
Házassági bejelentés 

A bejelentés dátuma:

A jegyespár 

neve:  .............................................................................................     vallása: ........... 

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

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

anyja neve:                          vallása: ........

születési hely, idő: ...........................................         ,       ........  év       ........ hó                 nap 

keresztelés helye, ideje:            ,                  év             hó               nap 

elsőáldozó:   IGEN       NEM bérmálkozó:   IGEN        NEM

keresztlevelet hozott: IGEN      NEM      HELYI 

Házasságkötés tervezett ideje:    ...................................................             helye:  ......................... 

A tanúk 

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

.............................................       ,              év              hó            nap 
aláírás:  .................................................. 

engedélyt (elbocsátó) hozott: IGEN     NEM     HELYI 
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N
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e-mail cím:   .................................................................... tel. szám:    ................... 

apja neve:             vallása: 

neve:  .............................................................................................     vallása: ........... 

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

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

anyja neve:                          vallása: ........

születési hely, idő: ...........................................         ,       ........  év       ........ hó                 nap 

keresztelés helye, ideje:            ,                  év             hó               nap 

elsőáldozó:   IGEN       NEM bérmálkozó:   IGEN        NEM

keresztlevelet hozott: IGEN      NEM      HELYI engedélyt (elbocsátó) hozott: IGEN     NEM     HELYI 

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

apja neve:             vallása: 

F
É
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I
É

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

neve:  .............................................................................................     vallása: ........... 

születési hely, idő: ...........................................         ,       ........  év       ........ hó                 nap 

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

elsőáldozó:   IGEN       NEM bérmálkozó:   IGEN        NEM

N
Ő
É e-mail cím:   .................................................................... tel. szám:    ................... 

neve:  .............................................................................................     vallása: ........... 

születési hely, idő: ...........................................         ,       ........  év       ........ hó                 nap 

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

elsőáldozó:   IGEN       NEM bérmálkozó:   IGEN        NEM
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