
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 30. §-a alapján kötelező!

- -

________________________  _______________község, város _________ kerület

  __________________________________ _______

  __________________________________ _______

 __________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

 nőtlen (1) – özvegy (3) – elvált (4) – hajadon (1) – özvegy (3) – elvált (4) –
házassága megszűnt (5) – özvegy bejegyzett házassága megszűnt (5) – özvegy bejegyzett
élettárs (7) –  elvált bejegyzett élettárs (8) – élettárs (7) –  elvált bejegyzett élettárs (8) –

irányítószám
település

közterület neve

közterület jellege

házszám, helyrajzi sz.

irányítószám
település
közterület neve
közterület jellege
házszám, helyrajzi sz.

ország
település

magyar – nem magyar, magyar – nem magyar,

_______________________________ _______________________________

anyánál  (1) – apánál  (2) – anyánál, apánál megosztva  (3) –

a gyermek(ek) javára (1) – a feleség javára (2) –  a férj javára (3) –

03.

 Az ítélet jogerőre
 emelkedésének ideje:

04.

  év   hó

 A házasságkötés helye:

7-17 éves

  hó   nap

 a) A bíróság tartási kötelezettséget
     megállapított-e,
 b) ha igen, kinek a javára:

10.

 Magyarországi
 lakóhelye a
 kereset
 beadásakor :

 Külföldi lakcíme
 a kereset
 beadásakor:

11.

  nap   év

01.

A házasságkötés eseményazonosítója HAE

összesen ebből: 0-6 éves

 Magyarországi
 tartózkodási
 helye a kereset
 beadásakor:

  nap  hó

 A FÉRJ  

 év

 a) A perben a gyermek elhelyezéséről
     döntöttek-e,
 b) ha igen, hol helyezték el:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

VÁLÁSI LAP
a kötelék kérdésében jogerőre
emelkedett házassági per ről

A FÉRJ  ÉS A FELESÉG ADATAI

a) élve született a) élve született

17.

 Családi és utóneve:
 (a házasság felbontása előtt)

 Születésének időpontja:08.

07.  Születésének helye (országnév):

09.

a gyermek(ek) és a feleség javára (4) – a gyermek(ek) és a férj javára (5)

más személynél  (4) – intézetben  (5)

igen  (1) – nem (2)

igen  (1) – nem  (2)

bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt (9) 

b) életben van

mégpedig: mégpedig:

b) életben van

bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt (9) 

  hó

Házasságkötés anyakönyvi azonosítója:

másodfokú:

elsőfokú:

 A házasságkötés előtti
 családi állapota:

06.

16.

15.  A felek közös, 18 éven aluli, életben
 lévő gyermekeinek száma:

 Állampolgársága:12.

 Hányadik válása a
 jelenlegi:

13.

 A házasságkötés ideje:

  ügyszám:

  ügyszám:

A FELESÉG

  év

  nap02.

14.  Összes élve született és életben
 lévő gyermekeinek száma:

05.

 A házasságot jogerősen
 felbontó bíróság megnevezése:



nincs iskolai végzettsége (0) – nincs iskolai végzettsége (0) –
általános (elemi, polgári) iskola 1-7 osztály (1) – általános (elemi, polgári) iskola 1-7 osztály (1) –
általános (elemi, polgári) iskola 8 osztály (2) – általános (elemi, polgári) iskola 8 osztály (2) –
szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül ( pl.: szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül ( pl.:
  szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány) (3) –   szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány) (3) –
középiskolai érettségi, képesítő (4) – középiskolai érettségi, képesítő (4) –
főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc)
  szerzett oklevél (5) –   szerzett oklevél (5) –
egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc)
  szerzett oklevél (6)  –   szerzett oklevél (6)  –
tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA) (7) tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA) (7)

foglalkoztatott (01) – foglalkoztatott (01) –
nyugdíj vagy megváltozott munkaképességű- nyugdíj vagy megváltozott munkaképességű-
   eknek járó ellátás mellett foglalkoztatott (02) –    eknek járó ellátás mellett foglalkoztatott (02) –
gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátás (pl.: gyes, gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátás (pl.: gyes,
   gyed, gyet) mellett foglalkoztatott (03) –    gyed, gyet) mellett foglalkoztatott (03) –
nappali tanulmányok mellett foglalkoztatott (04) – nappali tanulmányok mellett foglalkoztatott (04) –
munkanélküli (05) – munkanélküli (05) –
ellátásban részesülő inaktív, mégpedig: ellátásban részesülő inaktív, mégpedig:
gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátásban gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátásban
   részesülő (pl.: gyes, gyed, gyet) (06) –    részesülő (pl.: gyes, gyed, gyet) (06) –
nyugdíjasok és megváltozott munkaképességűek nyugdíjasok és megváltozott munkaképességűek
   ellátásaiban részesülők (07) –    ellátásaiban részesülők (07) –
egyéb inaktív kereső (08) – egyéb inaktív kereső (08) –
eltartott, mégpedig: eltartott, mégpedig:
nappali tagozatos tanuló (09) – nappali tagozatos tanuló (09) –
háztartásbeli (10) – egyéb eltartott (11) háztartásbeli (10) – egyéb eltartott (11) 

alkalmazott (1) – alkalmazott (1) –
alkalmi munkavállaló (2) – alkalmi munkavállaló (2) –
közfoglalkoztatott (3) – közfoglalkoztatott (3) –
egyéni vállalkozó, önálló (4) – egyéni vállalkozó, önálló (4) –
társas vállalkozás dolgozó tagja (5) – társas vállalkozás dolgozó tagja (5) –
szövetkezet dolgozó tagja (6) – szövetkezet dolgozó tagja (6) –
segítő családtag (7) segítő családtag (7)

a házasság felbontása:
a) egyező akaratnyilvánítás esetén (1) –
b) nem egyező akaratnyilvánitás esetén (2) –

  év   hó   nap

  év   hó   nap

A kiállítás kelte: _______ év ___________________ hó _______ nap

P. H.

A FÉRJ  A FELESÉG

 Legmagasabb befejezett iskolai 
 végzettsége:

  18.

 a) Gazdasági aktivitása:
    (A 20-21. kérdések
    – 05-07 válaszok esetén az
       érintett utolsó foglalkozására,
    – 09-11 válaszok esetén az
       eltartóra vonatkoznak.)

 b) Ha jelenleg nem foglalkoztatott és
    gyermekgondozás (-nevelés) címén
    ellátásban részesül, akkor az ellátás
    igénybevétele előtt közvetlen
    dolgozott-e?

19.

27.

igen (1)  – nem (2) igen (1)  – nem (2)

 A házassági perben házassági 
 vagyonjogi igényt érvényesítettek-e:

perc

a bíró

1. kitöltő esetén: percA kérdőív kitöltésére fordított idő: 1. kitöltő esetén: 

igen (1)  – nem (2)

a férj (1) – a feleség (2) – az ügyész (3) – más személy (4)

igen (1)  – nem (2)

a feleség javára (1) – férj javára (2) – megosztva (3)

  a kédőívet kiállította

25.

26.

 A kötelék kérdésében hozott
 jogerős ítélet kelte:

 a) A bíróság a közös lakás 
     használatával kapcsolatos
     igényről döntött–e:
 b) ha igen, kinek a javára:

23.

24.

 A keresetet indító fél:

 A kereset beadásának ideje:

21.

22.

 Foglalkozási viszonya:

 A jogerős ítélet tartalma:

a házasság érvénytelenítése (3) – a kereset elutasítása (4)

A FÉRJ  ÉS A FELESÉG ADATAI

20.  Foglalkozása, munkaköre:


	9004

