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Az AKuFF alapítása 

Baja, 2000. november 4. 

 15 amatőr kutató „Schwäbischen 

Türkei” és a Bácska területéről 

 Példakép: AKdFF (Arbeitskreis 

donauschwäbischer Familienforscher) 

Sindelfingen 



A 15 alapító – 9-en még tagok 



Céljaink 
 A magyarországi németek eredetének felderítése, 

 Családfakutatásával foglalkozó kutatók egy szervezetbe 

tömörítése  

 A kutatók munkájának összehangolása 

 Adatok összegyűjtése, feldolgozása 

 Tudományos háttér biztosítása 

 Eredmények publikálása 

 Az egyesület tagjai számára az adatok és segédanyagok ingyenes 

hozzáférhetővé tétele, 

 Együttműködés más, hasonló tevékenységet folytató 

szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és művelődési 

intézményekkel 

 
  



Nem célunk 

 Megbízás alapján, anyagi ellenszolgáltatás 

fejében bérkutatás 

 

 Nincs kapacitás a megkereső levelekben 

szereplő kérdések alapos megválaszolására 

 

 Más nemzetiségek intenzív kutatása 

 



Tagok jogai, kötelezettségei 

 Részvétel a rendezvényeken (találkozók), 

felszólalási lehetőség 

 Az Egyesület könyvtárának ingyenes használata 

 Az Egyesület, valamint a partneregyesület 

időszakos (negyedéves) kiadványainak egy-egy 

példánya 

 Az Egyesület honlapján és a kiadványában a 

kutatási eredmények publikálása 

 Kötelesség: évi 3.600 Ft tagdíj megfizetése – 2000 

óta nem változott! 

 Belépés: belépési nyilatkozat kitöltésével 



A taglétszám alakulása 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

15 

31 

70 

85 

96 
108 108 103 

110 116 
110 



Tagjaink 
  

Átlagéletkor: 57 

Legfiatalabb 26, legidősebb 84 

 Férfiak és nők aránya 

66%

34%

Férfiak Nők



Gyászoljuk őket 



Jövőnk 



Találkozóink 
 3-4 találkozó évente  

10 év alatt 37 találkozó 

2000 Baja 

2001 Bátaszék, Mecseknádasd, Bóly 

2002 Nemesnádudvar, Pécs, Budafok 

2003 Vaskút, Gödöllő, Szulok 

2004 Kalocsa, Kecskéd, Villány, Piliscsaba 

2005 Baja, Nagymaros, Szekszárd, Budapest 

2006 Nagymányok, Diósd, Elek, Budaörs 

2007 Mecseknádasd, Tata, Bácsalmás, Pilisszentiván 

2008 Bonyhád, Tarján, Császártöltés, Solymár 

2009 Pécsvárad, Berkenye, Eszék, Budakeszi 

2010 Dunaszekcső, Csolnok, Baja   

 





Egyesületi könyvtár 
 „mobil” könyvtár 

 540 könyv, CD, DVD 

 OSB-k 

 kivándorlási irodalom 

 helytörténeti könyvek 

 Schematizmusok 

 összeírások 

 településjegyzékek 

 tagjaink kéziratai 

 Beszerzési források: antikváriumok, AKdFF, Arcanum Kiadó, 

szerzőktől közvetlenül etc. 

 Mikrofilmscanner 

Javaslatokat szívesen fogadunk könyvtárunk bővítésére! 



www.akuff.org 

 
 Az Egyesület bemutatása, alapszabály 

 Tagjegyzék 

 A tagok kutatási területei, eredményei (Kutatott 

települések, családnevek) 

 Az Egyesülettel kapcsolatos főbb események (a 

következő találkozóról szóló hirdetmény, a 

korábbiakról fényképes beszámoló) 

 Genealógiai segédlet (latin kifejezések) 

 Hasznos linkek (Családfakutatással foglalkozó 

honlapok gyűjteménye) 

Karbantartásához segítséget kérünk! 

http://www.akuff.org/


AKuFF-Bote/AKuFF Hírmondó 
 Kétnyelvű egyesületi újság  - megjelenik a találkozókra 

 ingyenes 

 Kik kapják meg? 

 tagok, AKdFF, németországi és magyarországi 
levéltárak, magyarországi német szervezetek, 
intézmények 

 cikkek, tagjaink bemutatkozása, kutatási eredmények, 
fotók, fontos információk megjelentetése 

 Írásaikat elektronikusan (Word-dokumentum) a 
következő e-mail címre küldjék: 
amrein.ilona@freemail.hu 

 Fordítást, szerkesztést vállalni tudó segítők 
jelentkezését várjuk! 

 

mailto:amrein.ilona@freemail.hu


Könyvkiadás 

 Hiánypótló tevékenység 2005 óta 

 Riszt András: Nagyárpád község családkönyve 1723-1945  

 Ament Andor: E L E K benépesítése a törökvész után 
(1724-1800) 

 Amrein Ferenc – Amrein Ilona – Auth Szilvia: A Baranya 
megyei katolikus települések Mecseknádasd és Óbánya 
családkönyve 1721-2007  

 Stefan Rettig – Josef Skribanek  : Vaskút családkönyve 
1772 – 1947 

 Előkészületben 

 Maléth István: Gyoma evangélikus 
családkönyve 

 Nem a nyereség a cél, hanem, hogy elérhető árú 
könyveket adjunk ki, s költségeink megtérüljenek!  





Tevékenységünk 

finanszírozása 

Nonprofit-szervezet 

Tagdíjak  

Adományok 

Pályázatok (Alapítványok, Országgyűlés, stb.) – 
megírásukhoz segítséget kérünk! 

SZJA 1%  

 Adószámunk: 

18360062-1-03 



Elérhetőségek 

 Adresse: H-6500 Baja, Petőfi S. u. 56. 

 Vorstand: 

 Dr. Kornel Pencz elnök  20/32-66-397 

  Mail: kornelpencz@gmx.net 

 Feketéné Ziegler Ágota titkár +26/367-604

 Mail: ziegleragi@freemail.hu;  

 Bakonyi Adrea kincstárnok  30/20-47-732 

Mail:  baumgartner.1@dpg.hu  

 Homepage: www.akuff.org 

mailto:kornelpencz@gmx.net
mailto:ziegleragi@freemail.hu
http://www.akuff.org/


Kérdés? 

Köszönöm a figyelmet! 


