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Esküvőszervezés lépései 

 
 

Kb. 12 hónappal előtte: 

- Eldönteni az időpontot 

- Költségvetés és nagyságrend meghatározása 

- Esküvő stílusának meghatározása (hagyományos, modern, tematikus stb.) 

- Helyszín kiválasztása, lefoglalása 

- Mivel legjobb szolgáltatók (ceremóniamester/vőfély, fotós, videós, zenekar) határidő naplója 

gyorsan betelik, már ilyenkor már érdemes átgondolni, kiválasztani, kiket szeretnétek, és érdeklődni 

náluk a jövő évi szabad időpontok iránt 

- Ha szeretnétek esküvőszervezőt, válasszátok ki és egyeztessetek vele 

- Regisztráció esküvő tervező programba 

- Nyiss egy mappát, amiben az ajánlatokat, megállapodásokat, szerződéseket fogod tartani 

Saját jegyzetek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kb. 6-9 hónappal előtte 

- Lefoglalni az polgári esküvő időpontját (a Polgármesteri Hivatalokban más-más időpontban nyitják 

meg a jövő évi anyakönyvet, érdeklődjetek, hogy mikortól lehet bejelentkezni, érdemes a lehető 

legkorábban lefoglalni a választott időpontot) 

- Templomi esküvő esetén egyeztetni a plébánián, időpont lefoglalása 

- Kezdjetek árajánlatokat kérni a szolgáltatóktól 

- Esküvői ruha szalonok kiválasztása, felkeresése, ruhák kiválasztása 

- Ha lesz „Save the date” kártyátok, ezek kiküldése a vendégeknek. 

- Regisztráció a Köszönettel.hu webáruházban, kívánságlistára tenni a kedvenc termékeiteket :) 

Saját jegyzetek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kb. 6 hónappal előtte 

- Jegygyűrűk kiválasztása 

- Templomi esküvő esetén jegyesoktatás 

- Esküvői autó kiválasztása, lefoglalása 

- Dönteni a dekoráció stílusáról, színeiről, dekoratőr kiválasztása, ha saját kezűleg készítitek az 

esküvői dekorációt, az dekorációs kellékek beszerzésének, készítésének elindítása. 

- Virágkötő (üzlet) kiválasztása 

- A szolgáltatókkal véglegesíteni a szerződéseket 
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Saját jegyzetek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kb. 4-5 hónappal előtte 

- Tanúk és koszorús lányok felkérése 

- Meghívók megrendelése, kiosztása 

- Vendéglista összeállítása 

- Polgári szertartás menetének fixálása (milyen extrákat szeretnétek, pl. Homokceremónia) 

- Nászút kiválasztása, lefoglalása 

- Szabadságot elintézni 

Saját jegyzetek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kb. 3 hónappal előtte 

- A szükséges okmányokról gondoskodni a polgári és a templomi házasságkötéshez 

- Az esküvő forgatókönyvének összeállítása 

- Extra programok lefoglalása (pl. templomi kórus, galambröptetés, meglepetés fellépő) 

- Tánctanárhoz járni (ha nyitótáncot szeretnétek) 

- Esküvői tortát, aprósütit megrendelni, tortadíszt megrendelni 

- Köszönetajándék kiválasztása és megrendelése 

- Szülőköszöntő ajándékok kiválasztása és megrendelése 

- Ha szükséges, szállást foglalni a vendégeknek 

- Esküvői frizura és smink kiválasztása, egyeztetni a fodrásszal és a sminkessel 

- Vendéglistát ellenőrizni, ültetőkártyák és menükártyák megrendelése 

- Menyasszonyi ruha kiegészítők, ékszerek, hajbavaló beszerzése 

- Vendégkönyv beszerezése 

- Szertartás kellékek beszerzése (gyűrűpárna, sziromszóró kellékek, legényfogó, homokceremónia 

szett) 

Saját jegyzetek: 
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Kb. 1 hónappal előtte 

- Szolgáltatókkal egyeztetni még egyszer 

- Virágokat, csokrokat, kitűzőket, vőfély szalagot megrendelni 

- Kozmetikushoz és fodrászhoz menni 

- Próbasmink és próbafrizura elkészítése 

- Legénybúcsú – lánybúcsú szervezésének megkezdése (igazából a tanúk feladata :) ) 

- Ültetésrend elkészítése 

- Esküvői cipő beszerzése, és otthon próbálgatni, akár az esküvői táncot is benne 

- Ha saját kezűleg készítetek a dekorációt, érdemes megbeszélni, kiosztani a teendőket 

Saját jegyzetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kb. 1 héttel előtte 

- Menyasszonyi ruha méretre igazítása 

- Vőlegény öltöny felpróbálása 

- Esküvő részleteit egyeztetni a vőféllyel, ceremóniamesterrel vagy az esküvő szervezővel 

- Legény és leánybúcsú (1-2 héttel érdemes megtartani az esküvő időpontja előtt) 

- Ha az esküvő után közvetlenül mentek Nászútra, becsomagolni a bőröndöket 

Saját jegyzetek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 nappal előtte 

- Menyasszonyi ruhát elhozni a kölcsönzőből 

- Ha saját kezűleg készítitek a dekorációt, egyeztetni a teendőket, a menyasszony lehetőleg Ne 

dekoráljon, nem lesz rá ideje, legfeljebb nézzen rá, hogy minden a terv szerint halad. 

- Manikűr, pedikűr 

- Menyasszonyi „túlélőkészlet” összekészítése (tű, pótharisnya, rúzs, zsepi stb.) 

Saját jegyzetek: 

 

 

 

 

 


