
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Házassági szándékát bejelentő pár! 

 

A házasságkötésük napján az ünnepélyességi szertartás megkezdése előtt 15 perccel kell 

megérkezzenek tanúikkal egyetemben a 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatt található 

díszterem várójába. Mivel a késés sok kellemetlenséget okozhat minden résztvevőnek, - legrosszabb 

esetben a házasság kitűzött napon történő megkötését is megakadályozhatja, - így kérjük törekedjenek 

a pontosságra.  

A házasulni szándékozók és tanúik érvényes személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat 

hozzák magukkal. Azt a szertartás előtt kérni fogjuk Önöktől. 

A szertarás ünnepélyesebbé tételéhez a Polgármesteri Hivatal által biztosított szolgáltatási csomagok 

közül választhatnak. Ezzel kapcsolatosan megállapodást kell kössenek a Hivatallal! 

Ezek a következők: 

teljes szolgáltatási csomag: díszterem használata, zene, gyűrűpárna, gyertyagyújtás, szülőköszöntő, 

valamint legfeljebb nyolc fő részére pezsgő biztosítása, melynek díja: 40.000Ft;  

normál szolgáltatási csomag: díszterem használata, zene, gyűrűpárna, valamint legfeljebb négy fő 

részére pezsgő biztosítása, melynek díja: 25.000Ft; 

kistermes szolgáltatási csomag: szalon használata, gyűrűpárna, valamint legfeljebb négy fő részére 

pezsgő biztosítása, melynek díja: 20.000Ft; 

A csomag kiválasztása után megállapodás jön létre a Polgármesteri Hivatal és a pár között, amelynek 

díját csekken kell befizetni a megállapodásban meghatározott napig. Amennyiben a szolgáltatási díj 

nem kerül kiegyenlítésre és azt nem tudják hitelt érdemlően igazolni, a házasság nem köthető meg. 

Fotó és videó szolgáltatás – 2021. évben is külső szolgáltató cég biztosítja. A szolgáltatóval külön 

megállapodás szükséges. Erre hétfői napokon van lehetőség a Polgármesteri Hivatal Városház utcai 

épületében (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59.). 

A Polgármesteri Hivatal alapszolgáltatásokat nyújt. Amennyiben az ünnepélyességi zene 

szolgáltatásunk zenéin kívül más hanganyagot szeretne esküvőjén hallani, arra abban az esetben van 

lehetőség, ha azt az általunk meghatározott formában, egy adathordozón és lejátszási sorrendben 

(audio CD/MP3) juttatja el hozzánk. Az adathordozón más adat/file nem lehet. A gyűrűk szertartáson 

történő átadásához a környezethez és az ünnephez illeszkedő gyűrűpárnát biztosítunk. A gyertyák 

külön díszítés nélküli, egyszerű fehér színűek. A szülőköszöntő esetében a pár biztosítja az ajándékokat, 

az anyakönyvvezető a ceremónia során annak átadását szavaival felvezeti. A szertartáson háromféle 

pezsgő közül van mód választani (száraz, édes, mentes). 

Egyedi igények esetében annak feltételeit Önöknek kell megteremteniük, és azt egyeztetni kötelesek 

előzetesen a Hivatal Anyakönyvvezetőjével. Ellenkező esetben a szertartás elemei, kellékei közé ilyen 

ünnepélyességi részt nem tudunk befogadni. 

Amennyiben további kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Anyakönyvvezetők   


