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EGYHÁZI SZERTARTÁS 
 

IDŐPONT FOGLALÁSA 
A jegyespárnak házasságkötési szándékát a szertartás tervezett időpontjához képest legalább 

három hónappal korábban jeleznie kell a Pannonhalmi Főapátság felé a kapcsolódó kérelem 

megküldésével az eskuvo@osb.hu e-mail-címre. Ezt követően veszi fel a Plébánia a 

jegyespárral a kapcsolatot, és egy személyes megbeszélés keretében egyeztetik a szertartás 

részleteit (az esküvő időpontja, nászmise, jegyesoktatás, az eskető atya személye).  

AZ EGYHÁZI SZERTARTÁS FELTÉTELEI 
HA MINDKÉT JEGYES RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSÚ 

Szerezzék be a keresztlevelek másolatát a keresztelési plébániákon; a másolatok ne legyenek 

három hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Ezt követően 

kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha nem a 

Főapátság plébániáján zajlik a jegyesoktatás, a jegyespárnak be kell mutatnia a felkészítést 

végző papigazolását. 

HA AZ EGYIK JEGYES GÖRÖGKATOLIKUS VALLÁSÚ 

A görögkatolikus püspökség rendelete szerint a jegyesnek a püspökségtől kell engedélyt 

kérnie a házasságkötéshez. A katolikus jegyes iratainak beszerzése változatlan, az előző 

pontban leírtaknak megfelelően szükséges eljárni (keresztlevél-másolat, házasságkötési 

engedély, a jegyesoktatás igazolása). 

HA AZ EGYIK JEGYES KERESZTÉNY, DE NEM RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSÚ 

A nem római katolikus jegyes vallása szerint szerezzen be igazolást a keresztelés tényéről. A 

jegyesoktatást végző atya erről a tényről jegyzőkönyvet vesz fel az oktatás során. A katolikus 

jegyes iratbeszerzése változatlan (keresztlevél-másolat, házasságkötési engedély, a 

jegyesoktatás igazolása). 
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HA AZ EGYIK JEGYES NEM KERESZTÉNY VALLÁSÚ, VAGY KERESZTELETLEN 

A jegyesoktatást végző atya a helyzetről jegyzőkönyvet vesz fel a pár katolikus felével, és ezt a 

dokumentumot mellékelve engedélyt kér az Egyházi Hatóságtól a házasságkötéshez. Az 

engedély kiállítása körülbelül egy hónapot vesz igénybe, ezt figyelembe kell venni a 

házasságkötés időpontjának kiválasztásakor. A katolikus jegyespár számára az iratok 

beszerzésének folyamata változatlan (keresztlevél-másolat, házasságkötési engedély, a 

jegyesoktatás igazolása). 

ESKÜVŐ – STÓLADÍJ 
A Pannonhalmi Főapátság esküvők esetén megállapított stóladíja 50.000 Ft. 

A díjat legalább 5 munkanappal a szertartás előtt át kell utalni a Főapátság számlaszámára az 

alábbiak szerint: 

Kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság 

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005 

Közlemény: itt kérjük megadni a nevet, az időpontot, valamint a „esküvő” szót 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 
 A hivatalos iratok beszerzéséről érdemes tájékozódnia, hiszen ez egyházmegyék és akár a 

plébániák között is eltérések lehetnek. 

 Az ügyintézés megkönnyítése érdekében érdemes az illetékes plébániához előzetesen 

bejelentkezni a dokumentumok kiállításáért, hiszen a kisebb egyházközségek esetében 

sokszor nagyon rövid a hivatalos fogadóidő. 

 Egyes iratok kiállítására csak személyesen van lehetőség. 

 A házasságkötést mindig megelőzi a jegyesoktatás, amely helyenként eltérő hosszúságú 

lehet. A szertartás időpontjának meghatározásához érdemes ebben a témában is 

tájékozódni. 

 Rendezvényszervezővel egyeztetést csak indokolt esetben tudunk elfogadni, a plébánossal 

való személyes találkozás elengedhetetlen az előkészületek okán (pl. jegyesvizsgálat). 

 A tartósan külföldön tartózkodó párok esetében is szükség van a személyes egyeztetésre. 

TUDNIVALÓK A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TERÜLETÉN TARTOTT ESKÜVŐI SZERTARTÁSOKHOZ 

BAZILIKA 

 A Bazilika a szertartásra érkező vendégek számára az időpont előtt 15 perccel áll nyitva, a 

népbejárón keresztül lehet megközelíteni. A szertartást követően 10–15 perc áll 

rendelkezésre a Bazilika elhagyására. 

 A Bazilika bejárata elé a jegyespár autója jogosult behajtani és parkolni a szertartást ideje 

alatt. A gépkocsi rendszámát előzetesen meg kell küldeni az Főapátság számára. 
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 Idős vagy mozgásukban korlátozott vendégek számára a Főapátság területén tudunk 

parkolóhelyet biztosítani legfeljebb három parkolóhely erejéig, az igény előzetes jelzése 

esetén és a személygépjárművek rendszámának megküldésével. 

 Tekintettel a helyszín speciális adottságaira (bútorzat, enteriőr), intézményünk területén a 

rendezvényekhez kapcsolódó virágdíszítéseket az alábbi vállalkozástól lehet megrendelni: 

Bokréta virágüzlet 

9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 6. 

Kapcsolattartó: Roll Csilla 

Telefon: 06-30-994-8745 

E-mail: rollcsi68@freemail.hu 

 Az esetleges balesetek elkerülése érdekében a Főapátság, így a Bazilika területén is tilos a 

rizs, virágszirom és konfetti szórása, madárröptetés, valamint a tányértörés. 

 Fotózásra és videófelvétel készítésére a Bazilika külső környezetében és belső tereiben 

van lehetőség a Főapátság hatályos fotózási szabályzatának figyelembevételével. A 

Főapátság területén drónt használni tilos. 

 A Bazilikát és közvetlen környezetét a szertartást követő 30 perccel vissza kell állítani 

eredeti állapotába. Amennyiben ennek a jegyespár nem tesz eleget, a Főapátság jogosult 

a felmerülő költségeket számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel számára 

kiszámlázni. 

 A helyszínen esetlegesen okozott károkat a jegyespár köteles 15 munkanapon belül 

helyreállítani. Amennyiben ez elmarad, a Főapátság jogosult a károk helyreállítására, 

amelynek költségét számla ellenében, 15 napos határidővel a jegyespár köteles 

megtéríteni. 

BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA 

A Pannonhalmi Főapátság területén található Boldogasszony-kápolnában tartandó esküvői 

szertartások egyedi elbírálás alá esnek. Az erre vonatkozó igényt külön szükséges egyeztetni a 

kapcsolattartóval. 

POLGÁRI SZERTARTÁS 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
A Pannonhalmi Főapátság területén és a hozzá tartozó egységekben egyházi szertartás nélküli 

polgári szertartásra kizárólag a Viator Apátsági Étterem és Borbárban van lehetőség. Ennek 

részleteiről és feltételeiről minden esetben Takács Gábor étteremvezetővel kell egyeztetni a 

tag@viator.co.hu e-mail-címen. 

GYÓGYNÖVÉNYKERT 
A Gyógynövénykert polgári szertartás helyszíneként abban az esetben vehető igénybe, ha az 

egyházi szertartás is a Pannonhalmi Főapátságban történik. 

mailto:tag@viator.co.hu
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TUDNIVALÓK A GYÓGYNÖVÉNYKERTBEN TARTANDÓ SZERTARTÁSOKHOZ 

 A helyszín polgári szertartásra biztosított bérleti díja br. 50.000 Ft. A Gyógynövénykert a 

szertartással kapcsolatos tevékenységekre legfeljebb két óra időtartamra vehető igénybe. 

 A Gyógynövénykertben a szertartás ideje alatt nem tudunk zártkörűséget biztosítani, 

látogatók az esküvő ideje alatt is tartózkodhatnak a kertben. 

 A Gyógynövénykert területén az esetleges balesetek elkerülése érdekében tiltott a rizs, 

virágszirom és konfetti szórása, valamint a tányértörés. 

 A bérleti díj keretein belül a szertartáshoz a jegyespár és a tanúk részére rendelkezésre 

bocsájtunk négy széket, illetve egy asztalt, amelyeket a Bérlő a kertben található Teaház 

teraszáról tud elszállítani. A Teaházhoz tartozó egyéb berendezések, székek, asztalok a 

szertartás során nem használhatók. 

 Esőhelyszínt nem áll módunkban biztosítani, a Biomassza fűtőmű csarnoka erre a célra 

nem használható. 

 A szertartásra érkező vendégek autóikkal a Viator étterem parkolóját tudják használni. 

Nagyszámú vendégsereg esetén, amennyiben ezt a Főapátság felé írásban jelzik, autóikkal 

a Gyógynövénykert sarkában található tartalékparkolót is igénybe tudják venni. 

VIATOR ÉTTEREM ÉS BORBÁR 
A Viator Étterem és Borbár területén zajló rendezvények szervezésével kapcsolatban Takács 

Gábor étteremvezetővel kell egyeztetni a tag@viator.co.hu e-mail-címen. 

FOTÓZÁSI HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA 
Esküvői és egyéb magáncélú fényképek készítésére a Pannonhalmi Főapátság területén az 

alább megjelölt külső helyszíneket lehet igénybe venni a kapcsolódó kérelem kitöltésével és az 

eskuvo@osb.hu e-mail címre történő megküldésével: 

 A Gyógynövénykert, a Levendulás és az Arborétum teljes területe 

 A Szent Jakab Ház udvarai 

 A Pannonhalmi Apátsági Pincészet udvar és pinceterasz 

 A Viator Apátsági Étterem 

 A Várkör 

 A Boldogasszony-kápolna felé vezető sétány 

ESKÜVŐI EBÉD ÉS VACSORA 
 

Esküvői ebédre vagy vacsorára a Viator étteremben van lehetőség. Ennek részleteiről és 

feltételeiről minden esetben Takács Gábor étteremvezetővel kell egyeztetni a 

tag@viator.co.hu e-mail-címen. 

mailto:tag@viator.co.hu
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SZÁLLÁS 
 

A Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó Szent Jakab Vendégházban lehetőség van az esküvőhöz 

kapcsolódó szállás biztosítására. A Vendégházról bővebb információ a 

http://szentjakabhaz.hu/ honlapon érhető el. 

E-mail: szentjakabhaz@osb.hu  

KISVONAT 
 

Időponttól és látogatottságtól függően lehetőség van a Főapátság tulajdonában lévő kisvonat 

bérlésére. A kisvonat maximális kapacitása 56 fő, bérleti díja 35.000 Ft +ÁFA/óra. Minden 

megkezdett óra fizetendő.  

KAPCSOLATTARTÁS 
 

Meleg M. Julianna 
Coordinator 
Tel.: (+36 96) 570 191 
E-mail: eskuvo@osb.hu 
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