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RENDEZVÉNYÜGYNÖKSÉGI ÁRAJÁNLAT JAVASLAT 
 
A MaReSZ rendezvényügynökségi tagozatának statisztikai projektjei kapcsán felmerült egy 
egységes ügynökségi árajánlat minta elkészítése, segítve ezzel a piacon tapasztalt vegyes, 
néhol egymásnak ellent mondó ajánlati szerkezeteket. A feladatra a tagozat ügynökségeiből 
álló munkacsoport jött létre. A munkacsoport elkészített, a tagozat pedig jóváhagyta és 
magára nézve kiinduló dokumentumnak tekinti az elkészült mintát. Az új javaslat átláthatóbbá 
teszi az ügynökségi folyamatokat, számszerűsíthetőbbé és számonkérhetőbbé a projektre 
szánt munka mennyiségét és azok díjait. 
 
A javasolt szerkezet három fő egységből áll: 

• Az esemény közvetlen alvállalkozói költségei 

• Az ügynökség munkadíja 

• Az esemény közvetett költségei 
 
Az egységek részletezése: 

• Az esemény közvetlen alvállalkozói költségei 
o Ehhez a tételcsoporthoz tartoznak az eseménnyel közvetlen összefüggésben 

lévő, ügynökségen kívüli, alvállalkozói tételek (pl: helyszín, technika, catering, 
dekoráció, személyzet, biztonság és egyéb szolgáltatások költségei). 

o A közvetlen szolgáltatások közvetítéséért ügynökség az alvállalkozói díjak 
továbbításán túl, a tételcsoport összes költségére vetített százalékos díjra 
jogosult. 

• Az ügynökség munkadíja 
o Árajánlati javaslat szerint az ügyfél és az ügynökség közös érdeke, hogy minél 

pontosabban lássák a projektre szánt munka mennyiségét és az ezzel járó 
költségeket. 

o Ezért egy külön tételcsoportban javasoljuk megadni az ügynökségen belül 
végzett munkákat, pozíciókra lebontva óra- és/vagy napidíjas formában. 

o Ilyen pozíciók lehetnek a teljesség igénye nélkül: rendezvényszervezők, 
ügyfélkapcsolattartók, rendezvény csoportvezetők, rendezvényigazgató, 
kreatív és logisztikai munkatársak. 

o A tapasztalat és jelen javaslat szerint érdemes külön meghatározni az esemény 
szervezésében és lebonyolításában elvégzett munka mennyiségét. 

o Az munkadíjakra számított további százalékos díjakra ügynökség nem jogosult. 

• Az esemény közvetett költségei 
o Ebben a tételcsoportban tüntetjük fel azokat a költségtételeket melyek nem 

tartoznak közvetlenül és teljes egészében a szervezett eseményhez, 
általánosabb ügynökségi költségek, de bizonyos mértékben az aktuális projekt 
szervezése kapcsán merülnek fel. 

o Ilyen tételek lehetnek: általános felelősség biztosítás, GDPR, adatvédelmi, jogi 
tanácsadás, általános logisztikai költségek, rezsidíjak, stb. 

o Ezen tételeket a projektre arányosított módon jogosult ügynökség feltüntetni 
költségként, de ilyen tételekre számított további százalékos díjra nem jogosult. 

 

 
 



MINTA ÁRAJÁNLAT1 
 
Az egyszerűbb átláthatóság kedvéért alábbiakban egy minta árajánlatot mutatunk be, ahol 
csak a szerkezet tekinthető javasoltnak. A benne foglalt százalékos és konkrét összegeket 
tartalmazó tételek nem irányadóak, csak a minta bemutatása végett kerültek megjelölésre. 

 

Minta árajánlat    

    

Az esemény közvetlen alvállalkozói költségei Nettó összeg   

Helyszínbérlet 1 500 000 Ft   

Berendezés 900 000 Ft   

Technikai szolgáltatások 2 500 000 Ft   

Catering 2 300 000 Ft   

Dekoráció 1 500 000 Ft   

Személyzeti költségek 850 000 Ft   

Szállítások 550 000 Ft   

Egyéb tételek 1 000 000 Ft   

Összes alvállalkozói költség 11 100 000 Ft   

Közvetítői jutalék mértéke 20,00%   

Közvetítői jutalék összege 2 220 000 Ft   

    

Ügynökségi munkadíjak - szervezési időszak Nettó összeg Nap- / Óraszám Napi- / Óradíj 

Rendezvényigazgató 800 000 Ft 20 40 000 Ft 

Senior rendezvény manager 1 800 000 Ft 60 30 000 Ft 

Junior rendezvény manager 500 000 Ft 20 25 000 Ft 

Asszisztens 180 000 Ft 10 18 000 Ft 

Szövegíró 420 000 Ft 15 28 000 Ft 

Grafikus 420 000 Ft 15 28 000 Ft 

Összes ügynökségi munkadíj - szervezési időszak 4 120 000 Ft   

    

Ügynökségi munkadíjak - lebonyolítás Nettó összeg Nap- / Óraszám Napi- / Óradíj 

Senior rendezvény manager 360 000 Ft 2 180 000 Ft 

Junior rendezvény manager 300 000 Ft 2 150 000 Ft 

Összes ügynökségi munkadíj - lebonyolítás 660 000 Ft   

    

Az esemény közvetett költségei Nettó összeg   

Általános felelősségbiztosítás 75 000 Ft   

GDPR, adatvédelmi, jogi tanácsadás 220 000 Ft   

Általános logisztikai költségek 150 000 Ft   

Rezsidíjak 270 000 Ft   

Egyéb közvetett költség 65 000 Ft   
Az eseményre arányosítottan vetített összes közvetett 
költség 780 000 Ft   

    

PROJEKT TELJES NETTÓ KÖLTSÉGE 18 880 000 Ft  
 

 

1: A táblázatban szereplő értékek nem irányadók, azok mindössze minta árat tükröző példák. 


