
 
 
 

Kitöltési útmutató 
 

 
Az alábbi útmutató abban segít, hogy a Plébánia-Ablak oldalon beküldésre váró 
űrlapokat hívőink a lehető legpontosabban és helyesen töltsék ki. A 
dokumentumban űrlaponként teszünk javaslatot a kitöltésre. A helyes és precíz 
kitöltéssel közvetlenül egyházi munkatársaink munkáját segítik, közvetve pedig 
Önöknek válik egyszerűbbé az ügyintézés. 
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Keresztlevél 
 
A Keresztlevél szentségkiszolgáltatáshoz; elsőáldozáshoz, bérmálhoz, 
házasságkötéshez (három hónapnál nem lehet régebbi), igényelhető. 
A Keresztlevél személyes adatokat tartalmaz, ezért csak a megkereszteltetnek, 
vagy meghatalmazottjának adható ki. A keresztlevél egyházi célja történő kiállítása 
térítésmentes! 
 
Ha a hozzánk tartozó Plébánián volt a keresztelése és a fenti 
szentségkiszolgáltatásokhoz igényli a keresztlevelet, kérem, töltse ki az alábbi 
elektronikus adatlapot! 
 
A lenti adatlapon a kitöltő személy adatainál kérjük, hogy adja meg saját adatait: 

- Vezetékneve 
- Keresztneve 
- E-mail címe: Kérjük, hogy amennyiben gyermeke vagy más családtagja 

részére nyújt be bármilyen kérelmet, tehát más nevében jár el akkor 
a kérelmezett számára önálló e-mail címet adjon meg. 
Pl.: ha Nagy Anna édesanya e-mail címe nagyanna@teszt.hu, és két 
gyermekének (Nagy Richárd, Nagy Evelin) nyújt be keresztelési 
kérelmet, akkor gyermekeinek hozzon létre e-mail címet és használja 
azokat a megfelelő adatlapon. A nagyanna@teszt.hu e-mail címet csak a 
„kitöltő személy adatai” részben használja. 

- Telefonszáma 
- Lakóhelye (Ország, Irányítószám, Utca, házszám) 
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Amennyiben saját részre szeretné keresztlevelét megkérni kérjük, hogy hagyja a 
jelölőt a „Saját” mezőben, majd kattintson a „Tovább” gombra. 
 
Ha azonban pl. családtagja részére tölti ki az űrlapot kérjük, hogy a jelölőt a „Más 
nevében járok el” mezőben helyezze el, majd töltse ki kinek a részére igényli a 
keresztlevelet (Vezetéknév, Keresztnév), majd kattintson a „Tovább” gombra. 
 
A keresztelt személy adatainál a keresztnév és vezetéknév automatikusan 
kitöltődik a már megadott adatok alapján. Amennyiben saját nevében jár el, abban 
az esetben a kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám) és lakcíméhez 
tartozó adatok automatikusan kitöltődnek. 
 
A keresztelt személyes adatainál az alábbiakat kérjük kitölteni: 

- Neme 
- Lakóhelyéhez tartozó Plébánia: kérjük válasszon a listából 
- Születési neve 
- Állampolgársága 
- Születési ideje 
- Származási helye: Ország, Település 
- E-mail cím: Kérjük, hogy amennyiben gyermeke vagy más családtagja 

részére nyújt be bármilyen kérelmet, tehát más nevében jár el, akkor 
a kérelmezett számára önálló e-mail címet adjon meg. 
Pl.: ha Nagy Anna édesanya e-mail címe nagyanna@teszt.hu, és két 
gyermekének (Nagy Richárd, Nagy Evelin) nyújt be keresztelési 
kérelmet, akkor gyermekeinek hozzon létre e-mail címet és használja 
azokat a megfelelő adatlapon. A nagyanna@teszt.hu e-mail címet csak a 
„kitöltő személy adatai” részben használja. 
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Amennyiben levelezési címe lakhelyével azonos, a jelölőnégyzetre kattintva lakcím 
adatai átkerülnek a levelezési címhez is. Különbözőség esetén kérjük adja meg 
levelezési címével kapcsolatos adatait. 
 
A keresztelt szüleinek adatai blokkban kérjük adja meg a keresztelt édesanyjának 
és édesapjának alábbi adatait: 
 

- Titulus 
- Vezetéknév 
- Keresztnév 
- Leánykori név (édesanya esetében) 
- Foglalkozása 
- Születési ideje 
- Születési helye: ország, település 
- Származási hely: ország, település 
- Lakóhely adatai: Iránytószám, település, utca, ország 
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A szülők kapcsolatát tekintve három opció közül választhat: 

- Polgári házasságkötés 
- Egyházi katolikus házasságkötés 
- Egyik sem 

 
A következőkben a keresztelt keresztszüleinek alábbi adatait kérjük megadni: 

- Titulus 
- Vezetéknév 
- Keresztnév 
- Vallási hovatartozás: 

o Római katolikus 
o Görög katolikus 
o Református 
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o Evangélikus 
o Egyéb protestáns 
o Egyéb 
o Vallás nélküli 

- Foglalkozása 
- Lakóhelye (irányítószám, település, utca, ország) 

 

 
 
A fentiekben kérjük adja meg a keresztelés kiszolgálásának helyét, idejét az 
alábbiak szerint: 
 

- Település: Az a település, ahol a keresztelés történt, kérjük válasszon a 
legördülő menüből 

- Keresztelés temploma: kérjük válasszon a legördülő menüből 
- Keresztelés időpontja: kérjük adja meg, mikor történt a keresztelés 
- Milyen célból kéri a keresztelevelet? 

o elsőáldozáshoz 
o bérmáláshoz 
o esketéshez 
o egyházi rend 
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o házasságrendezés 
o anyakönyvi kutatás 
o keresztszülői tisztség 
o bérmaszülői tisztség 
o házassági tanú tisztség 
o egyéb 

 
Kérjük adja meg, melyik plébánia kérte a keresztlevelet: 

- Plébánia neve 
- Címe 
- E-mail címe 

 

 
 
Végül állítsa be, hogy milyen módon kér visszaigazolás plébániánktól: 

- nem kérek 
- igen kérek, a megadott e-mail címre 
- igen, postán a megadott címre 
- igen kérek, megadok egy e-mail címet 
- igen kérek, megadok egy postázási címet 

 
Utolsó lépésként kérjük, hogy hagyja jóvá az adatvédelmi nyilatkozatot, majd 
küldje be az űrlapot a „Beküldés” gombra kattintva. A plébánia feldolgozza az 
információkat, majd felveszi Önnel  a kapcsolatot. 
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Igazolás keresztszülői, bérmaszülői, házasságkötési tanúi 
tisztséghez 
 
Ezeket az igazolásokat az a Plébánia kéri, ahol a szentségkiszolgáltatás történik, 
attól a Plébániától, ahová a tisztséget vállalt személy tartozik. Az alábbi feltételek 
alapján tudunk ilyen tisztségre igazolást kiállítani, ha Ön a hozzánk tartozó 
települések Plébániáihoz tartozik! 
 

- Keresztszülő tisztséget olyan római katolikus vallású vállalhat, aki hitét 
gyakorolja. A keresztszülői tisztség vállalásához a területileg illetékes 
plébánostól kérjen igazolást. Más keresztény vallású (evangélikus, 
református) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető. 

- Bérmaszülői tisztséget olyan római katolikus vallású, aki részesült az 
elsőáldozás és a bérmálás szentségében is részesült, aki hitét gyakorolja. 

- Házassági tanú igazolást minden olyan 18. életévét betöltött római 
katolikusnak kiadható, aki képes arra, hogy a házasságkötésnél fizikailag 
jelen legyen, a házasságkötést észlelje, fel fogja és tanúsítani tudja. Nem 
római katolikusok is vállalhatnak házassági tanúi tisztséget, de az ő 
esetükben a plébánia nem illetékes igazolás kiállítására. 

 
A fenti igazolások kiállítása teljesen térítésmentes! Ha ilyen célra igényli, kérem, 
töltse ki az alábbi elektronikus adatlapot! 
 
A lenti adatlapon a kitöltő személy adatainál kérjük, hogy adja meg saját adatait: 

- Vezetékneve 
- Keresztneve 
- E-mail címe: Kérjük, hogy amennyiben gyermeke vagy más családtagja 

részére nyújt be bármilyen kérelmet, tehát más nevében jár el, akkor 
a kérelmezett számára önálló e-mail címet adjon meg. 
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Pl.: ha Nagy Anna édesanya e-mail címe nagyanna@teszt.hu, és két 
gyermekének (Nagy Richárd, Nagy Evelin) nyújt be keresztelési 
kérelmet, akkor gyermekeinek hozzon létre e-mail címet és használja 
azokat a megfelelő adatlapon. A nagyanna@teszt.hu e-mail címet csak a 
„kitöltő személy adatai” részben használja. 

- Telefonszáma 
- Lakóhelye (Ország, Irányítószám, Utca, házszám) 

Amennyiben saját részre szeretné az igazolást megkérni kérjük, hogy hagyja a 
jelölőt a „Saját” mezőben, majd kattintson a „Tovább” gombra. 
 
Ha azonban pl. családtagja részére tölti ki az űrlapot kérjük, hogy a jelölőt a „Más 
nevében járok el” mezőben helyezze el, majd töltse ki kinek a részére igényli az 
igazolást (Vezetéknév, Keresztnév), majd kattintson a „Tovább” gombra. 
 

 
 
Az igazolás kérése blokkban a legördülő menüre kattintva választhatja ki, hogy 
milyen célra szeretne igazolást kérni: 

- Keresztszülői tisztséghez 
- Bérmaszülői tisztséghez 
- Házasságkötési tanúi tisztséghez 
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Keresztszülői tisztség esetén kérjük, hogy adja meg az alábbi adatokat: 
 

- Hol lesz a keresztelő? 
o Plébánia: Kérjük válasszon a legördülő menü lehetőségei közül. 
o Templom: Kérjük válasszon a legördülő menü lehetőségei közül. 
o Címe: Kérjük töltse ki az igazolást igénylő címét 
o E-mail címe: Kérjük töltse ki az igazolást igénylő e-mail címét 
o Kinek lesz a keresztszülője?: Kérjük töltse ki a keresztgyermek nevét 
o Mikor keresztelték? 
o Hol keresztelték? 
o Egyéb szentségfelvétel: Elsőáldozás; Bérmálkozás; Házasság 

szentsége 
o Hitélete: Gyakorló vagy kevésbé gyakorló 
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Bérmaszülői tisztség esetén kérjük, hogy adja meg az alábbi adatokat: 

- Hol lesz a bérmálás? 
o Plébánia: Kérjük válasszon a legördülő menü lehetőségei közül. 
o Templom: Kérjük válasszon a legördülő menü lehetőségei közül. 
o Címe: Kérjük töltse ki az igazolást igénylő címét 
o E-mail címe: Kérjük töltse ki az igazolást igénylő e-mail címét 
o Kinek lesz a bérmaszülője? Kérjük töltse ki a keresztgyermek nevét 
o Mikor keresztelték? 
o Hol keresztelték? 
o Egyéb szentségfelvétel: Elsőáldozás; Bérmálkozás; Házasság 

szentsége 
o Hitélete: Gyakorló vagy kevésbé gyakorló 

 

 
 
Házasságkötési tanúi tisztséghez kérjük, hogy adja meg az alábbi adatokat: 

o Plébánia: Kérjük válasszon a legördülő menü lehetőségei közül. 
o Templom: Kérjük válasszon a legördülő menü lehetőségei közül. 
o Címe: Kérjük töltse ki az igazolást igénylő címét 
o E-mail címe: Kérjük töltse ki az igazolást igénylő e-mail címét 
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Végül állítsa be, hogy milyen módon kér visszaigazolás plébániától: 

- nem kérek 
- igen kérek, a megadott e-mail címre 
- igen, postán a megadott címre 
- igen kérek, megadok egy e-mail címet 
- igen kérek, megadok egy postázási címet 

 
Utolsó lépésként kérjük, hogy hagyja jóvá az adatvédelmi nyilatkozatot, majd 
küldje be az űrlapot a „Beküldés” gombra kattintva. A plébánia feldolgozza az 
információkat, majd felveszi Önnel  a kapcsolatot. 
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Keresztelés 
A keresztség egy Egyház első és legalapvetőbb szentsége, az összes többi szentség 
felvételének a feltétele. A keresztségben, ahogy a szóból következik, krisztusivá 
válunk, azaz Isten gyermekévé leszünk. Mivel a keresztség szövetség Istennel, 
ezért az embernek "igent" kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vagy 
a nagyszülők vallják meg a hitet a gyermek helyett ezért legalább az egyik szülőnek 
vagy nagyszülőnek kell kérnie a keresztség szentségét; ígéretet téve, hogy vállalja 
a gyermek keresztény nevelését. Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja 
bekerül az adott Plébánia kereszteltek anyakönyvébe is, melyről a későbbiekben 
más szentség kiszolgáltatásakor igazolást kell kiállítanunk. A keresztelés 
kiszolgáltatása teljesen ingyenes. 
 
Ha szeretné kérni Ön számára, vagy kiskorú gyermeke számára a 
szentkeresztséget, kérem töltse ki az alábbi adatlapot! 
 
A lenti adatlapon a kitöltő személy adatainál kérjük, hogy adja meg saját adatait: 

- Vezetékneve 
- Keresztneve 
- E-mail címe:  Kérjük, hogy amennyiben gyermeke vagy más családtagja 

részére nyújt be bármilyen kérelmet, tehát más nevében jár el, akkor 
a kérelmezett számára önálló e-mail címet adjon meg. 
Pl.: ha Nagy Anna édesanya e-mail címe nagyanna@teszt.hu, és két 
gyermekének (Nagy Richárd, Nagy Evelin) nyújt be keresztelési 
kérelmet, akkor gyermekeinek hozzon létre e-mail címet és használja 
azokat a megfelelő adatlapon. A nagyanna@teszt.hu e-mail címet csak a 
„kitöltő személy adatai” részben használja. 

- Telefonszáma 
- Lakóhelye (Ország, Irányítószám, Utca, házszám) 

 
Amennyiben saját részre szeretné keresztlevelét megkérni kérjük, hogy hagyja a 
jelölőt a „Saját” mezőben, majd kattintson a „Tovább” gombra. 
 
Ha azonban pl. családtagja részére tölti ki az űrlapot kérjük, hogy a jelölőt a „Más 
nevében járok el” mezőben helyezze el, majd töltse ki kinek a részére igényli a 
keresztlevelet (Vezetéknév, Keresztnév), majd kattintson a „Tovább” gombra. 
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A keresztelendő személy adatainál a keresztnév és vezetéknév automatikusan 
kitöltődik a már fentebb megadott adatok alapján. Amennyiben saját nevében jár 
el, abban az esetben a kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám) és 
lakcíméhez tartozó adatok automatikusan kitöltődnek. 
 
A keresztelendő személyes adatainál az alábbiakat kérjük kitölteni: 
 

- Neme 
- Lakóhelyéhez tartozó Plébánia: kérjük válasszon a listából 
- Születési neve 
- Állampolgársága 
- Születési ideje 
- Származási helye: Ország, Település 
- E-mail cím: Kérjük, hogy amennyiben gyermeke vagy más családtagja 

részére nyújt be bármilyen kérelmet, akkor a kérelmezett számára 
önálló e-mail címet adjon meg. 
Pl.: ha Nagy Anna édesanya e-mail címe nagyanna@teszt.hu, és két 
gyermekének (Nagy Richárd, Nagy Evelin) nyújt be keresztelési 
kérelmet, akkor gyermekeinek hozzon létre e-mail címet és használja 
azokat a megfelelő adatlapon. A nagyanna@teszt.hu e-mail címet csak a 
„kitöltő személy adatai” részben használja. 
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A keresztelendő szüleinek adatai blokkban, kérjük adja meg a keresztelt 
édesanyjának és édesapjának alábbi adatait: 

- Titulus 
- Vezetéknév 
- Keresztnév 
- Leánykori név (édesanya esetében) 
- Vallási hovatartozását 
- Foglalkozása 
- Születési ideje 
- Születési helye: ország, település 
- Származási hely: ország, település 
- Lakóhely adatai: Iránytószám, település, utca, ország 
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Jelen blokk végén kérjük jelölje meg, hogy a szülők kapcsolatát tekintve három 
opció közül választhat: 

- Polgári házasságkötés 
- Egyházi katolikus házasságkötés 
- Egyik sem 
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Következő lépésként kérjük adja meg a keresztszülőkkel kapcsolatos adatokat: 
 

 
 
Amennyiben egy vagy két keresztszülő van, az alábbi adatokat kérjük kitölteni a 
keresztszülőkre vonatkozóan: 
 

- Titulus 
- Vezetéknév, kereszténév 
- Vallási hovatartozása 
- Foglalkozása 
- Lakóhelye: irányítószám, település, utca, ország 
- Keresztelési emléklapot kér/nem kér 

 
Amennyiben rendelkezik keresztlevéllel, a „Fájl kiválasztása” gombra kattintva van 
lehetősége feltölteni azt. 
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Végül állítsa be, hogy milyen módon kér visszaigazolás a plébániától: 
- nem kérek 
- igen kérek, a megadott e-mail címre 
- igen, postán a megadott címre 
- igen kérek, megadok egy e-mail címet 
- igen kérek, megadok egy postázási címet 

 
Utolsó lépésként kérjük, hogy hagyja jóvá az adatvédelmi nyilatkozatot, majd 
küldje be az űrlapot a „Beküldés” gombra kattintva. A plébánia feldolgozza az 
információkat, majd felveszi Önnel  a kapcsolatot. 
 

 
 

Házasságkötés 
 
A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, 
ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi 
életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket 
felelősen elfogadják és neveljék. 
 
A szentség kiszolgáltatását azon a Plébánián kell kérni, ahol, a házasságot kötni 
akarja a pár. Szükséges az esketés előtt kiállított keresztlevél arról a plébániáról, 
ahol a keresztelés megtörtént. Ahhoz, hogy a szentség kiszolgáltatható legyen, 
legalább az egyik félnek latin szertartású katolikusnak kell lennie. Ha egyik fél sem 
lakik az eskető plébánia területén, az esketés megengedettségéhez legalább az 
egyik fél lakóhelye szerinti plébánostól elbocsátó, vagy megfelelő főpásztori 
intézkedés szükséges. 
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A házasságkötés előtt álló párokat kellően fel kell készíteni (jegyesoktatás), ez a 
helyi szokásoknak megfelelően végzendő, de nem tarthat túl hosszú ideig. Az 
esketéshez az egyházmegyei táblázat szerinti "stóla díj" van megszabva, melynek 
mértékét ide kattintva tekinthetik meg. 
 
A lenti adatlapon a kitöltő személy adatainál kérjük, hogy adja meg saját adatait: 

- Vezetékneve 
- Keresztneve 
- E-mail címe: Kérjük, hogy amennyiben gyermeke vagy más családtagja 

részére nyújt be bármilyen kérelmet, tehát más nevében jár el, akkor 
a kérelmezett számára önálló e-mail címet adjon meg. 
Pl.: ha Nagy Anna édesanya e-mail címe nagyanna@teszt.hu, és két 
gyermekének (Nagy Richárd, Nagy Evelin) nyújt be keresztelési 
kérelmet, akkor gyermekeinek hozzon létre e-mail címet és használja 
azokat a megfelelő adatlapon. A nagyanna@teszt.hu e-mail címet csak a 
„kitöltő személy adatai” részben használja. 

- Telefonszáma 
- Lakóhelye (Ország, Irányítószám, Utca, házszám) 

 
Amennyiben saját részre szeretné keresztlevelét megkérni kérjük, hogy hagyja a 
jelölőt a „Saját” mezőben, majd kattintson a „Tovább” gombra. 
 
Ha azonban pl. családtagja részére tölti ki az űrlapot kérjük, hogy a jelölőt a „Más 
nevében járok el” mezőben helyezze el, majd töltse ki kinek a részére igényli a 
keresztlevelet (Vezetéknév, Keresztnév), majd kattintson a „Tovább” gombra. 
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A házasulandó személy adatai: 
 
A házasulandó személy adatainál a keresztnév és vezetéknév automatikusan 
kitöltődik a már fentebb megadott adatok alapján. Amennyiben saját nevében jár 
el, abban az esetben a kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám) és 
lakcíméhez tartozó adatok automatikusan kitöltődnek. 
 
A keresztelt személyes adatainál az alábbiakat kérjük kitölteni: 

- Neme 
- Lakóhelyéhez tartozó Plébánia: kérjük válasszon a listából 
- Születési neve 
- Állampolgársága 
- Születési ideje 
- Származási helye: Ország, Település 
- E-mail cím 

 
Amennyiben levelezési címe lakhelyével azonos, a jelölőnégyzetre kattintva lakcím 
adatai átkerülnek a levelezési címhez is. Különbözőség esetén kérjük adja meg 
levelezési címével kapcsolatos adatait. 
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Az esketés blokkban kérjük, hogy adja meg az alábbi adatokat a vőlegény és a 
mennyasszony részéről is: 
 

- Titulus 
- Vezetéknév, keresztnév 
- Családi állapota: Kérjük válasszon a legördülő listából 
- Lakóhelye: Irányítószám, település, utca, ország 

 
Amennyiben levelezési címe lakhelyével azonos, a jelölőnégyzetre kattintva lakcím 
adatai átkerülnek a levelezési címhez is. Különbözőség esetén kérjük adja meg 
levelezési címével kapcsolatos adatait. 
 
Kérjük további adatokat is adjon meg, melyek az alábbiak: 
 

- Foglalkozása 
- Telefonszám 
- E-mail cím 
- Születési idő 
- Születési hely: ország, település 
- Származási hely: ország, település 
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- Állampolgárság 
- Házasságkötéskori lakóhely 
- Keresztelés: helye, ideje 
- Vallása 
- Tanú(k): 

o Titulus 
o Vezetéknév, keresztnév 
o Tanú vallási hovatartozása 
o Lakóhely: Irányítószám, település, utca, ország 
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A házasulandók szüleinek adatai: 
 
Kérjük, hogy adja meg a házasulandók édesapjának és édesanyjának adatait az 
alábbiak szerint: 
 

- Vezetéknév, keresztnév 
- Vallása 
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A fenti blokkban kérjük, töltse ki a házasulandók keresztelkedési Plébániájának 
adatait az alábbit a mennyasszony és a vőlegény vonatkozásában is: 
 
- Plébánia neve 
- Plébánia e-mail címe 
- Irányítószám, település, utca, ország 
- Keresztelkedés véleményezett időpont 
 
Kérjük töltse ki a házasságkötés helyével és idejével kapcsolatos adatokat: 
 
- Település: Kérjük válasszon a legördülő listából, azonban van lehetősége 

egyéb település választására is, amennyiben az nem található a listában, 
valamint az ott lévő templom megadására 

- Templom: Kérjük válasszon a legördülő listából, azonban van lehetősége 
egyéb templom megadására is amennyiben az nem található a listában 

- Házasságkötés kérelmezett időpontja: Kérjük adja meg, hogy milyen 
időpontban szeretnék esküvőjüket 

- Eskető pap: Kérjük adja meg, hogy kit szeretnének eskető papnak, valamint 
adják meg hivatalát 
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Végül állítsa be, hogy milyen módon kér visszaigazolás a plébániától: 
- nem kérek 
- igen kérek, a megadott e-mail címre 
- igen, postán a megadott címre 
- igen kérek, megadok egy e-mail címet 
- igen kérek, megadok egy postázási címet 

 
Utolsó lépésként kérjük, hogy hagyja jóvá az adatvédelmi nyilatkozatot, majd 
küldje be az űrlapot a „Beküldés” gombra kattintva. A plébánia feldolgozza az 
információkat, majd felveszi Önnel  a kapcsolatot. 
 

 
 
Amennyiben további kérdése merül fel a kitöltés során, kérjük vegye fel a 
kapcsolatot munkatársainkkal. 


