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„Gyakran még a szakmai közvélemény sincs tisztában azzal, 
hogy
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– az eladásra kínált műtárgyak több, mint fele hamis;
– számos szakember szerint a világ múzeumaiban kiállított 
műtárgyaknak is több, mint a tíz százaléka hamis;
– nemcsak a régi és modern mesterek műveit hamisítják, 
hanem a kortárs művészek alkotásait is;
– hamisítványok nemcsak a festmények között bukkannak fel 
nagy számban, hanem a képző-és iparművészet valamennyi 
műfajában, így pl. a szobrok, bútorok, ékszerek esetében is.”

Forrás: HENT-Ne Dőlj Be program plakátja



MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK

A kulturális örökségvédelmi törvény (2001. évi LXIV. törvény): KULTURÁLIS JAVAK 

• Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti 
módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 
(7. § 11. pont)

• Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az 
emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és 
jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai - az 
ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti alkotások. (7. 10. pont)ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti alkotások. (7. § 10. pont)

Szerzői jogi törvény (1999. évi LXXVI. törvény)

• védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.

• Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e -
az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül
különösen: (…)

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon
létrehozott alkotás és annak terve,

(…)
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Kondor Béla (1931 -
1972)

IKARUS

11x9 cm
Rézkarc
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Rézkarc
Jelezve jobbra lent: Kondor

Forrás:http://www.kieselbach.hu/alkotas/ikarus_5431

http://www.kieselbach.hu/muvesz/kondor-bela_684


Rézmetszet, rézkarc nyomólemez szerzői jogi 
oltalma SZJSZT–08/15

A grafikus művész által alkotott, a rézkarcok elkészítéséhez használt
nyomólemezek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerinti művészeti alkotásnak minősülnek-e?
A nyomólemez az alkotási folyamat részeként létrejött közbenső mű; magában hordozza a
nyomólemezről nyomtatott végleges kép lényeges, egyéni, eredeti jelleggel bíró jegyeit; véglegesnyomólemezről nyomtatott végleges kép lényeges, egyéni, eredeti jelleggel bíró jegyeit; végleges
képtől, azaz szerzői alkotástól ugyan némileg eltérő, attól különböző, azonban a szerzői jogi
oltalomra önmagában alkalmas önálló szerzői műnek tekintendő.

„A rézkarc és rézmetszet nyomólemeze egy félkész, a rézmetszet, rézkarc nyomat elkészítésére
irányuló alkotói folyamat egy állomását megvalósító képzőművészeti alkotás, amely már
megtestesíti a szerzője szellemi alkotó tevékenységét, és így szerzői jogi védelemben részesül,
vagyis a nyomólemez mint önálló mű és műpéldány felhasználásához az Szjt. 16.§-a alapján a
szerző külön engedélye és jogdíjfizetés szükséges, ahogy ahhoz is, hogy ezen nyomólemezekről
a végleges nyomatot, rézkarcot, rézmetszetet, azaz a végleges, kész művet nyomtatással
előállítsák.”
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Az Szjt 70. §(1) bekezdése szerint eredeti műalkotás tulajdonjogának
műkereskedő közreműködésével történő visszterhes átruházásakor
szerzői díjat kell fizetni. E rendelkezést csak a műalkotás
tulajdonjogának első - a szerző részéről történő - átruházását követően
kell alkalmazni. E díjazásról nem lehet lemondani.

(2) E § alkalmazásában eredeti műalkotás a képzőművészeti alkotás
(pl. kép, kollázs, festmény, rajz, metszet, nyomat, litográfia, szobrászati
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(pl. kép, kollázs, festmény, rajz, metszet, nyomat, litográfia, szobrászati
alkotás), az iparművészeti alkotás (pl. falikárpit, kerámia, üvegtárgy) és
a fotóművészeti alkotás, feltéve, hogy azt maga a szerző készítette,
vagy olyan másolat, amely eredetinek minősül. Eredetinek minősül a
másolat, ha korlátozott számban a szerző maga készítette, vagy az
ő irányításával készült. A sorszámmal, a szerző kézjegyével ellátott,
vagy más alkalmas módon a szerző által megjelölt műpéldányt
ilyen másolatnak kell tekinteni.



„Nem illeti meg azonban a követő jog és a követő jogdíj a szerzőt

azok után a nyomatok után, amelyeket nem a szerző

irányításával, tudtával, hozzájárulásával állítottak elő a

nyomólemezről, mivel azok nem minősülnek a követő jog

alkalmazásában eredeti műalkotásnak, azok jogellenesen

7 / 7

alkalmazásában eredeti műalkotásnak, azok jogellenesen

létrehozott műpéldányok, amelyek tekintetében a szerzői

jogosult a jogellenes felhasználásra vonatkozó általános szabályok

szerint jogosult a Szjt. által meghatározott igényeket érvényesíteni

(például jogdíjigény).”
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Jeff Koons: Gazing Ball kiállítása
David Zwirner galéria, New York, 
[2013 május 8 - 2013. június 22] 
? 1-es sorszámú „Gazing Ball – Centaur and Lapith 

Maiden, 2013” kiállítása
Forrás: http://www.jeffkoons.com/exhibitions/solo/jeff-koons-gazing-ball

http://www.jeffkoons.com/exhibitions/solo/jeff-koons-gazing-ball


Jeff Koons: Gazing Ball – Centaur and Lapith Maiden, 2013

9

Forrás: http://www.jeffkoons.com/artwork/gazing-ball-sculptures/gazing-ball-centaur-and-lapith-maiden



Blue Art Ltd. v. David Zwirner, David Zwirner Inc.
6 millió dolláros kártérítési pere

Fabrizio Moretti galériatulajdonos 2014. június 24.-én megrendelte „Jeff Koons:
Gazing ball – Centaur ad Lapith Maiden” 2. sorszámú szobrát (összesen 3 példány
plusz egy artist’s proof) Zwirner műkereskedőtől és 2 millió dolláros vételárat
részletekben kifizette 2015 június végéig.

A szerződésben a mű átadásának napja nem került rögzítésre, de Moretti állítása
szerint szóbeli megállapodás alapján egy éven belül kellett volna leszállítani a
megrendelt szobrot. 10



2016 augusztus Moretti pert indított New Yorkban, 
legsúlyosabb vádja – Zwirner manipulált a 
példányszámokkal 

2015 májusában a Sotheby aukcióján Moretti szerint a megrendelt 2. 

példányszámú  szobor került 3. példányszámúként 1,8-2,5 millió $ példányszámú  szobor került 3. példányszámúként 1,8-2,5 millió $ 
becsértéken feltüntetésre (a szobor 2013-ban készült), de nem talált 
vevőre

2013. májusában ún. prototípus került kiállításra a galériájában, 

a 4.  példány  - ezt azonban nem tartja a hivatalos 
edíció részének Zwirner, mert ezt az öntvényt állítólag nem a művész 
készítette és nem került kereskedelmi forgalomba
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2016 NY Slip Op 32196 
(Supreme Court, New York County)

I. Szerződésszegés, szavatossági kikötés megsértése
- Szóbeli megállapodások kötőereje a szállítási határidő kapcsán v. delivery within 
„reasonable time”

Alperesek állították, hogy 2 éves várakozási idő Jeff Koon alkotásaira szokásos  

- A példányszámokkal való manipuláció ténykérdés, tanúkkal és további 
dokumentumokkal igazolandó

- Méretbeli eltérések 

„doctrine of perfect tender" - vevő elutasíthatja a megrendelt árut, amennyiben nem 
felel meg a szerződésben rögzített feltételeknek

méretbeli eltérés kihatással lehet a művészeti alkotás értékére és a vevő  jövőbeli 
eladási lehetőségeire

- Elállás a szerződéstől – súlyos szerződésszegés esete áll fenn, bizonyítandó
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II. Arts and Cultural Affairs Law 2006 (művészeti és kulturális ügyekről 
szóló törvény, „ACAL”) 15. szakaszának - Full  disclosure  in  the  sale  
of  certain visual art objects produced in multiples – megsértése

- ACAL§ 15.10. (1) (a)-(g) több példányszámban előállított szobor esetén a vevőt
a vételár megfizetése vagy a megrendelés leadását megelőzően a vevő kérésére
vagy amennyiben a vételár már kifizetésre került a mű leszállítást megelőzően, a
szállításkor vagy azt megelőzően tájékoztatni kell az alábbi adatokról:

művész neve; a mű címe; öntöde megnevezése vagy a személy neve, aki aművész neve; a mű címe; öntöde megnevezése vagy a személy neve, aki a
előállította; a példány előállításának folyamatát; méreteit; előállítás időpontját;
példányszámát annak meghatározásával, hogy a rendelkezésre álló információk
szerint az adásvétel időpontjában hány példány került már előállításra, kifaragásra

- Barry R. Osrager bíró szerint, ha az alperesek logikáját követnénk (akik 2016
augusztus 13. napján írt e-mailben tájékoztatták a vevőt a fenti adatok egy
részéről), akkor a vevő, aki dollármilliókat költ egy értékes műtárgy megvásárlására
csak a műtárgy leszállítása előtti utolsó percben kaphatná meg a tárgyra vonatkozó

releváns információkat.
13



III. Csalás    Csalárd indítékok, csalárd titkolódzás – elutasításra került

IV. Promissory Estoppel – felperes ezen a jogalapon előterjesztett 

kérelme, miszerint egyértelmű, határozott ígéretekben bízva kárt szenvedett 
elutasításra került

• A nemzetközi  műtárgypiacon a vásárlók pozíciója erősödik

• Több példányban létező műtárgy esetén többek között a mű méretének leírására, 
példányszám meghatározására, szállítási határidőre is kiterjedően javasolt 
szerződést kötni.

• Ptk.  6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] A felek kötelesek a szerződéskötési 
tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és 
tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Ha a szerződés létrejön, az a fél, aki  
ezen kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
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Képhamisítás és hamisítványokkal  kereskedés szerzői jogi 
megítélése 

SZJSZT 10/2006

Amikor egy meglévő védett eredeti mű forgalomba hozatali célú engedély nélküli lemásolása, az
eredeti szerző nevével ellátása, és a forgalmazása egy rosszul sikerült hamisítvánnyal történik,
ezzel a már említett vagyoni jogok (többszörözés, terjesztés joga) mellett sérül a szerző
személyéhez fűződő joga is: a mű egységének védelme. Az Szjt. 13.§-a értelmében:”A szerző
személyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyanszemélyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan
megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes.”

Amikor valakinek olyan művet tulajdonítanak, amit nem is ő alkotott, a polgári jog
szempontjából az általános személyiségi jogok sérelmét jelentheti, hiszen árt a szerző
életművének, hírének. (régi Ptk 75§, új Ptk 2:42.§)

A természetes személy magáncélra a műről engedély kérés és jogdíj fizetés nélkül másolatot
készíthet, ha az jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. (Szabad
felhasználás, Szjt. 35.§ (1) bek. 1. mondat.)

. 
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„Pete Doige 76”

• Forrás: Whitten Sabbatini, The New York Times

• https://www.nytimes.com/2016/07/10/arts/design/peter-doig-painting-lawsuit.html 
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Fletcher v. Diog 
• Szerzőség megkérdőjelezése - Peter Doig skót 

festőművész nem ismerte el a festményt saját alkotásaként, emiatt 
2013-ban Fletcher, korábbi börtönőr és chicagói műkereskedője a 
művészt beperelte 5 millió $ kártérítés megfizetésére és a mű 
eredetiségére vonatkozó nyilatkozat adására kötelezés érdekében eredetiségére vonatkozó nyilatkozat adására kötelezés érdekében 

• Eredetiség igazolása – Sotheby szakértője szerint a skót művész 
„védjegye az üres tájkép kísértetiességéről” ismerhető fel

- vizsgálták a művész által általában használt 
technikákat, motívumokat  

•   Peter Doig ellenbizonyítékai – 1979-ig nem festett festővászonra, 
megtalálta az eredeti művész testvérét, aki felismerte, hogy a 
festmény  az arizonai sivatagot ábrázolja, ahol az édesanyjukkal éltek
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https://www.youtube.com/watch?v=b6Uq0gwLvig&index=2&list=PL3OUgFd7UI0u8iki0PrI2MmzpjAcakDWj



• Művész jóhírnevének sérelme – LSD fogyasztó,
aláírásának eredetisége

• Elhúzódó bírósági eljárás évekig elvonta a
nemzetközileg elismert, alkotói csúcsán lévőnemzetközileg elismert, alkotói csúcsán lévő
festőművész figyelmét – 2016. augusztus 23-án
utasították csak el a kártérítési keresetet

• WIPO 2017 hírlevele – alternatív vitarendezési
fórum
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A műkereskedők

I. Műkereskedők fogalmi meghatározása

Szjt. 70. § (3) E § alkalmazásában műkereskedőnek minősül a műalkotásokat forgalmazó 
természetes vagy jogi személy. (Hatályos megfogalmazás: 2016. VII. 28-tól) – követő jognál.

azaz bármilyen szervezeti formában működő aukciós házak, művészeti galériák és általában 
bárki, aki műalkotásokat hivatásszerűen forgalmaz

II. Beadó- Aukciósház – Vevő jogviszonyaII. Beadó- Aukciósház – Vevő jogviszonya

Eladási bizomány esetén az adásvételi szerződés a bizományos és a vevő között jön
létre, így e szerződés eredményes megtámadása esetén az eredeti állapotot a vevő és a
bizományos között kell helyreállítani.

(1882/2008. számú gazdasági elvi határozat)

Beadó (megbízó) és a műkereskedő (bizományos) között bizományi szerződés jön létre; aukciós vevő és a
műkereskedő között adásvétel

Beadó vállalt szavatosságot a műtárgy eredetiségéért; az adásvétel annak sikeres megtámadása folytán
érvénytelenné válik, az érvénytelenséget a szerződést megkötő felek egymás között jogviszonyában kell
levonni, a beadó és a műkereskedő közötti jogvita elbírálása külön per tárgya lehet

Legfelsőbb Bíróság Gfv.XI.30.362/2007/7. felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete



Műkereskedőt terhelő „kellő gondosság és körültekintés” fogalma

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ kiadványa (szerző: Dr. Buzinkay Péter, 2015)
alapján alapvető elvárás, hogy az értékesítésre kínált műtárgyról egyértelmű meghatározást adjon, sőt értékesebb
tárgy esetén az eredetiséget igazoló iratot is mellékelje a számlához. Kétes eredetű, hamis vagy meghamisított, lopott,
csempészett műkincsek közvetítésében akkor se vegyen részt, ha az nagyobb haszonnal lenne értékesíthető. Ugyancsak
kötelessége a műkereskedőnek, hogy a külföldi vevőket tájékoztassa az esetlegesen fennálló kiviteli
engedélykötelességről is. Védett műtárgyak esetén az adásvételt írásbeli szerződés alapján kell megkötni, s azengedélykötelességről is. Védett műtárgyak esetén az adásvételt írásbeli szerződés alapján kell megkötni, s az
adásvételt a Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda részére be kell jelenteni. Akár bolti, bizományos, vagy aukciós
eladásról legyen szó, a védett műtárgyakkal kapcsolatos állami elővásárlási jogot a Műtárgyfelügyeleti Iroda
gyakorolja. Védett műtárgyak esetén a műkereskedőt és a tulajdonost egyetemlegesen terhelő adatváltozási bejelentés
azért is szükséges, mivel a védett műtárgyak új tulajdonosait is nyilvántartásba kell vennie a műtárgyfelügyeleti
hatóságnak.

• tudnia kell, hol lehet a védett, vagy a lopott, eltűnt műtárgyakról tájékoztatást szerezni: a Műtárgyfelügyeleti Irodától
kérvényezni, vagy a Forster Központ honlapján, az adatbázisok nyilvános felületein

• műtárgyhamisítás elleni küzdelem jegyében a szövetség tagjai számára a Kétséges eredetiségű művészeti alkotások
adatbázisát is létrehozták

• Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetségé Etikai Kódex - a becsületes üzleti magatartás, az elvárható
piaci és más üzleti tevékenység és a tisztességes versenyzés erkölcsi (etikai) szabályait határozza meg tagjai részére

pl: „az utánzás vagy az eredeti műtárgyra alaptalanul utaló megtévesztő jegyek használata elitélendő, a nem eredeti
műtárgyon jelezni kell annak kópia jellegét” (Forrás: http://www.mukereskedok.hu/oldalak/6/etikai-kodex)

UNESCO, ICOM etikai ajánlásainak ismerete
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A New York-i Knoedler & Company Galéria 165 éves pályafutása 
után bezárta kapuit

• polgári per indult a Knoedler & Company igazgatóival szemben
• 1994 és 2009 közötti időszakban a Galériában rengeteg hamis kép került eladásra, többek 
között Jackson Pollock, Mark Rothko művei
• a hamis képeket a Long Island-i műkereskedő Glafira Rosales adta át a galériának árverésre 
bocsátás céljából, 2013-ban Ms. Rosalest csalás bűntettének elkövetése miatt bűnösnek 
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bocsátás céljából, 2013-ban Ms. Rosalest csalás bűntettének elkövetése miatt bűnösnek 
találták 
•a nyomozások során kiderült, hogy a képeket egy kínai festő Pei-Shen Qian alkotta Queens-
ben, aki a képeket Ms. Rosales megbízása alapján készítette
• a Galéria összesen 40 hamis képet adott el műgyűjtőknek
• amikor a perre nyilvánosságra került a Galéria hirtelen, 165 évnyi működés után bezárt
• A per felperesei Eleanore and Domenico De Sole, akik 2004-ben egy hamis Rothko festményt 
vásároltak a Galériától 8.3 millió dollárért
• a per részben peren kívüli egyezséggel zárult 2016 februárjában
• több hasonló per van még mindig folyamatban mind a Galéria, mind annak igazgatói ellen

http://www.artnet.com/artists/jackson-pollock/
http://www.artnet.com/artists/mark-rothko/
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Domenico and Eleanore De Sole sit behind Ann Freedman and her defense team. 
ILLUSTRATION: VICTOR JUHASZ Forrás: http://www.artnews.com/2016/04/25/the-big-fake-behind-the-scenes-of-

knoedler-gallerys-downfall/



2017 április 11 – svájci Oliver Wick és a las vegasi kaszinótulajdonos, a 2008-ban 7,2 
millió dollár értékben hamis Rothko képet vásárló Frank Fertitta egyezsége a 
manhattani bíróság előtt
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„A művészet világa a színlelés világa. 

A műtárgyhamisító minden képén, 
minden hamisítványán aranyat csinál az 
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minden hamisítványán aranyat csinál az 
egyszerű vonalakból.”

(Elmyr de Hory)

http://www.citatum.hu/szerzo/Elmyr_de_Hory


Köszönöm a figyelmet!



• https://www.youtube.com/watch?v=iir236FV
WlM

• https://www.youtube.com/watch?v=aC4PUmQ
2W-g2W-g
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