
                           Esküvői napló 

12 hónappal előtte 

Az esküvő időpontjának a kitűzése 

Kiket hívnátok meg?  (kb. hány főre terveztek) 

Helyszín lefoglalása 

Fotós- Videós kiválasztása és lefoglalása 

Zenész/Dj kiválasztása és lefoglalása 

Vőfély/Ceremóniamester kiválasztása és lefoglalása 

8 hónappal előtte 

Esküvői költségvetési terv készítése 

Gyűrűk kiválasztása 

Menyasszonyi- és menyecskeruha keresése és lefoglalása 

Egyházi és polgári szertartások időpontjának egyeztetése és lefoglalása 

Szállás lefoglalása 

7 hónappal előtte 

Vendéglista összeírása 

Dekoratőr felkeresése (ha szükség lesz rá) 

Tánctanár felkeresése (ha lesz tánc) 

6 hónappal előtte 
Vőlegénydivat- öltöny kiválasztása és megrendelése 

Meghívók kiválasztása és megrendelése 

5 hónappal előtte 

Hívogatás vagy meghívók postázása 

Köszönőajándékok kiválasztása és megrendelése (ha szeretnél) 

Tanúk és Koszorúslányok/fiúk felkérése 

Busz foglalás (ha szeretnél) 

4 hónappal előtte 
Jegyes oktatás 

Zeneválasztás a polgári szertartáshoz 

3 hónappal előtte 
Menyasszonyi torta és aprósütemények kiválasztása és megrendelése 

Extra szolgáltatások megrendelése  

2 hónappal előtte 

Ruhapróba (igazítás) 

Ruha kiegészítők beszerzése 

Próbafrizura és próbasmink 

4 héttel előtte 
Forgatókönyv készítés a helyszínen (menü, extraszolgálattások, események, időpontok) 

Menü és ültetési kártyák megrendelése vagy készítése 

3 héttel előtte 

Vendégkönyv beszerzése 

Dekoráció véglegesítése, csokrok, asztaldíszek megrendelése 

Vőféllyel való találkozás és egyeztetés 

 



2 héttel előtte 
Legény- és Lánybúcsúk megtartása 

Utolsó ruhapróba 

1 héttel előtte 

Italok megrendelése 

Forgatókönyv és létszám véglegesítése a szolgáltatókkal (Vőfély, Fotós, Videós, Zenész, 

Helyszín) 

Szépségápolások (férfifodrász, kozmetikus, hajfestés stb….) 

4-3 nappal előtte 

Pedikűr-manikűr 

Templomi főpróba 

Polgári szertartás főpróbája 

Kölcsönzőből elhozni a ruhákat 

2 nappal előtte Kreatív fotózás (fodrász, smink) 

1 nappal előtte 

Autó mosás, díszítés (rendszámcsere, szalagok) 

Italok és sütemények bevitele az esküvő helyszínére (süteménycsomagok készítése) 

Dekorálás (ültetési rend véglegesítése és kártyák kihelyezése)  

Nyitótánc főpróba a helyszínen 

Slide-show vagy kisfilm és zene (helyszíni szertartás esetén) átadás a technikus részére 

A Nagy napon 

• Fodrász- smink  

• Öltözködés 

• Vendégek fogadása (ha háznál van a vendégvárás) 

• Indulás a rendezvény helyszínére 

• Vendégvárás (leány kikérő, ebéd, fagylalt, búcsúztató)  

• Polgári szertartás 

• Templomi esküvő, csokordobás, közös nagy fotó 

• Vissza a rendezvény helyszínére (koktélbár, csokikút vagy gyümölcsasztal) 

• Nyitótánc, kiscsoportos fotózkodás (kertben vagy teraszon) 

• Vacsora (slide-show vagy video a sültek alatt) 

• Mulattság (közben menyasszonyi torta) 

• Menyasszonytánc (tányértörés, átöltözés menyecske ruhába) 

• Éjféli étkezés (grill-party ha jó idő van) 

• Asszonytánc, Megy a gőzös  

• Buli, ami a csövön kifér 

• Hazaindulás (maradék ételek összekészítve, bepakolás) 

Vasárnap 
Morzsaparti a barátokkal és a rokonokkal (esküvői levezetés) 

A maradék ételek szétszortírozása 

Hétfőn 

Menyasszonyi ruha visszaszállítása 

Maradék ital visszaszállítása (göngyöleggel együtt) 

Süteményes vendéglátás a munkahelyen (digitális képeket vigyél magaddal) 

 


