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Polgári szertartás - helyszínlehetőségek
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Szállás

IDŐPONTFOGLALÁS
Az időpontfoglalás menete:
1. Elérhető időpontokkal- és helyszínekkel kapcsolatban az eskuvo@osb.hu e-mail címen tudnak érdeklődni.
2. Az időpont és a helyszínek fixálása után, házasságkötési szándékukat legalább a szertartás tervezett időpontjához
képest 3 hónappal jelezniük kell a Pannonhalmi Főapátság felé, a kapcsolódó kérelem megküldésével, melyet szintén az
eskuvo@osb.hu e-mail címen tudnak igényelni.
3. Ezt követően veszi fel a Plébánia a jegyespárral a kapcsolatot, és egy személyes megbeszélés keretében egyeztetik a
szertartás részleteit.

EGYHÁZI SZERTARTÁS
FELTÉTELEI

ESKÜVŐ - STÓLADÍJ

A Pannonhalmi Főapátság esküvők esetén megállapított stóladíja:
Bazilikában tartandó esketések esetén: 70.000 Ft
Boldogasszony kápolnában tartandó esketések esetén: 50.000 Ft
A díjat legalább 30 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 „stóla díj” szót

BESZERZENDŐ OKIRATOK
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 pap igazolását.

Ha az egyik jegyes görögkatolikus vallású
A görögkatolikus püspökség rendelete szerint a görög katolikus jegyesnek a püspökségtől kell engedélyt kérnie a házasságkötéshez. A római 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 katolikus vallású
A nem 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).

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).

EGYÉB 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 is el 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.

EGYHÁZI SZERTARTÁS
HELYSZÍNEI

AZ EGYHÁZI SZERTARTÁS LEHETSÉGES
HELYSZÍNEI
Bazilika

Boldogasszony-kápolna

Egyházi szertartás feltételei a Bazilikában

Érkezés, távozás

Parkolás

-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 eskuvo@osb.hu e-mail címre.

-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.

-Idős vagy mozgásukban korlátozott vendégek számára további 1 db személyautó részére
tudunk még parkolóhelyet biztosítani a Főapátság területén, az igény előzetes jelzése
esetén és a személygépjármű rendszámának megküldésével.
A Pannonhalmi Főapátság egész területén térítés ellenében lehetséges parkolni.
Díjmentesen a Gyógynövénykert mellett található tartalékparkoló vehető igénybe.

Egyházi szertartás feltételei a Bazilikában
Dekoráció
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
Dekorációt az alábbi helyeken lehet elhelyezni a Bazilikában:
-oltár előtt vagy az oltáron (kis méretű) ikebana
-mellvéd két oldala
-padok – pl. masni és/vagy virágdísz, csokor.
Fontos, hogy könnyen leszedhető legyen és ne hagyjon nyomot.
Alapelv és alapigény: a Bazilika belső terében a díszítés lényeges szempontja, hogy a diszkréció
érvényesül, a minimal art jelenjen meg a virág dekorációknál.
A Főapátság, így a Bazilika területén is tilos a rizs, virágszirom és konfetti szórása,
madárröptetés, valamint a tányértörés!

Fotózás, hangrögzítés
Fotózásra és videófelvétel készítésére a Bazilika külső környezetében és belső tereiben van lehetőség a Főapátság
hatályos fotózási szabályzatának figyelembevételével.
Az esküvőt megelőző és követő (negyed/fél) órában – az esküvőhöz kapcsolódóan – lehet a templom környékén
(Bazilika előtti tér, eső esetén: kerengő) és a szertartás alatt fotókat készíteni.
Az oltárra kamera és/vagy mikrofon elhelyezését nem tudjuk engedélyezni. A Bazilikának van saját, beépített
hangosítási rendszere. Amennyiben a szakemberük saját mikrofont szeretne használni, azt állómikrofon
formájában, az oltár mellé teheti ki. Amennyiben áramvételezési lehetőséget a szakemberük a Főapátságtól
szeretne kérni, ennek gyakorlati megvalósítását egyeztetni szükséges a karbantartási osztályunkkal.
A Főapátság területén drónt használni tilos.

Egyházi szertartás feltételei a
Boldogasszony-kápolnában
Érkezés, átadás, parkolás

Fotózás, videófelvétel, dekoráció

A Boldogasszony-kápolna kulcsát a virágdíszítésre és a próbára is a Biztonsági Szolgálattól kell elkérni és
majd oda is kell visszavinni.

Fotózásra és videófelvétel készítésére a Boldogasszony kápolna külső környezetében és belső tereiben
van lehetőség a Főapátság hatályos fotózási szabályzatának figyelembevételével.

Az érvényben lévő szabályzatunk szerint az esküvőt követően a szertartás helyszínét 30 percen belül vissza
kell állítani az eredeti állapotába.

Az esküvőt megelőző és követő (negyed/fél) órában – az esküvőhöz kapcsolódóan – lehet a kápolna
környékén és a szertartás alatt fotókat készíteni

A díszeket a párnak/megbízottjuknak kell leszedni.
A Boldogasszony-kápolnához 2 autó mehet fel, a rendszámokat előre le kell adni. A biztonsági őr nyitja a
behajtásgátló gombát.
A Pannonhalmi Főapátság egész területén térítés ellenében lehetséges parkolni.
Díjmentesen a Gyógynövénykert mellett található pufferparkoló vehető igénybe.

Az esetleges balesetek elkerülése érdekében a Boldogasszony kápolna területén is tilos a rizs, virágszirom
és konfetti szórása, madárröptetés, valamint a tányértörés.

POLGÁRI SZERTARTÁS HELYSZÍNLEHETŐSÉGEK

Gyógynövénykert

Arborétum
Javasolt helyszínek az Arborétum területén belül:

A 16 parcellás Sankt Gallen-i kert és kerti tó környezete
vehető igénybe szertartás helyszíneként

Labirintus
Füves nyitott tér a nyári pavilon környezetében kis létszámú, 10-15 fős szertartás esetén

Bérleti díja: br. 50.000 Ft,
legfeljebb két óra időtartamra

Bérleti díja: br. 50.000 Ft,
legfeljebb két óra időtartamra

TOVÁBBI RÉSZLETEK

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Boldogasszonykápolna előtti tér
Polgári szertartás helyszíneként abban az esetben
vehető igénybe, ha az azt követő egyházi szertartásra a
kápolnában kerül sor.
Bérleti díj: br. 30.000 Ft
legfeljebb 2 óra időtartamra
TOVÁBBI RÉSZLETEK

Viator Étterem

Pincészet - Kóstolóterasz

A Viator Étterem és Borbár területe polgári szertartás
helyszíneként abban az esetben vehető igénybe, ha az
azt követő ebéd vagy vacsora is az étteremben történik.

A szertartással kapcsolatos tevékenységekre legfeljebb nyolc óra időtartamra
vehető igénybe, 12:00-20:00 óra között.
Minden további óra igénybevétele 15.000 Ft/óra ellenében lehetséges.

Bérleti díj: br. 50 000 Ft
legfeljebb 2 óra időtartamra

Bérleti díj: br. 90.000 Ft

TOVÁBBI RÉSZLETEK

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Gyógynövénykert
Rendelkezésre álló eszközök a helyszínen:
-4 szék (a a jegyespár és a tanúk részére)
-további 10 szék és 1-2 asztal egyeztetés és felár ellenében
Parkolási lehetőség:
-1 db autó a szertartás ideje alatt parkolhat a Teaház és a Biomassza közötti
területen
-A szertartásra érkező vendégek autóikkal a Gyógynövénykert melletti
tartalékparkolót használhatják díjmentesen, amennyiben ezt az eskuvo@osb.hu
e-mail címen írásban jelzik. A Főapátság egész további területén térítés
ellenében lehet parkolni.
Esőhelyszínt nem áll módunkban biztosítani!
Balesetek elkerülése érdekében tiltott a rizs, virágszirom és konfetti
szórása, valamint a tányértörés!

Arborétum
Rendelkezésre álló eszközök a helyszínen:
-4 szék (a a jegyespár és a tanúk részére)
-további 10 szék és 1-2 asztal egyeztetés és felár ellenében
Parkolási lehetőség:
-1 db autó a szertartás ideje alatt parkolhat a Teaház és a Biomassza közötti
területen
- A szertartásra érkező vendégek autóikkal a Gyógynövénykert melletti
tartalékparkolót használhatják díjmentesen, amennyiben ezt az eskuvo@osb.hu
e-mail címen írásban jelzik. A Főapátság egész további területén térítés
ellenében lehet parkolni.
Esőhelyszínt nem áll módunkban biztosítani!
Balesetek elkerülése érdekében tiltott a rizs, virágszirom és konfetti
szórása, valamint a tányértörés!

Boldogasszonykápolna előtti tér
Rendelkezésre álló eszközök:
·4 db szék és 1 asztal
(a szertartáshoz a jegyespár és a tanúk részére)
Parkolási lehetőség:
-A kápolnához 2 autó mehet fel, melyek rendszámokat előre leadni szükséges. A biztonsági őr
nyitja a behajtásgátló gombát.
-További parkolási lehetőség térítés ellenében vehető igénybe a Főapátság területén.
Dekorációs lehetőségek
A tér dekorálása során törekedni kell a diszkrét megoldásokra, valamint kizárólag nyom nélkül
eltávolítható dekorációk alkalmazhatók.
A téren az előre meghatározott időtartamban zártkörűséget nem tudunk biztosítani,
látogatók az esküvő ideje alatt is tartózkodhatnak a kápolnát övező területeken
A kápolna és az előtte lévő tér területén az esetleges balesetek elkerülése érdekében tiltott
a rizs, virágszirom és konfetti szórása, a madárreptetés, valamint a tányértörés.
A téren tűzijáték és egyéb pirotechnikai eszközök használata nem engedélyezett.

Viator Étterem
Rendelkezésre álló eszközök a helyszínen:
-kb. 20 db szék
-1 asztal asztal
-2-3 db könyöklőt
-továbbá napernyők a teraszon a vendégek részére
Dekorációs lehetőségek:
A teraszon kizárólag nyom nélkül eltávolítható dekoráció helyezhető el
A dekoráció jellegében igazodjon a hely szellemiségéhez, és törekedjen a diszkrét megoldásokra
Parkolási lehetőség:
Parkolás a Főapátság teljes területén csak térítés ellenében vehető igénybe.
Díjmentesen a Gyógynövénykert melletti tartalékparkoló használható.
Esőhelyszín:
Eső esetén alternatív helyszínként esküvői ebéd/vacsora helyszínét tudjuk biztosítani a Viator
Apátsági Éttermen belül
Balesetek elkerülése érdekében tiltott a rizs, virágszirom és konfetti szórása, a
madárreptetés, valamint a tányértörés!

Borkóstoló terasz
Rendelkezésre álló eszközök a helyszínen:
4 szék
1 asztal
továbbá a teraszon lévő bútorok és napernyők a vendégek részére
Dekorációs lehetőségek:
A teraszon kizárólag nyom nélkül eltávolítható dekoráció helyezhető el
A dekoráció jellegében igazodjon a hely szellemiségéhez, és törekedjen a diszkrét megoldásokra
Parkolási lehetőség:
maximum 15 db személyautónak tudunk lehetőséget adni a pincészet alsó bejáratánál levő belső, azaz
saját parkolóban történő elhelyezésre.
A mozgásukban korlátozott vendégek az alsó szintről lifttel tudnak a terasz szintjére jutni
akadálymentesen. A liftet más vendég nem használhatja.
Catering lehetőségek:
A kóstolóteraszon történő polgári esküvő, állófogadás esetén italfogyasztás kizárólag a pincészet mindenkor
hatályos bor- és itallapján szereplő tételekből engedélyezett, külső forrásból származó italok behozatala tilos,
továbbá catering-ajánlatot első körben kötelezően a VIATOR Apátsági Étteremtől kell bekérni, külső cateringszolgáltató bevonása kizárólag a VIATOR Étterem lemondó nyilatkozatával lehetséges.
Esőhelyszínt nem áll módunkban biztosítani.
A kóstolóteraszon a fent nevezett időtartamban zártkörűséget tudunk biztosítani.
Balesetek elkerülése érdekében tiltott a rizs, virágszirom és konfetti szórása, a madárreptetés,
valamint a tányértörés!

FOTÓZÁSI HELYSZÍN
BIZTOSÍTÁSA

LEHETSÉGES HELYSZÍNEK
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:
Gyógynövénykert, az Arborétum teljes területe
A Szent Jakab Ház udvarai
A Pannonhalmi Főapátság pincészete (udvar és kóstolóterasz)
Viator Apátsági Étterem
Várkör
Boldogasszony-kápolna felé vezető sétány
Figyelem! A Főapátságon belüli területeken, belső udvarban nincs lehetőség fotózásra.
Fotózás díja: 10.000 Ft/alkalom

FOTÓZÁSSAL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
A fotózás során választott pozícióknak, beállításoknak, illetve öltözeteknek minden tekintetben összeegyeztethetőknek kell lenniük a Főapátság által képviselt értékrenddel.
Politikai, ideológiai tartalmat közvetítő, bármilyen párt vagy kampány célját szolgáló felvételek készítése nem engedélyezett.
A fotózás során installációk, mesterséges hátterek felállítása nem engedélyezett.
A Főapátság területén készített fotók kiállítási megjelentetése kizárólag a fotózás helyszínének feltüntetése mellett, a Főapátság engedélyével és írásbeli beleegyezésével engedélyezett.
A fotósnak joga van saját honlapján, reklámjaiban felhasználni az általa a Főapátság területén készített fotókat reklámcéllal, referenciaként.
A felvételeken kizárólag a fotóssal szerződésben álló személyek szerepelhetnek.
Amennyiben a fotózás tervezett időpontjában az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a felvételek elkészítését, a fotós a Főapátsággal történt egyeztetést követően jogosult egy újabb, mindkét fél számára alkalmas
időpontot választani.
A Főapátság kültéri rendezvényei idején a fotózás helyszínét és időpontját a Főapátság munkatársai jogosultak meghatározni, adott esetben új időpontra halasztani.
A fotózási tevékenység során a fotós és/vagy a modellek által a helyszínen esetlegesen okozott károkat a kérelmező 15 munkanapon belül köteles helyreállítani. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a Főapátság jogosult a
helyreállításra, melynek költségét számla ellenében, 15 napos határidővel a Kérelmező köteles számára megfizetni.
A Főapátság teljes területén - így a Viator étterem és környékén is - drónt használni csak előzetes engedélykérés esetén lehetséges. Megrendelő Vállalkozó engedélye esetén is köteles betartani a légiközlekedésről szóló 1995.
évi XCVII. törvény, a Magyarország légterében és repülőterein történő repülése végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet, valamint a releváns jogszabályok hatályos rendelkezéseit. Drónnal okozott
bármilyen károkozás és jogsértés esetén Vállalkozó mindennemű felelősséget kizár.

FOTÓZÁSSAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK
A GYÓGYNÖVÉNYKERT ÉS ARBORÉTUM TERÜLETÉN
A fotózás időpontja a kertészet és a Teaház nyitvatartási időszakába eshet. A fotózás során a parcellák területére belépni tilos, a fényképeket kizárólag az utakon és a parcellákat elválasztó ösvényeken maradva lehet
elkészíteni. A lekerített és üzemi területekre, valamint a turisták számára lezárt épületekbe belépni tilos.
A fotózásra érkezők autóikkal, nyitvatartási időben, korlátozott számban a Biomassza fűtőmű előtti téren parkolhatnak úgy, hogy a gépkocsik a Gyógynövénykertben zajló munkálatokat, illetve a nyári időszakban közlekedő
kisvonat forgalmát nem akadályozhatják.
A Teaházban, a Lepárló épületben, a Biomassza fűtőműben, valamint a Gyógynövény Manufaktúrában tilos fotózni. A Kertészet területén található bútorok (beleértve a Teaházhoz tartozó berendezéseket), eszközök, gépek a
fotózás során kellékként nem használhatók.
A Főapátság Gyógynövénykertje magánterület, ezért az itt készített felvételek bármilyen nemű nyomtatott vagy elektronikus anyagban történő publikálására, a fotózás megrendelőjétől különböző, harmadik személy általi
további értékesítésére kizárólag a Főapátság engedélyével és írásbeli beleegyezésével kerülhet sor.
A Főapátság területén készített fotók utólagos, médiafelületeken (on-line újságok, hírportálok, napi- és hetilapok, periodikák) történő publikálása tilos. Kivétel ez alól a magáncélú közösségi médiafelületeken (pl. Facebook,
Instagram) történő közzététel.
Engedély hiányában történő fotózás esetén a Főapátság jogosult a területén engedély nélküli tevékenységet végző fotós ellen jogi lépéseket tenni. A felek által kölcsönösen aláírt kérelem és szerződés hiányában a Főapátsághoz
tartozó külső területeken a fotózás nem engedélyezett.
Amennyiben Kérelmező a fentebb részletezett feltételek bármelyik pontját megszegi, a fotózási engedélyt a Főapátság egyoldalúan és mindennemű jogkövetkezmények nélkül visszavonhatja.
A szerződés jogviszonyaira a magyar jogrend vonatkozó előírásai érvényesek. A felek igyekeznek minden vitás kérdést maguk között rendezni. Bárminemű vita eldöntésére a kizárólagosan illetékes bíróság székhelye Győr. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

ESKÜVŐI
EBÉD / VACSORA

Esküvői ebédre vagy vacsorára a Viator Apátsági Étteremben van lehetőség.
Ennek részleteiről és feltételeiről érdeklődjön az eskuvo@osb.hu e-mail-címen.

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.

KAPCSOLATTARTÁS

Brasnyó Eszter
Riz Anett
e-mail: eskuvo@osb.hu

