Genealógiai adatlap 2. oldal

Genealógiai adatlap 1. oldal

Minden (a családhoz tartozó) személyről külön lapot kérek kitölteni! Kérem figyelemesen, olvashatóan, értelemszerűen, nyomtatott betűkkel kitölteni, valamint minden kérdést kitöltéssel vagy áthúzással megválaszolni! Ahol nem tudja a választ, oda kérdőjelet tegyen! Leszármazási táblát külön lapon kérem csatolni!

Dátum:	Az adatközlő aláírása (vagy e-mail cím megadása):


Egyben nyilatkozom arról, hogy aláírásommal vagy az adatok e-mail üzenetben való megküldésével egyidejűleg hozzájárulok adataimnak a Bugár Zoltán által írt, és szerkesztett Bugár nemzetségről szóló weboldalon és egyéb publikációkban való felhasználásához.									           zbugar@yahoo.com
Kérem, FORDÍTSon! 
Név:
Születési hely (ország, helység, kerület, városrész is)

Születési idő (év, hónap, nap)

Állandó lakcím (ország, helység, irányítószám, kerület, városrész is)

Telefonszám: 0036
E-mail cím:
Skype, MSN, stb.:
Előző állandó lakcím (ország, helység, irányítószám, kerület, városrész is)

Mikor költözött el innen (év)

Foglalkozások (nyugdíj előtti)

Iskolai végzettség

Vallás

Állampolgárság

Házastárs(ak) neve (előnév vagy nemesség feltüntetésével)
1.
2.
3.
Házastárs(ak) születési helye (ország, helység, kerület, városrész is)
1.
2.
3.
Házastárs(ak) születési ideje (év, hónap, nap)
1.
2.
3.
Házasságkötés(ek) helye (ország, helység, kerület, városrész is)
1.
2.
3.
Házasságkötés(ek) ideje (év, hónap, nap)
1.
2.
3.
Házastárs(ak) foglalkozásai (nyugdíj előtt)
1.
2.
3.
Házastárs(ak) iskolai végzettsége
1.
2.
3.
Házastárs(ak) vallása
1.
2.
3.
Házastárs(ak) állampolgársága
1.
2.
3.
Válás(ok) helye (ország, helység, kerület, városrész is)
1.
2.
3.
Válás(ok) ideje (év, hónap, nap)
1.
2.
3.
Gyermekek (születési sorrendben, az esetlegesen elhunytak, eltűntek is)
Név

(keresztnév)
Anyja
neve
(leánykori)
Születés
helye 
(ország, helység, kerület, városrész is)
Születés ideje
(év, hónap, nap)
Elhalálozás helye
(ország, helység, kerület, városrész is)
Elhalálozás ideje
(év, hónap, nap)






































Szülői kapcsolat
Apám neve

Születési helye (ország, helység, kerület, városrész is)

Születési ideje (év, hónap, nap)

Állandó lakcíme (ország, helység, irányítószám, kerület, városrész is)

Telefonszáma: 0036
E-mail címe:
Skype, MSN, stb.:
Előző állandó lakcíme (ország, helység, irányítószám, kerület, városrész is)

Mikor költözött el innen (év)

Foglalkozásai (nyugdíj előtti)

Iskolai végzettsége

Vallása

Állampolgársága

Elhalálozásának helye (ország, helység, kerület, városrész is)

Elhalálozásának ideje (év, hónap, nap)

Anyám leánykori neve (előnév vagy nemesség feltüntetésével)

Születési helye (ország, helység, kerület, városrész is)

Születési ideje (év, hónap, nap)

Foglalkozásai (nyugdíj előtti)

Iskolai végzettsége

Vallása

Állampolgársága

Elhalálozásának helye (ország, helység, kerület, városrész is)

Elhalálozásának ideje (év, hónap, nap)

Házasságkötésük helye (ország, helység, kerület, városrész is)

Házasságkötésük ideje (év, hónap, nap)

Válásuk helye (ország, helység, kerület, városrész is)

Válásuk ideje (év, hónap, nap)

Testvéreim (születési sorrendben, az esetlegesen elhunytak, eltűntek is)
Név

(keresztnév)
Anyja neve
 
(leánykori)
Születés
helye
(ország, helység, kerület, városrész is)
Születés
ideje
(év, hónap, nap)
Elhalálozás
helye
(ország, helység, kerület, városrész is)
Elhalálozás
ideje
(év, hónap, nap)






























Egyéb közlendő (birtok, részvétel szabadságharcban, háborúban, katonai rendfokozat, katonai kitüntetések, polgári kitüntetések stb.)



