a pártoló tagok esetében az utolsó tagdíj 

befizetésétől számított 365 napban, 365 bejelentkezésre jogosultak. Amennyiben a 

felhasználók elérték ezt a bejelentkezési számot 

 a rendes egyesületi tagok újabb 2.500 Ft befizetése után ismét jogosultak 
ugyanabban az évben 365 bejelentkezésre; ha a rendes egyesületi tagok február 

15-ig nem fizették be a folyó évre szóló tagdíjat, jogosultsága megszűnik; 

 az adatfeldolgozók, akik nem egyesületi tagok újabb 1.000 adatrekord 
számbavétele után ismét jogosultak ugyanabban az évben 365 bejelentkezésre; 

 a pártoló egyesületi tagok újabb 2.500 Ft befizetése után ismét jogosultak a 
következő 365 napban 365 bejelentkezésre; 

 Ha a rendszer 60 percig nem érzékel semmilyen tevékenységet, biztonsági okok 

miatt automatikusan kilépteti (kidobja) a felhasználót. 
 

Feldolgozás vállalása: 

A munka megkezdése előtt kérjük, hogy a részletek megbeszélése céljából vegyétek 

fel a kapcsolatot a téma felelősével, akinek az elérhetősége az Impresszumban ill. 

az adatgyűjtő sablonokon megtalálható. 

 

http://www.macse.org/society/impresszum.php
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1.1 AZ ANYAKÖNYVEK ÉS NÉVVÁLTOZTATÁSOK ADATBÁZIS HASZNÁLATA 

1.1.1 Regisztráció az anyakönyvek és névváltoztatások adatbázisba 

Regisztrálást csak egyesületi tagoktól vagy adatfeldolgozóktól fogadunk el. Egyesületi 

tagok a nyilvántartási számot a tagsági igazolványon találják, vagy elkérhetik a 

tagnyilvántartótól. Adatfeldolgozók a nyilvántartási számot a Hatvany Csabától kérhetik 

el. Az egyesületbe rendes vagy pártoló tagként belépni kívánók ide kattintva értesülnek 

a szükséges teendőkről. Adatfeldolgozásra Bocsor Lászlónál lehet jelentkezni. 

1. lépés: A Regisztráció lapon megadjuk az adatainkat (e-mail, nyilvántartási szám, 

jelszó) 

 

 

2. lépés: Sikeres regisztráció esetében megjelenik a „Regisztráció sikerrel járt! A 

regisztrációaktiválására kérem látogassa meg az e-mail címére küldött internet címet” és 

a rendszer egy üzenetet küld az e-mail címünkre: 

 

 

3. lépés: A kapott üzenet a levelező programunkban... 

 

 

mailto:hatvany.csaba@macse.org
http://www.macse.org/society/belepes.php
mailto:l.bocsor@gmx.de
http://www.macse.org/databases/login.aspx?v=reg
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4. lépés: ... és az üzenet tartalma. A regisztrációt az igazoló linkre kattintva igazoljuk 

vissza. 

 

 

5. lépés: A regisztráció igazolása után az „Ide kattintva folytathatja” linkre kattintva... 

 

 

6. lépés: ...kutathatunk az adatbázisban: 

 

 

1.1.2 Bejelentkezés 

1. lépés: A Bejelentkezés oldalon meg kell adni az e-mail címet és a jelszót: 
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2. lépés: Sikeres bejelentkezés után megjelenik az „Ön be van jelentkezve” üzenet és a 

bejelentkezés száma. A „Tovább az adatbázishoz...” linkre kattintva 

 
 

3. lépés: ...kutathatunk az adatbázisban. 

 

 
 

1.2 CSALÁDFA ÉS ERDÉLYI CSALÁDNÉVTÁR ADATBÁZIS HASZNÁLATA 

1.2.1 EGYESÜLETI TAG 

MACSE tagok regisztrációja két adattárba való betekintésre jogosít:  

 Egyrészt a családfa-online adattárba való belépéséhez, az adattár teljes körű, 

korlátlan megtekintéséhez és az adatbővítéshez.  

 Másrészt jogosulttá válik az Erdélyi névtár megtekintésére. 

 

* Belépési nyilatkozatban megjelölt email cím. E-mail cím változtatást a tagnyilvántartónál 

kezdeményezzük! 

** Tagnyilvántartási sorszáma (tagsági igazolványon szerepel). Elfelejtett sorszám a 

tagnyilvántartótól kérdezhető! 

Fontos! A regisztrációs folyamat során egy e-mail érkezik visszaigazolásul, benne egy 

link amire klikkelve érvényesíthető a regisztrálási szándék. 

http://www.macse.org/society/tagnyilvantartas.php
http://www.macse.org/society/tagnyilvantartas.php
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1.2.2 NEM EGYESÜLETI TAG (ADATBŐVÍTŐ) 

Nem egyesületi tagnak az adattár bővítésében való részvétel előfeltétele az azonosítás 

(regisztrálás) létrehozása. 

 

* Tudomásul veszem és elfogadom a MACSE Adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatát, valamint 

az Adatátadási nyilatkozatot. 

 

Fontos! Az adattár teljes körű, korlátlan megtekintése csak a küldött adatok honlapon 

való megjelenése után lehetséges. 

Az adatok megjelenéséig csak Érdeklődőként tekintheti meg az adattárat. 

Bővítés után az Erdélyi névtárba való betekintésre is jogosulttá teszi. 

A regisztrációs folyamat során egy e-mail érkezik visszaigazolásul, amely tartalmazza a 

későbbi adattárbővítéshez szükséges sorszámot is (megőrzendő). 

A megkapott email tartalmaz egy regisztrálást megerősítő linket, amelyre klikkelve 

érvényesíthető a regisztrálási szándék. 

Az itt kapott Regisztrációs sorszámot meg kell őrizni a bővítésekhez! 

A nyilatkozatok elérhetők: Adatvédelmi szabályzat,  Adatátadási nyilatkozat 

 

 

2 CSALÁDFÁKBÓL 

Témafelelős: Sztrányai Györgyné, Lerch János 

Korlátozás: van, lásd: 2.2. Családfa és erdélyi családnévtár adatbázis használata 

Ez az Adattár a kutatóink által gyűjtött családfák egyesítéséből alakul és folyamatosan 

bővül. Az Adattár arra szolgál, hogy egy-egy kutató kereshessen benne kapcsolódó 

neveket. A kialakítás olyan, hogy az adatgyűjtővel fel lehet venni a kapcsolatot, további 

információ szerzés céljából.  

Az Adattár kialakítását az is motiválta, hogy napjainkban a különböző országok hasonló, 

sőt még gazdagabb adatbázisokkal rendelkeznek. 

A családfa adatbázisban a kutatók által beküldött ősfák és leszármazási táblákból nyert 

adatok a 30-60-90 éves időkorlátoknak megfelelően, és egységes rendszerbe foglalva 

találhatók.  

 

http://www.macse.org/society/csfakmegtekintes.php
http://www.macse.org/society/adatvednyilatk.php
http://www.macse.org/society/csfakregisztracio.php?id=nyil
mailto:sztranyai.ildiko@gmail.com
mailto:webmester@macse.org
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A honlap felosztása:  

 

I. A bal oldalon találhatók a kereséshez használatos Menük, az Együttműködés 

lehetőségei és a választható Nyelvek. 

II. A középső részen folytatható az adatok közötti kutatás. Az adatbázisban többféle 

módon kereshetünk.  

A keresés a teljes adatbázisban lehetséges az alábbi menük szerint:  

Böngészés/Családnevek listázása/ABC.  
Kereshetünk egy kiválasztott családfa adatai között az alábbiak szerint:  

Családfák ABC-ben/Családfa adatbázis/Családfa  

 
Az egyes családokról bővebb leírást az info-ra kattintva olvashatunk.  

Minden esetben eljutunk a Családnevek listázásához, ahol az ABC segítségével 

kaphatjuk meg az adott kezdőbetűs családnevek listáját; a keresett névre kattintva 

a Személynevek listájához jutunk.  
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A megtalált névre kattintva megnyílik az adott Személy adatlapja annak részletes 

adataival.  

 
A családfákon az adott személytől felfelé ill. lefelé is továbblépdelhetünk. Az 

egérrel az adatlap bármely nevére lépve, kattintással kinyílik a választott Személy 

adatlapja. Így máris egy generációt váltottunk.  

Az állományban történő változás követésére alkalmas a Családfák időrendben 

menü. 

III. A jobb oldalon további segítő funkciókat találunk.  

Lépéseinket folyamatosan segíti a lap jobb oldalán a Tájékoztatóban található 

leírás.  

Amennyiben számunkra érdekes személyt találtunk és szeretnénk a 

családfakészítővel felvenni a kapcsolatot további információk céljából, a jobb 

oldalon a Kapcsolatoknál a készítő nevére kattintva email írási lehetőség nyílik 

számunkra.  

A Statisztika tájékoztat az adatbázis aktuális adatairól. 

 

Adatbővítés: 

Aki saját gyűjtött anyagaival önkéntesen hajlandó gazdagítani az itt formálódó 

családfa adattárat célszerű, hogy előzetesen tájékozódjon a Családfa adattár 

megtekintés oldalon. 

Kérdésekre válasz található a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)  

Az adattár bővítése a következő lépések szerint tehető meg: 

Regisztrálás A regisztráláskor kapott Regisztrációs sorszám szükséges az 

adatbővítéshez. 

Adatátadási 

űrlap 

 Ki kell töltenie egy Adatátadási űrlapot (a Word fájl letölthető 

erről az oldalról) az ott megjelölt rovatok felhasználásával 

(benne a regisztráció folyamán kapott azonosítókat is). 

 Létre kell hozni az adattár bővítésére szánt családfa adatokat 

GEDCOM formátumban. (Minden családfa készítő program 

menüpontjai között található Export képezi meg a küldhető 

gedcom állományt.) 

Itt figyelembe kell vennie az adatátadási nyilatkozatban 

foglaltakat is. 

 A kitöltött adatátadási űrlapot és a családfa GEDCOM fájlt egy 

http://www.macse.org/society/csfakmegtekintes.php
http://www.macse.org/society/csfakmegtekintes.php
http://www.macse.org/society/csfakgyik.php
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e-mail-ben csatolva el kell küldeni a honlap lábrészén 

feltüntetett webmester email címére. 

Ellenőrzés  A webmester az email beérkezésekor megvizsgálja, hogy van-e 

érvényes regisztrációja a küldőnek, és visszaigazolja az adatok 

befogadását, vagy megtagadását (a hibák megadásával együtt). 

 A webmester konvertálja az adatokat. Hibás, hiányos adatok 

esetén egy hibajavító folyamat (esetenként többszöri 

levélváltás) indul, melyet az Adatátadási űrlap, mint bizonylat 

kísér. 

Javítás, 

felvilágosítás 

 Az ellenőrző program által készített listákon jelzett hibák 

javításához segítség olvasható a GYIK-nél. 

 A javított gedcom-ot az Adatátadási űrlappal együtt 

kell visszaküldeni. 

 További technikai kérdések felmerülése esetén a webmester ad 

felvilágosítást. 

Feltöltés  A követelményeknek megfelelő adatok esetén a Webmester 

feltölti az adatokat az internetes tárhelyre, amelyről 

visszaigazolást kap az adatátadó. 

Csere  Adat javítása ill. családfa bővítése a tejes gedcom állomány 

cseréjével történik. A csere a letölthető űrlapon kérhető. 

 Az eredeti regisztrációs adatokkal kell a törlést kérni, valamint 

az új adatokat megadni és a webmester email címére elküldeni 

csatolva az új gedcom fájlt. 

Űrlapok Adatátadási űrlap - Adatcsere/Törlés űrlap  

Adatátadás-kitöltési minta 
 

Az adatbázisba szánt adatok küldésénél az alábbiakat kérjük figyelembe venni: 

 Az adatok küldésének formája: 

A családfarajzoló programmal feldolgozott adatokat GEDCOM formátumban 

kérjük elküldeni. Ezt a formátumot általában ismerik a programok és az export 

menüvel lehet elkészíteni.  

Első lépésként megkeressük családfarajzoló programunk adatok exportja 

menüpontját 

A választási lehetőségek között az alábbiak beállítása szükséges: 

Általában felajánlja a program, hogy adatállományunk egészét vagy annak csak 

egy részét kívánjuk-e exportálni. 

A karakterkészlet választásánál, ha Windows alatt fut a program, akkor az 

UFT-8-at vagy ANSI-t, más rendszer esetén pedig az UFT-8-at vagy 

UNICODE-ot kell választani. A fájl formánál (output format) a GEDCOM 

(ha van 5.5) választandó.  

Ezután készít a program egy ged kiterjesztésű fájlt, amely kicsiny méretének 

köszönhetően e-mail mellékletként is elküldhető. 

 Élő személyek 

A jelenleg érvényben lévő törvények szerint a 30 éven belüli elhalálozottak, a 

60 éven belül házasultak ill. a 90 éven belül születettek adatait nem tesszük 

közzé, az adatküldő elérhetőségét azonban megadjuk. 

Amennyiben nincs feltüntetve dátum, ez a szelektálás nem lehetséges. Ez 

esetben ajánlatos egy dátummegadása kb. előtéttel. 

 

http://www.macse.org/society/csfakgyik.php
http://www.macse.org/society/doc/X-csfa-Adatatadas.doc
http://www.macse.org/society/doc/X-csfa-Csere_torles.doc
http://www.macse.org/society/doc/X-csfa-Adatatadas-minta.doc
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3 ERDÉLYI NÉVTÁR 

Témafelelős: Erdélyi Genealógiai Társaság – Kocs János 

Korlátozás: van, lásd: 2.1. Az anyakönyvek és névváltoztatások adatbázis használata 

 

Sokan rendelkezünk erdélyi felmenőkkel. Ez az összeállítás segítséget nyújthat a családi 

kapcsolódások megtalálásához.  

A Névtár az Erdélyi Genealógiai Társaság által kutatott családfákban szereplő 

családnevek listája. Lekérdezni a családnév kezdőbetűjére kattintással. 

 
 

A Kapcsolat-ra kattintva érhető el az Erdélyi Genealógiai Társaság honlapja és 

vezetőjének, Kocs Jánosnak az elérhetősége. 

 

4 ANYAKÖNYVEK 

Témafelelős: 

 Anyakönyv budapesti: Bocsor László 

 Anyakönyv egyházi: Sztrányai Györgyné 

 Fejlesztő: Dr. Hatvany Csaba 

Korlátozás: van, lásd: 2.1. Az anyakönyvek és névváltoztatások adatbázis használata 

Az itt kutatható adatbázisok a kutatóink által végzett anyakönyvi feldolgozások alapján 

készültek. Az ANYAKÖNYVEK adatbázis nem korlátozik már csak a budapesti 

anyakönyvekre, hanem folyamatosan, a feldolgozók munkájától függően, feltöltjük a 

vidéki állami anyakönyveket is. 

Mivel az UNSZJE egyház (közismert néven mormonok) filmezetett anyakönyveinek 

kereshető formában való feldolgozásai gyorsan haladnak előre, velük nem kívánunk 

versenyre kelni Nem lebecsülve munkájukat megemlítjük, hogy a mi feldolgozásaink 

pontosabbak, hiszen a feldolgozó általában jobban ismeri a helységben lakók neveit. 

Ha valaki - érintettség okán - egy-egy település anyakönyveit mégis fel kívánja dolgozni, 

segítünk mind a feldolgozásban, mind a kereshető formájú nyilvánossá tételben. 

Az egyéb kapcsolódó gyűjtések a kutatási igények alapján formálódnak. 

http://erdelygen.uw.hu/index.php
http://erdelygen.uw.hu/index.php
http://erdelygen.uw.hu/index.php
mailto:l.bocsor@gmx.de
mailto:sztranyai.ildiko@gmail.com
mailto:csaba@hatvany.de
https://www.familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927145
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A kutatók által végzett munkának köszönhetően a folyamatosan bővülő budapesti állami 

anyakönyvek rész a legteljesebb. Az adatbázis aktuális adatairól – a különböző 

szempontok szerinti - STATISZTIKÁK tájékoztatnak: 

 

 

Lekérdezési módszerek: 

 Általános – családnév és keresztnév megadása 

 Részletes (további szűkítési lehetőségek – pl. anyja/apja neve) 

Lekérdezéskor megadható segéd karakterek:  

 %=tetszőleges számú (beleértve a 0-t is) karakter helyett,  

 _= pontosan egy karakter helyett 

Általános keresés: 

 

Részletes keresés: 

 

 



 MACSE adattárak 

File: MACSE_adattarak_v2_0 Kiadva: 2013. 02. 12. 13 / 22. oldal 

Lekérdezésre kapott válaszadatok 

Születési anyakönyv esetében: Házassági anyakönyvnél: 

  

 

Adatbővítés: 

Az anyakönyvi adatfeldolgozáshoz útmutatóval ellátott Excel gyűjtősablonok 

készültek, amelyek letölthetők a honlapról. Az adatfeldolgozásban való részvételhez 

mindenképpen szükséges felvenni a kapcsolatot a téma felelősével, Bocsor Lászlóval, 

aki részletesen bemutatja a feldolgozás menetét, a gyűjtősablon használatát. 

Letölthető gyűjtősablonok útmutatóval: 

 Budapesti: Polgári születési – Polgári házassági – Polgári halotti 

 Vidéki: Polgári születési - Polgári házassági – Polgári halotti 

 A Magyar Királyság egyházi anyakönyvei: Egyházi születési – Egyházi 
házassági - Egyházi halotti 

 

5 NÉVVÁLTOZTATÁSOK 

Témafelelős: Névváltoztatások 

Korlátozás: van, lásd: 2.2. Családfa és erdélyi családnévtár adatbázis használata 

A MACSE adatbázis a névváltoztatási projektünk első feldolgozott anyagát tartalmazza - 

jelenleg 65.000 adatsorral - az 1900-1913 közötti évekre vonatkozóan.  

Lásd még: Linkek 

Összefoglaló megtekintése: Névváltozások indexelése - összefoglaló 

 

http://www.macse.org/society/anyakonyv.php
mailto:l.bocsor@gmx.de
http://www.macse.org/society/doc/Polg-szuletesi-anykv_sablonBp-5-BL.xls
http://www.macse.org/society/doc/Polg_hazassagi_anykv_sablonBp2.xls
http://www.macse.org/society/doc/Polg_halotti_anykv_sablonBp.xls
http://www.macse.org/society/doc/Polg-szuletesi-anykv_sablonVid-5-BL.xls
http://www.macse.org/society/doc/Polg_hazassagi_anykv_sablonVid2.xls
http://www.macse.org/society/doc/Polg_halotti_anykv_sablonVid2.xls
http://www.macse.org/society/doc/Egyhazi_szuletesi_anyakonyv_9_7.xls
http://www.macse.org/society/doc/Egyhazi_eskuvoi_anyakonyv_9_7.xls
http://www.macse.org/society/doc/Egyhazi_eskuvoi_anyakonyv_9_7.xls
http://www.macse.org/society/doc/Egyhazi_halotti_anyakonyv_9_7.xls
mailto:nevvaltoztatasok@gmail.com
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04112203/tartalom.html
http://www.macse.org/databases/statistics/names/nevvaltoztatasok_indexelese_1900-1913.pdf
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Lekérdezési módszerek: 

 Általános: 

o Családnév 

o utónevek 

 Részletes 
o Felvett vezetéknév 

o Eredeti vezetéknév 

o Utónevek (szóközzel elválasztva) 

o Lakhely 

o Vallás (kiválasztható) 

o Születési hely 

o Születési év 

o Ebben az időközben (a beadott év kiválasztható) 

A keresésnél megadható segéd karakterek: %=tetszőleges számú (beleértve a 0-t is) 

karakter helyett, _= pontosan egy karakter helyett. 

A válaszlistában megjelenő adatok: 

 Felvett vezetéknév 

 Eredeti (alias) vezetéknév 

 Utóneve(k) 

 Polgári állása 

 Lakhelye 

 Születési helye 

 Születési éve 

 Vallása 

 Kora 

 Az engedélyt tartalmazó BM rendelet száma/évszáma 

 A hivatalos hírlapban közhírré tétetett 

 Forrás 

 

A megadott adatok alapján keresés történik az állami anyakönyvekben is, a találatok 

száma megjelenik a lekérdezési módszer fölött, rákattintva meg lehet tekinteni azokat a 

találatokat is. 
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6 GYÁSZJELENTÉSEK 

Témafelelős: 

(OSZK) Dr Hatvany Csaba, Gelei Judit Bocsor László 

(OSZK-n kívüli) Rakovszky István 

Korlátozás: van, lásd: 2.2. Családfa és erdélyi családnévtár adatbázis használata 

A gyászjelentések adatbázis az OSZK Plakát és Kisnyomtatványtárában található 

partecédulákról készített fotók alapján tartalmazza a halottak és a gyászolók adatait. 

Nemcsak a gyászjelentésekben levő halottak, hanem a gyászolók adatait is egy 

sokoldalúan kereshető adatbázisba dolgoztuk be (sajnos ma még csak kicsiny részét) és 

ezzel 5-6-szor több személy családi kapcsolatai és adatai válnak sokoldalúan kereshetővé. 

Nem mellékesen az idegen nyelvű gyászjelentések adatait magyarul adjuk meg és az 

adatbázisból egyenesen a keresett gyászjelentést tartalmazó filmre lehet kapcsolni. 

Rövid útmutató segíti a kutatást (írta Gelei Judit).  

Lekérdezési lehetőségek: 

 csak a halottak, 

 csak a gyászolók, 

 halottakról és gyászolókról egymással összefüggésben. 

 

A lekérdezés első lépése: meg kell adni a kiinduló adatokat a megfelelő adatmezőbe. A 

keresést előre gyártott (módosítható) lekérdezési sablonok is segítik. 

A családnév, keresztnév, születéskori családnév, születéskori keresztnév és 

elhalálozás helye adatmezők mindegyike három módon használható: 

 = (egyenlő) - amikor beírjuk a pontos teljes nevet, (pld. gyűjtse ki a Máthé-
kat) 

 != (nem egyenlő) - amikor beírjuk a nem kívánatos pontos teljes nevet (pld. 
nem kell kigyűjtse a Máté-kat, nem vagyok kíváncsi/nem kérem a Máté-kat) 

 ~ (hasonló) - amikor csak részneveket írunk be és használjuk a következő 
jeleket: 

o % (százalék) - bárhány és bármelyik betű (karakter) helyett áll 

o _ (alulvonal) - egy bármelyik betű (karakter) helyett áll, beleértve az 

"üres" karektert is 

 

mailto:csaba@hatvany.de
mailto:gelei.judit@gmail.com
mailto:l.bocsor@gmx.de
mailto:R.Istvan.moegling@rakovszky.eu
http://www.macse.org/obituaries/default.aspx
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A válaszlistában megjelenő adatok: 

 Halott adatai 

 Gyászoló adatai 

 Kapcsolat a gyászjelentéshez (megtekinthető kép) 

 

 

Adatbővítés: 

Ha részt kíván venni ebben a munkában, jelentkezzen Gelei Juditnál, aki részletes 

információt ad a feldolgozással kapcsolatos összes fontos tudnivalóról. 

 

7 SÍRKÖVEK 

Témafelelős: Dr Hatvany Csaba 

Korlátozás: nincs 

A képernyő bal oldalán lévő Statisztika tájékoztat az adatbázis aktuális adatairól, a jobb 

oldalon a képről (a fényképet készítő neve, rákattintva e-mail küldhető) és az 

adatközlésről található információ. 

 

Fontos!  
Az itt látható képek az adatközlők tulajdonát képezik és kizárólag szigorúan 

magánhasználatra tölthetők le. 

A képek mindennemű közzétételére, hagyományos vagy elektronikus úton, a 

képtulajdonos írásos beleegyezése szükséges. 

 

mailto:gelei.judit@gmail.com
mailto:csaba@hatvany.de
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Lekérdezési lehetőségek: 

 Temetők szerint (ABC – temető kezdőbetűje) 

 

Temető kiválasztása: a kezdőbetűre, majd a temető nevére kattintással. A 

„Nevek”-nél megjelennek a sírkövön szereplő nevek, amelyre rákattintva a 

„Holtak”-nál listázásra kerülnek a sírkövön szereplő adatok. A sírkő képe a 

személy nevére kattintással tekinthető meg. 

 Nevek szerint (ABC – sírkövön szereplő név) 

 

Nevek kiválasztása: a kezdőbetűre, majd a névre kattintással. A „Nevek”-nél 

megjelennek a sírkövön szereplő nevek, amelyre rákattintva a „Holtak”-nál 

listázásra kerülnek a sírkövön szereplő adatok. A sírkő képe a személy nevére 

kattintással tekinthető meg. 

 Böngészés a sírkövek között: 

 

Az „Előző kép” vagy a „Következő kép” linkre kattintással lehet lépegetni a képek 

között 

 

A „Böngészés”-nél lévő statisztikánál megtekinthető, hogy mely temetőkből található 

adat az adatbázisban: 

 Temetők feldolgozók szerint 

 Feldolgozók temetők szerint 
 

Adatbővítés: 

Ha részt kíván venni ebben a munkában, vannak hasonló fényképei sírkövekről, 

amelyeket megosztana másokkal, az adatközléshez szükséges Excel sablont innen 

lehet letölteni.  

Részletes információt a fejlesztőtől, Dr. Hatvany Csabától lehet kérni. 

 

http://www.macse.org/gravestones/cemeterybysender.aspx
http://www.macse.org/gravestones/senderbycemetery.aspx
http://www.macse.org/gravestones/template/Sirkovek-sablon.zip
http://www.macse.org/gravestones/template/Sirkovek-sablon.zip
mailto:csaba@hatvany.de
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8 MOLNÁROK 

Témafelelős: Kónya Zsuzsanna 

Korlátozás: nincs 

A Molnárok adatbázis Weber György „Baranyai molnárok és malomtulajdonosok” 

gyűjteményére alapozva készült. Lehet keresni csak a malomra, vagy név és település 

szerint a molnárra/malomtulajdonosra.  

Lekérdezési lehetőségek: 

 Malmok 

 Molnár/malomtulajdonos  

 Települések 

 Források 

 Történetek 

 Segédletek (Térképek, Iratok, dokumentumok, Könyvek, kiadványok, Céhek, 
ipartestületek) 

 

Malmok lekérdezése – malom kezdőbetűjére kattintással 

 

A válaszlistában megjelenő adatok: 

 Malom neve (rákattintva megtekinthető a malom adatlapja a részletes 

adatokkal) 

 Település mai megnevezése (Wikipedia) 

 Malomtípus 

 Forrásban szereplő dátum 

 Forrás (rákattintva a forrásra vonatkozó adatok tekinthetők meg) 

 Forrás kiegészítés (megjegyzések) 

 Történet (rákattintva további adatok tekinthetők meg a malomról) 

 Kép (malom, térkép, stb.) 
 

Molnár/malomtulajdonos lekérdezése – kezdőbetűre, majd két első kezdőbetűre 

kattintással  

 

mailto:zso.konya@gmail.com
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A válaszlistában megjelenő adatok: 

 Molnár/malomtulajdonos neve (rákattintva megjeleníthetők a kiválasztott 

molnár/malomtulajdonos részletes adatai) 

 Település mai megnevezése 

 Forrásban szereplő dátum 

 Malom neve (malomtörténet) 

 Malomtípus 

 Forrás 

 Kép (molnár/malom/dokumentum) 

 Kapcsolat más molnáradattal (a kiválasztott molnárhoz kapcsolható személyek) 
 

Molnár/malomtulajdonos lekérdezése település szerint - a település kezdőbetűjére 

kattintással, majd lenyíló listából választás 

 

 

A válaszlistában megjelenő adatok: 

 Molnár/malomtulajdonos neve (rákattintva megjeleníthetők a kiválasztott 

molnár/malomtulajdonos részletes adatai) 

 Forrásban szereplő dátum 

 Malom neve (malomtörténet) 

 Malomtípus 

 Forrás 

 Kép (molnár/malom/dokumentum) 

 Kapcsolat más molnáradattal (a kiválasztott molnárhoz kapcsolható személyek) 
 

Forrásmunkák lekérdezése:  

A „Források”-nál megtekinthető az összes forrásmunka és az azokban található összes 

molnár/malomtulajdonos és/vagy malomadat.  
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Ezen az oldalon csak azok a forrásmunkák kerülnek listázásra, amelyekben található 

molnár, malomtulajdonos vagy malom adat az adatbázisban.  

Molnárok: A forrásmunka előtt található -ra kattintva megtekinthetők az adott 

forrásban található molnárok. 

Malmok: A forrásmunka előtt található -ra kattintva megtekinthetők az adott 

forrásban található malmok. 

 

A „Segédletek” lapról elérhetők a molnárokkal, malomtulajdonosokkal, malmokkal 

kapcsolatos, fel nem dolgozott kiadványok, fényképek, térképek, tervrajzok, 

dokumentumok és egyéb hivatkozások a témakört jelző képre vagy a névre 

kattintással.  
 

Adatbővítés: 

Ha olyan dokumentummal, képpel, stb. rendelkezik, amelyet szívesen megosztana 

másokkal is, vagy a kutatásai közben molnár vagy malom adatot talál, a forrás pontos 

megjelölésével, a honlapról letölthető, útmutatóval ellátott Excel gyűjtősablon 

kitöltése után küldje el a témafelelősnek, Kónya Zsuzsannának. 
 

 

9 HÁBORÚS EMLÉKMŰVEK 

Témafelelős: Szigetiné Zékány Ilona 

Korlátozás: nincs (névadatos lekérdezés fejlesztés alatt) 

Ebben a gyűjteményben a történelmi Magyarország területén emelt, első és második 

világháborús, 1848-as és 1956-os emlékművek, szobrok, emléktáblák szereplő nevek és 

egyéb források segítségével elesett hőseink, elhurcolt és polgári áldozataink nevét 

kívánjuk összegyűjteni és elérhetővé tenni. Az emlékművek a nevek mellett olyan 

adatokat is tartalmazhatnak, amelyek a csapattestre, az elesésre vagy eltűnésre 

vonatkoznak. 

Nem foglalkozunk a háború után kivégzett és „malenky robot”-ra elhurcoltakkal. 

Emléküket nagyon jó honlapok őrzik. 

Az adatbankot folyamatosan bővítjük, kiegészítjük. Az adatok kereshetőségét a lenti 

gyűjtősablon mezőinek pontos kitöltése biztosítja. 

Kizárólag egyesületünk tagjainak és önkénteseinek fényképeit közöljük, így az itt látható 

képek az adatközlők tulajdonát képezik és kizárólag szigorúan magánhasználatra 

tölthetők le. A képek mindennemű közzétételére, hagyományos vagy elektronikus úton, a 

képtulajdonos írásos beleegyezése szükséges. 

http://www.macse.org/miller/segedletek.php
http://www.macse.org/miller/doc/molnarok_1.5.xls
mailto:zso.konya@gmail.com
mailto:zekany@gmail.com
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Megtekintés:  

 Település keresése kezdőbetű választással 

 a megjelenő települések közül választás annak nevére, majd 

 az emlékmű nevére kattintással (több kép is lehet)  

 

 

Adatbővítés: 

Ha részt kíván venni ebben a munkában, nemcsak fényképek küldésével, hanem a rajta 

található nevek Excelben történő rögzítésével, az együttműködését szívesen vesszük. 

Az adatközléshez szükséges Excel sablonok letölthetők innen: 

1_vh.sablon és 2_vh.sablon, 1956-os emlekmű sablon, 1849-49-es sablon 

Részletes információt a sablonok GYIK fülén olvashatunk. 

 

10 HELYREIGAZÍTÁSOK 

Témafelelős: Dr Hatvany Csaba 

Korlátozás: nincs 

A kutatások során sokszor tapasztaljuk, hogy az alapkönyvnek tekintett kiadványok 

bizony sok hibát tartalmaznak. Ennek természetesen sok oka lehet. Mivel 

családtörténetünk kutatása során alapos anyakönyvi ill. dokumentum feldolgozást 

végzünk, célszerű ezeket a fellelt hibákat összegyűjteni és másokkal is megismertetni.  

Hitelességünk igazolására természetesen a forrást is meg kell jelölnünk, ami alapján a 

helyreigazítást elvégezzük. 

 

http://www.macse.org/society/doc/1vh_sablon8.xls
http://www.macse.org/society/doc/2vh_sablon8.xls
http://www.macse.org/society/doc/1956_emlekmu_sablon_7.xls
http://www.macse.org/society/doc/1849_49_sablon_1.xls
mailto:csaba@hatvany.de
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11 EGYÉB ADATGYŰJTÉSEK 

11.1 MEGSEMMISÜLT ANYAKÖNYVEK 

Témafelelős: Kozora Robert 

Korlátozás: nincs - Wikipédia 

Ez egy interneten elérhető gyűjtemény, melyhez kutatóink által gyűjtött adatokkal 

szeretnénk hozzájárulni. A hozzájárulás az adatgyűjtő sablon kitöltésével lehetséges.  

Kutatás előtt érdemes a tartalmát megismerni! 

 

11.2 IZRAELITA VALLÁSÚAK KERESZTÉNY ANYAKÖNYVEKBEN  

Témafelelős: Dr Várkonyi Tibor 

Korlátozás: fejlesztés alatt! 

Az izraelita felekezet anyakönyvezése 1850-55 között kezdődött, ezért az ezen 

vallásúakról anyakönyvi adat az ezt megelőző időszakból csak kivételesen maradhatott 

fenn. 

Ilyen kivételes esetnek számít, amikor egy másik vallás anyakönyveiben a közösség vagy 

az egyházi vezető határozata alapján bevezették az izraeliták anyakönyvi eseményeit, 

illetve amikor egy izraelita egy másik vallásra áttért, és ez még az előkerült 

anyakönyvből kiderült.  

Minden ilyen adat felbecsülhetetlen kincs lehet az izraelitákat kutatóknak, ezért vállalta 

fel a MACSE ezek gyűjtését, különös tekintettel arra, hogy hasonló adatbázis 

létrehozására soha nem volt kísérlet. Keressük a különböző keresztény vallású 

anyakönyvekben ritkán előforduló izraelita vallásúak bejegyzéséit. 

 

A sablon úgy készült, hogy kézi ill. számítógépes gyűjtésre is alkalmas. 

 

mailto:kozorar@gmail.com
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Megsemmis%C3%BClt_magyar_egyh%C3%A1zi_anyak%C3%B6nyvek_list%C3%A1ja&stable=0&redirect=no
http://www.macse.org/society/doc/Megsemmisult_adatgyujto_v1.xls
mailto:drvt@digitals.hu
http://www.macse.org/society/doc/XY-Izr-bejegyzes-sablon-3.xls
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