
Vitatott művek adatbankja 
 
A „Vitatott művek adatbankja” létrehozásának és működésének tapasztalatai 
Németországban 
 
Új utak a műtárgyhamisítás elleni harcban 
Budapest 2012. november 20. 
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A „Vitatott művek adatbankja” elnevezés 
magyarázata 

• A „Hamis művek adatbankja” elnevezés tudatos mellőzése 

• A műveket a szövetség tagjai minősítik „vitatottnak” 

• A vezető szakértők által végzett vizsgálatok a legtöbb esetben igen 

költségesek és gyakran nem szükségesek 

• A műszeres vizsgálatok túl drágák 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Az adatbank céljai 

Áttekintés a műkereskedelemben felbukkanó hamisítványokról és 

vitatott művekről 

 

Az aukciósházak közötti kommunikáció javítása 

 

A hamisítványok tudatos forgalomba hozása bizonyításának segítése 

  

Az adatbank hatékonysága mindenekelőtt az aukciósházak által 

történő aktív használatától és a szakértők közreműködésétől függ 

 

 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Az adatbank létrehozása 

2005   Az adatbank létrehozása 

 

2010 január: Egy munkatárs beállítása 

 

2010 szept.:  A Beltracchi-ügy napvilágra kerülése 

 

2012   Új szoftver kifejlesztése az adatbankhoz 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Alapelvek 

 Az adatbankot a Német Művészeti Aukcionátorok Szövetsége (BDK) 
kezdeményezte 
 

 A BDK az adatbankot (szoftwer + státusz) saját eszközeiből 
finanszírozza 
 

 A BDK tagjai számára az adatbank használata díjmentes 
 

 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Az adatbankkal foglalkozó munkatárs feladatai 

1. Kapcsolattartás: 
• a tagokkal  
• a sajtóval 

• a rendőrséggel 
• a műkereskedők szervezeteivel 
 

2. A BDK-tagok képzése 
 

3. A különböző hamisítvány-archivumok feltérképezése és bevonása: 
• Monográfusok 

• Hagyaték-kezelők 
• Alapítványok 
• Műkereskedők / Galériások 
 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Hozzáférés az adatbankhoz 

1. Az adatbankkal foglalkozó munkatárs   
(korlátlan hozzáférés) 
 

2. BDK-Tagok  
(korlátlan hozzáférés a kereséshez, feltöltéshez, kommentáláshoz) 
 

3. Szakértők (monográfusok)  
(hozzáférés „saját” művészeikhez) 
 

4. Rendőrség  

(igen erősen korlátozott hozzáférés) 
 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Az adatbank tartalma 

Képzőművészeti (kizárólag egyedi) alkotások: 
 Festmények 
 Szobrok (bronzok és sokszorosított munkák kivételével) 

 Papíralapú munkák 
 

2013-tól edíciók is: 
 Grafika 
 Fotó 
 Bronzok 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Login 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Keresés 

A művész kiválasztása egy gördülő menü 

segítségével 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Célzott keresés 

Egy mű vagy azonos műfajú alkotások 

kiszűrése 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Keresési eredmények 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Példa egy vitatott műre 

Egy műhöz maximum öt 

ábra tartozhat 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Részletek a kiválasztott műhöz 

Részletes adatok a 

műhöz 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Proveniencia-információk 

• Adatvédelmi okokból általában csak a műre vonatkozó adatok szerepelnek, 

személyekre vonatkozók nem 

• Személyi adatok iránt adott esetben az adatbanki bejegyzés szerzőjétől lehet 

érdeklődni 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Kommentár-funkció 

A kommentár mindig az információt bevivő szakértő személyes véleményét tükrözi. Itt 

nevezhetők meg pl. az eredetiséget kétségessé tevő okok vagy egy műszeres vizsgálat 

eredményei 

 

Más felhasználók kommentálhatják a bejegyzést, de nem változtathatják azt meg 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Új tétel felvitele 

A maszkba mindazon információk beírásra 

kerülnek, melyekhez a többi felhasználónak 

hozzá kell tudni férnie 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Grafikák, fotók és bronz plasztikák adatbanki 
szerepeltetésének sajátosságai 

1. A hamisításra utaló jelek fotón történő megjelenítése gyakran alig 
lehetséges 
 

2. A kiindulópontot az ismert oeuvre-katalógusok jelentik 
 

3. Az esetleges hamisításra utaló jelek figyelmeztető jelzésként való 
szerepeltetése az oeuvre-katalógusban szereplő sorszám alatt 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Dokumentumgyűjtemény 

A hamisítványokkal kapcsolatos eljárásmódra és a felhasználók jogi helyzetére 

vonatkozó dokumentumok mintái: 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Az adatbank további funkciói 

Hír-Blog: 

Tájékoztatás és véleménycsere aktuális hamisítási ügyekről és tendenciákról 

 

Hírlevél: 

Az adatbankba frissen bevitt művekről és az új blog-bejegyzésekről egy 

rendszeres hírlevél tájékoztat 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Új funkciók 2013-tól 

 
 Az „Információk a művészről” rovat szisztematikus kiépítése  

(a művészhez kapcsolódó hamisítási ügyek érdekes 
dokumentumai pdf formában csatolhatók) 
 

 Szakértők adatbázisa 
 

 Adatbázis műszeres vizsgálatokhoz 
 

 „Hamisítók“ adatbankja (linkkel a vitatott művekhez) 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Együttműködés a BildKunst szerzői jogvédő 
szervezettel 

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a 
hamisítványokat rögtön át lehet adni a 
rendőrségnek, ill. az ügyészségnek 
 
 A művész halála óta még nem telt el 

70 év 
 

 A szerzői jog megsértésének 
nyilvánvalósága (Teljes vagy 
részleges másolat) 
 

 Aláírt  árverési szerződés 
 

 

A kölni törvényszék 2008. 

novemberi határozata 
 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Jövőbeli tervek 

 Együttműködés más nemzeti és nemzetközi műkereskedői 
szervezetekkel 
 

 Országos konferencia szervezése a hamisítás témakörében 
 

 A jogi keretfeltételek javítása 
 

 
 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Összegzés 

 Az összes érintett közötti gyors és megbízható kommunikáció a 
hamisítványok felderítésének legjobb eszköze 
 

 Az államnak kell a keretfeltételeket megteremtenie a 
hamisítványok piacról történő kivonásához 
 

 Az állami oldalnak is rendelkeznie kell szakemberekkel a 
hamisítványok elleni fellépéshez 
 

 
 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Kapcsolat 

VAN HAM Kunstauktionen 
 
vagy 
 
Aline Miebach 
(az adatbankkal foglalkozó 
munkatárs) 
datenbank@kunstversteigerer.de 
www.kunstversteigerer.de  

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4
mailto:datenbank@kunstversteigerer.de
http://www.kunstversteigerer.de/


Az ún. Jägers-Gyűjtemény katalógusa 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Az adatfelviteli maszk 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Adatfelviteli maszk grafikákhoz 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


Adatfelviteli maszk fotókhoz 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4


További információk a művészekről 

http://service.kunstversteigerer.de/de/cmd/auk/a/2/?PHPSESSID=pfu6uqj99o6dv46t1md4jnksk4

