
MŰTÁRGYPIAC ÉS BEFEKTETÉS KÉPZÉSI PROGRAM 
 

VAGYONT KEZEL? BEFEKTET? GYŰJT? TANÁCSOT AD? 
 

Legyen a jövőben MEGBÍZHATÓ ART CONSULTANT, vagy SIKERES GYŰJTŐ, 
EREDMÉNYES BEFEKTETŐ - most bevezetjük az ART-WORLD izgalmas világába! 

 

 

Ismerkedjen meg a befektetések legizgalmasabb terepével - a művészeti vásárok, aukciók, 
művészeti befektetési alapok – világával, a már gyakorlatban működő műtárgy 
vonatkozású befektetési konstrukciókkal, az értékképző mechanizmusainak logikájával.  

A művészeti piacon az utóbb években forradalmi változások mentek végbe, a modern és 
kortárs művészet iránti érdeklődés robbanásszerűen felerősödött, a piac globálissá vált, az 
árak korábban sosem látott magasságokba szöktek. Egyre többen fedezik fel a műgyűjtést, 
mint befektetési lehetőséget, amely egyszerre jelent intellektuális izgalmat, érzelmi 
kötődést. Ennek következtében egyre több globális pénzügyi tanácsadó cég indít kifejezetten 
ennek a célcsoportnak szóló szolgáltatásokat, azzal a céllal, hogy segítsék a piac szereplőinek 
egymásra találását és együttműködését. 

A műtárgypiacon, annak hazai és nemzetközi intézményrendszerében való eligazodás 
speciális szakmai ismereteket igényel, e nélkül komoly kihívást jelent a befektetők és 
vagyonkezelők számára a műtárgyak bevonása a befektetési portfóliókba. A képzés ezen a 
területen kíván célzott és jól hasznosítható ismereteket nyújtani: a képzőművészeti 
szcénában aktív szakemberek és a globális műtárgypiacon is otthonosan mozgó 
magángyűjtők és elemzők segítségével a program bevezetést kínál a globális és hazai „art 
world” működésének hátterébe és gyakorlati kérdéseibe.  

A program fókuszában – mint a legjellemzőbb művészeti befektetési „termék” – , a modern 
és kortárs festmények állnak, de az előadásokon szó esik más képzőművészeti ágak 
műtárgyainak sajátosságairól is. 



KÉPZÉSI IDŐPONTOK  

2019. október 30., november 6., 13., 20., 27., december 4. és 11. 
A képzés alkalmanként 17:00‐20:00 óra között (egy szünettel) zajlik. 
 
A képzést galéria-, műterem-, festményvizsgálati laboratóriumi látogatás,  
filmvetítés egészíti ki! 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 
• minden olyan befektetési szolgáltatási, privátbanki, vagyonkezelési területen 

dolgozó munkatársnak, aki mint art consultant ügyfeleinek izgalmas, minőségi, 
kihívást jelentő szolgáltatást kíván nyújtani; 

• mindazoknak, akik a művészet iránt érdeklődnek és meg akarják ismerni a műtárgyak 
és kereskedés izgalmas világát! 

• mindazoknak, akik saját gyűjteményt szeretnének kialakítani, illetve a már meglévő 
kollekciójukat kívánják bővíteni; 

• minden olyan érdeklődő számára, aki nyitott a műtárgypiac izgalmas világának 
felfedezésére. 

 
 

 

TEMATIKA 
 

I. MODUL  –  MŰTÁRGY MINT BEFEKTETÉS  
• Az art advisor és az art consultant szerepe  
• Trendek a magyar műtárgypiacon  

 

II. MODUL  –  A MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYRENDSZEREK HIERARCHIÁJA,  
                     A MŰTÁRGYPIAC SZEREPLŐI  
• A globális műtárgypiac változása  
• Kánonképző közintézmények és a non‐profit intézmények szerepe  
• Az üzleti galériák és a műtárgypiac intézményrendszere 
• Galériások, kurátorok, magángyűjtők, művészeti tanácsadók 
• Üzleti galériák, aukciós házak, múzeumok, magángyűjtemények, művészeti 

alapok, free pontok   



 

III. MODUL  –  ELSŐDLEGES PIAC – MÁSODLAGOS PIAC  
• Az elsődleges piac befektetési szempontú jellemzői: karrierépítés és érték-

konstruálás  
• Másodlagos piac: transzparencia és kockázatminimalizálás, aukciós eset-

tanulmányok  
 

IV. MODUL  –  MODERN MŰVÉSZET – KORTÁRS MŰVÉSZET  
• A huszadik és huszonegyedik század képzőművészetének alapfogalmai 
• A modern és kortárs képzőművészet definiálása jellemzőiken keresztül  

 

V. MODUL  –  GYŰJTEMÉNYÉPÍTÉS   
• A „művészi erő” felismerése, a szubjektív értékítélettől a múzeumi kánonig  
• A műtárgy értékmeghatározásának szempontrendszere, kanonizálási konstrukciók, 

piaci tendenciák, értékkonszenzus kialakításának mechanizmusai  
• A kiválasztás szempontrendszerei, a személyes ízlés és az üzleti racionalitás 

összehangolása   

 
VI. MODUL  –  MŰTÁRGYVÁSÁRLÁS  

• A hamisítással szembeni fellépés jogi lehetőségei  
• Eredeti vagy hamis? Hogyan ismerhetők fel a hamis művek?  
• Műtárgyvásárlás jogi és adózási kérdései  

 

VII. MODUL – A MŰTÁRGY, MINT BEFEKTETÉSI ESZKÖZ 
• A műtárgypiac kortárs művészek szemével  
• A műtárgy a magánbefektetésekben, a befektetési portfóliókban  

 
 

(A modulok sorrendje változhat!) 

 
A galéria-, műterem-, festményvizsgálati laboratóriumi  

látogatás időpontjait a résztvevőkkel egyeztetve határozzuk meg!  



ÁR 

A képzés díja:   235.000 Ft + ÁFA 

A vizsga opcionális, díja:   20.000 Ft + ÁFA 

 

 

FELKÉRT ELŐADÓK 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÉPZÉS SZAKMAI KOORDINÁTORA 
Bencsik Barnabás     -       Művészettörténész, kurátor 

Tóth Pál Sándor   -       Art advisor / art consultant 

 

BANKÁRKÉPZŐ TÉMAFELELŐS 
Dr. Tóth Judit 

 
 

További információért keresse kapcsolattartónkat: 

Lájer Enikő   |   +36 1 224 0715 
          |   elajer@bankarkepzo.hu 
 

Vagy látogassa meg honlapunkat!  
www.bankarkepzo.hu  >  OKTATÁS  >  BEFEKTETÉSI ISMERETEK  >  MŰTÁRGYPIAC ÉS BEFEKTETÉS 

Barabás Lajos Közgazdász, műgyűjtő 
Bencsik Barnabás Művészettörténész, kurátor 
Deák Erika Művészettörténész, galériatulajdonos 
Erős Nikolett Művészettörténész, kurátor 
Dr. Gereben Katalin Művészettörténész, műtárgypiaci tanácsadó 
Gréczi Emőke Művészeti író 
Dr. Karsay Enikő Jogász 
Kollmann Szilvia Közgazdász, művészettörténész 
László Géza  Közgazdász, műgyűjtő 
Mélyi József Művészettörténész, kritikus, kurátor 
Révész Emese Művészettörténész, egyetemi docens 
Spengler Katalin Műgyűjtő, szakújságíró, szerkesztő 
Tóth Pál Sándor Art advisor / art consultant 
Végvári Zsófia Festményvizsgálati szakember 
  
Meghívott kortárs művészek 

mailto:elajer@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/
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