
Születési /keresztelési/ bejelentés 

Születés dátuma: .  ......  év  ..............   hó .....   nap   Születés helye: ........................................ 

Keresztelés dátuma:  ......... év .................  hó   ..... nap    Helye:  ..............................................

A gyermek keresztneve:  Vezetékneve: 

A gyermek neme: FIÚ LÁNY         Megkeresztelte: ...........................................………..... 

A szülők 

 neve: ........................................................  vallása:  .................. keresztelés helye: .................. 

 foglalkozása: .................................            munkahelye:  ............................... 

 lakcím:  .................................................................................... 

születési hely: ...........................................               szül. dátum:  ........  év  ................ hó  .....     nap 
 

volt-e elsőáldozó: I       N   bérmálkozó: I N 

neve: .......................................................  vallása: ............…   keresztelés helye:  …………..... 
 foglalkozása: ..................................            munkahelye:  .............................. 

 lakcím:   ..................................................................................... 

       születési hely:  ...........................................              szül. dátum:  .........  év  ............... hó  .....     nap 

 

 volt-e elsőáldozó: I       N   bérmálkozó: I  N   esküvő: I      N   ha volt: polgári         egyházi   

A keresztszülők 

 

 
neve: ......................................................   vallása: ...............     keresztelés helye: .................. 

 

tel. szám:  .................... 
 

lakcím:  ....................................................................................

születési hely:  ...........................................              szül. dátum:  ......... év  ................ hó  .....     nap 

 volt-e elsőáldozó: I       N bérmálkozó: I      N 

 

esküvő:  I       N ha volt: polgári        egyházi   

 

 

neve:  ......................................................   vallása: ...............    keresztelés helye:    .................. 

 
tel. szám:  ............................... 
 

lakcím:   ......................................................................................

születési hely: ………….………………………… szül. dátum:  ......... év ................. hó .....     nap 

 

volt-e elsőáldozó: I       N   bérmálkozó: I      N 

 

ha volt: polgári        egyházi   

Aláírásommal a plébánia adatkezelési szabályzatát elfogadom, valamint fenti adatok hitelességéért 
felelősséget vállalok: 

.............................................  , .........  év  ................ hó  .....     nap 

 
        

aláírás:  ............................................................ 
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tel. szám:  ...................            e-mail-cím:   ...................................   

tel. szám:  ……………….. e-mail-cím:   ................................... 

e-mail-cím:   ................................... 

e-mail-cím:   ................................... 

esküvő:  I       N 

  esküvő: ha volt: polgári         egyházi   I      N   
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