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1 fontos táblázat, mely sokat fog segíteni 

az esküvőtök szervezésében 

Arra kérlek Titeket, hogy nézzétek át a következő táblázatot, és el-
lenőrizzétek, hol álltok a szervezéssel, és még milyen feladatok vár-
nak rátok. Ez a táblázat egy általános szervezési folyamatot mutat be 
12 hónapra lebontva, de természetesen minden esküvő egyedi, ezért 
azt tanácsolom, hogy készítsétek el a saját táblázatotokat. Az idő-
pontok és az elvégezendő feladatok is csak ajánlottak, melyek csök-
kenthetők és bővíthetők a saját igényeitek és elképzeléseitek szerint. 
 

Feladat megnevezése 

Mennyi 
idővel az 
esküvő 
előtt 

A felada-
tért felelős 

Mosolyjel, 
ha kész 
a feladat 

Az esküvő időpontjának 
a meghatározása 

kb. 12-11 
hónap 

  

Az esküvő bejelentése a közeli hozzátartozóknak kb. 12-11 
hónap 

  

Az esküvő stílusának meghatározása kb. 12-11 
hónap 

  

Szervezési ütemterv elkészítése, a feladatok felosz-
tása  

kb. 12-11 
hónap 

  

A tervezett vendéglista elkészítése kb. 12-11 
hónap 

  

Árajánlatkérés a lehetséges lakodalmi helyszínektől, 
a legszimpatikusabb lefoglalása és a szolgáltatói 
szerződés megkötése 

kb. 11 
hónap 

  

Előzetes költségvetés elkészítése kb. 11 
hónap 
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Feladat megnevezése 

Mennyi 
idővel az 
esküvő 
előtt 

A felada-
tért felelős 

Mosolyjel, 
ha kész 
a feladat 

Bejelentkezés a polgári és egyházi szertartásra kb. 10 
hónap 

  

Szabadságok elintézése kb. 10 
hónap 

  

Árajánlatok kérése a szolgáltatóktól (fotós, videós, 
zenekar vagy dj, vőfély vagy Ceremóniamester, 
esküvőszervező, dekoratőr, gépjárműbérlés, szer-
kesztés és nyomdai munkák, cukrászda) 

kb. 10 
hónap 

  

A beérkezett árajánlatok alapján személyes találko-
zó az összes lehetséges szolgáltatóval 

kb. 9 
hónap 

  

Tanúk és koszorúslányok kiválasztása 
és felkérése 

kb. 8 
hónap 

  

Jegygyűrűk kiválasztása és megrendelése  kb. 8 
hónap 

  

A kiválasztott szolgáltatókkal a szerződések meg-
kötése 

kb. 8 
hónap 

  

Menyasszonyi, vőlegény ruha és a kiegészítők 
kiválasztása és lefoglalása vagy megvásárlása  

kb. 7 
hónap 

  

Dekoráció tervének elkészítése  kb. 5 
hónap 

  

Esküvői csokrok megrendelése kb. 5 
hónap 

  

Nászajándéklista összeállítása  kb. 5 
hónap 

  

A meghívó stílusának és szövegének kiválasztása és 
megrendelése 

kb. 5 
hónap 

  

Nászút kiválasztása és lefoglalása kb. 5 
hónap 

  

Meghívók eljuttatása a vendégeknek kb. 4 
hónap 

  

Sütemények és a torta megrendelése  kb. 4 
hónap 

  

Ültetési rend megtervezése kb. 4 
hónap 
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