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MACSE ADATTÁRAK 

 Családfákból (kutatóink által gyűjtött családfák egyesítéséből) 

 Anyakönyv (kutatóink által végzett anyakönyvi feldolgozások) 

 Gyászjelentések (az OSZK Plakát- és Kisnyomtatvány tárában található 

gyászjelentésekben levő halottak és a gyászolók adatai) 

 Sírkövek (adatközlők által beküldött sírkő adatok és fényképek) 

 Molnárok (molnárok, malomtulajdonosok, malmok adatai) 

 Háborús emlékművek (a történelmi Magyarország területén emelt, 

első és második világháborús, szabadságharcos 1848-as és 1956-os 

emlékművek, szobrok, emléktáblák) – jelenleg csak képek 

 Helyreigazítások (alapkönyvnek tekintett kiadványokban fellelt hibák 

helyreigazítása) 

 

http://www.macse.org/society/adattarak.php 
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CSALÁDFA ADATBÁZIS 1. 

A kutatók által külön-külön gyűjtött, különféle programokban 

feldolgozott adatok egységes rendszerbe konvertálásából 

készült.  

 Figyelembe vesszük a személyiséghez és a személyes 

adatokhoz fűződő alkotmányos alapjogokat. 

 Feldolgozott adatokat GEDCOM formátumban gyűjtjük 

Az adatbázisban jelenleg 

 128  Családfa 

 8101  Családnév 

 67568  Személy 

 7281  Település 

található.   
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CSALÁDFA ADATBÁZIS 2. 

Lekérdezési lehetőségek: 

 Családfák ABC-ben 

 

 

 

 

Családfák időrendben (feltöltés dátuma szerint) 

 

 

 

 

 

 Böngészés (az összes családfában a keresett név  kezdőbetűjének választásával) 

4 



CSALÁDFA ADATBÁZIS 3. 

 Személyes adatlap: 
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ANYAKÖNYV 

 
Budapesti állami (polgári) anyakönyvek  

(Állami anyakönyvezés 1895. október 1-től) - A kutathatóság MACSE 

tagsághoz vagy a feldolgozási munkában való közreműködéshez 

kötött 

 

 Vidéki állami (polgári) anyakönyvek (fejlesztés alatt) 

 A Magyar Királyság egyházi anyakönyvei (fejlesztés alatt) 

 Izraelita vallásúak keresztény anyakönyvekben (fejlesztés 

alatt) 

 Névváltozások  - 1897-1913 közötti névváltoztatások 

(fejlesztés alatt) 

 Megsemmisült anyakönyvek (interneten elérhető 

gyűjtemény - Wikipedia, csak adatokat gyűjtünk) 
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BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK ADATBÁZISA 1. 
(TÖBB MINT KÉTMILLIÓ ADATTAL) 

 

Lekérdezési lehetőségek: 

 Születések (19 834 születés adat - 59 502 név) 

 Házasságok (283 709 házasság adat - 1 702 254 név) 

 Elhalálozások (53 016 elhalálozás adat - 265 080 név) 
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BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK 

ADATBÁZISA 2. 

STATISZTIKÁK: 

 születések, házasságok, elhalálozások  

 évekre felbontva 

 kerületekre felbontva 

 kerületekre és évekre felbontva 

 adatfeldolgozókra felbontva 

 kerületekre és adatfeldolgozókra felbontva 

 feldolgozott filmek száma adatfeldolgozókra felbontva 
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BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK 

ADATBÁZISA 3. 

Lekérdezés, ha nincs bejelentkezve: Családnév alapján 

Segéd karakterek: 

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

 _ = pontosan egy karakter helyett 
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BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK 

ADATBÁZISA 4. 

Lekérdezés, ha bejelentkezett felhasználó: 

 Családnév alapján 

 Általános – családnév és keresztnév megadása 

 Részletes (további szűkítési lehetőségek – pl. anyja/apja neve) 
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Lekérdezésre kapott válaszadatok – Születési anyakönyv 

 

BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK 

ADATBÁZISA 5. 
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BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK 

ADATBÁZISA 6. 

12 

Lekérdezésre kapott válaszadatok – Házassági anyakönyvnél: 



BUDAPESTI POLGÁRI ANYAKÖNYVEK 

ADATBÁZISA 7. 
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Lekérdezésre kapott válaszadatok – Halotti anyakönyvnél: 

 



OSZK - GYÁSZJELENTÉSEK ADATBÁZISA 1. 

Lekérdezési 

lehetőségek: 

 csak halottakról, 

 csak gyászolókról, 

 halottakról és gyászolókról 

egymással összefüggésben 

 

Segítség még: 

 Előregyártott lekérdezések 

(mintaként megmutatja, mely 

mezőket kell kitölteni – 

módosíthatjuk saját igényünk 

szerint) 14 

Lekérdezhetők: 

 Adatlapok 

 gyászjelentések 



OSZK - GYÁSZJELENTÉSEK ADATBÁZISA 2. 

A családnév, keresztnév, születéskori családnév, születéskori 

keresztnév és elhalálozás helye adatmezők mindegyike 

három módon használható: 

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

 != (nem egyenlő) - amikor beírjuk a nem kívánatos pontos teljes nevet (pl. 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: 

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

 _ (alulvonal) - egy bármelyik betű (karakter) helyett áll, beleértve az "üres" karaktert 

is 
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OSZK - GYÁSZJELENTÉSEK ADATBÁZISA 3. 

Példa: keresem a Máté vagy Máthé nevű halottakat, akik 

1900. jan. 1. előtt haltak meg, és református temetést kaptak 

és annak a testvérét 
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OSZK - GYÁSZJELENTÉSEK ADATBÁZISA 5. 

Válaszlistában: 

 Halott adatai 

 Gyászoló adatai 
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OSZK - GYÁSZJELENTÉSEK ADATBÁZISA 4. 

Lekérdezésnél a gyászjelentések kiválasztva: 
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SÍRKÖVEK ADATBÁZIS 

Lekérdezési lehetőségek: 

 Temetők szerint (ABC – temető kezdőbetűje) 

 Nevek szerint (ABC –  sírkövön szereplő név) 

 Böngészés a sírkövek között 
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Adatállomány: 

 73  temető 

 1.653 sír 

 3.415 halott 

 2.082 kép 



MOLNÁROK ADATBÁZIS 1. 

Wéber György Baranya megyei gyűjteményére alapozva (~ 5.000 adat) 

Jelenleg: 

 211 malom adat 

 8.659 molnár/malomtulajdonos adat 
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Menürendszer: 

 Malmok 

 Molnár/malomtulajdonosok 

 Települések 

 Források 

 Történetek 

 Segédletek (térképek, iratok, dokumentumok, könyvek, kiadványok, 

céhek, ipartestületek) 



MOLNÁROK ADATBÁZIS 2. 

Malmok lekérdezése – malom kezdőbetűjére kattintással 
Válaszadatok: 

 Malom neve 

 Település mai megnevezése (Wikipedia) 

 Forrásban szereplő dátum 

 Forrás 

 Forrás kiegészítés (megjegyzések) 

 Történet 

 Kép (malom, térkép, stb.) 
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MOLNÁROK ADATBÁZIS 3. 
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Molnár/malomtulajdonos lekérdezése – kezdőbetűre, 

majd két első kezdőbetűre kattintással 

 Molnár/malomtulajdonos neve 
(adatlap) 

 Település mai megnevezése 

 Forrásban szereplő dátum 

 Malom neve (malomtörténet) 

 Malomtípus 

 Forrás 

 Kép (molnár/malom/dokumentum) 

 Kapcsolat más molnáradattal 



MOLNÁROK ADATBÁZIS 4. 
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Molnár/malomtulajdonos lekérdezése település szerint: 

Település kezdőbetűjére, majd lenyíló listából választás 



MOLNÁROK ADATBÁZIS 4. 
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Forrásmunkák lekérdezése: 



HÁBORÚS EMLÉKMŰVEK 
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Megtekintés:  

o a település kezdőbetűjére, majd a település nevére 

kattintás után az emlékmű nevére (több kép is lehet) 



 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Magyar  

Családtörténet-kutató 

Egyesület 

 

http://www.macse.org 
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