
1 
 

ADATBEKÉRŐ LAP LELKIPÁSZTORI AJÁNLÁSHOZ 

Kérjük, az alábbi adatlapot kitöltve és az adatokat igazoló dokumentumokat (a gyermek 

keresztelési plébániájáról hivatalosan kikért keresztlevelét, legalább a szülők keresztelési, 

elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési emléklapját) vigyék magukkal a 

lelkipásztorhoz. 

A GYERMEK ADATAI 

A GYERMEK NEVE:     ____________________________ 

A GYERMEK SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:  ____________________________ 

LAKCÍME:                                                                            ____________________________ 

• A GYERMEK KERESZTELETLEN 

• A GYERMEK RÉSZESÜLT A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN                         

A GYERMEK VALLÁSA:   ____________________________ 

KERESZTELÉS HELYE (egyházközség) ____________________________ 

KERESZTELÉS IDEJE:   ____________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A SZÜLŐK ADATAI

ÉDESAPA NEVE:_______________ 

ÉDESAPA KERESZTELT E?: 

• IGEN, VALLÁSA:_____________ 

• NEM 

Ha igen, helye és ideje: 

______________________________ 

ELSŐÁLDOZÓ VOLT E?:   IGEN         NEM 

      Ha igen, helye és ideje: 

______________________________ 

BÉRMÁLKOZÓ VOLT e?:    IGEN        NEM 

      Ha igen, helye és ideje: 

______________________________ 

ÉDESANYA NEVE:______________ 

ÉDESANYA KERESZTELT E?: 

• IGEN, VALLÁSA:____________ 

• NEM 

Ha igen, helye és ideje: 

_____________________________ 

ELSŐÁLDOZÓ VOLT E?:   IGEN         NEM 

      Ha igen, helye és ideje: 

_____________________________ 

BÉRMÁLKOZÓ VOLT E?:    IGEN        NEM 

      Ha igen, helye és ideje: 

_____________________________

Kötöttek e szentségi házasságot:  

IGEN, helye és ideje:_________________________                  NEM 

 

Tartoznak e valamilyen egyházközséghez? 

IGEN, éspedig :__________________________________ NEM 

Milyen egyházközségi tevékenységbe kapcsolódnak be? 
édesapa  

apakör, oltár körüli szolgálat, imaközösség, 
egyháztanács tag, énekkar, karitatív tevékenységek, 
lelki napok, bibliaóra, felnőtt katekézis, 
családközösség, egyházi programok szervezése, 
egyéb:  

édesanya  
asszonykör, baba-mama klub, komatál, imaközösség, 
egyháztanács tag, énekkar, karitatív tevékenységek, 
lelki napok, bibliaóra, felnőtt katekézis, 
családközösség, egyházi programok szervezése, 
egyéb: 

 

Milyen rendszerességgel járnak szentmisére/ istentiszteletre?

• minden vasárnap 

• havonta kb. 2 alkalommal 

• havonta egy alkalommal 

• 2-3 havonta 

• nagyobb ünnepekkor 

• nem járnak
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Pár szóval jellemezze Apa, Anya és a gyermek(ek) vallásgyakorlatát? Testvérek 

vannak-e, hány évesek, járnak-e hittanra, mióta stb… ?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Apa email címe (nagybetűvel):  _______________________________ 

Anya email címe (nagybetűvel):  _______________________________ 

Anya telefonszáma:     _______________________________ 

Apa telefonszáma:         _______________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Alulírott ______________________(Édesapa) és ______________________ 

(Édesanya) nyilatkozom, hogy 

• hozzájárulok az adatbekérő lapon megadott adataim, és gyermekem adatainak 

______________________ egyházközség általi kezeléséhez, velem való 

kapcsolattartás céljából, továbbá azok lelkipásztori ajánláshoz történő 

felhasználásához. 

• hozzájárulok, hogy a megadott email címemre a _________________________ 

egyházközség tájékoztató egyházközségi hírlevelet küldjön és adataimat a velem való 

kapcsolattartás céljából kezelje, valamint nyilatkozok, hogy az egyházközség 

adatkezelési elveit elfogadom.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Ön által leadott adatlap és nyilatkozat másodpéldányát megőrizheti önmagánál. A személyes 

adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, 

illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. 

A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a 

 ____________________________________________________(egyházközség neve, címe)  

részére __________________________ e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben a  

megadott plébánia székhelyére küldött levél útján.  

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet: 

● a fent megadott egyházközséggel. 

● a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be. 

Kelt: ____________________ 

 

……………………………………………     …………………………………………… 

Nyilatkozó Édesapa aláírása     Nyilatkozó Édesanya aláírása 

                                       


