
 
 

ÁLTALÁNOS 

VÁLLALKOZÁSI DÍJSZABÁS 
 

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE DÍJSZABÁS 
 

 

ARCULAT ELŐKÉSZÍTÉS 

Arculattervezés MINIMAL 

Projekthez kapcsolódóan, 2 tipográfiai logóterv, monokróm és negatív változatokban, 2 

módosítási lehetőség a kiválasztott tipográfiára 50.000 Ft-tól * 

Arculattervezés SHAPES 

Projekthez kapcsolódóan, 2 rajzzal kombinált logóterv, monokróm és negatív 

változatokban, 2 módosítási lehetőség a kiválasztott logóra 150.000 Ft-tól * 

Arculati elemek átalakítása videóra, animációk gyártása 

Az általunk készített animációs elemek átalakítása, azokból alapvető videoarculati elemek 

(főcím, wisch, névinzert alap) gyártása 100.000 Ft-tól * 

Hozott arculati elemek videóra alakítása Megegyezés szerint 

 

FORGATÁS ELŐKÉSZÍTÉS 

Forgatókönyvírás, kreatív megoldások 

A feladat ismeretében kreatív képi javaslatok, később a szűkített koncepció mentén 

forgatókönyv készítése saját projekthez, az ehhez szükséges brief-eken, egyeztetéseken 

való részvétel 

50 - 250.000 Ft * 

Az egyeztetések számától és  

az előkészítés bonyolultságától függően 

Helyszínbejárás 

Alkalmanként Az operatőri napidíj 50 %-a 

 

FORGATÁS (MOZGÓKÉPFELVÉTEL ÉS HANGRÖGZÍTÉS) 

Rendezői, vezető operatőri napidíj 

Általánosan (utazással együtt) max. 12 órás munkanapra számítva 45.000 Ft ** 

Operatőri, hangmérnöki napidíj 

Általánosan (utazással együtt) max. 12 órás munkanapra számítva 35.000 Ft ** 

Technikusi napidíj 

Általánosan (utazással együtt) max. 12 órás munkanapra számítva 25.000 Ft ** 



 
 

 

FORGATÁS (FOLYT.) 

Technikai eszközbérlési napidíj 

Alap forgatási szett (1x 4K DSLR-kamera alapoptikával, 2+1 db LED lámpa, 

1 mikroport vagy mikrofon) 35.000 Ft-tól * 

Dual forgatási szett (1x 4K, 1x HD DSLR-kamera alapoptikával, 2+1 db LED lámpa, 

2 mikroport vagy mikrofon) 65.000 Ft-tól * 

Speciális kameramozgató eszközök (slider, dolly, krán, steadi, rig), speciális megvilágítás 

(nagy teljesítményű tungsten lámpaparkból), speciális optikák (tilt-shift), kamerák (nagy 

zársebességű lassítós kamera) Igény szerint 

Akciókamera (pl. GoPro) 7.000 Ft-tól * 

Külső rögzítőegység, 360 fokos VR kamera Igény szerint 

Drón 4K kamerával (időjárás- és helyszínfüggő) 60.000 Ft-tól * 

Mobil chroma key hátterek („lyukasztásos” trükkfelvételekhez) Igény szerint 

Speciális hangrögzítési felszerelés (többsávos keverő, boom mikrofon) Igény szerint 

 

UTÓMUNKA 

Eseti utómunka átalánydíj 

(eseti vagy sürgős megbízások esetén) 

8.500 Ft / munkaóra, vagy 

65.000 Ft / nap 

Utómunka átalánydíj 

(állandó, szerződéses ügyfelek esetén alkalmazandó) 

  6.000 Ft / munkaóra, vagy 

45.000 Ft / nap 

Utómunka díjszabás - részletes 

Technikai utómunka díj (beírás, konvertálás, renderelés, kiírás) 2.500 Ft / gépóra 

Hangkorrekciós, speciális hangmérnöki (effektezés) utómunka Átalánydíj szerint 

Színkorrekciós és kreatív fényelési utómunka Átalánydíj szerint 

Animációk, kompozitálás, speciális effektek Egyedi ajánlat alapján 

 

Az utómunka időigénye a forgatott anyagmennyiség és a vágás bonyolultságának függvénye, a tapasztalatok alapján 2-8 munkaóra vágott percenként. 

 

* Egyeztetés és a projekt ismeretében adunk konkrét árajánlatot, a feltüntetett ár irányár, amely a feladat és a szükséges idő és kreatív ráfordítás ismeretében felfelé 

és lefelé is módosulhat. 

** Az utazással kapcsolatos költségek (jármű, üzemanyag, menetjegy, autópályadíj, parkolás) külön térítendők. 

 

Alanyi adómentes, kisadózó szolgáltató. 

A díjszabás érvényes 2021. május 1-től visszavonásig, illetve új díjszabás közreadásáig. 

További információk, referenciák, hírek, kapcsolatfelvétel: www.soso.hu 
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