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NÁNÁSI KI KICSODA - adatlap

Kérjük, minden rubrikát töltsön ki, 

azonban amely adatot nem kíván nyilvánosságra hozni azt az utolsó oszlopba tett X jellel jelezze! 

Adat megnevezése SZEMÉLYES ADATOK 
Nem 

publikus

NÉV 

SZÜLETÉSI NÉV 

SZÜLETÉS IDEJE 

SZÜLETÉS HELYE 

Már nem élő személy esetén 

HALÁLÁNAK 

IDEJE, HELYE 

CSALÁD 
Nem 

publikus

Édesanyja neve, 

foglalkozása 

Édesapja neve, 

foglalkozása 

Házastárs neve 

[házasságkötés éve] 

Gyermek(ek) neve 

[születési év] 

TANULMÁNYOK 
Nem 

publikus

Általános iskola 

Gimnázium/Középiskola 

szakirány megnevezése 

Főiskola [végzés éve] 

szakirány megnevezése 
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Egyetem neve  

[végzés éve] 

szakirány megnevezése 

Egyéb végzettség 

[évszám] 

MUNKAHELYEK, FOGLALKOZÁS 
Nem 

publikus

Munkahely és beosztás 

megnevezése [évszám] 

ÉLETÚT 
Nem 

publikus
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 DÍJAK, ELISMERÉSEK 
Nem 

publikus 

Díj / Elismerés 

megnevezése [évszám] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FŐBB MUNKÁK / PUBLIKÁCIÓK 

KIÁLLÍTÁSOK / JELENTŐSEBB SZEREPEK / EGYÉB 
Nem 

publikus 

Megnevezés  

[évszám] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERNETES MEGJELENÉSEK (Ön által írt) 
Nem 

publikus 

Megnevezés  

[évszám, elérés linkje] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

SAJTÓMEGJELENÉSEK (Önről írt) 
Nem 

publikus

Nyomtatott anyag címe 

[Folyóirat megnevezése  

évszám, évfolyam szám, 

lapszám, oldalszám, szerző 

neve] 

vagy 

[Könyv megnevezése, 

szerző neve, kiadó neve, 

kiadás éve, oldalszám] 

Online anyag címe 

[internetes elérés pontos 

címe, azaz linkje] 

Televíziós anyag címe 

[Műsor megnevezése, 

évszám, internetes 

elérhetőség - ha van] 

FOTÓ 
Nem 

publikus

Kérjük, küldjön nekünk fotót is, 

hogy az adatok teljesek legyenek. 

Amennyiben digitálisan töltötte ki az adatlapot, 

a fotót az e-mail mellékleteként csatolja. 

Amennyiben kézzel töltötte ki és postán juttatja el hozzánk az 

adatlapot, a fotót nyugodtan küldje el nekünk. 

Digitalizálás után visszajuttatjuk Önnek a megadott címre.
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ELÉRHETŐSÉGEK 
Nem 

publikus

Postai cím 

Telefonszám 

E-mail cím

Alulírott_________________________________(születési idő, hely:___________________________________) 

hozzájárulok, hogy az Adatlapon szereplő adatokat a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény helyismereti gyűjteményébe beemelje, az általam jóváhagyott adatokat 

nyilvánosan felhasználja (honlap, könyv, közösségi oldalak stb.). 

Dátum:________________________________ 

___________________________________ 

   aláírás 


	NÉV: 
	Nem publikusNÉV: 
	SZÜLETÉSI NÉV: 
	Nem publikusSZÜLETÉSI NÉV: 
	SZÜLETÉS IDEJE: 
	Nem publikusSZÜLETÉS IDEJE: 
	SZÜLETÉS HELYE: 
	Nem publikusSZÜLETÉS HELYE: 
	fill_7: 
	Nem publikusHALÁLÁNAK IDEJE HELYE: 
	Édesanyja neve foglalkozása: 
	Nem publikusÉdesanyja neve foglalkozása: 
	Édesapja neve foglalkozása: 
	Nem publikusÉdesapja neve foglalkozása: 
	Házastárs neve házasságkötés éve: 
	Nem publikusHázastárs neve házasságkötés éve: 
	Gyermekek neve születési év: 
	Nem publikusGyermekek neve születési év: 
	Általános iskola: 
	Nem publikusÁltalános iskola: 
	GimnáziumKözépiskola szakirány megnevezése: 
	Nem publikusGimnáziumKözépiskola szakirány megnevezése: 
	fill_26: 
	Egyetem neve végzés éve szakirány megnevezése: 
	Egyéb végzettség évszám: 
	Munkahely és beosztás megnevezése évszám: 
	Nem publikusMunkahely és beosztás megnevezése évszám: 
	Nem publikusRow1: 
	Nem publikusDíj  Elismerés megnevezése évszám: 
	Megnevezés évszám: 
	Nem publikusMegnevezés évszám: 
	Megnevezés évszám elérés linkje: 
	Nem publikusMegnevezés évszám elérés linkje: 
	fill_5: 
	fill_1: 
	Online anyag címe internetes elérés pontos címe azaz linkje: 
	Nem publikusOnline anyag címe internetes elérés pontos címe azaz linkje: 
	fill_7_2: 
	fill_3: 
	Nem publikusKérjük küldjön nekünk fotót is hogy az adatok teljesek legyenek Amennyiben digitálisan töltötte ki az adatlapot a fotót az email mellékleteként csatolja Amennyiben kézzel töltötte ki és postán juttatja el hozzánk az adatlapot a fotót nyugodtan küldje el nekünk Digitalizálás után azonnal visszajuttatjuk Önnek a megadott címre: 
	Postai cím: 
	Nem publikusPostai cím: 
	Telefonszám: 
	Nem publikusTelefonszám: 
	Email cím: 
	Nem publikusEmail cím: 
	Alulírott: 
	hely: 
	Dátum: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	Díj  Elismerés megnevezése évszám: 
	Életút: 


