REGISZTRÁCIÓS ADATLAP (Registrering av person- och familjeuppgifter)
AZ EGYHÁZTAGSÁGRA JELENTKEZÕ SZEMÉLY
(SÖKANDE TILL KYRKOMEDLEMSKAP)

Személyi szám

Vezeték- és keresztneve (Efternamn och förnamn)
Születési nevet kérjük zárójelben feltüntetni (Namn som ogift i parentes)

Irányítószám

LAKCíME (ADRESS)
Helységnév

(Postnummer)

(år)

hó

(mån)

(Personnummer)

nap (dag)

év ( å r )

Org.nr.: 252002-8776

Az egyháztagságra jelentkezõ személynek ki kell
töltenie a vallási és egyházi hovatartozásról szóló
mellékelt ívet - következő oldal
(Kyrkomedlemssökanden måste fylla i den bifogade
blanketten
för religion- och kyrkotillhörighet - nästa sida)

Szülõhely
(Födelseort)

Ország

(Ort)

Utca / házszám

év

SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG
(Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige)

(Land)

NYILATKOZAT

Mióta él Svédországban?
(Ankomst till Sverige?)*

(Gatuadress, nummer)

év ( å r )

(SAMTYCKE)

Aláírásommal hitelesítve igazolom
azt a szándékomat, hogy a SMAPEK tagjai
közé szeretnék tartozni.

Mobil

Telefon

(Genom min underskrift förklarar jag min
avsikt att jag vill vara medlem i UPROSS)

E-mail

Kíván-e tagunk lenni?

EGYAZON HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ
CSALÁDTAGJAI
(FAMILJMEDLEMMAR I SAMMA HUSHÅLL)

Házastársa

(Maka / make)

Személyi szám
év

(år)

év

(år)

hó

(mån)

(Önskar att vara medlem?)
(Personnummer)

nap (dag)

Vallás (Rel.) Nem

Igen

(Nej)

(Ja)

Nem

Igen

(Nej)

(Ja)

Születési nevet kérjük zárójelben feltüntetni (Namn som ogift i parentes)

18 éven aluli gyermekei

Személyi szám

(Barn under 18 år)

hó

(mån)

(Personnummer)

nap (dag)

Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával
hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott
adataimat a SMAPEK kezelje.
Az adatkezelés célja a SMAPEK tagjainak
nyílvántartása.
(Genom att underteckna denna deklaration
samtycker jag till att UPROSS hanterar
mina uppgifter för att kunna föra ett
medlemsregister.)

Aláírás

Dátum

(Underskrift)

(Datum)

Születési nevet kérjük zárójelben feltüntetni (Namn som ogift i parentes)

Elfogadva a SMAPEK 2003. január 18-i Küldöttgyûlésén. Kitöltéséhez kérje a helyi felügyelõ segítségét. (Godkänd av UPROSS Årsmöte den 2003-01-18. Fyll gärna i med hjälp av lokala kyrkorådets ordförande)

Vallási és egyházi hovatartozással kapcsolatos adatok (Religion- och kyrkotillhörighet)
Keresztelés*
(Dop)
Év (År)

Keresztszülei*
(Faddrar)

Keresztelés helye (Doport)

Anyakönyvezõ egyházközség / felekezet (Dopförsamling)
Születési név és keresztnév (Namn som ogift)
Konfirmáció*
(Konfirmation)

Év (År)

Szül.év(Föd.År) Vallása (Religion)

Konfirmáció helye (Konfirmationsort)

Egyházközség neve /felekezet/ (Konfirmationsförsamling)
Vallása (Religion)

REF

ahol járulékot vagy adót fizetõ bejegyzett tag

Evangélikus /lutheránus

Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség

(Luthersk-evangelisk)

(Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige)

(Kyrka /samfund

där personen är registrerad och betalar församlingsavgift/ kyrkoskatt

(Församlingsområde)

(Kalvinist)

UNIT

Borås

Unitárius

Eskilstuna

(Unitarisk)

SZE

Szabadegyházi (baptista, metodista stb.)
(Frikyrklig: baptist, metodist etc)

RKAT Római katolikus
(Romersk-katolsk)

GKAT Görög katolikus
(Grekisk-katolsk)

ORT

Görög Ortodox
(Grekisk-ortodox)

MÁS

Más világvallás (nem keresztény)
(Annan - icke-kristen - världsreligion)

FK

)

Gyülekezeti körzet

Református /kálvinista

Ezek tagjai számára a magyar protestáns egyházi
közösség szolgáltatásai díjkötelesek.(För dessa är de
ungerska protestantiska kyrkliga tjänster avgiftsbelagda.)

Protestáns (Protestant)

EV

Egyház /felekezet,

Svéd Egyház

-i gyülekezete

(Svenska Kyrkan)

-församlingen

Göteborg
Helsingborg
Halmstad
Jönköping

Szabadegyházi felekezet:
(Frikyrkligt samfund i Sverige:)

Ljungby
Malmö
Sölvesborg

Katolikus Egyház Stockholmi Püspöksége

-i gyülekezete

(Stockholms Katolska Stift)

-församlingen

Stockholm
Uppsala
Västerås
Växjö

Más nem-protestáns felekezet:
(Annat icke-protestanstiskt samfund:)

Kívülálló (egyházhoz, valláshoz nem tartozó)
(Icke-tillhörande till någon kyrka eller religion)

A csillaggal (*) jelölt adatok kitöltése nem kötelezõ. (Uppgifter märkta med stjärna är ej obligatoriska)

Szórvány
(Icke-teritoriell)

BRS
ESK
GBG
HBG
HST
JKP
LJB
MMÖ
SBG
STH
UPS
VRS
VXJ
XXX

