
 
AZ ERŐDRENDSZERRŐL OBJEKTÍVEN 

A komáromi erőd a fotográfusok objektívén keresztül 
 

Tisztelt fotográfus Kollégák! 
 

Az Ász Stúdió és a komáromi Pro Castello Comaromiensi nonprofit szervezet együttműködésében  
a fenti címmel készül az UNESCO Világörökség címre pályázó erődrendszert bemutató 

képes könyv és kiállítás.  
Az album és a tárlat alkotásai a komáromi erődrendszer mai állapotát dokumentálják és rögzítik a 

fotóművészet eszközeivel. Ezek a képek az alkotó egyéni látásmódján keresztül tükrözik majd  
e fontos történelmi hagyatékunk pillanatnyi állapotát. 

 
Egy különleges felkéréssel fordulunk Önökhöz.  

Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha kitűnő alkotásaikkal  
Önök is hozzájárulnának a mű megszületéséhez ! 

 
Az érdeklődők számára ebből az alkalomból szervezünk a komáromi Öreg és Új vár falai közt, 

valamint az erődrendszer egyes vonalain haladva egy-egy napos találkozót, hogy múltunk épített 
örökségének szépségeit objektíven keresztül saját látásmóddal, a fotográfus szemével kerüljenek 
bemutatásra. 

Azok a fotográfusok, akik már megörökítették a közelmúltban az erődöt és úgy gondolják, 
hogy a képek megfelelnek felhívásunknak, elküldhetik alkotásaikat elektronikusan a szervező  
e-mail címére.  

Kérjük, hogy a résztvevők az elkészült képeket CD-n, DVD-n, illetve elektronikus levélben 
legkésőbb 2010. aug. 31-ig juttassák el a szerződésben feltüntető posta, ill. elektronikus levélcímre.  

A fotográfiák a szervezők által felkért szakmai zsűri elbírálása és válogatása alapján kerülnek 
közlésre a könyv lapjain, illetve lesznek bemutatva a kiállításon.  
 
A zsűri tagjai:  
Struhár Ladislav 

QEP, Szlovákiai Professzionális Fotográfusok Szövetsége, fotóművész, Galgóc (Hlohovec), Szlovákia 
Szabó Béla 

EFIAP, Magyar Fotóművészek Szövetsége, fotóművész, Öttevény, Magyarország 
Eifert János 

EFIAP, Magyar Fotóművészek Szövetsége, fotóművész, Budapest, Magyarország 
Polák Ágnes 

grafikus, Komárom (Komárno), Szlovákia  
Gráfel Lajos 

a Pro Castello Comaromiensi n.p.szervezet igazgatója, Komárom (Komárno), Szlovákia 
 

A könyvbe került művek fotográfusai egy rövid arcképes önéletrajz keretében lehetőséget 
kapnak szakmai tevékenységük bemutatására is. Terveink szerint a kiadvány B5-ös méretű, kb. 



200-250 oldal terjedelmű lesz, négynyelvű szöveggel, színes kivitelben, keménykötéssel, 1000 
példányban.  

A szöveges bevezető részben Gráfel Lajos, korabeli metszetek és fényképek segítségével 
ismerteti az erőd építés-, illetve hadtörténetét. A könyv további részében az alkotók fényképei 
szerepelnek az alkotók neveivel. Az oldalak mennyiségét az alkotó saját kívánsága szerint 
választhatja meg. A könyv befejező részében az alkotók rövid életrajza (szakmai, művészeti 
önéletrajza) és önarcképe, ill. elérhetősége lesz feltüntetve. A könyv ennek része nem számítódik 
be az alkotói oldalakba.  

Az Ász Stúdió, mint a kötet kiadója vállalja a zsűri által közlésre szánt anyag összegyűjtését, a 
teljes nyomdai előkészítését (borító tervezés, grafikai elrendezés, tördelés), továbbá a nyomdai 
munkálatok műszaki ellenőrzését, valamint a könyvek terjesztését.  

A kiadványban szereplő fotográfusoknak az elkészült kötetekből 1 szerzői tiszteletpéldány jár. 
Az alkotók számára további példányok vásárlása is lehetséges nyomdai áron. A szerzői példányon 
felüli igényt előre kérjük jelezni.   

A kiállítás 2010. október 17-én, vasárnap 14 órától ünnepélyes keretek között kerül 
megnyitásra a rév-komáromi Új vár volt lőszerraktár felújított épületében . 

A kiállításon helyet kapnak a szakmai zsűri által kiválasztott fotók a kiadványban szereplő 
képekből. A fotók egységesen, 50x70 méretű paszpartuban kerülnek kiállításra. A kiállításon az 
alkotó rövid életrajza, ill. portréja is szerepel A4-es formátumban. Mint ahogy a kötetben, úgy a 
tárlatban is olvasható lesz az erődrendszer rövid történeti áttekintése. A tárlat előkészítését és 
kivitelezését, medializálását, továbbá a meghívók elkészítését a szervezők végzik. 
A kiállítás terveink szerint további városokban, településeken is bel- és külföldön egyaránt 
bemutatásra kerülne.  
   
Részvételi feltételek: 
- regisztráció 2010. júlus 20-ig a postai, vagy elektronikus úton eljuttatott kitöltött és aláírt  

részvételi, illetve együttműködési szerződéssel együtt  
- részvételi díj befizetése személyesen, vagy banki átutalással „ERŐD” jelszóval 2010. aug. 5-ig 
 
Részvételi díj 
- könyv - 2 oldal 50 Euro, további dupla oldalak 25 Euro (ez magába foglalja a nyomdai 

előkészítési munkálatokat és nyomdaköltségeket) 
- kiállítás - a fotók nyomtatása, paszpartuzása 15 Euró/fotó (a fotók előkészítését, kivitelezését 

vállalja az Ász stúdió) 
       

Szponzori részvétel - Támogatók 
A részvételi díjakat szponzor is kifizetheti. Ebben az esetben a szponzor feltüntetésre kerül a 

könyvben és a kiállításon egyaránt.  
 
AZ ERŐD FÉNYKÉPEZÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJAI: 
2010. július 4. 
Egész napos fotózás az öreg és új vár falai közt délelőtt 9 órától. Szakmai vezetéssel a helyszín 
megismerése, amely kb. 1,5-2 óra időtartamú. Ezt követően szabad fotózási lehetőség egész nap 
2010. július 11. 
Egész napos fotózás az öreg és új vár falai közt délelőtt 9 órától. Szakmai vezetéssel a helyszín 
megismerése, amely kb. 1,5-2 óra időtartamú. Ezt követően szabad fotózási lehetőség egész nap 
2010. július 25. 
Az erődrendszer bástyáinak körbejárása a város körül, a Nádor vonal mentén, egészen a Vág vonali 
bástyákig. A szakmai vezetéssel, Gráfel Lajos kíséretében olyan helyekre fogunk bejutni, ahová 
csak a vezetőnkkel lehetséges. Itt is lehetőségünk lesz a fényképezésre. 
2010. augusztus 8.  
Egész napos fotózás az öreg és új vár falai közt délelőtt 9 órától. Szakmai vezetéssel a helyszín 
megismerése, amely kb. 1,5-2 óra időtartamú. Ezt követően szabad fotózási lehetőség egész nap 
2010. augusztus 29.  



Egész napos fotózás az öreg és új vár falai közt délelőtt 9 órától. Szakmai vezetéssel a helyszín 
megismerése, amely kb. 1,5-2 óra időtartamú. Ezt követően szabad fotózási lehetőség egész nap 
 

A szervezett egész napos fotózásra a belépő személyenként 3 Euró. 
Csoportos érdeklődés esetén (minimum 10 személy) a kijelölt időpontokon kívül is biztosítjuk 

az erőd fényképezését, ill. a hajnali órákban, vagyis napkeltekor is lehetőség nyílik a fotózásra. Az 
időpontokat kérjük minél előbb az alábbi táblázatokban bejelölni és a szervező címére elküldeni.  
 

Szabó László, AFIAP, E-MAFOSZ 
főszervező 

 
Tervünket támogatta és kivitelezéséhez anyagilag hozzájárult Komárom Városa. 

 
További információk: tel: 00421 905 257 662, 00421 915 705 605 
e-mail: szaboaszfoto@gmail.com, helioslaci@gmail.com  

Részvételi regisztráció a tervezett időpontokban 
 
 
 
 

Név:  

Lakcím:  

Telefon:  

E-mail:  

 
 
Időpont (karikázza): 

 2010. július 4. 
 2010. július 11. 
 2010. július 25. 
 2010. augusztus 8. 
 2010. augusztus 29.  – Magyar fotográfia napja 
  

 
Fotózás napkelte idején: 

 igen 
 nem 

 
 
 
Az esetben, ha több napot szeretne eltölteni Komáromban, igényét időben ismertesse a szállás 
bebiztosítása érdekében !   
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Elküldve ............................. 
 
 
 

.................................... 
aláírás 

 
 
 
 
 
 

Csoportos részvételi regisztráció  
(minimum 10 személy) egy időpontra  

 
 

 
S.sz. 

 
Név 

 
Lakcím 

 
email 

 
Telefon 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     



15     

 
Időpont: .............................. 
  
Fotózás napkelte idején (karikázni):     

 igen 
 nem 

 
Az esetben, ha több napot szeretne valaki eltölteni Komáromban, igényét időben ismertesse 
a szállás bebiztosítása érdekében !   
 
Elküldve ............................. 
 

.......................................... 
a csoport vezetőjének aláírása 

Együttműködési szerződés 
 

I. cikkely 
Szerződő felek 

 
Résztvevő:   ................................................................................... 
Lakcím:        ................................................................................... 
Telefon:        ................................................................................... 
e-mail:          ................................................................................... 

 
 Kivitelező: ÁSZ STÚDIÓ – Szabó László 
 Postai cím: Polák Ágnes, Dunajské nábr. 44/11, 945 01 Komárno 
 Telefon: 00421 905 257 662, 00421 915 705 605 
 e-mail: szaboaszfoto@gmail.com, helioslaci@gmail.com 
 IČO: 34372121 
 bank: Poštová banka a.s. Bratislava, pobočka Komárno 
 č.účtu: 12629121/6500 
 IBAN: SK1965000000000012629121 
 BIC: POBNSKBA 
 
 
 

II. cikkely 
A szerződés tárgya 

 
1. A kivitelező vállalja az ebben a szerződésben leírt feltételek alapján a résztvevő részére  

elkészíteni a következőket:   
 a/ könyv – alkotói bemutatkozását a könyvben 
 b/ kiállítás – fényképek nyomtatását és paszpartuzását 
2.   Elvégzendő munkák a mű elkészítésére: 

a/ fényképek előkészítése nyomdai minőségben, a könyv grafikai és nyomdai     
előkészítése, nyomtatása, melyben a résztvevő alkotó  ............ dupla oldalt igényel 
b/ a kiállításra kerülő képek előkészítése nyomtatásra, paszpartuzása: .......db. foto 

3.   A szerződés tárgyát a mű kivitelezéséhez szükséges munkák és anyagok tartalmazzák. 
 
 

III. cikkely 
Határidők 
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1. A tárgy kivitelezési időpontja: 2010. október 17. 
2. A munkák kezdete: 2010. augusztus 6. 
3. A résztvevő vállalja a befejezett és kivitelezett mű átvételét az ebben a szerződésben vállalt   

feltételekkel összhangban. 
4. A tárgy kivitelezési időpontjának teljesítése függ a résztvevő és kivitelező megfelelő időbeni 

együttműködésétől. 
 

IV. cikkely 
A tárgy pénzügyi fedettsége 

 
1.   A szerződő felek megegyezése alapján valósul meg a tárgy pénzügyi fedettsége. 
2.   A tárgy kivitelezési ára: ................  Euro 
  a/ első duplaoldal a könyvben 50 Euro, további duplaoldalak 25 Euro 
  b/ a fényképek nyomtatása és paszpartuzása 15 Euró/fotó 
3.   A tárgy kivitelezési ára a kivitelezőnek legkésőbb 2010. augusztus 5-ig befizetésre kerül. 

 
 

V. cikkely 
A résztvevő kötelezettségei 

 
1. A résztvevő vállalja képeinek minőségben való eljuttatását a kivitelezőnek. 
2. A megállapodásban szereplő oldalszámnak megfelelő részvételi díj átutalását a kivitelező 

számlaszámára a IV. cikkely szerint a résztvevő vállalja. 
3. A kivitelező értesíti a mű elkészítéséről a résztvevőt. A résztvevő kötelezettséget vállal annak 

átvételéről. 
 

VI. cikkely 
A kivitelező kötelezettségei 

 
1.   A mű kivitelezésének ideje alatt a kivitelező köteles azonnal tájékoztatni a résztvevőt 

bárminemű változásról amelyekről nem tárgyal e szerződés. 
2.   A kivitelező a nyomdai munkálatok megkezdése előtt köteles értesíteni a résztvevőt a mű 

ellenőrzésére. 
3.   A kivitelező vállalja a könyv és a kiállítás szervezésével összefüggő teendőket, a képanyag 

begyűjtését, a képek technikai előkészítését a nyomda számára. 
4.   A résztvevők anyagi hozzájárulásának begyűjtését, majd a nyomtatási munka megrendelését a 

nyomdától és a nyomdaszámla kiegyenlítését a kivitelező vállalja. 
 

 VII. cikkely 
Szerzői és személyiségi jogok 

  
1. A résztvevő ezen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az általa átadott képek szerzői 

jogával rendelkezik. Ezen felül megszerezte a képen látható személyek hozzájárulását a képnek 
az albumban történő megjelentetéséhez. Szerzői vagy személyiségi jogi kérdésekben a 
felelősséget a szerző vállalja, ez a kivitelezőt nem érinti. 

2. A résztvevő a képeket a szerződés II. cikkelyében összefoglaltak céljából adja át a 
kivitelezőnek, ill. azok propagálására. A képek szerzői és további felhasználásokat érintő joga a 
résztvevő szerzőé marad, arra a továbbiakban a kivitelező semmilyen formában nem tart igényt. 

 
VIII. cikkely 

Személyi adatok védelme 
 

1. A kivitelező a résztvevő által rendelkezésre bocsátott személyi adatokat csak a II. cikkelyben 
meghatározottakkal kapcsolatosan használja, azokat harmadik személynek nem adja át. 

 
IX. cikkely 

A szerződés felbontása 



 
1. A szerződő felek megegyezésével. 
 

X. cikkely 
Záró rendelkezések 

 
1. E szerződés bármilyen változtatása vagy kiegészítése a szerződő felek részére kötelező csak 

mindkét fél elfogadása és aláírása esetén lehetséges. 
2. Javaslatokat a kiegészítésekre minkét szerződő fél készíthet. 
3. Ez a szerződés két példányban készül, amelyből egy példányt a résztvevő és egy példányt a 

kivitelező vesz át. 
 
 
Komárom, 2010. …………………. 
 
 
………………………… ……………………….. 
 résztvevő    kivitelező 


