
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AZ “INGYEN” MUNKA SZEREPE A 
FOTÓZÁSBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Balázs 
Headshot Academy vezető 
hello@headshotacademy.com 
 
 
 
 
 

 



 
A REFERENCIA JELENTŐSÉGE 
A karrierem során megtanultam egy fontos szabályt: senki nem fog olyan munkával            
megbízni, amit korábban nem csináltál. 
Ha nincs az adott témában referencia munkád, akkor nehéz dolgod lesz meggyőzni a             
megbízót, hogy kellően jó minőségben tudod teljesíteni az általa kért feladatot. 
Ha kezdő fotós vagy még, vagy új szakágra szeretnél betörni, akkor bizony referenciát kell              
gyűjtened. 
 
Nekünk fotósoknak a referencia elsősorban a portfoliónkba kerülő fényképeket jelenti.          
Ez adja a bázisát minden marketing eszköznek. Egy modern, színes-szagos weboldal mit            
sem ér önmagában, ha a feltöltött képeink silány minőségűek. 
Emellett az ügyfelek nevének, cégének, véleményeknek a feltüntetése is komoly          
bizalomépítő erővel bír. 
 
 
AZ IDŐD ÁRA 
Ahogy a kedvenc marketing gurum, Gary Vaynerchuk mondja: “Ha nincsenek ügyfeleid,           
akkor egy dolgod biztosan van: időd.” Időd, amivel tudsz gazdálkodni, be tudod fektetni a              
vállalkozásodba. Tekints rá úgy, mint egy marketing költség. Amennyiben megvannak az           
eszközeid, a szaktudásod és a munkához nincs szükséged alapanyagra és az eszközeid            
jelentősen nem használódnak el stb., akkor kissé leegyszerűsítve csak a te idődbe kerül             
elvégezned egy munkát. 
Rajtad múlik, hogy milyen értéket adsz az idődnek, de biztosan nem 0 lesz az a szám.                
Ugyanis ez alatt az idő alatt csinálhatnál bármilyen más dolgot, amivel akár pénzt is tudnál               
szerezni.  
 
Ingyen munkát nem szabad elvállalni! Egyrészt azért, mert neked az mindenképpen           
pénzedbe fog kerülni, még ha csak közvetett módon is. Másrészt az ingyen szó magában              
hordozza, hogy a másik fél részéről semmibe nem került a dolog. Ebből kifolyólag nem is               
fogja igazán értékelni azt.  
 
 
AZ ARANYSZABÁLY 
Chase Jarvis nevű híres amerikai fotós 3 tényező alapján dönti el, hogy elvállaljon-e egy              
munkát: 

1. Jó pénz 
2. Jó referencia 
3. Jó kapcsolat 

 
Ha ebből minimum 2 teljesül, akkor kap zöld lámpát egy projekt nála. Ebből látszik, hogy               
ha “ingyen” munkát vállal, akkor elvárja, hogy ütős referencia legyen később neki az ügyfél,              
illetve jó helyekre jusson be általa. 
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NEM PÉNZBELI ELLENSZOLGÁLTATÁS 
A fenti 1. pontban megfogalmazott pénzbeli térítés helyett van lehetőséged valamiféle egyéb            
szolgáltatást kérni cserébe az ügyfeledtől. Ezt hívják bartelezésnek. 
 
Gondold át alaposan, hogy a másik fél milyen értéket tud számodra nyújtani. Ez lehet egy               
olyan szolgáltatás, amit a saját üzleted fejlesztéséhez tudsz használni. 
Például én úgy végeztettem el a weboldalam SEO elemzését Pál Zolival, hogy cserébe             
felajánlottam az ő és kedvese headshot fotóinak elkészítését. Vagy említhetném Nagy Dóri            
ügyvédet, akivel a szerződés mintáimat írattam meg egy pár ütős fotóért cserébe. Így én is               
relatíve kockázatmentesen tudtam kipróbálni az ő szolgáltatásaikat. 
 
Az is egy jó modell lehet, ha az egyéb, fotózáshoz nem közvetlenül kapcsolódó költségeidet              
tudod csökkenteni ezáltal. Például a kedvenc éttermed étlapjához befotózod az ételeket,           
cserébe fél évig ingyen ebédelhetsz ott.  
 
 
MIÉRT JÓ A PTN MUNKA? 
Nem mindig van lehetőséged konkrét ellenszolgáltatást kérni a munkádért cserébe. Hívjuk           
ezért most bartelezés helyett egységesen Pénzbeli Térítés Nélküli, azaz PTN munkáknak. 
 
Az ilyen “ingyen” munkák során rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz, és szakmailag is           
továbbfejlődsz. Abból a bizonyos 10.000 órából az első pár százat biztosan PTN munkákkal             
kell kezdened, hogy eljuthass később a szakmai csúcsra. 
 
Fotósként a rossz üzenet, ha azt látják a követőid, hogy nem produkálsz új munkát.              
Vannak hullámok a fizetős munkák áramlásában, az üresjáratokban is érdemes kitöltened           
az idődet. Egyrészt, hogy ne ess ki a gyakrolatból, másrészt pedig, hogy lássák az ügyfelek,               
hogy elfoglalt vagy, nehéz hozzád bejutni, ezáltal felértékelődik a munkád. 
 
Emellett az ilyen munkák során lehetőséged van megismerkedni a szakmabeliekkel,          
potenciális új ügyfelekkel, partnerekkel. Első kézből látják, hogy hogyan dolgozol, és           
személyes kapcsolatot tudsz velük kialakítani ezáltal (CJ szabály 3. pontja). Így aztán sokkal             
nagyobb eséllyel bíznak meg új munkákkal vagy ajánlanak fel partneri kapcsolatokat           
számodra. Ennél jobb marketing tevékenység kevés létezik. 
 
Az eddigi legnagyobb ügyfelemhez, a Morgan Stanley-hez úgy sikerült bejutnom, hogy egy            
Business Wine rendezvényre kitelepültem a stúdiómmal és helyben fotóztam a résztvevőket           
- mondanom sem kell: ingyen. Pontosabban nem ingyen, hanem azért cserébe, hogy ne             
kelljen kiállítói díjat fizetnem. A szomszédos kiállító, a Gastro Business klub vezetője            
végignézte, ahogy egész este dolgozom, majd ő maga is beállt pár fotóra. Nagyon             
megtetszett neki, amit csinálok, és felajánlotta, hogy elvisz az amerikai nagykövetség           
részére szervezett rendezvényükre, ahol magasszintű vezetők szerepelnek a meghívottak         
között. Itt szintén ingyen fotóztam egy egész napot, és többek között a Morgan Stanley egyik               
vezetőjét is sikerült lencsevégre kapnom. Neki is nagyon tetszett a munkám. Fél évvel             
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később, amikor aktuálissá vált a céges fotózás a MS-nél, nem volt kérdés, hogy engem              
fognak megbízni. Ez egyrészt igencsak jövedelmező volt anyagilag, másrészt nagyon erős           
referenciát sikerült szereznem a pénzügyi szektorban ezáltal. 
 
 
 
PTN MUNKA ALAPSZABÁLYAI 
A PTN ügyletekről ritkán szoktak szerződést írni. Jól válogasd meg tehát, hogy kivel kötsz              
ilyen üzletet. Ismerd meg lehetőség szerint előtte a másik felet személyesen, és alakuljon ki              
köztetek a kölcsönös bizalom. 
 
A legfontosabb alapelv az én nézeteim szerint, hogy részedről pontosan ugyanolyan           
minőségű szolgáltatást nyújts, mint a fizető ügyfeleknek. És ezt várd el a másik féltől is.               
A PTN munka is referencia munka lesz utána, és sosem tudhatod, hogy kihez fog eljutni. A                
fotósokra szokták mondani, hogy csak annyira jók, mint amennyire az utolsó fényképük jó.             
Ne vedd tehát félvállról a PTN munkát sem. 
 
Sajnos előfordult már velem, hogy visszafelé nem kaptam minőségi munkát. Egy videós            
partnerem, akinek korábban fizettem és nagyon meg voltam elégedve a munkájával, a            
második alkalommal, amikor barteleztünk, már nem vette elég komolyan a dolgát. Silány            
munkát végzett, ami nagyon bosszantott, mert tudtam, hogy mire képes, és nem azt kaptam              
cserébe ezúttal. Nem is dolgoztam vele többször, és nem is ajánlom másnak sem azóta. 
 
Nagyon fontos, hogy mindig legyen letisztázva előre, hogy milyen szolgáltatást fog kapni            
az illető, mennyi ideig tart a fotózás és hány db retusált kép van benne az egyezségben. Ez                 
legyen írásban is rögzítve! Így elkerülhetőek a kellemetlen helyzetek később. 
Megeshet ugyanis, hogy a PTN fotózást kapó ügyfél megpróbálja kihasználni az alkalmat,            
és mondjuk elviszi a párját/testvérét/gyerekét is a fotózásra, hogy csinálj már akkor róluk is              
egy pár képet, holott ez nem volt a megállapodás része. 
Gyakran előfordult velem az is, hogy az 5 db képet tartalmazó csomagomat ajánlottam fel,              
de az illetőnek annyira tetszettek a képek, hogy több kész képet szeretett volna. Mivel előre               
megállapodtunk, így nem volt kérdés, hogy a plusz képek árát ki kell hogy fizessék, és így                
nem is volt belőle vita. 
 
Egy bevált módszerem még, hogy amennyiben van rá mód, értékben összeegyeztetem a            
partner szolgáltatását az enyémmel. Pl. a Karizmatikus előadói tréning Bolya Imrével 69.000            
Ft-ba került volna, az én portré csomagom pedig 67.000 Ft-ba, így könnyen meg tudtunk              
egyezni. Ha nagyobb a különbség, akkor a maradékot készpénzzel rendezem. Így mind a             
két fél megbecsültnek érzi magát és a munkáját. 
 
Ha kizárólag a referencia érték és a portfolióm frissítése miatt vállalok le egy fotózást, akkor               
is megmondom az illetőnek, hogy mennyibe kerülne amúgy a fotózás. Ezáltal sokkal            
jobban meg fogja becsülni a kapott szolgáltatást. Plusz, amikor szóba kerül az ismerőseinél             
a fotózás, már rögtön tud mellé árat is mondani, ezáltal az ismerősei szemében is              
felértékelődnek a képeid. 
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Ha se pénzt sem egyéb szolgáltatást nem kapok cserébe a fotózásért, akkor törekszem             
arra, hogy az én szám íze szerint készüljenek el a képek. Ilyenkor ugyanis nem              
megrendelőként tekintek a másik félre, hanem modellként, így minimális a beleszólása a            
képek készítésébe. Ezt sokszor nehéz megértetni az illetővel, ezért itt is kulcsfontosságú,            
hogy még a fotózás előtt megfelelő legyen a kommunikáció. Például amikor kezdőként a             
stúdió headshot fotó portfoliómat raktam össze, akkor sokszor belefutottam abba, hogy           
egész alakos vagy kültéri fotókat is szeretett volna az illető. Erre válaszként mondtam, hogy              
a megállapodásunk headshot fotókra szólt, egyéb képeket is szívesen készítek, de annak            
ennyi meg ennyi az ára. Vita lezárva. 
 
Arra érdemes figyelni még, hogy a PTN munka elvégzéséhez rajtad kívül milyen            
munkatársakra van még szükséged. Én például profi sminkes nélkül nem vállalok női            
fotózást, ilyen esetben sem. A sminkesemtől viszont nem várhatom el, hogy ő is ingyen adja               
a munkáját az én ügyemhez. Ilyenkor vagy én saját zsebből kifizetem, vagy vele is külön               
megegyezek valami ellenszolgáltatásban. Például a sminkért cserébe a saját weboldalára          
elkészítem a reklám fotóit, de itt is odafigyelve az értékbeli egyeztetésre. 
 
Ha a portfoliód bővítése céljából fotózol valakit, akkor fontos, hogy legyen           
modellszerződésed az illetővel. Ebben legyen világosan leírva, hogy milyen felületeken          
fogod használni a képeket. Ide érdemes beletenni, hogy reklám célra is használhasd a             
képeket. Fizetős ügyfelek esetén is rákérdezhetsz erre, de az ő esetükben nem szabad ezt              
erőltetni, hiszen nem ez a fotózás célja. 
 
Mikor adjunk valódi ingyen munkát? 
Én két esetben nem szoktam semmilyen ellenszolgáltatást kérni a munkámért cserébe. Az            
egyik a családom tagjainak készített fotók. A másik pedig a karitatív tevékenység. 
Ilyenkor azt sem szoktam elárulni, hogy valójában mennyibe került volna a szolgáltatás,            
nehogy úgy érezzék, hogy tartoznak nekem bármivel is. 
 
 
PTN BUKTATÓI 
Oda kell figyelni, hogy kinek ajánlunk fel PTN munkát, ugyanis nagyon könnyen vissza             
tudnak élni a bizalmunkkal. Íme néhány gyakori példa, amivel szembe találhatod magad. 
 
1. “Ha ezt most ingyen bevállalod, akkor a következő munkákat majd mind neked             
adjuk.” 
Soha ne vállalj el egy munkát, ha ezt halljuk az ügyféltől! Mi fogja ugyanis biztosítani azt,                
hogy valóban betartják a szavukat a munka elvégzése után? Még ha valami szerződés             
féleséget írtok is, akkor is nehéz lenne érvényesíteni azt a későbbiek során, ha megszegik              
az ígéretüket. 
 
Sajnos sokszor előfordul, hogy ezzel a trükkel próbálnak ingyen munkát végeztetni a cégek.             
Minden egyes munkához keresnek egy újabb fotóst/sminkest/grafikust stb., akinek beadják          
ugyanezt a sztorit. Persze, előbb-utóbb ennek ki kellene buknia a szakmai körökben, és             
fekete listára kellene kerülnie ezeknek a cégeknek. A valóság viszont az, hogy ugyan             
léteznek szakmai fórumok, de a nagy verseny és egymásra fújás miatt nincs nagy             
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összetartás a szakmákon belül (tisztelet a kivételnek persze). Így sokáig tudják folytatni ezt a              
játékot az élelmesebb cégek. 
 
2. “Vállald ezt most be ingyen, mert jó referencia leszünk neked.” 
Ha az ügyfél szájából hangzik ez, az ritkán jelent valós értéket. Egy referencia akkor jó, ha                
az ügyfél annyira meg van elégedve a szolgáltatásunkkal, hogy önmagától rendszeresen           
ajánl minket az ismerőseinek. Azaz értékeli a munkánkat, szakmai hozzáértésünket, és           
tisztel minket mint partnert. A tapasztalat legtöbbször sajnos az, hogy igazán értékelni csak             
akkor tudunk valamit, ha az komoly pénzbe (vagy valami egyenértékű bartel ügyletbe) került             
számunkra. 
Majd mi magunk eldöntjük, hogy valóban jó referencia lesz-e az adott cég. És ha úgy               
döntünk, akkor magunk fogjuk felajánlani, hogy ingyen elvállaljuk-e a munkát. 
 
3. “Csak akkor fizetünk, ha meg vagyunk elégedve az eredménnyel.” 
Olyan is előfordulhat, hogy azzal kikötéssel próbálkozik a megbízó, hogy csak abban az             
esetben fizet ki minket, ha meg van elégedve a munkánkkal. Ez egy fokkal jobb szituáció,               
mint az előző, de azért érdemes résen lennünk. 
 
Csak abban az esetben szabad elfogadnunk az ilyen ajánlatot, ha marad “fegyver” a             
kezünkben a munka elvégzését követően. Fotózási szolgáltatás esetén pl. az elkészült           
képeket nem adjuk át az ügyfélnek, csak egy szép nagy logóval a képek közepén, egészen               
addig, amíg ki nem fizetnek. Ha ügyesen csináljuk a logózást, akkor a képen látható marad               
a kész kép minősége, ami alapján már eldönthető, hogy megfelelő-e a megrendelő számára,             
viszont felhasználni nem fogja tudni azt. 
 
Abban az esetben viszont, ha a feladatot helyben kell elvégeznünk, és azzal a             
szolgáltatásunkat be is fejeztük, akkor lehetőség szerint ne menjünk bele ebbe az alkuba.             
Egy sminkes például elkészíti a szép sminket, de utána nem fogja letörölni az ügyfélről, ha               
annak mégsem tetszik. A munkát elvégezte, az anyagokat felhasználta, költsége keletkezett.           
Innentől kezdve csak az ügyfél jóindulatára van bízva, hogy ki is fizeti-e, ami nem túl               
szerencsés helyzet. 
 
4. “Majd cserébe ajánllak sok ismerősömnek.” 
Legyünk óvatosak akkor is, amikor azzal keres meg minket az ügyfél, hogy ha ingyen              
megcsináljuk neki a munkát, akkor ő majd ajánl az ismerősének. A tapasztalatom az, hogy              
ilyen esetben a munka elvégzését követően, pár nap múlva már lankad az illető lelkesedése              
a promotálásunkkal kapcsolatban (tisztelet a kivételnek itt is), mivel érdeke már nem fűződik             
hozzá, hogy folytassa, hiszen a szép képeket már megkapta. Ha megkérdezik, hogy ki             
készítette róla a fotókat, akkor persze továbbra is elmondja és ajánl engem, de aktívan nem               
fog ügyfelet keresni nekem. 
Erre a helyzetre amúgy a legjobb megoldás egy egységes jutalék rendszer kidolgozása. Pl.             
ha megállapodunk valakivel, hogy ha hoz magával X ügyfelet, akkor őt ingyen elvállaljuk.             
Vagy később visszatérítjük neki a szolgáltatás árát, ha valóban bejött az ígért ügyfél szám. 
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KONKLÚZIÓ 
Véleményem szerint igenis szükség van arra néha, hogy pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül           
vállaljunk be munkákat. A mai napig van rá példa, hogy én is belemegyek ilyen              
egyezségekbe. 
 
Ha épp nincs fizetős ügyfelünk, akkor is érdemes munkákat vállalnunk, hogy legyen friss             
referencia munkánk. A facebook követőink számára viszont nem szükséges elárulnunk,          
hogy nem kaptunk pénzt valamilyen presztízs értékű munkáért. Fontos, hogy fenntartsuk           
kifelé a látszatot, hogy elfoglaltak vagyunk, ezzel is növelve a saját imázsunk. 
 
Arra viszont nagyon ügyeljünk, hogy kivel kötünk bartel üzletet. Gondosan nézzünk utána a             
másik félnek, és próbáljuk meg személyesen is megismerni, hogy eldönthessük,          
megbízhatunk-e benne. 
 
A magam részéről valódi ingyen munkát viszont sose vállalok, csakis családtagok és            
rászorulók részére. 
 
Természetesen mindenkinek magának kell mérlegelnie, hogy milyen elvek mentén vállal el           
“ingyen” munkákat. A fontos az, hogy legyenek stabilak ezek az elvek és ragaszkodjunk             
hozzájuk. 
A kulcs az, hogy egyértelműen, határozottan, és írásban is rögzítve (!) kommunikáljuk az             
ügyféllel az együttműködésünk kereteit, így elkerülhetőek a félreértésekből eredő         
kellemetlen helyzetek. 
 
 
 
 
 
HOGYAN TOVÁBB? 
Ha hasznosnak találtad az itt leírtakat, és volnának további kérdéseid, akkor szívesen látlak             
egy személyes konzultáción. Ezen a 1,5 órás beszélgetésen teljesen személyre szabott           
üzleti tanácsokkal tudlak ellátni. Emellett szakmai szemmel is végignézzük a portfoliódat,           
hogy olyan képekkel tudd megtölteni, amelyek vonzzák az ügyfeleket. 
A személyes konzultációra a hello@headshotacademy-re írt emaillel vagy ezen a linken           
keresztül tudsz: www.headshotacademy.com/jelentkezes 
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