A BARÁTOKKAL TÖLTEND Ő ÉJSZAKAI SZÓRAKOZÁSRA
IRÁNYULÓ ENGEDÉLYKÉRELEM
A férj neve:
Alulírott kérelmezem az illetékes hatóság engedélyét, hogy az alábbi idő alatt a barátaimmal szórakozni
mehessek.

A távollét időpontja:

A hazaérés határideje:

A kért engedély megszerzése esetén esküszöm, hogy csak az alább megjelölt helyeket keresem fel és csak
az engedélyezett órákban. Ígérem, hogy egyetlen nővel sem fogok flörtölni1. Ígérem, hogy csak az alább
megjelölt nőnemű személyekhez intézek beszédet. Semmilyen körülmények között nem kapcsolom ki
mobiltelefonomat. Csupán az engedélyezett alkoholmennyiséget fogom elfogyasztani, és amennyiben e
mennyiséget túllépném, először taxit hívok, majd azt követően azonnal a feleségemet, hogy további
engedélyt kérelmezhessek. Elfogadom, hogy még ha meg is kapom a fenti további engedélyt, feleségem
fenntartja annak jogát, hogy az elkövetkező héten nem szól hozzám, illetve hogy az életemet lehetetlenné
teszi.2

Engedélyezett alkohol (pohár)
Engedélyezett helyek

Sör :

Bor :

Egyéb:

Hely: __________________h____ -tól
Hely: __________________h____ -tól
Hely: __________________h____ -tól
Hely: __________________h____ -tól

Összesen:
____h____ - ig
____h____ - ig
____h____ - ig
____h____ - ig

Azon hölgyek, akikkel beszélnem
engedélyezett (pl.: pincérnő)
FONTOS – TOPLESS ZÁRADÉK: A fent határozottan engedélyezett hölgyekkel létesített
kapcsolatokon túlmenően, teljes mértékben tilos meztelen vagy topless öltözetű hölggyel kapcsolatba
lépni. E szabály figyelmen kívül hagyása a kapcsolatunk azonnali, előzetes bejelentés nélkül történő
felbontását vonja maga után.
Tudatában vagyok annak, hogy otthon ki parancsol. Tudatában vagyok annak, hogy e barátaimmal töltött
3
éjszakai szórakozás ajándékok és virágok tekintetében egy vagyonba fog nekem kerülni. Hitvesem
fenntartja a jogot arra, hogy hitelkártyámat saját belátása szerint, korlátok nélkül használhatja. Ezen
túlmenően, megígérem, hogy amennyiben a visszatérés határidejét akár egy perccel is túllépem, elviszem
egy általa kiválasztott színdarabra/koncertre, és olyan arcot vágok, mint aki élvezi az előadást. Megígérem
továbbá, hogy hazatérésemkor vizeletemet kizárólag a WC-be ürítem, nem üvöltök hangosan mint egy
gorilla, élvezve hogy visszhangzik a fingásom a zuhany alatt állva a fürdőszobában. Figyelek
arra, hogy ne ébresszem fel hitvesemet, valamint ne fújjam nyakába alkoholos leheletemet, és hajnali
háromkor nem ébresztem fel egy heves szeretkezésre, aminek a felénél úgyis mindig elalszom. Ígérem,
hogy nem viselkedem úgy, mint egy részeges. 4

1 Flörtnek minősül minden motorvonat, szemezési kísérlet, ha egy időben megyünk a wc felé, a borravaló, félhangos
megjegyzés a kinézetére etc.
2 Az életem lehetetlenné tételének lehetősége nem függ össze közös életünk más tényezőivel, ez házasságunk törvényei
szerint alkotmányos jog.
3 A vagyon mértékegysége a bankszámla. A bankszámlám az elérhető hitelkerettel együtt mint fedezet érhető el egy két
korsó sörnyi szórakozás ellensúlyozására.
4 A részeges viselkedés: padlóra köpés, értelmetlen, tagolatlan beszéd, hányás (párnahuzatba, lepedőbe etc.), okosnak
gondolom magam, és filozófiai témákat szeretnék elemezni fél négykor etc.

Kijelentem, hogy szerény véleményem szerint (mely természetesen semmilyen tekintetben nem
hasonlítható össze hitvesem véleményével), az ezen engedélykérelemben szereplő valamennyi információ
pontos.
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Aláírás (férj)

Férjem barátokkal töltött éjszakai szórakozására irányuló engedélye.

E határozat visszavonhatatlan. Amennyiben a kérelem engedélyezésre kerül, vágja le az igazolószelvényt
és tartsa mindig magánál.
Elutasítás esetén nincs indoklási kötelezettség, jogorvoslati kérelmével forduljon a szemeteskukához.

A távollét időpontja:

A hazaérés határideje:

Aláírás (feleség)
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