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TÓTH ESZTER ZSÓFIA: CSALÁDFAKUTATÁSI SEGÉDLET * 

 

Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk? Talán mindannyiunkat érdekel a kérdés, kik 

voltak a felmenőink és milyen örökséget hagytak ránk. Magyarságtudatunknak is meghatározó 

eleme őseink történetének az ismerete. Jelen útmutató praktikus tanácsokkal szolgál 

a családfakutatáshoz, akkor is ha a nemzetségtáblája mindenkinek egyedi és különleges. 

 

1. Kezdeti lépések 

Gyűjtsük össze az alábbi információkat családtagjainkról: 

− teljes és születési név 

− születés helye és ideje, 

− halálozás helye (ősök) és ideje (ősök), 

− házasságkötés helye és ideje, 

− gyermekek száma, neve, és születési ideje 

 

2. Családfakutatás hagyományos eszközökkel 

 

2.1. Kutatási lehetőségeink otthon 

 

− Keressünk régi fényképeket 

o Beszélgessünk szüleinkkel, nagyszüleinkkel arról, kik vannak az előkeresett 

fényképeken és azok milyen eseményeken készültek 

− Keressünk régi dokumentumokat (leveleket, bizonyítványokat, anyakönyvi 

kivonatokat) 

o Derítsük ki, kik írták a leveleket és milyen alkalomból 

 

2.2. Anyakönyvi kivonatok használata 

− Amikor családfát készítünk, induljunk el egy ágon és minél távolabbi időbe jussunk el. 

Keressük meg édesapánk születési idejét, helyét és az ő szüleinek a neveit. Ezután apai 

nagyapánk születési idejét, helyét, szülei nevét, majd dédapánk születési idejét, helyét, 

szülei nevét. Ugyanígy járjunk el nagymamánk, dédmamánk, ükmamánk esetében. 

Hasznos és megbízható forrásaink lehetnek a születési anyakönyvi kivonatok. 
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− Ezt követően keressük meg édesapánk, nagyapánk, dédapánk, ükapánk halálozási 

helyét, idejét. Folytassuk ugyanezt a nagymamánk, dédmamánk, ükmamánk esetében 

is. Hasznos és megbízható forrásként szolgálhatnak a halotti anyakönyvi kivonatok. 

− A fenti módszerhez hasonlóan szerezzünk adatokat a házassági anyakönyvek alapján 

az eleink házasságkötéseinek részleteiről. 

 

3. Családfakutatás levéltárban 

A családfakutatás állampolgári jog, ezért ingyenes. Kutatni lehet levéltárban, valamint 

a települések egyházi anyakönyveiben. 

− Magyar Nemzeti Levéltár 

Postacím: 1250 Budapest, Postafiók 3. 

Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. 

Tel.: +36 1 225 2843, +36 1 225 2844 Fax: +36 1 225 2817 

E-mail: titkarsag@mnl.gov.hu 

Információs Iroda (Kutatószolgálat): info@mnl.gov.hu 

Sajtókapcsolat: sajto@mnl.gov.hu 

 

Amennyiben ismerjük az adott helységet, bejelentkezés után érdemes a települések egyházi 

anyakönyveiben is vizsgálódnunk. Egyetlen nap alatt akár több évszázadra visszamenőleg 

búvárkodhatunk az adatok tengerében, fotózhatunk hasznos anyagokat. Szerencsés esetben 

a 18. század elejéig vissza tudjuk vezetni a családfát. 

 

4. Családfakutatás az interneten (további források a Hasznos linkek menüpontban 

olvashatók): 

− adatbazisokonline.hu 

− macse.hu 

− hungaricana.hu 

− familysearch.org 

− katonakagulagon.hu 

 

5. Családfakutatáshoz kapcsolódó programok 

− Keressünk fel régen látott rokonokat, kérjük meg őket, meséljenek családi történeteket! 

− Tegyünk kirándulást őseink szülőföldjére! 

mailto:titkarsag@mnl.gov.hu
mailto:info@mnl.gov.hu
mailto:sajto@mnl.gov.hu
https://adatbazisokonline.hu/
https://macse.hu/society/kezdolap.php
https://hungaricana.hu/hu/
https://www.familysearch.org/hu/
http://katonakagulagon.hu/
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− Keressük fel a helyi könyvtárat, olvassuk el azokat az újságokat, amelyek a mi 

születésnapunkon, apánk, anyánk, nagyapánk, nagyanyánk születásnapján jelentek 

meg! 

− Szervezzünk rokontalálkozót, az adatgyűjtésbe vonjuk be a családfakutatás során 

megismert távolabbi rokonainkat! 

− Rajzoljuk meg családunk címerét! Hímezzük családunk címerét ágyneműre, 

díszzsebkendőre! 

− Rajzoljuk meg családfánkat papíron és online! 

− Nézzük meg településünk első és második világháborús emlékhelyeit! Kutassunk 

rokonok után az emlékműveken! 

 

*A történész további publikációi az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040803 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040803

