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BEVEZETİ
Az Általános Levéltári Leírás Nemzetközi Szabványa (ISAD/G) nem ad útmutatást az egyes
speciális irattípusok leírására. A gyakorlati hasznosítás felé történı továbblépés egyik logikus
iránya tehát az, hogy egyes irattípusokra vonatkozóan a nemzetközi szabványokkal együtt
alkalmazható, ugyanakkor a hazai forrásadottságokból és levéltári gyakorlatból kiinduló
ajánlások készüljenek. Legsürgetıbb feladatnak a magyar levéltárakban tervezett,
elkezdıdött, vagy folyamatban lévı digitalizálás és adatbázisépítés által elsısorban érintett
forrástípusok – anyakönyvek, jegyzıkönyvek, tervek, és térképek – feldolgozásának egységes
mederbe terelése, a kapcsolódási pontok rögzítése, a szabványos adatcsere feltételeinek
megteremtése tőnt.
Az Ajánlás természetesen nem akar az egyes levéltári intézmények helyett dönteni a
digitalizálás stratégiai kérdéseiben, és nem kíván egységesített adatszerkezeteket erıltetni a
feldolgozókra. A magyar levéltári szervezet, illetıleg az egyéb iratırzı szervek sokszínősége,
széttagoltsága, a tényleges és potenciális kutatók eltérı köre, az anyagi lehetıségek, a
rendelkezésre álló szaktudás és technológia különbözısége a feldolgozó munka mélysége
tekintetében továbbra is nyilvánvalóan jelentıs különbségeket fog eredményezni. Ugyanakkor
fontos – és az Ajánlás ezt szándékozik elısegíteni – hogy ne egymástól elszigetelt, csak
helyben használható kisebb-nagyobb adatbázisok tucatjai szülessenek, hanem hogy a
különbözı iratırzı intézményekben épített különbözı célú adatbázisok eltérı adatmezıi
típusonként mégis megfeleltethetık legyenek egymásnak, ami az adatcsere és a közös
keresıfelületek létrehozásának elengedhetetlen feltétele. A Magyar Levéltári Portál
(www.archivportal.hu) közös adatbázisa számára elvégzett adatbázis-integráció e tekintetben
máris számos tanulsággal szolgált.
Az Ajánlás az adatbázisépítésre, vagyis az iratok leírására koncentrál, ugyanakkor ennél
figyelembe veszi a digitalizálás kínálta lehetıségeket is: az iratok által hordozott információk
teljes leírására nem lehet, de nem is ésszerő törekedni. Az „irat” ebben az összefüggésben
ügyiratot/jegyzıkönyvet/tervet/térképet jelent, de ott, ahol a fizikai (kötet) és a szellemi
egység (anyakönyvi bejegyzés, testületi ülés, illetve napirendi pont) nem feleltethetı meg
egymásnak, mindkét/mindhárom leírási szint lehetıséget számba kellett venni. A leírás
mélysége egyebekben is változó lehet, amit az Ajánlás igyekezett maximálisan figyelembe
venni, az egyes forrástípusoknál a kötelezıen rögzítendı adatelemek körét a lehetı
legkisebbre korlátozva.

Az Ajánlás felépítése és használata
Az Ajánlás adatelem-csoportokból, illetve azok alá besorolt adatelemekbıl épül fel. Az
adatelemek nem (okvetlenül) felelnek meg konkrét adatbázis-mezıknek. Ha a forrás
jellegzetességei és a feldolgozás célja megkívánja, egy-egy adatelem több adatmezıre is
bontható és ezek elnevezése is szükség esetén módosítható. Az adatelemek megnevezése,
sorrendje, az Ajánlásban alkalmazott megjelenítési módja nem jelent elıírást arra nézve, hogy
ezeket konkrét publikációban, vagy adatbázisban hogyan kell megjeleníteni. Az
adatelemcsoportok és az adatelemek számkódja csak a könnyebb áttekintés és hivatkozás
célját szolgálja, de ez sem jelent feltétlenül követendı iránymutatást egy-egy konkrét
adatbázis szerkezetére és megjelenítésére nézve. Az ajánlás az adatbázis számára rögzítendı
adatelemek (input) kialakítására, struktúrájára nézve ad szabályokat. Az adatcsere és
adatmegosztás lehetısége érdekében lényeges, hogy az adatbázisok valamennyi adata,
adatmezıje megfeleltethetı legyen az Ajánlás valamely adatelemének, és ezt az adatbázis

dokumentációjában is rögzítnei kell. Az Ajánlás azonban nem kezelhetı egyfajta
„kérdıívként”, amelynek valamennyi adatát ki kell tölteni a forrás feldolgozása során.
A Bizottság minden egyes adatelemnél igyekezett példákkal alátámasztva pontosítani a leírás
célját és jellegét. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a példák csak szemléltetik az Ajánlás
alkalmazásának lehetıségeit, de nem tekintendık kötelezı kitöltési útmutatónak. A konkrét
források feldolgozásához, a feldolgozás céljának és mélységének megfelelıen, az Ajánlás
alapján egyedi vagy általános kitöltési útmutatókat kell készíteni, és az alkalmazott útmutatót
az adatbázis dokumentációjában ugyancsak fel kell tüntetni (8/1. adatelem).
Ugyancsak a konkrét feldolgozás céljától és mélységétıl függ, hogy az Ajánlásban definiált
lehetséges adatelemek közül melyek kerülnek felhasználásra. Azokat az elemeket, amelyek
adatcsere esetén a rekord, illetve az alapjául szolgáló forrás azonosításához, értelmezéséhez
feltétlenül szükségesek, ezért szerepeltetésük egy adott leírási szinten kötelezı, félkövér dılt
betővel emeljük ki.

ANYAKÖNYVEK ADATELEMEI
1. Azonosító adatelemek
1.1. Levéltár/ırzıhely
Cél: A leírás közvetlen forrását jelentı iratot (eredetit, másodpéldányt, digitális másolatot,
mikrofilmet) ırzı levéltári intézmény vagy egyéb szerv egyértelmő azonosítása.
Magyarázat: Amennyiben az iratırzı megegyezik az anyakönyvezı szervvel, az adatelem
elmaradhat. Egyebekben az iratırzı nevét szabványos formában kell rögzíteni. Ennek
megfelelıen ajánlatos minden esetben az országnév, vagy szabványos országjelölı kód külön
mezıben történı rögzítése, illetıleg ez – esetleg más információkkal kiegészítve –
mindenképpen rögzítendı nem magyarországi intézmény esetén.
Alkalmazandó szabvány: ISDIAH 5.1.2.
Példák:
-Magyar Országos Levéltár
-Budapest Fıváros Levéltára
-Kalocsai Fıegyházmegyei Levéltár
-[Levéltár:] Archivele NaŃionale DirecŃia JudeŃeană Cluj
[Ország:] Románia
[Székhely:] Kolozsvár

1.2. Jelzet
Cél: A leírás közvetlen forrását jelentı egység (fond/állag) jelzetének megadása, amely
lehetıvé teszi annak az iratırzı intézményen belüli egyértelmő azonosítását.
Magyarázat: Amennyiben az iratırzı megegyezik az anyakönyvezı szervvel, nem szükséges
(nem is lehet) leírni. Egyebekben a (levéltári) egység jelzetét és nevét szabványos formában
ajánlatos rögzíteni. A jelzet megadása természetesen több mezıre bontva is történhet.
Alkalmazandó szabvány: ISAD(G) 3.1.1., 3.1.2.
Példák:
-HU MOL X. Mikrofilmtár. Anyakönyvi filmek győjteménye. Izraelita egyház.
Magyarországi hitközségek. Lovasberény. Berény, vegyes anyakönyv 1764-1895.
-HU BFL XXXIII.1.a. Anyakönyvek és anyakönyvekkel kapcsolatos egyéb iratok.
Anyakönyvek
-HU KÉL I.1.d. Kalocsai Érseki Hivatal. Anyakönyvek
1.3. A kötetet azonosító adatok
Cél: A leírás forrásául szolgáló anyakönyvi kötet – függetlenül a hordozótól (mikrofilm stb.)
– azonosításához szükséges adatok közlése.
Magyarázat: Ennél az adatelemnél minden esetben megadandó a kötetet létrehozó
(anyakönyvezı) szerv pontos neve, megnevezendı a kötet maga, illetve az ahhoz
rendelt/rendelhetı év(kör). Mivel alapvetı keresési szempontot jelent, a létrehozó
(anyakönyvezı) szerv mellett – még ha az információk ismétlését eredményezi is – ajánlatos
külön mezıben megadni az anyakönyvezés helyét (településnév), egyházi anyakönyv
esetében pedig a felekezetet is. Ugyancsak egyházi anyakönyveknél le lehet írni az
anyakönyvezı egyházszervezeten belül elfoglalt helyét is.

Példák:
1. példa
[Felekezet:] róm.kat.
[Egyházmegye:] Egri Fıegyházmegye
[Anyakönyvezı hely:] Sárospatak
[Anyakönyvezı neve] Sárospataki Szent Erzsébet róm. kat. plébánia
[Anyakönyvi kötet neve:] Vegyes anyakönyv
[Év(kör):] 1663-1895
2. példa
[Anyakönyvezı szerv:] Budapest I. kerületi Anyakönyvi Hivatal
[Anyakönyvi kötet:] Házassági anyakönyv
[Év(kör):] 1920
[Bejegyzésszám:] 1-949.
3. példa
[Felekezet:] róm.kat.
[Anyakönyvezı hely:] Kalocsa
[Anyakönyvezı neve:] Kalocsa Belvárosi róm. kat. plébánia
[Anyakönyvi kötet neve:] Bérmálási anyakönyv
[Év(kör):] 1734-1780
4. példa
[Felekezet:] unitárius
[Anyakönyvezı hely:] Budapest
[Anyakönyvezı neve:] Budapesti Unitárius Egyházközség
[Anyakönyvi kötet neve:] Áttértek névkönyve
[Év(kör):] 1884-1885
1.4. Irattípus
Cél: A leírás közvetlen forrását jelentı irat típusának megadása.
Példák:
-eredeti
-másodpéldány,
-mikrofilmmásolat
-másodpéldány késıbbi átírása
2. Az anyakönyvi bejegyzés azonosító adatelemei
2.1. Az anyakönyvi esemény
Cél: A leírásra kerülı anyakönyvi bejegyzés típusának meghatározása.
Magyarázat: Minden esetben megadandó, ha a leírás kiterjed a bejegyzés tartalmára, a benne
foglalt adatokra is. A bejegyzés típusát magyar nyelven, egységes alakban kell rögzíteni.
Példák:
-születés
-keresztelés
-eljegyzés/és házasság
-házasságkötés
-házassági évfordulót rögzítı anyakönyvi bejegyzés

-kitérés/betérés
-bérmálás
-halálozás
2.2. Az anyakönyvi esemény idıpontja
Cél: Az anyakönyvi bejegyzés által rögzített esemény idıpontjának megadása.
Magyarázat: Minden esetben megadandó, ha a leírás kiterjed a bejegyzés tartalmára, a benne
foglalt adatokra is. Mindig a lehetı legpontosabb, numerikus év/dátum formátumot kell
alkalmazni, szabványosított formában. Lehetıséget kell biztosítani – az anyakönyv fizikai
sérülése, vagy bizonytalan olvasat esetén – idıintervallum, közelítı idıpont rögzítésére is.
Fontos, hogy a bejegyzés által reprezentált „anyakönyvi esemény” egyértelmően legyen
meghatározva: keresztelésnél, esetleg eljegyzésnél tehát ne a születés, vagy a házasság szintén
közölt idıpontja szerepeljen!
Példák:
-1878.05.10.
-1912.01.31.
-[Közelítı adat (év, hó):] 1886.12.00.
2.3. A bejegyzés egyéb azonosítója
Cél: Ha létezik, a leírásra kerülı anyakönyvi bejegyzés egyéb (dátumtól eltérı)
azonosítójának megadása.
Magyarázat: Feltétlenül alkalmazandó az adatelem, ha a bejegyzések rendje nem az
anyakönyvi esemény idıpontját követi, és rendelkezésre áll más azonosító adat (bejegyzésés/vagy oldalszám).
Példák:
[Bejegyzés:] 18
[Paginaszám:] 234.
3. Az anyakönyvi bejegyzés személyi adatelemei
3.1. A résztvevı státusa az anyakönyvi eseménynél
Cél: Az anyakönyvi bejegyzésben szereplı személyeknek (résztvevıknek) az anyakönyvi
eseménynél játszott szerepének megadása.
Magyarázat: Ajánlatos az adatelem alkalmazása, ha a leírás nem csupán a bejegyzésre, hanem
a bejegyzésben szereplı személyek szélesebb körére irányul. Ebben az esetben az adatbázis
szerkezetét (rekordok kialakítása) a résztvevık köre és a résztvevıkre irányuló leírás
mélysége szerint célszerő meghatározni. A „státus” meghatározása mindenképpen
egységesített formában rögzítendı.
Alkalmazandó szabvány: ISAAR (CPF) 5.2.5.
Példák:
-keresztelt
-újszülött
-jegyes
-menyasszony/vılegény
-apa
-anya
-apaságot vállaló személy

-örökbefogadó
-bérmált
-kitért/betért
-elhunyt
-keresztapa/keresztanya
-esküvıi tanú
-bérmakeresztapa/bérmakeresztanya
-egyéb tanú
-esketést/keresztelést/temetést végzı lelkész/közeg/anyakönyvvezetı
-körülmetélı
3.2. Név
Cél: Az anyakönyvi bejegyzésben szereplı személy nevének megadása.
Magyarázat: Az adatelem alkalmazása kötelezı abban az esetben, ha a leírás kiterjed a
bejegyzés tartalmára, a benne foglalt adatokra is. Az anyakönyvben szereplı névalakot kell
rögzíteni, de ha a személy azonosítását további, a bejegyzésbıl megismerhetı névalakok
segíthetik, ajánlatos azokat külön megadni.
Példák:
1. példa
[Név:] Kiss, Susanna
3. példa
[Név (kitüntetett névalak):] Kiss Zsuzsanna
[Név (egyéb névalak):] Kovács Józsefné özv.
4. példa
[Név (kitüntetett névalak):] Reindl Lujza
[Név (egyéb névalak):] Soldos Sándorné
[Név (egyéb névalak):] Blaha Jánosné özv.
[Név (egyéb névalak):] Blaha Lujza
5. példa
[Név (kitüntetett névalak):] Steinfeld, Rosalie
[Név (egyéb névalak):] Kımezei Róza
[Név (egyéb névalak):] Hufnagel Istvánné kishegyi dr.
6. példa
[Név (kitüntetett névalak):] Schwarz, Stephan
[Név (egyéb névalak):] Schwartz, Stephan
[Név (egyéb névalak):] Svarc István ifj.
3.3. Nem
Cél: A leírt személy nemének megadása.
Példák:
-férfi
-nı
-ismeretlen
3.4. Életkor
Cél: A leírt személy életkorának megadása.

Magyarázat: Az adatelem alkalmazható, ha az anyakönyvben az életkor (és nem születési
év/dátum) került rögzítésre. Mindig numerikus formátumot kell alkalmazni.
Példák:
-38
-65
3.5. Születés ideje
Cél: A leírt személy születési idejének/idıpontjának megadása.
Magyarázat: Az adatelem alkalmazható, ha az anyakönyvben a születési év/dátum került
rögzítésre (keresztelési anyakönyvnél ide kerül az újszülött születési ideje). Mindig a lehetı
legpontosabb, numerikus év/dátum formátumot kell alkalmazni, szabványosított alakban.
Lehetıséget kell biztosítani – az anyakönyv fizikai sérülése, vagy bizonytalan olvasat esetén –
idıintervallum, közelítı idıpont rögzítésére is.
Alkalmazandó szabvány: ISAAR (CPF) 5.2.1.
Példák:
-1856
-1900.12.27.
3.6. Születés helye
Cél: A leírt személy születési helyének megadása.
Magyarázat: Amennyiben az adatelem alkalmazásra kerül, az anyakönyvben elıforduló
helynévalakot (nem feltétlenül betőhíven) kell rögzíteni. Esetleg külön, akár több mezıre
bontva megadható a mai névalak, illetve a helység lokalizálását segítı egyéb információ.
Példák:
1. példa
[Születési hely:] Homonna
[Megye/tartomány:] Zemplén m.
2. példa
[Születési hely:] Komárom
[Mai névalak:] Komárno
[Ország:] Szlovákia
3. példa
[Születési hely:] München
[Megye/tartomány:] Bajorország
[Ország:] Németország
3.7. Státus/foglalkozás
Cél: A leírt személy foglalkozásának megadása, társadalmi pozíciójának jelzésére alkalmas
adatok leírása.
Magyarázat: Az anyakönyvben szereplı foglalkozás és egyéb státus-adatok változatlanul, de
a mai helyesírás szerint rögzítendık. Amennyiben az adatok idegen nyelven szerepelnek,
magyarra fordítandók. Idegen nyelvő alak esetében viszont célszerő külön mezıben megadni
az eredeti terminust is.
Alkalmazandó szabvány: ISAAR (CPF) 5.2.5.
Példák:

-hajhász
-pintér
-nagybirtokos, cs.kir. kamarás, a Vaskorona-rend lovagja
[Foglalkozás1:] ügynök
[Foglalkozás2:] Sensal
3.8. Lakhely
Cél: A leírt személy lakhelyének megadása.
Magyarázat: Az anyakönyvben szereplı lakhely rögzítése szabványosított formában. A nevek
a forrásban szereplı névalak szerint, de nem feltétlenül betőhíven adandók meg. Célszerő
elıre meghatározni a leírás mélységét, és ennek megfelelıen tagolni azt. Esetleg külön
megadható a mai névalak.
Példák:
1. példa:
[Lakhely:] Budapest
2. példa
[Ország:] Magyarország
[Megye/tartomány:] Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.
[Település:] Budapest
[Településrész/kerület:] VII.
[Közterület/utca] Dembinszky u.
[Házszám:] 10.
[Egyéb azonosító:] fsz./2.
3. példa
[Lakhely:] Kolozsvár
[Lakcím:] Donáti út 3.
[Mai névalak:] Cluj-Napoca (Románia)
3.9. Vallás
Cél: A leírt személy vallásának/vallásváltoztatásának megadása.
Magyarázat: Az anyakönyvben szereplı vallás, ki- és betérés, vagy kikeresztelkedés esetén
vallásváltoztatás feltőntetése. Fontos, hogy az adatrögzítés során a vallás, felekezet
megnevezését egységesített formában adjuk meg.
Példák:
-róm.kat.
-gör.kat.
-izr.
-izr./róm.kat.
-evang.
-ref.
-ortodox/pravoszláv
-unitárius
-róm.kat./ref.
3.10. Családi állapot/státusz születéskor
Cél: A leírt személy családi állapotának megadása.

Magyarázat: Az anyakönyvben szereplı családi állapot feltőntetése magyar nyelven,
lehetıség szerint a ma használt szabványos formában. Az egykorú terminológia
bizonytalansága esetén az erıltetett magyarosítás, illetve szabványosítás természetesen
kerülendı. Esetenként célszerő lehet szerepeltetni az eredeti idegen nyelvő, avagy nem
szabványos magyar terminust is. Keresztelési/születési anyakönyv esetén itt a születés
törvényessége/törvénytelensége adható meg.
Példák:
-nıtlen
-hajadon
-özvegy
-elvált
-szabados
-törvénytelen
[Családi állapot1:] hajadon
[Családi állapot2:] kisasszony
[Családi állapot1:] nıtlen
[Családi állapot2:] ifjúlegény
[Családi állapot1:] elvált
[Családi állapot2:] getrennt
[Családi állapot1:] szabados
[Családi állapot2:] ledig und frei
3.11. Egyéb személyes adatok
Cél: A leírt személyre vonatkozó egyéb adatok rögzítése.
Magyarázat: A fenti sémába nem illeszthetı, speciális személyes adatok közlése.
Példa:
[Halálok:] tüdıgümıkor
4. Az anyakönyvi bejegyzés idı-adatelemei
4.1. A bejegyzésben elıforduló egyéb idıpontok
Cél: A bejegyzésben elıforduló egyéb idı-adatok leírása.
Magyarázat: A bejegyzésre vonatkozó anyakönyvi esemény idıpontján, illetve a
személy(ek)re vonatkozó születési idın túl elıforduló idı-adatok leírása. Mindig a lehetı
legpontosabb, numerikus év/dátum formátumot kell alkalmazni, szabványosított alakban. Ha
rendszeresen több idı-adat kerül leírásra, célszerő több mezıt alkalmazni, vagy megadni,
hogy az adott idı(pont) mire vonatkozik. Lehetıséget kell biztosítani – az anyakönyv fizikai
sérülése, vagy bizonytalan olvasat esetén – idıintervallum, közelítı idıpont rögzítésére is.
Példák:
[Temetés idıpontja:] 1874.05.15.
[Körülmetélés idıpontja:] 1832.01.23.
[Hirdetés idıpontja:] 1821.12.12.

5. Az anyakönyvi bejegyzés hely-adatelemei
5.1. A bejegyzésben elıforduló egyéb helyek
Cél: A bejegyzésben elıforduló egyéb hely-adatok leírása.
Magyarázat: A személy(ek)re vonatkozó születési helyen, és lakhelyen túl elıforduló helyadatok leírása az eredeti alakban (de nem feltétlenül betőhíven), esetlegesen kiegészítve a
lokalizálást segítı egyéb adatokkal. Ha rendszeresen több hely-adat kerül leírásra, célszerő
több mezıt alkalmazni, vagy megadni, hogy az adott hely milyen kontextusban fordul elı.
Példák:
[Keresztelés helye:] Boldva
[(Delegált) házasság helyszíne:] Tarnaméra
[Temetés helye:] Sárkeresztúr
6. Megjegyzés-adatelemek
6.1. Megjegyzés
Cél: A bejegyzésben szereplı, illetve a bejegyzésre vonatkozó egyéb, nem vagy nehezen
strukturálható lényeges információk rögzítése.
Magyarázat: Célszerő utalni az esetleges javításokra, az utólagos bejegyzésekre. A bejegyzés
tartalmára vonatkozó megjegyzésektıl ajánlatos különválasztani az egyéb (pl. adatrögzítés
körülményeire, a bejegyzés olvashatóságára vonatkozó) információkat.
Példák:
-a házasságot a budapesti kir. törvényszék 42876/1887., az Ítélıtábla 12321/1888., a Kúria
3245/1888. számon felbontotta
-apaságát Kovács József napszámos elismerte – törvénytelenítve a budapesti kir. törvényszék
43210/1901. sz. ítéletével
-a gyermek az 1879.03.31-én kötött házassággal utólagosan törvényesítve lett
-a besztercebányai kir. törvényszék 3214/1898. sz. ítéletével holttányilvánítva; a halálozás
idıpontját az ítélet állapítja meg
[Utólagos bejegyzés:] a 32143/1896. BM-rendelettel nevét Óvárira magyarosította
[Adatrögzítıi Magyarázat:] az eredeti név a bejegyzés sérülése miatt nehezen olvasható
6.2. Nyelv
Cél: Az anyakönyvi bejegyzés nyelvének megadása.
Magyarázat: Hangsúlyozandó, hogy a bejegyzés nyelvérıl van szó, nem ideértve az utólagos
bejegyzések esetlegesen eltérı nyelvét.
Alkalmazandó szabvány: ISAD(G) 3.4.3.
Példák:
-magyar
-latin
-német
-ószláv
7. Kapcsolat-adatelem
7.1. Kapcsolatok más entitásokkal

Cél: A bejegyzés más entitásokkal, forrásokkal, vagy leírásokkal való kapcsolatának
rögzítése.
Magyarázat: A kapcsolat vonatkozhat a más bejegyzésekkel, névterekkel, a levéltári
nyilvántartó rendszer más leírási egységeivel való kapcsolatra, de tartalmazhat egyéb életrajzi,
bibliográfiai utalásokat, mutathat családfára, csatolt kép- vagy hangfájlokra.
Példák:
-a házassági bontóper megtalálható: BFL VII. 2. c. 1897. V. 110. jelzet alatt
-link:
http://nfo.arcanum.hu/kozos/opt/a090630.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Luzs%E9nszky)&s=SO
RT&m=1&a=rec
-a családra vonatkozóan ld.: Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi
táblákkal. VI. kötet. Pest, 1860. 21-26. o.
8. Szabályok
8.1. Szabályok
Cél: A leírás során alkalmazott szabványok és szabályok felsorolása, ismertetése.
Magyarázat: Amennyiben bármely adatelem kialakítása során nyilvánosan hozzáférhetı
szabványt, szabályzatot, munkautasítást stb. alkalmaztunk, ezeket soroljuk fel, szükség esetén
utalva a lelıhelyükre. Amennyiben az adott leírás készítése során speciális szabályokat
alkalmaztunk (pl. kitöltési útmutató), ezeket ismertetni kell.
ÖSSZEFÜGGİ PÉLDÁK TELJES ANYAKÖNYVI LEÍRÁSOKRA
1. példa (kötet)
1.1. [Levéltár:] Budapest Fıváros Levéltára
1.2. [Jelzet:] HU BFL XXXIII.1.a. Anyakönyvek és anyakönyvekkel kapcsolatos egyéb
iratok. Anyakönyvek
1.3. [Anyakönyvezı neve:] Budapesti II-III. kerületi Anyakönyvi Kerület
[Anyakönyvi kötet:] születési anyakönyv
[Év(kör):] 1896
2. példa (bejegyzés rövid leírása)
1.1. [Levéltár:] Budapest Fıváros Levéltára
1.2. [Jelzet:] HU BFL XXXIII.1.a. Anyakönyvek és anyakönyvekkel kapcsolatos egyéb
iratok. Anyakönyvek
1.3. [Anyakönyvezı neve:] Budapesti II-III. kerületi Anyakönyvi Kerület
[Anyakönyvi kötet típusa:] születési anyakönyv
[Év(kör):] 1896
2.2. [Esemény idıpontja:] 1895.12.31.
2.3. [Folyószám:] 8.
3.2. [Név:] Witt Anna
3. példa (bejegyzés, illetve bejegyzésben szereplı személy részletes leírása)
1.1. [Levéltár:] Archivele NaŃionale DirecŃia JudeŃeană Cluj
[Ország:] Románia
[Székhely:] Kolozsvár, Cluj-Napoca
1.2. [Jelzet:] RO ANDJC
1.3. [Felekezet:] unitárius

[Anyakönyvezı hely:] Kolozsvár
[Anyakönyvezı neve:] Kolozsvári Unitárius Egyházközség
[Anyakönyvi kötet:] házassági anyakönyv
[Évkör:]1833-1912
1.4. [Irattípus:] eredetirıl készült digitális fénykép
2.1. [Esemény:] házasságkötés
2.2. [Esemény idıpontja:] 1852.02.08.
2.3. [Bejegyzés száma:] 1.
[Paginaszám:] 8.
3.1. [Résztvevı:] vılegény
3.2. [Név:] Szöllısi János
3.3. [Nem:] férfi
3.4. [Életkor:] 45
3.7. [Foglalkozás:] földmőves
3.9. [Vallás:] unitárius
3.10. [Családi állapot:] özvegy
6.1. [Megjegyzés] hirdetés történt
6.2. [Nyelv:] magyar
4. példa (bejegyzés, illetve bejegyzésben szereplı személy részletes leírása)
1.1. [Levéltár:] Budapest Fıváros Levéltára
1.2. [Jelzet:] HU BFL XXXIII.1.a. Anyakönyvek és anyakönyvekkel kapcsolatos egyéb
iratok. Anyakönyvek
1.3. [Anyakönyvezı hely:] Újpest
[Anyakönyvezı neve:] Újpesti Anyakönyvi Kerület
[Anyakönyvi kötet:] halotti anyakönyv
[Év(kör):] 1898
[Folyószám:] 121-720.
1.4. [Irattípus:] másodpéldány
2.1. [Esemény:] halálozás
2.2. [Esemény idıpontja:] 1898.02.20.
2.3. [Bejegyzés:] 121.
3.1. [Résztvevı:] elhunyt
3.2. [Név:] Maczek András
3.3. [Nem:] férfi
3.4. [Életkor:] 27
3.6. [Születési hely:] Tyerchova
[Megye/tartomány:] Trencsén m.
3.7. [Foglalkozás:] gyári munkás
3.8. [Település:] Újpest
[Közterület/utca:] Árpád út
[Házszám:] 27.
3.9. [Vallás:] róm.kat.
3.10. [Családi állapot:] nıs
3.11. [Halálok:] megégés
4.1. [Bejegyzés idıpontja:] 1898.02.23.
5.1. [Haláleset helye:] Újpest, Gróf Károlyi Kórház
6.1. [Magyarázat:] rendıri boncolás történt
6.2. [Nyelv:] magyar
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