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Esküvői kisokos 

 

Kedves Menyasszony és Vőlegény! 

Ezzel a kis segédlettel a közel két évtizedes DJ pályafutásom alatt 

szerzett tapasztalataimmal szeretnék a segítségetekre lenni a 

legmegfelelőbb esküvői zene- és kapcsolódó társszolgáltatók 

kiválasztásában. 

A sok-sok kiválasztási szempont közül egy DJ-nél talán az alábbiak a 

legfontosabbak: 

 Szerződéskötés 
 Számlaképesség 
 Legális zeneszolgáltatás: szerzői jogdíjak rendezettsége 
 Professzionális eszközpark (hang- és fénytechnika)  
 Széleskörű zenei ismeretek, esküvőkön szerzett tapasztalat 

 
Miért fontos Nektek a szerződéskötés? 

A szerződéskötés mindkét félnek elengedhetetlenül fontos, ami nemcsak a vállalkozót, hanem a szerződő 

párt is ugyanúgy védi. A szerződésben az alábbiak kerülnek rögzítésre (a teljesség igénye nélkül): pontos 

időpont, helyszín, szolgáltatás tartalma és időtartama, ár, esetleges mellékköltségek, kötbér feltételek, 

lemondási lehetőségek, valamint egyéb rendelkezések. A szerződés aláírásával biztosítjátok, hogy a 

szolgáltató az időpontot számotokra fenntartja, a nagy napotokon pedig rendelkezésetekre fog állni. A 

szerződést mindig alaposan tanulmányozzátok át! Én személy szerint a párokkal le szoktam ülni és pontról 

pontra átbeszéljük a szerződést és csak ezután történik az aláírás.  

Jó, ha tudjátok, mi a különbség az előleg és a foglaló között: mindkettő beleszámít a 

teljes szolgáltatási díjba, azonban a foglaló ad nagyobb védettséget és biztonságot 

mindkét félnek, ugyanis, ha meghiúsul a szerződés, akkor az a fél fizeti meg ezt az 

összeget a másik félnek, aki miatt meghiúsult az adott szerződés. A gyakorlatban ez 

úgy néz ki, ha az ifjú pár bontja fel a szerződést, akkor a foglaló a szolgáltatónál marad, 

ha a szolgáltató mondja fel a szerződést, akkor a foglalót visszaadja a pár részére, majd 

fájdalomdíjként még egyszer köteles megfizetni, tehát a foglalóként átadott összeg 

kétszeresen jár vissza!   

Számlaképesség 

A díj megfizetése a szolgáltatónak történhet készpénzben vagy átutalással. A szerződés szerint nyújtott 

szolgáltatás díjával megegyező összegű számlát kell kiállítania a szolgáltatónak, melynek két lépésben kell 

megtörténnie. Az első számlát a foglaló megfizetésekor, a másodikat a fennmaradó összegről pedig a 

szolgáltatás teljesítésekor kell megkapnotok. Megegyezés szerint lehet előre is fizetni a szolgáltatást. Ma 

már csak az online számlázási rendszer használható, tehát a számlát e-mailben fogjátok megkapni.  
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Legális zenei szolgáltatás  

Tudtátok, hogy a Ti esküvőtökre is igaz, hogy a zenei hanganyagokat kizárólag jogtiszta 

forrásból lehet lejátszani?  

Egy zenei szolgáltató akkor működik teljesen legálisan, ha az általa lejátszott zeneszámokra a szerzői 

jogdíjak megfizetésre kerültek és ezt a szolgáltató igazolni is tudja. Magyarországon a zenei jogdíjakat a 

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségén (MAHASZ) keresztül lehet megfizetni, erről az igazolást is ők 

állítják ki.  Fontos tudni, hogy hatósági ellenőrzés akár lakodalom közben is történhet! 

Amennyiben a zenei szolgáltató nem 

tudja igazolni a zenék legalizálását, úgy 

a hatóság azonnal beszünteti a bulit és 

a DJ-nek le kell vonulnia, majd ki kell 

fizetnie a büntetést.  

 

Ez Titeket annyiban érint, hogy ha nem legális DJ-t választottatok és ellenőrzést kaptok a MAHASZ, NAV 

vagy ARTIJUS (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület) részéről, gyakorlatilag félbeszakadhat a 

lakodalmatok, amire oly sokat készültetek és abban a hitben voltatok, hogy mindenre gondoltatok…   

Jó tudni, hogy…  

 a szerzői jogdíjak megfizetésének kötelezettsége a zenekarokra ugyanúgy vonatkozik, 

 szerződéskötés előtt nyugodtan kérhetitek a zenei szolgáltatótól a jogdíjak megfizetésének 

igazolását, 

 ha biztosra akartok menni, hogy az általatok kiválasztott DJ legálisan végzi-e tevékenységét, az 

alábbi linken tudjátok ellenőrizni a DJ nevének beírásával:  legalisDJ.hu 

Magyar Lemezlovas Egyesület tagság 
http://www.legalisdj.hu/dj-fody 

 

Professzionális eszközpark – mire érdemes odafigyelnetek? 

Hangtechnika, a szolgáltatás lelke 

Minőségi zenei szolgáltatást kizárólag magas minőséget képviselő eszközökkel lehet biztosítani.  

Érdemes rákérdeznetek, illetve a szerződésben is rögzíteni, hogy milyen eszközökkel fog felvonulni a 

kiválasztott DJ az esküvőtökön. Ez Nektek azért fontos, mert a szertartáson az egész násznép tisztán 

szeretné érteni az anyakönyvvezető vagy szertartásvezető beszédét és az „igen”-t is szeretnék hallani a 

részetekről. Ehhez jó minőségű mikrofon, hangfalak és keverőpult szükséges. Egy olcsó mikrofon gerjedni, 

recsegni fog, ezáltal élvezhetetlenné válik a szertartás, eltűnik a meghittség. A buli alatt is fontos, hogy a 

hangfalak hangosan is tisztán szóljanak, ne torzítsanak. Mindenképpen prémiumkategóriás DJ pultról 

történjen a zene lejátszása.  

A különböző online zeneszolgáltatók használata egyrészt illegális, másrészt különböző hibák merülhetnek 

fel, pl. gyenge internetkapcsolat esetén akadozhat, megszakadhat a zene, ne adjisten megszólalhat egy 

reklám. A zeneszámok nem egyforma minőségűek, ez is rombolja a buli-élményt. Ilyen felajánlást tehát 

egy DJ-től sose fogadjatok el, kizárólag profi DJ-vel szerződjetek, aki igényes a zenére és önmagára, a 

törvényeket pedig maradéktalanul betartja!   

http://www.legalisdj.hu/
http://www.legalisdj.hu/dj-fody
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Én az alábbi hangtechnikai eszközparkkal 

dolgozok:  

 Pioneer lejátszók 

 Pioneer DJ keverő 

 Pioneer DDJ-XP1 MIDI Controller 

 RCF 15"-os hangfalak 

 Shennheiser és Shure mikrofonok 

 RCF L-PAD 8CX LivePad 

 

Fény- és látványtechnika 

Az esküvői DJ-nek nemcsak a hanggal, de a fényekkel is foglalkoznia kell, ellentétben a diszkókban dolgozó 

lemezlovasokkal. Egy esküvőn kép és videófelvételek is készülnek, ezért nagyon fontos, hogy jó minőségű 

világítástechnikai eszközökkel dolgozzon a DJ.  

 

Az alábbi professzionális fénytechnikával rendelkezem az est 

programjaihoz igazítva, fénypulttal vezérelve: 

 Effect fények (derítőfények, pontvetítés, Derby 

effektek, DISCO-gömb hatás), 

 "GigBar" az igazi party hangulathoz (UV, stroboszkóp, 

lézer csillagos égbolt és egyéb látványtechnikai elemek) 

 2 db robotlámpa gobó vetítéssel 

 Nagyteljesítményű színes (RGB) lézer eszközök: 

ábravetítés (lézershow) és lézeres feliratozás bármilyen 

falfelületre (pl. ijfú pár neve, vicces üzenetek, stb.) 

 

 

Lényeges a DJ helyének kialakítása is! 

Egy esküvőre illik a DJ szekciót elegánsabb formába önteni.  

Ez egyrészt esztétikai okokból fontos, hisz senki nem akar 

kábelkötegeket nézegetni, másrészt a balesetmegelőzés sem 

elhanyagolható szempont. 

Esetenként előzetes helyszíni bejárás is szükséges lehet a további 

eszközök felmérése érdekében. Az esküvőkre összeállított 

csomagok az esetek 90 százalékában elegendőek, de 

előfordulhatnak akár több helyszínen történő hangosítási feladatok 

is, melyek külön technikát, eszközöket is igényelhetnek. 
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Egyéb látványtechnikai elemek 

Léteznek egyéb látványtechnikai elemek, amelyekkel fokozni lehet a buli hangulatot: ilyenek a 

buborékgép, ködgép, lézertechnika, stb.  

Ködgép (hazer) használatával tudjuk elérni azt a hatást, hogy a lámpák 

fénycsóvái láthatóvá váljanak a levegőben. Ködgép nélkül csak 

fénypontok látszódnának a falakon. Beltéren vizes bázisú ködgépet 

használunk, ami gyakorlatilag vízpárát állít elő. Ez az egészségre teljesen 

ártalmatlan, szagtalan és mivel nem égéstermék, így a füstjelző 

készülékek sem jeleznek be rá. Ez alól kivételt képeznek az optikai elven 

működő tűzjelző berendezések.  

Szárazjég: annyiban különbözik a ködgéptől, hogy a szárazjégből 

előállított köd a padló közelében marad, nem száll fel azonnal a 

levegőbe. Hátránya, hogy igen gyorsan elillan, ezért folyamatosan után- 

táplálni szükséges. Egy töltettel maximum 4-5 percig tud üzemelni, így 

jellemzően a nyitótáncok idejére szokták alkalmazni. Tekintettel, hogy a 

szárazjég nem más, mint szilárd halmazállapotú -78,5°C-os szén-dioxid 

gáz, ezért szállítása és kezelése külön személyzetet igényel.   

Buborék gép:  a szappanbuborékgép mindenki arcára mosolyt csal, a gyermekektől a nagyszülőkig. 

Amennyiben beltéren használnánk, úgy érdemes a buli előtt egy próbát tenni, hogy mennyire lesz csúszós 

tőle a padló, az esetleges balesetek megelőzése érdekében.  

DJ Fody ötletei a buborékok bevetésére: szertartásnál kivonuláshoz, pezsgős koccintáshoz, 

gratulációhoz, buli alatti hangulatfokozáshoz. Nyitótánchoz nem ajánlom, mert a gyerkőcök azonnal 

késztetést éreznek a buborékok becserkészésére, széttapsolására, ezzel elvonva a figyelmet az ifjú párról.   

Ceremóniahangosítás – beltéren, kültéren egyaránt, az időjárás függvényében 

Az esküvőtök legfontosabb és egyben legmeghatóbb pillanata, amikor kimondjátok a boldogító „IGEN”-t.   

Annak érdekében, hogy mindenki jól hallja mind az anyakönyvvezetőt/szertartásvezetőt, mind pedig 

Titeket, megfelelően méretezett hangtechnika szükséges, jó minőségű keverővel, mikrofonokkal és 

hangfalakkal, ezeket jól felkészült esküvői DJ-ként mind biztosítani tudom.  

Ha nem akarjátok a későbbiekben a 

fotókon a mikrofonállványt nézegetni, 

akkor lehetőség van a szertartásvezető 

ruhájára csíptethető mikrofon (mikro-

port) alkalmazására is. Több esküvői 

helyszínen is igénybe lehet venni a 

helyszín által biztosított hangosítást, 

azonban sajnos kevés olyan hely van, ahol 

ezt professzionális eszközökkel és 

megfelelő szaktudással kínálnák.  Egy jól 

felkészült esküvői DJ ezt kiváló 

minőségben meg tudja oldani megfelelő 

eszközökkel és szakmai felkészültséggel, 

emellett valószínűsíthetően kedvezőbb 

áron is, mint amennyiért a helyszín adja.  
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Milyen zene szóljon a szertartás alatt? 

A szertartásvezető beszéde alatt a tisztán érthetőség 

érdekében mindenképpen instrumentális jellegű zene 

választása javasolt.  

A szertartás általában 6-7 különböző eseményt foglal 

magába, ezekhez külön-külön választhattok zenéket.  

 Bevonuló zenék (koszorúslányok, gyűrűhordó, 
vőlegény, menyasszony bevonulása) 

 Szertartásvezető beszéde alatti aláfestő zene 

(instrumentális) 

 Szertartás eseményeinek zenéi: 

 Gyűrűhúzás 

 Hitvesi csók 

 Anyakönyv aláírása 

 Homoköntés, fröccsöntés, 

csomókötés, gyertyagyújtás, 

legóceremónia, faültetés, stb.  

 Szülőköszöntő 

 Pezsgős koccintás 

 Gratuláció  

 Kivonulás 

DJ-ként ezen események zenéinek kiválasztásában 

természetesen számíthattok a segítségemre!   

Jó, ha tudjátok… 

…hogy a szertartás hivatalos részénél, amikor 

kimondjátok az igent, a jelenleg érvényes törvény 

szerint nem szólhat aláfestő zene.  

Vacsora alatt is szól zene… 

Vacsora közben olyan aláfestő zene javasolt, ami kellemes, lágy hangzású, viszonylag halkan is élvezhető, 
ezzel nem zavarva a vendégek beszélgetését és az étkezés élményét. Jómagam általában jazz és swing 
jellegű feldolgozásokat szoktam lejátszani.  

Vacsora alatt célszerű a DJ-nek a DJ pult közelében 
helyet biztosítani, hogy tudja kezelni az 
eseményeket (pl. hangerőszabályzás, mikrofon 
biztosítás köszöntő beszédekhez, vőfélynek vagy 
ceremóniamesternek, stb). 

Jó ötlet a szolgáltatói asztal, ahol a szolgáltatók át 
tudják beszélni a következő eseményeket, össze 
tudják hangolni feladataikat.  

Ha megoldható, akkor ne külön helyiségben 
legyenek leültetve, hogy figyelemmel tudják 

követni a vacsora eseményeit, ha szükséges, tudjanak közben is dolgozni, a fotós fotókat készíteni, a 
videós megörökíteni a köszöntőket, beszédeket. A mellékelt kép is vacsora közben készült. 
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Zenei stílusok, zeneválasztás – Lehettek-e a saját esküvőtök zenei szerkesztői?  

A válasz egyértelműen igen, hisz a Ti esküvőtökről, a Ti nagy napotokról van szó! 

A zenék kiválasztásánál azonban fontos figyelembe venni, hogy egy násznép viszonylag nagy létszámú és 
különböző zenei ízlésvilágú korcsoportból áll. Mindenképpen törekedni kell a változatosságra, hogy 
mindenkinek legyen lehetősége megtalálnia a számára legmegfelelőbb irányvonalat és kedve támadjon 
táncra perdülni. Ahhoz, hogy a teljes násznép jól érezze magát az esküvőtökön és hatalmas bulira tudjatok 
visszaemlékezni, érdemes felmérni a násznép igényét is, ezért nem javasolt a zenei repertoárt kizárólag 
kettőtök ízlésvilágára korlátozni. Egy tapasztalt esküvői DJ folyamatosan nyomon tudja követni az este 
programjait, a násznép hangulatát, a hangulatot szükség esetén fel is tudja pörgetni.  

A zenei igények egyeztetése legkésőbb az 
esküvőt megelőző hetekben történik meg.  
A zenei igények előzetes felméréséhez 
fejlesztettünk egy weboldalt, aminek 
segítségével a felkészülési időszakban az ifjú 
pár és a vendégei is leadhatják a hallgatni 
kívánt zeneszámokat/stílusirányokat, de a 
végső döntés az ifjú pár kezében van! A párnak 
lehetősége van elfogadni vagy letiltani a 
vendégek által leadott igényeket, tiltólistát 
készíthetnek, illetve megadhatják kedvenc 
zeneszámaikat is.  

Ez a fejlesztés DJ Fody® szellemi termékeként szerzői jogvédelem alatt áll! 

 

Lehet-e buli közben zenét kérni a DJ-től?  

Sok DJ nem tolerálja az ad hoc zenei kéréseket, velük ellentétben nálam van lehetőség a lakodalom közben 

is zenéket kérni. Alapvetően a DJ látja és tapasztalatból tudja, hogy milyen zenéket érdemes az egyes 

stílusblokkokban lejátszani. Ezekben a blokkokban a DJ élőben mixel, egymásra keveri a zeneszámokat.  

Amennyiben egy zenei igény illeszkedik az éppen játszott zenei blokkhoz – és nem szerepel az ifjú pár 

tiltólistáján - akkor nincs akadálya a kérés teljesítésének.  Ha nem illik az adott blokkba és nem tiltólistás, 

akkor később kerül lejátszásra.   

Mindenképpen előzetes zeneválasztás szükséges 

a lakodalom főbb eseményeihez, melyek a 

következők:   

 Nyitótánc 

 Szülőtánc 

 Flashmob tánc 

 Torta 

 Gyertyafénykeringő 

 Menyasszonytánc 

 Menyecsketánc 

 Újpár tánc 
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Nyitótánc 

A lakodalom egyik legfontosabb és leglátványosabb eseménye a nyitótánc. Erre általában a párok is 

komolyan készülnek, legyen szó elegáns keringőről, vagy akár egy vicces flashmob koreográfiáról. A 

nyitótánc zenéjét az ifjú pár szokta kiválasztani, azonban, ha zenei mix készítése is szükséges hozzá, akkor 

igénybe lehet venni a DJ segítségét, hiszen neki jó minőségben vannak meg az összevágandó zenei 

anyagok és jó esetben rendelkezik azzal a technikával, amivel egy kiváló minőségű mix elkészíthető.  

Egy profi mixelésnél nem szembetűnőek a 

váltások, szinte észrevétlenül suhannak át 

egymásba a zeneszámok, nincs ugrás, törés, 

a hangerő és minőség végig egyforma.   

A zenei aláfestés mellett igencsak fontos a 

látványvilág is. A megfelelő fényhatások még 

jobban kiemelik a tánc, a ruha és koreográfia 

szépségét, plusz hangulatot adnak hozzá. A 

fényeknek követniük kell a zenét, hangulatát, 

ritmusát, a vezérlés nélküli össze-vissza 

villódzó fények tönkre tennék a nyitótánc 

meghittségét. 

 
Szülőtánc 

Nyitótánc után az ifjú pár sok esetben szeretne a szülőkkel is táncolni. Itt is érdemes előre egyeztetni a DJ-

vel, hogy milyen zene szóljon. Van-e esetleg a szülőknek kedvenc zeneszámuk, vagy esetleg olyan tánc, 

amit előnyben részesítenek. Például a szülők rumbázni vagy keringőzni szeretnek.  

Érdemes előre pár „beépített” vendéggel - legyen az 

barát vagy unokatestvér - legyeztetni, hogy a szülő tánc 

vége felé kezdjenek el ők is beszivárogni a 

táncparkettre és kezdjenek el táncolni, ezzel 

felbátorítva a násznépet és már kezdetét is veszi a buli.  

 

 

 

 

Mi a különbség a menyasszonytánc és a menyecsketánc között? 

Alapjaiban nincs nagy különbség a két tánc között, az ifjú páron múlik, hogy melyiket szeretné választani. 

Mindkettő célja a lakodalmi hangulat megteremtése, a násznép által a menyasszony megtáncoltatása és 

nem utolsósorban ez a pénzajándék átadásának hagyományőrző és mindenki által leginkább ismert 

módja. A borítékba tett pénzt a tánc megkezdése előtt egy vájdlingba, kosárba vagy kondérba gyűjtik, 

melyet egy terítővel takarnak le. A násznép sorra táncoltatja meg az arát, utolsóként az ifjú férj kerül sorra, 

aki a tánc végeztével - felkapva kedvesét és a tál pénzt - kiszalad a helyiségből.   

Zene tekintetében legtöbbször mulatóst szoktak kérni, általában azok a párok is, akik annyira nem szeretik 

ezt a stílusú zenét, de mégis ezzel tisztelegnek a hagyomány előtt, illetve erre a zenére tud táncolni az 

idősebb korosztály is.  
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Menyasszonytánc:  

A menyasszony utolsó tánca az esküvője napján 

a menyasszonyi ruhájában, ezért erre a táncra 

mindenképpen éjfél előtt kerül sor.  

A ceremóniamester/vőfély az „Eladó a 

menyasszony!” többszöri bekiabálásával pörgeti 

fel a hangulatot, illetve ösztönzi a násznépet, 

hogy kérje fel a menyasszonyt táncolni. 

 

 

Menyecsketánc: 

Az új asszony első tánca, melyre már menyecske ruhában kerül sor. A menyecske ruha a hagyomány 

szerint piros színű, mely az asszonnyá válás jelképe. A ceremóniamester/vőfély az „Eladó a menyecske, 

vagy Eladó az újasszony!” kiáltásokkal invitálja a násznépet a mátka megtáncoltatására.  

Egy régi hagyomány szerint a tánc után aprópénzt 

dobálnak a menyecskének, akinek össze kell söpörnie 

a pénzérméket, az újdonsült férj pedig a lapátot 

tartva segédkezik kedvesének.  

A „gonoszkodó” násznép közben szét-szétrugdossa az 

összesöpört kis pénzkupacot, ezzel is 

meghosszabbítva, illetve vidámabbá téve az 

eseményt.   

 

 

Melyik táncot válasszátok? Ezek a szempontok segíthetnek a döntésben… 

✓ A meghívóban érdemes jelezni, terveztek-e menyasszony vagy menyecske táncot, így a násznép 
tudja, hogy „hasznos” borítékokkal kell készülnie. Többször előfordul alternatív megoldás is, pl. az 
ifjú pár sorsjegyeket kér az esküvőjük hozzájárulásaként.  

✓ Amennyiben külföldi vendéget is meghívtatok az esküvőtökre, előzetesen mindenképp célszerű 
elmesélni neki, hogy ez egy magyar népszokás, az ajándékozást is esetekben kiváltja, ne legyen 
furcsa neki, hogy „fizetni kell” a menyasszony/menyecske megtáncoltatásáért, vagy ne érezze 
esetleg kényelmetlenül magát már a lakodalomban, hogy ő nem így készült. 

✓ Segíthet a döntésben, hogy milyen a menyasszony és a menyecskeruha, melyikben könnyebb 
mozogni. Aki nem szeretne magassarkú cipőben táncolni, annak a menyecsketánc lehet a jó 
választás, hiszen ahhoz laposabb sarkú cipőt szoktak viselni.  

✓ A táncoltatás idejét a vőfély vagy ceremóniamester befolyásolhatja, így nagyobb létszámú 
esküvők esetén érdemes előre egyeztetni, hogy nagyjából mennyi időt hagyjon egy-egy vendégre, 
vagy esetleg egyszerre egy-egy családot invitáljon be a táncoltatáshoz. 
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Az esküvői DJ megjelenése 

Általánosságban elmondható, hogy a DJ szinte elsőként érkezik a helyszínre és utolsóként távozik. 

Megérkezéskor hétköznapi öltözetben van, hiszen be kell pakolnia a fent említett technikai eszközöket, 

ezeket fel kell építenie, be kell kábeleznie, üzembe kell helyeznie. Mindezzel el kell készülnie még az első 

vendég megérkezése előtt úgy, hogy legyen idő az átöltözésre is, ugyanis nem elhanyagolható a DJ 

megjelenése sem.  

Esküvői szolgáltatásról beszélünk, így a szolgáltatóktól is jogos elvárás 

az alkalomhoz illő elegáns öltözet. Sajnos, ezt sok szolgáltató nem 

veszi komolyan, és némelyikük képes rövidnadrágban és szandálban 

eljönni egy lagziba, mondván, hogy ő nem vendég, dolgozni jött. Ez 

teljesen elfogadhatatlan, hiszen, ha egy DJ esküvői szolgáltatónak 

vallja magát, akkor köteles az eseményhez méltóan elegánsan és 

ápoltan megjelenni!  

Pakolás, építés és bontás alatt én is pólót és farmert viselek, de a 

vendégeket már öltönyben és nyakkendőben fogadom, majd az 

esküvő teljes ideje alatt is ezt viselem, ezzel is megtisztelve az ifjú párt, 

a vendégeket és magát az eseményt! 

A céges vagy logós póló véleményem szerint szintén nem illik esküvőre, azt hagyjuk meg egyéb DJ 

rendezvényekhez, szülinapra, autós találkozókra vagy bármi más céges csapatépítőhöz, ezekhez tökéletes, 

de esküvőre semmiképpen sem! 

 
A DJ segítője a Technikus 

Sok esetben a DJ nem egyedül érkezik, hoz 

magával egy technikust is, akinek jelentős szerepe 

van az építés és bontás során, vagy akár a teljes 

lakodalom alatt egyéb technikusi feladatokat is 

ellát, mint például a fényvezérlés.  Természetesen 

ezt a DJ előzetesen megbeszéli a párral, amikor a 

programokat, szükséges technikai felszerelést 

egyeztetik, vagy közösen tekintik meg a helyszín 

adottságait.  

Ha technikust veszek igénybe, ugyanúgy elvárom 

tőle az elegáns, alkalomhoz illő megjelenést, 

kulturált, kedves, tisztelettudó magatartást, segítő 

hozzáállást!  

 
Együttműködés a Társszolgáltatókkal 

Egy esküvőn több szolgáltató is részt vesz különböző szakterületekről, annak érdekében, hogy a nagy 

napotok a lehető legtökéletesebben alakuljon. Mindegyik szolgáltatónak megvan a maga szerepe, de nem 

szabad kizárólag a saját feladataikba zárkózniuk, csapatot kell alkotniuk, hisz az ifjú pár, a násznép és a 

többi szolgáltató érdeke is, hogy csapatjátékosként zökkenőmentesen együtt tudjanak működni, egymás 

munkáját segíteni tudják, hisz közös a cél:   

Az ifjú pár életének első legfontosabb ünnepét tökéletessé és felejthetetlenné tenni! 



 

 

DJ FODY® esküvő- és rendezvény DJ +36-20-450-0499 www.djeskuvo.hu 

Hasznos ötletek: 

✓ A szolgáltatókkal előzetesen helyszíni bejárás megszervezése, ahol közösen fel tudjátok mérni a 
helyszín adottságait, javaslatokat tudnak tenni elrendezésre, technikai felszerelésre, dekorációra 
stb.  

✓ Sok pluszt hozzá tud adni a lagzihoz, ha olyan szolgáltatókat választotok, akik ismerik, kedvelik 
egymást, többször dolgoztak már együtt, akár tőszavakból, mozdulatokból tudják, mit akar vagy 
mire készül a másik.  

✓ Ha egy szolgáltató elnyeri a bizalmatokat, fogadjátok jó szívvel az ajánlásait, hiszen minél 
összeszokottabb egy csapat, annál profibb és felejthetetlenebb lagzit tud nyújtani számotokra. 

Ceremóniamester vagy vőfély? 

Gyakori a kérdés, hogy mi a különbség a kétféle szolgáltató között…  

 Vőfély:   Ő az, aki a hagyományokat 
követve klasszikus értelemben vezényli 
az esküvőt és a lakodalmat. Általában 
valamilyen népviseletet hord, humoros, 
sokszor enyhén pikáns versekbe önti a 
megszólalásait. Rendszerint van nála egy 
hatalmas bot, melyet sok színes szalag 
díszít, ezek az őáltala korábban 
levezényelt esküvőket szimbolizálják. 
Minél több szalag van a boton, annál 
becsesebb ereklyeként őrzi.  

A lakodalom során folyamatosan vidám 
hangulatot tart fenn, népies eredetű 
játékokkal színesítve az est programját.  
 

 Ceremóniamester: Modern vőfélynek is szokták nevezni, bár a közös a két titulusban mindössze 
annyi, hogy mindkettő esküvőt és lakodalmat irányít. A ceremóniamester megjelenése 
elegánsabb, általában öltönyben, néha kissé viccesebb színösszeállítású, habókos öltözékben 
jelenik meg. Előre összeállított program szerint vezeti végig az esküvőt, a párral az előre 
leegyeztetett eseményeket irányítja, levezényli, koordinálja, játékokkal szórakoztatja a násznépet. 
Ha valamilyen probléma, akadály vagy váratlan esemény merülne fel az est programjának 
menetében, akkor az ő feladata ezek minél gyorsabb és diszkrétebb megoldása is. 

Mindkét szolgáltatónak az alapfeladata azonos: az esküvő levezetése és koordinálása, ami nem merül ki 

csupán a násznép „terelgetésében”; nekik kell összefogniuk a többi a szolgáltatót is, jelezni nekik, mikor 

mit és hogyan időzítsenek (pl. zene, étel, fotós, torta, stb.), rajtuk múlik, hogy a teljes esküvő 

gördülékenyen és problémamentesen zajlódjon le. 

Fogadjatok meg egy szívből jövő jó tanácsot: 

✓ Soha ne bízzatok meg vőfély vagy ceremóniamesteri feladatokkal nagybácsit, unokatestvért, 
havert, stb., mert nagyon ritkán lesz jó vége! A rokonok, barátok dolga, hogy vendégként jól 
érezzék magukat, egyenek, igyanak, vigadjanak, Veletek együtt ünnepeljenek! Sajnos nem egy 
esküvőn tapasztaltam, hogy barát/rokon volt a vőfély vagy CM, és az este felénél már „totálkáros 
volt” és az ifjú pár alig győzte tőle elszedni a mikrofont… emlékezetes lesz, de valószínű nem erre 
szeretnének emlékezni…  

✓ Bízzátok profi szolgáltatókra az esküvőtökön a munkát, akik biztosan nem fognak az éjszaka során 
alkoholt fogyasztani és kellemetlen helyzeteket teremteni!  
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DJ és ceremóniamester egy személyben? Lehetséges ez egyáltalán? 

Igen, lehetséges… elmondom hogyan… 

A piaci igények és trendek folyamatosan változnak, egyre keresettebb az ifjú párok körében a DJ és 

ceremóniamesteri szolgáltatás egyszemélytől történő megrendelése. Manapság, amikor akár többmilliós 

nagyságrendű kiadást jelent egy esküvő és lakodalom megtartása, el kell fogadni azt az igényt a párok 

részéről, hogy próbálják költséghatékonyan megszervezni az esküvőjüket.  

Elsődlegesen tehát anyagi megfontolásból keresik a két szolgáltatót egyszemélyben, ugyanakkor, ha 
jobban megnézzük, akkor alapvetően két fő hangulatfelelőse van a lakodalomnak:  

a DJ és a Ceremóniamester! 

Egy lagzi pedig akkor lesz igazán szuper, ha… 

✓ …ez a két szolgáltató tökéletes összhangban együtt tud működni, egymás munkáját tudja segíteni, 
összedolgozni, fél szavakból megérteni egymást, vagy… 

✓ …ha a két szolgáltatásért egyetlen személy felelős, aki egyszemélyben felügyeli és vezeti le az 
egész lakodalmat, mintegy házigazdájaként az eseménynek! Ez a DJ+CM szolgáltatás. 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy hogyan tudná ezt 

egyetlen személy megoldani, hogyan tud CM-ként a 

konyhában intézkedni, hogy mikor hozzák ki a főfogást, 

vagy épp egy játékot levezényelni, ha közben a DJ pultban 

kell állnia és zenéket lejátszania?  

Való igaz, egy személy nem tud egyidejűleg két helyen 

lenni vagy egyszerre két különböző dolgot csinálni, de van 

megoldás és nincs benne semmi ördöngösség!  

Több száz esküvő tapasztalatával a hátam mögött azt 

mondhatom, hogy a DJ és ceremóniamester feladatait el 

tudja látni egyetlen személy és ez a szolgáltatás (DJ+CM) 

zökkenőmentesen tud működni. A titok nyitja a technikus 

alkalmazásában rejlik, így a DJ maradéktalanul el tudja 

látni mind a zenei, mind pedig a koordinátori feladatait! 

Bemutatom a DJ+CM szolgáltatásomat 

A buli helyszínére jóval korábban megérkezve a technikusom segítségével telepítjük-felépítjük a DJ eszköz 

parkot (hang- és fénytechnikát), majd a technikust a finomhangolásokkal, lámpák beállításával és végső 

simításokkal már magára hagyva teljes mértékben el tudom látni a ceremóniamesteri feladataimat, akár 

egy teljesen másik helyszínen.  

Így a templomnál vagy akár az anyakönyvi hivatalnál tudom az ifjú párt és a vendégeit fogadni, köszönteni, 

irányítani, az eseményeket levezényelni, miközben a lakodalom helyszínén a DJ felszerelés már csőre 

töltve vár… 

A technikus kollégával rengeteg közös esküvőn összeszokva, általam betanítva, teljes mértékben tudja 

támogatni a munkámat, az eszközöket, fényeket kezelni tudja, az általam vezetett játékokhoz tud odaillő 

aláfestő zenékkel szolgálni, tehát tökéletes háttértámogatást nyújt.  

A technikusom és a saját munkámért egyszemélyben én felelek! 
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Milyen problémákra nyújthat megoldást a DJ+CM egyszemélyes szolgáltatás? 

Sajnos találkoztam már lagzikon olyan ceremóniamesterrel, aki csak le akarta tudni gyorsan a 
forgatókönyvben szereplő feladatait, aztán éjfélkor letenni a lantot, ezzel jelentősen megnehezítve a többi 
szolgáltató munkáját. A ceremóniamester által összeállított program vagy forgatókönyv nem lehet merev, 
kőbevésett, ha épp táncol a násznép, akkor nem lehet megszakítani a bulit egy játékkal, csak mert óra-
percre akkora lett időzítve…  

A forgatókönyv irányadó jelleggel bír, ennek megfelelően az időpontok és események rugalmasan 
kezelendőek. Az időpontok – a szertartás és a vacsora kivételével – menet közben változhatnak a hangulat 
függvényében, hisz legfőbb célunk, hogy az ifjú pár és vendégeik a lehető legjobban érezzék magukat, de 
bármilyen okból előfordulhatnak csúszások, vagy előre nem látható események is. 

Ha azt látjuk, hogy laposodik a hangulat vagy fáradnak a tánctéren, ekkor jött el az ideje egy jó kis játéknak. 
Ha egy kézben van az irányítás, az egész este zökkenőmentesen és teljesen az ifjú pár és násznép 
igényeihez szabva tud lezajlani. DJ-ként vagy DJ+CM-ként is megrendelhetőek a szolgáltatásaim.  

 

Mi a különbség az Anyakönyvvezető és a Szertartásvezető között?  

Ennek megválaszolására Vörös-Garai Szilvia szertartásvezetőt kértem fel  

A Szertartásvezető földrajzi határok nélkül, bárhol megtarthatja az esküvői szertartást legyen az egy hotel, 

kastély, vízpart, villamos, repülőgép, hajó vagy bármely mozgó jármű. 

… míg az Anyakönyvvezető csak a saját Anyakönyvi Hivatalának 

kerületében, városában, községében eskethet (valamint mozgó 

járművön sem, mert az esetleges közigazgatási határok átlépése esetén 

pl. hajó esetén, a házasság érvénytelen) Külső helyszíni esketést nem 

minden hivatal vállal. Amelyik hivatal biztosítja ezt a lehetőséget, 

abban az esetben átlagosan 80- 130 ezer forint költséggel 

számolhattok. 

A Szertartásvezető az év bármely napján, a nap bármely órájában 

tarthat szertartást, legyen az állami ünnep, szilveszter éjjel vagy újév 

hajnala. 

… míg az Anyakönyvvezető állami ünnepeken és hivatali időn kívül nem 

eskethet. 

A Szertartásvezető személyre szóló szertartással és szöveggel készül, az ifjú pár életének eseményeit, 

fontos állomásait is megjelenítve a szertartásban és megismerve a párt személyes kapcsolatot alakít ki a 

jegyesekkel, az esküvőt megelőző időszakban 

… míg az Anyakönyvvezető többnyire az általánosabb polgári szertartásszöveggel dolgozik, amivel a pár 

általában csak az esküvőjük napján találkozik először. 

A Szertartásvezető szolgáltató, aki a házassági fogadalom megerősítését végzi, egy személyes hangvételű 

ceremónia keretében. Az Anyakönyvvezető hivatalos személy, aki a törvényes házasságkötést végzi. A 

szertartásvezető személye szabadon választható, míg az anyakönyvvezető személye nem választható. A 

hivatal általi beosztás határozza meg, ki vezeti az adott időpontban a szertartást. 

Fontos tudni azonban, hogy mivel a Szertartásvezető egy Szolgáltató és nem hivatalos személy, ezért az 

általa vezetett ceremóniát meg kell előznie a hivatalos polgári házasságkötésnek. Ezt bármely Anyakönyvi 

Hivatalban megteheti a pár, két tanú jelenlétében, legkorábban 30 nappal (legkésőbb 365 nappal) azt 

követően, hogy házassági szándékukat személyesen jelezték az Anyakönyvvezetőnek. 
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Az anyakönyvvezető előtti hivatalos eskü megtételére az esküvő napját megelőzően bármikor, akár 

hónapokkal, akár hetekkel, napokkal a Nagy Nap előtt is sor kerülhet. Amennyiben szeretnétek és van 

lehetőségetek, akár az esküvő napjának reggelén is megtörténhet a hivatalos házassági eskütétel az 

anyakönyvvezető előtt. Részletekkel kapcsolatban érdeklődjetek a választott anyakönyvi hivatalban. (A 

hivatalos házasságkötésre az ország bármely anyakönyvi hivatalában lehetőségetek van, ám csak abban a 

hivatalban kerülhet sor az esküre, ahol előzetesen a házassági szándékot személyesen bejelentettétek, 

azaz ahol a jegyzőkönyvet felvették) 

Az Anyakönyvvezető és a két tanú jelenlétében tett hivatalos eskü, néhány percet vesz igénybe, mely 

eljárás során megkapjátok a részetekre kiállított hivatalos, házasságkötéseteket igazoló dokumentumot, 

a Házassági Anyakönyvi Kivonatot. Ezen 

dokumentum bemutatása után jogosult a 

szertartásvezető az esküvői szertartás 

megtartására. (a hivatalban, hivatali 

munkaidőben a két tanú jelenlétében 

történő eskütétel a legtöbb hivatalban 

ingyenes) 

A covid 19 járvány következtében a hivatalok 

számos változtatást kénytelenek voltak 

bevezetni. Az aktuális lehetőségekről minden 

esetben érdeklődjetek az adott anyakönyvi 

hivatalban. 

 

Milyen dokumentumok szükségesek a házassági szándék bejelentéséhez? 

A személyes bejelentkezéshez szükséges okiratok: 

 Személyazonosság igazolására szolgáló okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) 

 Lakcímkártya 

 Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben elveszett, a születési hely/ kerület szerinti 

anyakönyvvezetőt kell megkérni, hogy tegye fel az anyakönyvi rendszerbe) 

 Amennyiben nem első házasság, szükség lesz a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatra, 

esetleg a válásról szóló bírósági ítéletre (amennyiben nem találjátok, kikérhetitek abban a 

hivatalban, ahol a házasság köttetett, az ítéletet pedig azon a bíróságon, ahol a válás zajlott) 

A bejelentkezésre kizárólag személyesen (menyasszony, vőlegény) van lehetőség az anyakönyvvezetőnél. 

A személyes bejelentkezéshez szükséges okiratok, amennyiben az egyik fél külföldi állampolgár: 

 konzulátusi tanúsítvány, mely tartalmazza az állampolgárságot, lakcímet, valamint, hogy köthet- 

e házasságot. (A kiállítástól számított 6 hónapig érvényes, mely idő alatt meg kell kötni a 

házasságot.) 

Előfordulhat, hogy szükség lesz diplomáciai felülbírálatra, ezt az anyakönyvvezetőtől kell megkérdezni. 

Az okiratokat le kell fordíttatni, kizárólag az OFI általi fordítást fogadják el. 

Vörös-Garai Szilvia szertartásvezető 

https://vorosgaraiszilvia.hu/ 

  

https://vorosgaraiszilvia.hu/


 

 

DJ FODY® esküvő- és rendezvény DJ +36-20-450-0499 www.djeskuvo.hu 

Hasznos haszontalanságok… 

Ugyan nem kapcsolódik szervesen a DJ szolgáltatáshoz, de összegyűjtöttem Nektek pár apróságot, amiket 

célszerű magatoknál tartani az esküvőtök és lakodalmatok alatt, hogy ne érjenek meglepetések: 

✓ igazolványok 

✓ papír zsebkendő 

✓ ragtapasz, sarokvédő 

✓ fájdalomcsillapító, lázcsillapító  

✓ B6 vagy Daedalon, Rennie, Immodium 

✓ állandóan szedni szükséges gyógyszer 

✓ hullámcsat 

✓ kisolló 

✓ tű, cérna (fehér, fekete mindenképp) 

✓ biztosítótű 

✓ körömreszelő 

✓ hajlakk 

✓ púder, mini sminkkészlet 

✓ szájfény, rúzs 

✓ kicsi kézkrém 

✓ öngyújtó 

✓ müzli szelet 

✓ kis üveg víz 

✓ kézfertőtlenítő 

✓ nedves törlőkendő 

✓ női intim kellékek 

✓ pótharisnya 

✓ telefontöltő 

✓ golyóstoll 

 

Jó készülődést és nagyon sok boldogságot kívánok az ifjú pároknak! 

Sok szeretettel: 

 

 

 


