
ESKÜVŐFOTÓZÁS KÖLTSÉGEK: 
 
 
- 7,5 Millió Ft a felszerelés, amit magammal viszek az esküvőre. 
(2 gépváz 2x 2,2 millió Ft, optikák darabja 200-500-700 ezer Ft, egyéb vakuk, kiegészítők még 1 millió 
Ft, memóriakártyák, 2-300 ezer Ft, akkuk stb...) 
Ezek amortizációja, karbantartása, szerviz, új dolgok beszerzése kb. 700 000 Ft/év 
Mivel a felszerelést nem csak esküvőfotózásra használom, így ezt lefelezem. Így jön ki a fotófelszerelés 
használatára 350 000 Ft/fél év 
 
- Otthoni informatika, háttéreszközök még 2 millió Ft. 
Amortizációja kb. 35 000 Ft/fél év 
 
- Biztonságos adattárolás (NAS, külső adattárolási eszközök, felhő szolgáltatás kb. 30 000 Ft/fél év 
 
- Videó tárhely szolgáltatás kb. 30 000 Ft/év 
 
- Tanulmányok, Továbbképzések, Workshop,  kb. 70 000 Ft/év 
 
- Autóüzemeltetés (Mivel nem csak fotózásra használom, hanem családi dolgokra és más munkákra is) 
kb. 100 000 Ft/fél év 
 
- Üzemanyag kb.: 100 000 Ft 
 
- Szoftverek (Pl: Photoshop, Lightroom, Nero, Windows, Office, Mobil applikációk, stb...)  
kb. 50 000 Ft/fél év 
 
- Alkalmazotti juttatások (asszisztens, könyvelő, stb...) kb. 150 000 Ft/fél év (és itt csak alkalmankénti 
megbízotti fizetség van, nem állandó alkalmazott.) 
 
- Honlap üzemeltetés és karbantartás, azaz webes felületüzemeltetés: 50 000 Ft/fél év 
 
- Marketing (Csak esküvős) (Facebook és egyéb online (Adwords) és offline pl.: esküvőkiállítások, 
szórólap, stb...):  
Kb.: 250 000 Ft/év 
 
- Vállalkozás 6 hónapra eső költségei (esküvőszezon): 365 000 Ft/fél év 
 
- Egyéb előre nem tervezet esküvős kiadás: Kb.: 150 000 Ft/év 
 

ÖSSZES ÉVES KÖLTSÉG: 1 730 000 Ft/év 

 

Ezt elosztom 15 db egész napos esküvővel évente: 115 000 Ft/Esküvő a költség. 

 
Nálam 250 000 Ft egy egész napos esküvő, + külön napos kreatív portré + külön napos jegyes fotózás 
pár hónappal előtte, ami összesen 17 óra rendelkezésre állási idő, fotózás. Adok kb. 800 retusált, illetve 
utómunkázott képet. 
 
Tehát 135 000 Ft haszon van egy esküvőn, ami a munkadíjam. 
 
 

 



 

MUNKAIDŐ: 
 

- 17 óra a rendelkezésre állás: az esküvő napja (13 óra) + jegyes fotózás 1-2 hónappal előtte 1 óra + 
Kreatív portrék 3 óra külön napon) 
 
- Egy esküvő utómunkája kb. 5 nap x 10 óra munka, azaz 50 óra utómunka. (Leválogatás, RAW 
feldolgozás, alapkorrekciók, portré és szükséges plusz retus, slideshow készítés) 
 
- Előtte ajánlatkérés, megbeszélések, utána egyeztetések kb. még 5 óra. 
 
- Egyéb munkaidő egy esküvőre, tehát reklámtevékenység, vállalkozás ügyintézés, egyéb ügyintézés, 
stb... kb. 4 óra/esküvő 
 

Ezek alapján az egy esküvőre eső összes munkaóra: 76 óra! 

 
Ezáltal a nettó (keresetem) órabérem: 1 776 Ft/óra. 
 

 


