
 

 

Esküvői határidőnapló  
  

  

 
Ezernyi kis dologra kell odafigyelni az esküvő megszervezésénél, ezért 
csapatunk segítséget nyújt, hogy a Nagy Napon minden 
zökkenőmentesen történjen. Ha nem szeretnéd profikra bízni az 
esküvődet, hanem inkább saját kezűleg megszervezni azt, készítettünk 
egy határidő-naplót, hogy semmilyen fontos dolog ne maradjon ki.  

9-6 hónappal előtte 

- Az esküvő pontos dátumának kitűzése, a két család találkozása 
- Dönteni a templomi és polgári esküvő kereteiről 
- Tanúk, koszorúslányok kiválasztása 
- A lakodalom nagyságának és helyszínének eldöntése 
- Általános költségterv készítése 
- Ezenkívül:.................................................... 

6 hónappal előtte 

- Jegygyűrűket kiválasztani és megrendelni 
- Bejelentkezni a polgármesteri hivatalba 
- Megbeszélés az eskető pappal, jegyes oktatásra járni 
- Az esküvői ruhák, kiegészítők kiválasztása, vagy legalább keresésük elkezdése 
- Ár- és menü ajánlatot kérni az étteremtől 
- Fényképészről, videósról érdeklődni 
- Esküvői járműről érdeklődni, lefoglalni azt 
- Esetleg egy esküvőszervező cég megbízása az egész esemény, vagy csak 
részfeladatok lebonyolításával 
- Ezenkívül:.................................................... 

5-4 hónappal előtte 

- Felkérni a tanúkat és a koszorúslányokat a nekik szánt szerepre. Egyeztetni 
velük, hogy melyik szalonból, milyen színű ruhát válasszanak a harmonikus 
összkép érdekében. 
- vendéglistát összeállítani 
- Meghívókat, ültető és menükártyákat kiválasztani, megrendelni 
- polgári esküvő részleteit tisztázni. Zenét, verset 
kiválasztani és megbeszélni,  



 

 

 

hogy hányan koccintanak a ceremónia végén és milyen különleges kívánságok 
vannak. 
- Templomi kórusról, orgonakíséretről gondoskodni 
- Zenekart, lemezlovast, vőfélyt felkérni 
- Táncoktatásra járni 

3 hónappal előtte 

- Naprakész okmányokat beszerezni az anyakönyvi hivatal számára 
- Meghatározni a nagy nap menetét, a programpontokat és megbeszélni 
mindazokkal, akik segítenek 
- Köszönő ajándékokat megrendelni 
- Esküvői tortát, édes, és sós süteményeket megrendelni 
A cukrászda és a torta kiválasztása előtt próbakóstolást tartani! Veszélyes lenne 
pusztán egy kép alapján rendelni 
- Gondoskodni a távoli vendégek részére szálláslehetőségről 
- Fodrászhoz menni. Dönteni az esküvői frizuráról és a későbbi időpontokat 
egyeztetni 
- Ezenkívül: ........................ 

 

 

2 hónappal előtte 

- A vendéglistát ellenőrizni 
Eldönteni, hány fő hivatalos a vacsorára is amennyiben nem mindenki. 
- Esküvői meghívókat személyesen átadni vagy postán elküldeni 
A messziről érkezőknek érdemes rajzolt térképet is mellékelni, ha nincs 
helyismeretük. 
- Megbeszélés a fényképésszel a műtermi és ceremónia felvételek miatt 
- Részletesen egyeztetni az egyházi szertartást az eskető pappal 
Esetleg egy főpróbát egyeztetni a koszorúslányokkal egy héttel az esküvő előttre. 
- Dekorációt átgondolni, megrendelni 
- Az esküvő várható költségeit leellenőrizni 
- Kiválasztani a megfelelő sminkest 
A sminknek az egyéniséggel, a ruha színeivel kell harmonizálnia. Érdemes 
megbeszélni a sminkessel és kipróbálni, mi áll a legjobban. 
- Ezenkívül:....................................................... 

1 hónappal előtte 

- Legény- és leánybúcsúztató helyszínét kiválasztani, barátokat időben értesíteni 
- Házassági szerződést - ha készül -, vagyonbecslést közjegyzőnél hitelesíttetni 
- Biztosításokat ellenőrizni, szükség esetén újakat kötni 
- Karikagyűrűket gravíroztatni 
- Menyasszonyi csokrot, a vőlegény és a koszorúslányok kitűzőit megrendelni 
- Kozmetikushoz menni 

 



 

 

 

 
Valamilyen különleges kezeléssel kényeztetni 
nem csak a bőrt, de a lelket is! Időpontot kérni 
egy héttel az esküvő előttre. 
- Elő-nászutat tartani 
A jegyespár felkereshet egy Day Spa-t. Ma 
már léteznek olyan helyek, ahol kifejezetten 
párok részére ajánlanak különlegesen összeállított 
kezelés-csomagokat.  
Pihenni és csak egymásra figyelni - a legfontosabb esküvői készülődés! 
- Ezenkívül:................................................ 

2 héttel előtte 

- Ülésrend tervét elkészíteni 
- Fodrásszal egyeztetni az időpontot 
Menyasszonynak az esküvő előtt egy héttel dauer és/vagy festés, Vőlegénynek 
hajvágás 
- Ezenkívül:.................................................... 

1 héttel előtte 

- Menyasszonyi ruhát az összes kiegészítővel 
együtt felpróbálni, a szükséges alakításokat 
elvégezni 
- Vőlegény öltönyét felpróbálni 
- Az esküvői cipőket otthon hordani 
Otthon a táncot gyakorolni az új cipőkben – 
így szórakozás közben törnek be a lábbelik. 
- Az esküvő részleteit megbeszélni a vőféllyel 
vagy a ceremóniamesterrel 
Ha valaki más is kapott feladatot, vele is 
egyeztetni! 
- Templomi próba a koszorúslányokkal 
- Legény- és leánybúcsút előkészíteni 
- Manikűr 
Egyeztetni időpontot az esküvő előtti napra. 
Esküvőre nagy divat a francia manikűr. 
- Pedikűr 
A teljes felfrissüléshez – talpmasszázs! 
- Különleges leánybúcsú tartása 
A legkedvesebb barátnőkkel tartott igazi „lányos” 
szépségnap lehet maga a leánybúcsú, 
vagy akár a nyoszolyólányok köszönetajándéka 
is. 
- Ezenkívül:............................................... 

 

 

 



 

 

 

1-2 nappal előtte 

- A szabótól/kölcsönzőből elhozni az esküvői 
ruhákat 
- Autókat lemosatni, kitakaríttatni 
Esős idő esetén az utolsó percekig várni vele. 
- Bőröndöket a nászútra becsomagolni 
Aki meg szeretné ajándékozni párját, a meglepetést 
odaadhatja neki a nászúton, csak ne 
felejtse el becsomagolni! 
- Babonás menyasszonyoknak gondoskodni 
a szerencsét hozó tárgyakról: "Valami régi, valami 
új, valami kölcsönkapott és valami kék!" 
- Az esküvő napján nélkülözhetetlen dolgokat összekészíteni: Pótharisnya, papír 
zsebkendő, tű, cérna, rózsaszirmok, rizs, nagy tál 
vagy szita a menyasszonytánchoz, aprópénz,... 
- Semmi "rohangálás" 
Az utolsó napokra nem szabad lényeges feladatot hagyni! Cél a lelassulás, a 
ráhangolódás. 
- Korán lefeküdni 
A nagy napra legszebbé - a boldogságon kívül 
- Ezenkívül:....................................... 

A Nagy Napon 

Tilos elintézetlen feladatok, valamint amiatt izgulni, hogy ki, hogyan érzi magát! 
Akinek a szívében rend van, körülötte is az lesz esküvője napján. 

2 héttel utána 

- Köszönőkártyákat küldeni a vendégeknek 
Kedves figyelmesség egy fotót is mellékelni 

forrás: piliscentrum.hu 

 


