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United States Holocaust Memorial Museum,  
az AmerikaiEgyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma 

Washington, D.C. 
 

Registry of Holocaust Survivors 
Holokauszt Túlélőket Nyilvántató Osztály 

 
 
A jelen kérdőivet a Holokauszt túlélője, vagy a Holokauszt túlélőjének másod- vagy 
harmadgenerációs hozzáratozója töltheti ki.  Sziveskedjék regisztráltatni Holokausztot túlélő 
rokonait akkor is, ha az illetők  azóta  távoztak  az élők sorából. Köszönjük. 
  
Név___________________________________________________________________________ 
 
A Holokauszt túlélője vagyok:     Igen / Nem 
 
Holokauszt túlélő a Vészkorszak után született másod-,  
illetve harmadgenerációs hozzátartozója vagyok:  Igen / Nem 
 
Lakcim________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám___________________________E-mail cim________________________________ 
 
Születési dátum_________________________________________________________________ 
 
Születési hely:   Város_____________________   Ország ______________________________ 
 
Neve a háború előtt, alatt, vagy leánykori  neve (A másod- és harmadgenerációs, nem Holokauszt 
túlélő válaszadónak a további kérdéseket értelemszerűen nem kell figyelembe 
vennie.)_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Esetleges álneve(i)_______________________________________________________________ 
 
Lakhelye(i) a háború előtt  ________________________________________________________ 
 
Tartózkodási helyei a háború alatt (Kérjük, sorolja fel a gettókat, táborokat, rejtekhelyeket, stb. 
ahol a Holokauszt időszakában tartózkodott)____________ _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Nyilatkozott-e valaha szóban vagy irásban emlékeiről?   Igen / Nem 
 
Ha nyilatkozott, kérjük, adja meg az évet és a helyszint, amikor és ahol a nyilatkozatot 
benyújtotta_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Kérjük, a továbbiakban sziveskedjék megadni házastársa és más családtagja(i) adatait, ha az 
illető(k) a Holokauszt túlélő(i) (voltak). Ha kettőnél több családtagot regisztráltat, csatoljon 
további lapokat a kérdőivhez.  Köszönjük.   
 
1. Név___________________________________________________________________ 
 
Milyen rokoni viszonyban áll Önnel?_______________________________________________ 
 
Ha ez a rokona már nincs az élők sorában, kérjük, közölje elhalálozásának helyét, dátumát, és 
értelemszerűen hagyja figyelmen kivül a lakhelyre, stb. vonatkozó rovatot. 
______________________________________________________________________________ 
 
Lakcim________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám___________________________E-mail cim________________________________ 
 
Születési dátuma________________________________________________________________ 
 
Születési helye:   Város_____________________   Ország ______________________________ 
 
 
Neve a háború előtt, alatt, vagy leánykori  neve________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Esetleges álneve(i)_______________________________________________________________ 
 
 
Lakhelye(i) a háború előtt  ________________________________________________________ 
 
Tartózkodási helyei a háború alatt (Kérjük, sorolja fel a gettókat, táborokat, rejtekhelyeket, stb. 
ahol a Holokauszt időszakában tartózkodott)____________ _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Nyilatkozott-e ez a családtagja valaha szóban vagy irásban emlékeiről?  Igen / Nem 
 
Ha nyilatkozott, kérjük, adja meg az évet és a helyszint, amikor és ahol a nyilatkozatot 
benyújtotta_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. Név___________________________________________________________________ 
 
Milyen rokoni viszonyban áll Önnel?________________________________________________ 
 
Ha ez a rokona már nincs az élők sorában, kérjük, közölje elhalálozásának helyét, dátumát, és 
értelemszerűen hagyja figyelmen kivül a lakhelyre, stb. vonatkozó rovatot.  
______________________________________________________________________________ 
 
Lakcim________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám___________________________E-mail cim________________________________ 
 
Születési dátuma________________________________________________________________ 
 
Születési helye:   Város_____________________   Ország ______________________________ 
 
Neve a háború előtt, alatt, vagy leánykori  neve________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Esetleges álneve(i)_______________________________________________________________ 
 
Lakhelye(i) a háború előtt  ________________________________________________________ 
 
Tartózkodási helyei a háború alatt (Kérjük, sorolja fel a gettókat, táborokat, rejtekhelyeket, stb. 
ahol a Holokauszt időszakában tartózkodott)____________ _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Nyilatkozott-e ez a családtagja valaha szóban vagy irásban emlékeiről?  Igen / Nem 
 
Ha nyilatkozott, kérjük, adja meg az évet és a helyszint, amikor és ahol a nyilatkozatot 
benyújtotta_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Kérjük, a továbbiakban sziveskedjék megadni gyermekei és unokái (a második és a  harmadik 
generáció) adatait. Ha háromnál több gyermeket és unokát regisztrál, csatoljon további lapokat 
a kérdőivhez. Köszönjük. 
 
1. Név___________________________________________________________________ 
 
Lakcim________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám____________________________________________________________________ 
 
Kinek a gyermeke? (Pl. enyém, fiamé, leányomé)______________________________________ 
 
2. Név___________________________________________________________________ 
 
Lakcim________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám____________________________________________________________________ 
 
Kinek a gyermeke? (Pl. enyém, fiamé, leányomé)______ ________________________________ 
 
3. Név___________________________________________________________________ 
 
Lakcim________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám____________________________________________________________________ 
 
Kinek a gyermeke? (Pl. enyém, fiamé, leányomé)______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Registry of Holocaust Survivors 
United States Holocaust Memorial Museum 
100 Raoul Wallenberg Place, SW 
Washington, DC 20024-2126, USA 
 
Tel. 202-488-6130 
fax. 202-314-7820 
registry@ushmm.org 
www.ushmm.org/registry 
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A Holokauszt túlélő fogalmának definiciója: 
Az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma, minden zsidó és nem-zsidó személyt  
túlélőnek tekint, akit 1933 és 1945 között a nácik és cinkosaik  elhurcoltak vagy 
elkergettek otthonából, aki üldöztetés, megkülönböztetés áldozata volt faji, vallási, 
etnikai hovatartozása vagy/és politikai meggyőződése miatt. A koncentrációs táborok, 
börtönök egykori rabjai, gettók volt lakói mellett a meghatározás kiterjed azokra is, akik 
menekültként (pl. emigrációbn) éltek vagy szülőföldjükön bújkáltak.  
 
A személyi adat védelme: 
A regisztrált túlélők és családtagjaik adatbankunkban tárolt személyi információit 
(lakcimek, telefonszámok és e-mail cimek) személyi, bizalmas adatként kezeljük, és nem 
hozzuk nyilvánosságra, nem bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére. Amennyiben valaki 
kapcsolatba óhajt lépni a túlélővel, levélben kell megkeresnie a Holokauszt Túlélőket 
Nyilvántartó Osztályt. A levelet előzetes mérlegelés után az Osztály tisztviselői 
továbbitják a túlélőnek vagy családtagjának, anélkül, hogy a levéliróval közölnék cimét, 
telefonszámát. 


