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CSALÁDFAPROGRAMOK 

Kutatás – nagyon sok adat 

Adatok  

 rendezése 

 áttekinthetősége 

 visszakereshetősége 

 nyilvánosságra hozása (online) 

Családfák 

Képek, dokumentumok 
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GEDCOM SZABVÁNY 

Egységes fájlformátum (.ged), szabvány 

GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) 

 Segíti a kutatást 

 Genealógiai adatok cseréje 

 Legtöbb családfa program kezeli (export - import) 

 Fényképek elérési útja 

A szabvány ismertetése: http://en.wikipedia.org/wiki/GEDCOM 

Dr. Hatvany Csaba rövid ismertetője: Matrikula (2011.1. szám) 
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CSALÁDFA ÉPÍTŐ PROGRAMOK 
 

 Desktop (pl. Ahnenblatt, Genopro) 

 Online (pl. FamilySearch, ittvoltam.hu, Geni, csaladfalu.hu) 

 Desktop-online (pl. Family Tree Builder) 

 

 

 MACSE segédletek: 

http://www.macse.hu/society/szoftver.php 

 

 Családfa szoftverek (linkgyűjtemény):  

http://csaladfa-szoftver.lap.hu 4 
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 Ahnenblatt 

 Agelong Tree 

 GenoPro 

 FTM (Family Tree Maker - korábban: Ancestry Family Tree) 

 AQ (Ancestral Quest) ← PAF (Personal Ancestral File) 

 Gramps 

 Family Tree Builder 
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GYAKRAN HASZNÁLT CSALÁDFA 

PROGRAMOK 

http://www.ahnenblatt.de/index.htm
http://www.genery.com/
http://www.genopro.com/
http://www.familytreemaker.com/
http://www.ancquest.com/index.htm
https://familysearch.org/PAF
https://gramps-project.org/
http://www.myheritage.hu/family-tree-builder
http://www.myheritage.hu/family-tree-builder


AHNENBLATT 

 Ingyenes program, a magyar nyelvet támogatja 

 Korlátlan számú személy adatbevitele 

 A személyekhez sok adat, információ és fotó 

menthető le, személyi adatlapok listázhatók 

 Családi oldalt ment webhelyre 

 Adatbetöltés GEDCOM, CSV 

 Adatmentés GEDCOM, HTML, CSV, XML 

 Lista mentés : RTF, DOC, PDF, HTML 

 Elődök, utódok és családfa poszterek létrehozása, 

klasszikustól a nagy rokonságig sokféle beállítással 

 A poszterek: BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, PDF 
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AHNENBLATT 
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AHNENBLATT 
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AHNENBLATT 
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AGELONG TREE 
 Fizetős program (demo: 40 személyig ingyenes) 

 Támogatja a magyar nyelvet 

 Importálás: GEDCOM, exportálás: GEDCOM, XML 

 Az összes hozzátartozót egyszerre lehet böngészni 

és szerkeszteni egy nagy ábrán 

 Többszöri házasságot, rokonházasságot jól kezeli 

 Leszármazási lista: csak a Premium Edition 

 A vallás csak megjegyzésként rögzíthető 

 Weblapot nem szerkeszt 

 Egyéni mezők hozhatók létre 

 Helyeket megjeleníti a Google Maps-on 
10 



AGELONG TREE 
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AGELONG TREE 
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AGELONG TREE 
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GENOPRO 

 25 személyig ingyenes, 50 személy felett reklámszünet 

 Támogatja a magyar nyelvet 

 GEDCOM import / export lehetőség 

 Tudományos, egyéni jelzések 

 Honlap generálás 

 Az egyedi családi események is rögzíthetők (pl. bigámia, 

rokonházasság, stb.) 

 A fában internet-link is elhelyezhető 

 A program felügyel az adatbevitel logikai hibáira (pl. 

valaki nem nősülhet a születése előtt) 

 Kezdőknek nehézkesnek, átláthatatlannak tűnhet  
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GENOPRO 
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GENOPRO 
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FTM (FAMILY TREE MAKER) 

 Fizetős 

 GEDCOM import 

 Nincs magyar nyelvű változata 

 Weblapot nem szerkeszt 

 Többféle adatküldési lehetőség (GEDCOM, PDF, 

generációs lista, leszármazási lista, stb.) 

 Az ábrázolt családfa adattartalma, formája, színe a 

felhasználó által alakítható 

 Helységek, források áttekinthetősége 17 



FTM (FAMILY TREE MAKER) 
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FTM (FAMILY TREE MAKER) 
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GRAMPS 
 Ingyenes 

 Támogatja a magyar nyelvet (folyamatosan) 

 GEDCOM export/import lehetőség 

 Elsősorban Linuxra ajánlott, a Windows-os 

változat nagyon lassú 

 Az összes hivatkozott forrás egy nézetben 

 Könnyen kezelhető, különböző nézetek 

 Kapcsolatok: szülők, nagyszülők és gyermekek  

 Könyvjelzővel kedvenc személyek kijelölése 

 Hordozható 

 Jelentések: PDF, OpenDocument, HTML, RTF 
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GRAMPS 
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GRAMPS 
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GRAMPS 
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GRAMPS 
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AQ (ANCESTRAL QUEST) 

 Ingyenes program (teljes verzióban több kényelmi)  

 Részben támogatja a magyar nyelvet 

 A letöltéshez regisztráció szükséges 

 GEDCOM export/import lehetőség 

 Korlátlan számú személy (60.000 felett is) 

 Az AQ 12.0, 12.1 és 14-es verziókban közvetlenül 

lehet szerkeszteni egy PAF 5 adatállományt 

 A többszöri házasságot, válást is tudja kezelni 

 Az adatbeviteli kérdőív adatait magunk 

válogathatjuk össze 
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AQ (ANCESTRAL QUEST) 
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AQ (ANCESTRAL QUEST) 
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AQ (ANCESTRAL QUEST) 
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FAMILY TREE BUILDER 
 Ingyenes program, a magyar nyelvet támogatja 

 Első használatakor regisztráció szükséges 

 A szerkesztési nézet vízszintes (felül az ősök) 

 Családi oldalt ment webhelyre (állítható) 

 Gedcomot kezel, mentés fényképekkel is 

 Térkép és internetes azonosságkeresés a 

MyHeritage weboldalon keresztül (fizetős) 

 Kezel minden családi eseményt, állapotot 

 Adatellenőrző, csoportos névcsere (pl. Y/I 

egységesítése stb.), ismétlődések keresése 

 Virtuális temető a sírfotóknak 29 



FAMILY TREE BUILDER 
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FAMILY TREE BUILDER 
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FAMILY TREE BUILDER 
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GYAKORLATI BEMUTATÓ 

 Program kiválasztása, letöltése 

 Program telepítése 

 Beállítások 

 Adatok rögzítése 

 Adatok importálása, exportálása 

 Listák 

 Családfa 

 Képek kezelése 

 Nyomtatás 33 



Kérdések? 

34 

Köszönöm a figyelmet! 
 

zso.konya@gmail.com 

 


