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ADATLAP A HÁZASSÁG ÉRVÉNYESSÉGÉT FELÜLVIZSGÁLÓ 

EGYHÁZI BÍRÓSÁGI PERHEZ 

 

Név: ........................................................................................................................ 

Vallása: ................................................................................................................... 

Keresztelésének helye és ideje: .............................................................................. 

Foglalkozása: .......................................................................................................... 

Születésének helye és ideje: ................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................. 

Lakcíme: ................................................................................................................. 

Telefonszáma: ........................................................................................................ 

E-mail címe: .......................................................................................................... 

 

Házastárs neve: ….................................................................................................. 

Vallása: .................................................................................................................. 

Keresztelésének helye és ideje: ............................................................................... 

Foglalkozása: ......................................................................................................... 

Születésének helye és ideje: .................................................................................. 

Anyja neve: ............................................................................................................ 

Lakcíme: ................................................................................................................. 

Telefonszáma: ........................................................................................................ 

E-mail címe: .......................................................................................................... 

Az egyházi házasságkötés helye és ideje: .............................................................. 

Gyermek(ek) neve, születés évei: ........................................................................... 

 

 
Eljáró Érseki Bíróság, mint adatkezelő tájékoztatja Önt, mint peres felet (a továbbiakban: érintett), hogy a per 

során és ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatait peres eljárás lefolytatásához szükséges adatkezelés 

jogcímén maga kezeli. Az Érseki Bíróság az érintett adatait, és az azokat tartalmazó dokumentumokat maga 

kezeli, azokat harmadik személy részére nem továbbítja.  

Az adatok tárolásának időtartama korlátlan.  

Az érintett természetes személy jogait az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete és a 2011. évi 

CXII. törvény tartalmazza. 

Peres fél az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásaikat az birosag@veszpremiersekseg.hu email címen, vagy 8200 

Veszprém, Vár u. 18. levelezési címen teheti meg.   

Peres fél az adatkezeléssel kapcsolatos fenti információkat megismerte, azokat tudomásul vette, melyek 

elfogadását ezen dokumentum aláírásával elismer. 

 

 

Kelt.:  

 

       …...………………………… 

aláírás 
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A HÁZASSÁG ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK A KÉRELMEZŐ (FELPERES) 

RÉSZÉRŐL 

 

1. Szakértő/ügyvéd megkeresése 

• Tóth András Sándor bírósági helynök (30/218-7076 vagy 20/310-8174) 

• Debreczeni Katalin állandó jogvédő (30/453-9786) 

• Dobosné Burján Adrienn állandó jogvédő (30/315-8607) 

o tanácsadás ingyenes 

o a megkeresése nem kötelező, de nagyon ajánlott  

o a szakértő a szabályos keresetlevél megírását segíti 

o a tanácsadás a gyorsabb eljárást biztosítja 

2. Adatlap 

• a mellékelt adatlap értelemszerű kitöltése  

3. Kérelem (Keresetlevél) 

• az adatlap alján lévő kérdések segítségével egy összefüggő szöveg 

megfogalmazása lehetőleg röviden (elég egy A/4-es oldal is) 

• amely kérdésekben a kérelmező nem érintett, azokra nem kell válaszolni 

• a Keresetlevélnek az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 

o Megszólítás: Főtisztelendő Érseki Bíróság! 

o Szöveg: az adatlap alján található kérdések alapján 

o Dátum 

o Aláírás 

4. Keresztlevél a katolikus fél részéről 

• ha mindkét fél katolikus, mindkét fél részéről kell 

• azon a plébánián lehet beszerezni, ahol a katolikus fél meg lett keresztelve 

• a beszerezésben tud segíteni a bíróság 

5. Házasságlevél 

• azon a plébánián lehet beszerezni, ahol házasságot kötöttek a felek 

• a beszerezésben tud segíteni a bíróság 

• ha egyik fél sem katolikus (mindkettő protestáns és/vagy kereszteletlen), ez 

elmarad 

6. Polgári válóper jogerős ítélete (annak fénymásolata elegendő) 

7. Polgári válóper jegyzőkönyve (annak fénymásolata elegendő) 

 

A felsorolt dokumentumok egy borítékban ajánlott vagy tértivevényes feladással az 

alábbi címre küldendők: 

Veszprémi Érseki Bíróság 

Veszprém 

Vár u. 18. 

8200 
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KÉRDÉSEK A KÜLÖN LAPRA ÍRT KERESETLEVÉLHEZ 

 

1. Hol és milyen körülmények között ismerkedtek meg egymással? 

2. Meddig tartott az udvarlási időszak? 

3. Volt-e idejük és módjuk megismerni egymást? 

4. Gyakorolták-e vallásukat a házasságkötésük előtt? 

5. Részt vettek-e jegyes-oktatáson? 

6. Ki kezdeményezte az egyházi házasságkötést? 

7. Miért kötöttek egyházi házasságot? 

8. Volt-e valaki, aki ellenezte (nem tartotta jónak) a házasságkötésüket? Ha igen, 

miért? 

9. Történt-e valami rendkívüli az esküvő előtt és alatt? 

10. Meddig tartott a házasságuk boldog időszaka? 

11. Gyakorolták-e vallásukat a házasság alatt? 

12. Mi okozta a házasság megromlását? 

13. Történt-e polgári válás, mikor? 

14. Mi alapján gondolja, hogy a házasságkötésük érvénytelen volt (létre sem jött)? 

15. Tanúk neve (legalább két személy), pontos címe és telefonszáma, akik ismerték 

felek házasságát: 


