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Családfalu program

a Családfalu program megtervezését az a 
cél vezérelte, hogy ezen forrásokat digitalizálva, 
majd szakértő által értelmezve a benne találha-
tó információkat egy kereshető, szűrhető, bármi-

lyen szempont szerint rendezhető adatbázisba 
rendezzük, és az informatika lehetőségeit kihasz-

nálva mindenki számára könnyen elérhető és 
kezelhető formában közkinccsé tegyük. 

 a megoldást egy olyan internetes portál megalkotása jelentette, amely mögött 
egy komplex adatbázis működik. az adatbázis tartalmazza az anyakönyvi bejegyzé-
sek minden adatát, de magukat a digitalizált anyakonyvi oldalakat is. az internetes 
portál felületén egyszerű keresési lehetőséget kínálunk a felhasználók számára, ahol 
néhány másodperc alatt kilistázhatóak a kere-sési feltételeknek megfelelő anyakönyvi 
bejegyzések, s rajtuk keresztül a hozzájuk tartozó digitalizált anyakönyvi oldalak is.



Mivel a feldolgozott idősza-
kok sok esetben olyan tör-
ténelmi korokat ölelnek fel, 
mikor a települések közötti 
elvándorlás nem volt jelen-
tős, így a megszülető ada-
tok sokszor az adott tele-
pülésen élő családok teljes 
történetét megmutatják.
 a háború utáni évek, 
a ki- és betelepítések, a 
közösségek szétzüllesztése, 
a lakosság kicserélődése, 
felhígulása napjainkra ma-
roknyivá zsugorította azon 
lelkes lokálpatrioták csa-
patát, akik valóban tenni 

szeretnének településü-
kért. a múlt, a hagyomány 
ápolása elképzelhetetlen 
a családi gyökerek, rokoni 
kapcsolatok ismerete és új-
rafelfedezése nélkül!
 az emberi emléke-
zetnek korlátai vannak, a 
szülők, nagyszülők emlékei 
elhalványulnak, pontatla-
nokká válnak. a gyerme-
kek, unokák, dédunokák 
érdeklődése a régmúlt 
iránt gyakran olyankor éb-
red fel, mikor már nincs 
kitől kérdezni. a családi 
dokumentumok elkallód-

nak, tönkremennek. a régi, 
megbarnult  fényképekről 
idegen, ismeretlen arcok 
tekintenek reánk. a múlt el-
enyészik…
 Célunk, hogy 
megőrízzük ezen emléke-
ket, dokumentumokat, fel-
tárjuk és megismertessük 
a jelen és az elkövetkező 
generációkkal gyökerei-
ket, származásukat ezzel 
erősítve identitásukat, tele-
pülésük iránti kötődésüket, 
hagyományaik ápolását 
valamint elősegítsük mind-
ezek átörökítését.

a program különlegességét 
az adja, hogy szakértőink nem 
csak adattáblákba rendezték az így 
feldolgozott adatokat, hanem a családfaku-
tatásban bevett módszertan segítségével az egyes 
személyeket azonosították, a rájuk vonatkozó adatokat ösz-
szekapcsolták, majd pedig az így létrehozott „személyi kartonokat” az anya-
könyvi adatok alapján egymással is összekötötték felmenők és leszármazottak szerint.



 egy-egy Család származását leghitelesebben az egyetlen 
létező, írott forrás az anyakönyv jelenti.

 Ezért feladatunk ezen forrás feldolgozása, rendszerezése és hozzáférhetővé 
tétele. Módszerünk az anyakönyvek bejegyzéseinek teljeskörű rögzítése olyan 
számítógépes adatbázisba, mely lehetővé teszi egy-egy család vagy akár személy 
adatainak – születés, keresztelés, házasságkötés, halálozás – lekérdezését és családfába 
rendezését. Ennek segítségével bárki, bármikor megkeresheti őseit illetve rokonait.  
 az adatbázist hozzáférhetővé lehet tenni egyéni felhasználóknak (DVD-re írva) és/
vagy interneten keresztül központi szerverre telepítve.

 Ezen anyag a későbbiekben összekapcsolható, kiegészíthető a családoknál 
fennmaradt fényképekkel, életrajzokkal, történetekkel, melyek egy-egy személyről, 
eseményről – a családfa adatok mellett – vizuális emléket is jelenthetnek. Felismerve az 
előbbiekben bemutatott kezdeményezésben rejlő lehetőségeket már négy település 
önkormányzata illetve lokálpatrióta szervezete is megtisztelt bennünket bizalmával, 
melynek eredmény eképpen feldolgoztuk az anyakönyveket.

DiósD, BiatorBágy, tataBánya és törökBálint 
lakói már egy kattintással megismerhetik 
évszázaDokra visszanyúló csaláDfájukat.



 országszerte számos kísérlet történt a 
gyakran több évszázadot felölelő egyházi 
és polgári anyakönyvek digitalizálására.
 Különösen fontos ez azért, mert ezek 
a források gyakran csak egy papíron, egy-
egy példányban, egyre romló állapotban 
állnak rendelkezésre, így sérülésük esetén 
pótolhatatlan történelmi és családtörténeti 
adatok veszhetnek el.
 legtöbb esetben a digitalizálás 
csupán az anyakönyvi oldalak 
beszkennelését és sorbarendezését, 
majd digitális adathordozón történő 
sokszorosítását jelenti.

 Néhány esetben, az így össze-
rendezett több ezer oldalnyi digitális képet 
CD-n vagy más formában elérhetővé teszik 
a kutatni vágyók számára.  
 Ez hasznos megoldás az adatok 
megmentésére, ugyanakkor nem jelent 
teljes megoldást a kutatás támogatására, 
mivel a régi források számos esetben 
nehezen olvasható kézírással, leromlott 
minőségben vagy a korának megfelelő, 
ma már ismeretlen nyelvi és írásképbeli 
formulákat használják, hogy pontos 
olvasásuk is nehézséget jelent a mai ember 
számára.

digitalizálás



a rendszer lehet 
nyitott, az interneten keresztül bárki 
számára hozzáférhető
részben nyitott, interneten elérhető, 
de regisztrációhoz kötött
csak egy gépen elérhető.

MűköDhet a település 
honlapja Mellé illesztve

független honlapként

az anyakönyvvezető 
vagy a levéltár aDott 

száMítógépére telepítve.

támogatott 
környezetek: 

miCrosoft WindoWs

linux.

teChnologia



diósd 
alapítványi működtetés önálló honlapként kiegészítve településtörténeti írásokkal, 
fotóarchívummal regisztrációhoz kötött, és mennyiségben limitált adathozzáférés. 
www.diosdfa.hu

Biatorbágy, törökbálint 
önkormányzati működtetés a település honlapja mellé 
illesztve teljesen szabad hozzáférés.
(csaladfa.biatorbagy.hu, csaladfa.torokbalint.hu)

tatabánya 
levéltár által felügyelt működtetés csak a levéltár 
számítógépein elérhető.

a Családfalu program tervezésekor olyan 
szoftverkörnyezetet választottunk, amely rugalmas, 
olcsó és könnyen hozzáférhető. a megoldást a 
webkiszolgáló program, PHP fejlesztői környezet és 
ingyenes MySQl adatbázis-kezelő szoftver jelentette.  
Ezek mindegyike ingyenesen hozzáférhető, akár 
Windows, akár linux környezetben működik, és sok 
esetben már eleve rendelkezésre áll egy-egy település 
honlapját működtető számítógépen.

jelenleg MűköDő 
prograMjaink MegrenDelői 
más más megoldásokat
választottak.
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DióSD: 
www.diosdfa.hu

BiatorBágy: 
www.csaladfa.
biatorbagy.hu
Biatorbágy Város 
önkormányzata 

tataBáNya: 
www.tatabanya.
archivportal.hu
tatabánya Város 
önkormányzata 

törökBáliNt: 
www.csaladfa.
torokbalint.hu 
törökbálint Város 
önkormányzata

„Hasznos 
szolgálatot 
tesz a hazának ki 
családja múltját 
feltárja, hiszen 
egy-egy család 

múltja, a haza 
történelmének 

egy-egy lapja.”

tapasztalataink és eredményeink méginkább megerősítettek bennünket 
abban, hogy szükség van arra, hogy megismertessük  

a jelen kor embereit gyökereikkel.


