
 
 
 

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.  
 
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 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. 
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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 
o Evangélikus 
o Egyéb protestáns 
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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 keresztlevelet? 

o elsőáldozáshoz 
o bérmáláshoz 
o esketéshez 
o egyházi rend 
o házasságrendezés 
o anyakönyvi kutatás 
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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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Házasságkötési elbocsájtó 
Házasságkötési elbocsájtót a lakhely szerint illetékes plébániától lehet kérni. 
Kéréséhez szükséges egy 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél csatolása, 
elküldése a plébániára. 
 
A Házasságkötési elbocsájtó azok számára igényelhető, akik valamelyik 
Plébániánkhoz tartoznak, de házasságukat máshol szándékoznak megkötni. A 
házasságkötésre elsődlegesen a menyasszony lakóhelye szerinti plébános az 
illetékes. Az elbocsátó tartalmazza a két fél adatait. Ehhez a friss keletű keresztlevél 
is szükséges, vagy a jegyesvizsgálatot vagy az elbocsátó Plébánián, vagy az esketési 
Plébánián kell elvégezni.  
 
Ha ilyen célra igényli a házasságkötési elbocsátót, 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 „Házasságkötési elbocsájtó” részben a házasulandó személyes adatait készítse 
elő és adja meg az alábbiak szerint: 

- Titulus 
- Vezetéknév 
- Keresztnév 
- Lakhelyéhez tartozó plébánia: Budai Szent Imre Plébánia vagy más plébánia 
- Neme 
- Születési neve 
- Csoport: Kérjük válasszon csoportot a legördülő listából! 
- Születési hely: ország, település 
- Születés ideje 
- E-mail cím 
- Telefonszáma 
- Lakóhelye (Ország, Irányítószám, Utca, házszám) 
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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 fentiek kitöltése után kérjük adja meg a házasulandók személyes adatait. A 
kitöltést jelentősen megkönnyíti a „Fenti adatok bemásolása” gomb. 
 
Ezt követően kérjük adja meg az alábbi adatokat a házasulandókkal 
kapcsolatosan: 

- Foglalkozása 
- Született 
- Születési hely: ország, település 
- Állampolgárság 
- Házasságkötéskori lakóhely 
- Keresztelés időpontja és helyszíne 
- Vallása: Kérjük, hogy válasszon a legördülő listából 
- Édesapja vezetékneve, keresztneve, vallása 
- Édesanyja vezetékneve, keresztneve, vallása 



 

 12 

 

 
 
Kérjük az adatlapon adják meg a vőlegény és a menyasszony keresztelési és 
házasságkötési adatait: 

- Keresztelkedési plébánia neve 
- Keresztelkedés időpontja 
- Házasságkötés települése és temploma 
- Házasságkötés tervezett ideje 
- 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél 
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A fenti adatok kitöltése után kérjük, kattintson a „Tovább” gombra. 
 
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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Keresztelésre jelentkezés 
Gyermek keresztelésére jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tud. Plébániánkon 
a keresztelések szombaton délelőtt 10:30-11:30 között vannak. 
 
LÉPÉSEK 

1. Töltse ki az online jelentkezési lapot, amit a rendszer továbbít az iroda e-
mail címére. 

2. Az irodátol kapott automatikus e-mailben megtalálja a teendőket.  A 
jelentkezés beküldése után, hivatali időben vegye fel a kapcsolatot a 
plébánia irodával a választott időpont egyeztetéséhez. 

3. Kérjük, szerezzék be a hivatalos papírokat! A keresztelőhöz szükséges a 
keresztszülők lakhely szerinti plébániájáról keresztszülői engedélyt kérni, 
amit legyenek kedvesek a plébánián leadni a keresztelő előtt. 

4. Amennyiben kérdésük van keressék az irodát 06-30-010-4420 
telefonszámon 

 
AMIT JÓ FIGYELEMBE VENNI 
Keresztelést csak szülők kérhetik gyermekük számára. 
 
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) 
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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 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 
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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. 
 
A házasságkötés előtt álló párokat kellően fel kell készíteni (jegyesoktatás), ez a 
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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 jelentkezési lap kitöltése után kapnak egy automata e-mailt az irodától a 
teendőkről. 
 
Kérjük, hogy a kitöltés után hivatali időben hívják fel az irodát (+36300104420) és 
egyeztessék, hogy az önök által választott időpontot tudjuk-e biztosítani. 
 
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 

 

 
 
A fenti blokkban kérjük, töltse ki a házasulandók keresztelkedési Plébániájának 
adatait az alábbit a mennyasszony és a vőlegény vonatkozásában is: 
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- 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. 
 

Jelentkezés Bérmálásra 
 
A bérmálásra történő jelentkezéshez minden fontos információt megtalál a 
dokumentum keresztelésre történő jelentkezés résznél. 
 

Intenció 
Jelen rendszerben a Szent Imre templomba tud szentmisét foglalni. 
A foglalás után, hivatali időben fog kapni visszaigazolást a miseszándék 
befogadásáról. 
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A miseszándékok csak hivatali időben tudjuk visszaigazolni, így a munkaszüneti 
napon, ünnepnapon kért intenciók az első hivatalinapon rögzítjük naptárunkban. 
Aznapi miseintenció kérésére a sekrestyében van lehetőség. 
 
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. 
 
Miután az intenció megadásánál kiválasztotta a plébániát és templomot, kérjük a 
megjelenő naptárban kattintson a megjelölt szabad időpontok egyikére, amely 
időpont így bekerül a „Kért időpont” menüpontba. 
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Kérjük adja meg az intenciót az „Intenció” menüpontban. 
 

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


