
 

(Ezt a jegyzőkönyvet a S. Congr. de Sacram. 1941. jún. 29-i „Sacrosanctum” Instituciója szerint 

minden jegyesvizsgálat alkalmával mindkét jegyesről külön-külön fel kell venni és a plébánia irat-

tárában megőrizni. Ha a jegyesek házassági akadály alól felmentésre szorulnak, a jegyzőkönyve-

ket betekintésre az Egyházmegyei Hatósághoz a többi irattal együtt fel kell terjeszteni. v.ö.: AAS. 

33/1941/309-313.) 

 

 

Jegyesvizsgálati jegyzőkönyv 
 

 

Alulírott helyen és napon a plébániahivatalban alulírt jegyes - miután a jegyes-vizsgálatot vezető alulírt plébános 

figyelmeztette őket az eskü szentségére, valamint a hamis eskü következményeire - az Evangélium érintésével a 

következő esküt tette le.: 

 

„Én ................................................................... esküszöm az élő Istenre, hogy a nekem felteendő kérdésekre a 

tiszta és teljes igazságot fogom vallani. Isten engem úgy segéljen.” 

 

K é r d é s e k  
 
1. A jegyes teljes neve: ..................................................................................  Vallása: ......................................... 

2. Atyjának neve: ...........................................................  Anyjának neve: ............................................................. 

3. A jegyes születésének helye: ..................................................,  ideje: ................év ........................hó .........nap 

4. Foglalkozása: ..................................................................................................... 

5. Keresztelésének helye: ...........................................................,  ideje: ................év ........................hó .........nap  

             (Ha más plébánián, adja be a keresztlevelét.) 

6. Bérmálkozott-e már? ............................................................................................. 

7. Nőtlen-e?  (Hajadon-e?) ...................................... 

              (Előbbi házassága hogyan, és mikor szűnt meg? Mivel tudja ezt igazolni?) ........................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

8. Állandó lakóhelye: ...............................................................  Plébániája: .......................................................... 

9. Pontos lakcíme: ..........................................................., ......................................................utca ...........házszám 

10. Hol tartózkodott 14. (nőnél 12.) éve óta és mennyi ideig? 

............................................................. Mi okból?: ............................. Plébánia: ............................................... 

............................................................. Mi okból?: ............................. Plébánia: ............................................... 

............................................................. Mi okból?: ............................. Plébánia: ............................................... 

11. Járt-e már valakivel jegyben? .................  Ha igen, miért, mikor és hogyan bomlott fel ez a jegyesség? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

12. Nem élt-e már korábban tisztán polgári házasságban? Ha igen, mikor és miért bomlott fel ez a kapcsolat? 

                 (Az ügy az Egyházmegyei hatósághoz terjesztendő a szabad állapot megállapítása érdekében. 

                 V.ö. 1958. évi X. körlevél, 2594. sz. rendelkezése.) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 



 

13. Van-e a jegyesek között rokonság? (Nagyszüleik között nincsenek-e testvérek?) - Milyen fokon? Családfa készí-

tendő! ........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

14. Ha szükséges megkérdezni: nem volt-e hittagadó, egyházellenes vagy tiltott társulatnak tagja? (Ha igen, rever-

zális is készítendő!) ..................................................................................................................................... 

15. Esetleges egyéb akadály 

Vegyesvallás, valláskülönbség? .......................................................................................................................... 

Korhiány? Egyházi rend vagy fogadalom? ......................................................................................................... 

Crimen? (Ígérettel vagy tettleg házasságtörők később egymás között szándékolt házasságkötése esetén.) 

.............................................................................................................................................................................. 

Raptus? Köztisztesség? (Ha törvénytelen együttélés egyik fele a másik fél egyeneságú rokonával szándékozik 

házasságra lépni.) ............................................................................................................................................... 

16. Teljes szabadon és önként köt-e házasságot? Vagy valaki biztatja, kényszeríti? Ki és hogyan? ....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

A másik jegyest illetően? .................................................................................................................................... 

17. Jártas-e hitbeli dolgokban, tudja-e, mi a házasság célja? Mik a házasság tulajdonságai, kötelességei és jogai? 

................................................................................................................................................................... 

18. Ha még nem töltötte be a 16. évét: tudnak-e a szülők vagy a gyám erről a házasságról? .................................. 

Beleegyeztek-e? .........................................   Vagy milyen okból akar a szülők tudta és beleegyezése nélkül há-

zasságra lépni? ................................................................................................................................................. 

19. A lelkész kijelenti, , biztosra veszi, hogy a jegyes, mint jó katolikus az Egyház szándéka szerint akar házasságot 

kötni. Vagy? ................................ Egységes, felbonthatatlan házasságot akarnak-e kötni, melynek célja a gyer-

mek? .................................... 

20. Van-e a jegyesnek valami észrevétele, feltétele vagy előzetes kikötése, különösen a kötendő házasságra vonat-

kozóan? ………....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Tud-e ilyen szándékot a másik félre vonatkozóan? ............................................................................................ 

21. Esetleges észrevételek, megjegyzések: 

Vállalom, hogy a születendő gyermekeket a római katolikus vallás szerint fogom nevelni. 

 

 

„Én, alulírott jegyes, esküszöm az élő Istenre, hogy a nekem feltett kérdésekre a tiszta igazságot vallottam. Isten 

engem úgy segéljen.” 

 

Kelt .........................................................., 20….... évi .............................. hónap ...........napján 

 

 

.........................................................    ......................................................... 

                 jegyes                       plébános 

 


