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Kedves Barátaink,

Az „Aukció 2022” projekt – noha nem előzmény nélküli - egy egészen páratlan kezdeményezés a hazai 
felsőoktatási intézmények gyakorlatában. Célja: teret adni a munkáknak! Ösztönözni és bátorítani. 
A képzőművészet világára nyitott polgárokat, legyen bizalmuk a fiatal alkotók és a műfaji kísérletek iránt. 
A fiatal alkotókat, akik talán jobb esélyekkel indulhatnak a művészeti piacokon való megmérettetésben. 
És mindemellett, a megszokottól eltérő, progresszív térbe is helyezi, láttatja a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karát, hiszen a kulturális alapú kreativitás, technikai készség, szakértelem, művészi tehetség 
aligha bontakozhat ki elősegítő, dinamizáló társadalmi környezet nélkül. 

A Művészeti Kar magabiztos szereplő a kortárs képzőművészeti szcénában. Az elmúlt 25 év alatt 
bebizonyította: mint élő, nagy térben mozgó minőség, érték, tartalom, szellemiség, indoklásra nem 
szorul. Azonban, tudatosítani és pozícionálni a jelenlegi mentális térképen nemcsak kulturális misszió, 
de felelősség is.
Ez a narratíva ihlette az „Aukció 2022”-t. A Kar archívumából és a jelenleg tanulmányait folytató 
fiatal művészgeneráció munkáiból válogatott, több mint 40 tételt tartalmazó kollekció nem pusztán 
egy hallgatói időszak adott korlenyomata, kísérlete, hanem izgalmas lehetőségekkel is kecsegtet. 
Festmények, grafikák, szobrok, kisplasztikák, designtárgyak egyaránt szerepelnek a kínálatban. 
A konceptuális művészettől, a nonfiguratív szobrászat- és festészeten keresztül a kortárs tárgyalkotó 
művészetig erős és intelligens tartalmakat sejtető munkák sora reprezentálja a Kar oktatói és alkotói 
sokszínűségét. A feltörekvő, fiatal és kurrens alkotók művei közt egészen biztos, hogy mindenki 
megtalálhatja gyűjteményének újabb, vagy akár első darabját. Nem mellesleg azzal az érzéssel, tudattal, 

hogy a pécsi kortárs művészet egyik fontos terét, szellemiségét támogatja.

Prof. Dr. Bódis József                                                                   Prof. Dr. Miseta Attila
kuratóriumi elnök                                                                           rektor
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Aknai Katalin

Művészettörténész, a BTK Művészettörténeti Kutató Intézetének, 
a Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény tudományos kutatója, a PTE 
Művészeti Kar Művészettörténet Tanszékének adjunktusa. Kutatási 
területe a modern és kortárs képzőművészet, vizuális kultúra, a 60-as évek 
magyarországi művészete, a biográfiai módszer a művészettörténetben. 
Rendszeresen publikál.

Készman József 

Művészettörténész, kurátor, kulturális evangélista; a Ludwig Múzeum 
– Kortárs Művészeti Múzeum Gyűjteményi és Kiállítási Főosztályának 
vezetője, korábban a Műcsarnok vezető kurátora, az ELTE SEK, a MOME, 
a PTE, ill. az MKE óraadója.

Zsdrál Márkó

Galerista, a Zsdrál-Art kortárs művészeti galéria tulajdonosa 
Balatonfüreden és Budapesten.
Műkereskedő, műgyűjtő.
Több mint tíz éve foglalkozik műtárgyakkal. Kezdetben a századfordulós 
kerámiák voltak a szakterülete. Az első időszakban privát gyűjteményeket 
épített.
2018-ban nyitott a modern és a kortárs felé, ugyanebben az évben 
megnyitotta első kortárs galériáját Pécsett, amely a következő években 
két további galériával bővült.
Fókuszpontjában főként a kortárs magyar kerámia, valamint geometrikus 
absztrakt, konstruktív, neo-avantgarde és lírai képzőművészet áll.

KURÁTOROK

VÉDNÖKÖK
dr. Hoppál Péter
Kultúráért felelős államtitkár

Prof. Dr. Bódis József
Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány kuratóriumi elnöke

Prof. Dr. Miseta Attila
Pécsi Tudományegyetem rektora 

AUKCIÓ FŐVÉDNÖKE



PAF-PINTÉR ANDRÁS FERENC DLA
Between VIII.

50x25 cm
vászon, vegyes technika
2016
Kikiáltási ár: 160.000 Ft
doktori fokozat DLA (2020)

mestere: Valkó László
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MÁRTON ENIKŐ DLA
Holdból csavaros

70x100 cm
olaj, vászon
2011
Kikiáltási ár: 160.000 Ft
doktori fokozat DLA (2015)
mester: Somody Péter
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FARKAS ADRIENN
Villanás 17:45

100x140 cm
olaj, vászon
2011
Kikiáltási ár: 220.000 Ft
abszolvált doktori státusz

mester: Valkó László
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VARGA RITA
Mentőövek Ophéliának

160x230 cm
olaj, vászon
2005
Kikiáltási ár: 550.000 Ft
doktori fokozat DLA (2005)
mester: Tolvaly Ernő
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SAGMEISTER (PEITY T.) LAURA
Alak

110x70 cm
olaj, vászon, ceruza
2001
Kikiáltási ár: 150.000 Ft
doktori fokozat DLA (2003)
mester: Keserü Ilona
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SZABÓ FRANCISKA
Kockatér

40x60 cm
olaj, vászon
2022
Kikiáltási ár: 180.000 Ft
harmadéves festőművész hallgató
mester: Nemes Csaba
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HORVÁTH VERONIKA ÉVA
Stabilitás

140x110 cm
akril, vászon
2022
Kikiáltási ár: 150.000 Ft
ötödéves festőművész hallgató

mester: Ernszt András
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MÁRKI NILLA
Rózsaszín-kék csíkos

40x60 cm
akril, feszített vászon
2022
Kikiáltási ár: 80.000 Ft
negyedéves festőművész hallgató

mester: Somody Péter
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SZEBERÉNYI ANNA
Második nap

80x95 cm
olaj, vászon
2022
Kikiáltási ár: 160.000 Ft
ötödéves festőművész hallgató
mester: Ernszt András
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SZONDI PETRA VIRÁG
Vénusz III.

40x35x26 cm 
égetett, mintázott plasztika
2021
Kikiáltási ár: 120.000 Ft
elsőéves mesterszakos 
kerámiatervező hallgató
mester: Fusz György
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KÖVICS MILÁN
Részecske rendszer II.

120x60 cm
festett fa
2021
Kikiáltási ár: 250.000 Ft
hatodéves szobrász hallgató
mester: Colin Foster
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NAGY MÁRTA
Etüdök V.

80x120 cm
akril, vászon
2022
Kikiáltási ár: 150.000 Ft
2022-ben végzett festőművész 
képzőművész tanár hallgató
mester: Ernszt András
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MOLNÁR TAMARA
Metszések

110x110 cm
akril, vászon
2022
Kikiáltási ár: 130.000 Ft
negyedéves festőművész hallgató
mester: Ernszt András
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GALCSIK VIVIEN
Kétharmad

10 cm
UV printing
2022
Kikiáltási ár: 90.000 Ft
végzős tárgyalkotó hallgató
mester: Rózsa Béla
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MUKUS ROXÁNA
Betegségtudat

60x90x60 cm
vegyes technika
2022
Kikiáltási ár: 300.000 Ft
végzős szobrász hallgató
mester: Lengyel Péter
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SEREGI FANNI
Sötéten hátat fordítasz

100x80 cm
olaj, vászon
2022
Kikiáltási ár: 150.000 Ft
ötötdéves festőművész hallgató
mester: Ernszt András
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FISKÁL DIÁNA
Fröccs

70x70 cm
olaj, akril
2020
Kikiáltási ár: 90.000 Ft
harmadéves festőművész hallgató
mester: Bullás József
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SZAKÁCS REBEKA
Fragments VI.

60x80 cm
vászon, cérna, enyv
2022
Kikiáltási ár: 180.000 Ft
ötödéves festőművész hallgató
mester: Losonczy István
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OLLÉ DÁNIEL
Matekóra

70x60 cm
akril, vászon
2022
Kikiáltási ár: 100.000 Ft
negyedéves festőművész hallgató
mester: Hegyi Csaba
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JENEI ANITA
Cirkusz 2

100x100 cm
akril, akril toll, vászon
2021
Kikiáltási ár: 280.000 Ft
negyedéves festőművész hallgató
mester: Ernszt András
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MÉSZÁROS NÓRA
TSW 3.

37x27x22,5 cm
beton öntés
2022
Kikiáltási ár: 160.000 Ft
2022-ben végzett tárgyalkotás BA
mester: Budán Miklós
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NYÁRI BALÁZS CSONGOR
Kapcsolatok I.
moduláris beton plasztika

23x37x47 és 13x13x28 cm
beton öntés
2021
Kikiáltási ár: 200.000 Ft
2022 diplomázott tárgyalkotó
mester: Budán Miklós

22



UDVARI BOGLÁRKA
6. lelet

20x39x35 cm
beton, fém
2020
Kikiáltási ár: 170.000 Ft
hatodéves szobrász hallgató
mester: Colin Foster

23



LUCZA ZSIGMOND
Led inspiráció IV.

140x100 cm 
akril, vászon
2014
Kikiáltási ár: 250.000 Ft
doktori fokozat DLA (2018)
mester: Somody Péter
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LUCZA ZSIGMOND
Led inspiráció II.

140x100 cm 
akril, vászon
2014
Kikiáltási ár: 250.000 Ft
doktori fokozat DLA (2018)
mester: Somody Péter



KINCSES ELŐD
Transzmutáció V.

9x10x13cm (2db)
faragott nagyharsányi mészkő
2016
Kikiáltási ár: 260.000 Ft
2020-ban végzett szobrászművész
mesterei: Varga Ferenc
                    Rezsonya Kata    
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DABIS ÁDÁM
Sebzett bőr

17x17x43 cm
bronz öntés
2015
Kikiáltási ár: 250.000 Ft 
2015-ben végzett szobrászművész hallgató
mester:Gaál Tamás Emil
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BUDA KLAUDIA
Zuhanás

50x70 cm
giclée nyomat
2022
Kikiáltási ár: 60.000 Ft
ötödéves tervezőgrafikus hallgató
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BUDA KLAUDIA
Kényszeres

50x70 cm
giclée nyomat
2022
Kikiáltási ár: 50.000 Ft
ötödéves tervezőgrafikus hallgató

29



GLÓCZ VENDEL
Az alpok és a töredezett táj

45x45 cm és 45x45 cm
kasírozott vászon, szén, ceruza, vízfesték, olaj
2022
Kikiáltási ár: 80.000 Ft
2022-ben végzett festőművész
mester: Nemes Csaba
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FARKAS BORBÁLA
Textil játék 1.

9,5x5,5x6 cm
UV ragasztás
2022
Kikiáltási ár: 60.000 Ft
harmadéves üvegtervező hallgató
mester: Gáspár György
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FARKAS BORBÁLA
Gomba struktúra

17,5x17,5x5 cm
UV ragasztás, lakk filc
2022
Kikiáltási ár: 90.000 Ft
harmadéves üvegtervező hallgató
mester: Gáspár György

32



PITI ZSUZSANNA
Pöttyös nylon

50x60 cm
olaj, vászon
2010
Kikiáltási ár: 130.000 Ft
doktori fokozat DLA (2010)

mester: Valkó László
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LUKÁTS BORBÁLA
Test

50x70 cm
digitális fotó,giclée nyomat
2020
Kikiáltási ár: 50.000 Ft
negyedéves tervezőgrafikus hallgató
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ENDES ILONA ZSUZSANNA
Részlet

20x30x20 cm
bronz öntvény
2022
Kikiáltási ár: 100.000 Ft
harmadéves szobrászművész hallgató

mester: Gaál Tamás Emil
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TAMÁS BOTOND
Körforgás

17x57,5x27 cm
kőfaragás, csiszolás
2021
Aukciós ár: 150.000 Ft
harmadéves szobrászművész 
hallgató

mester: Palatinus Dóra
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MATÓ MARIANN
Külső-belső

32x52x32 cm
festett alumínium
2022
Aukciós ár: 100.000 Ft
negyedéves szobrászművész  
hallgató

mester: Lengyel Péter
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VIKTOR KATA
Forgó

26x26x13 cm
UV ragasztás
2021
Aukciós ár: 170.000 Ft
harmadéves üvegtervező hallgató

mester: Gáspár György
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STUMPF DIÁNA
Kapcsolódunk valaha 3/3

50x70 cm
giclée nyomat
2017
Aukciós ár: 50.000 Ft

2018-ban végzett tervezőgrafikus hallgató
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MENYHÁRT MARCELL DÁNIEL
Átjáró

29x29x57 cm
bronz
2020
Aukciós ár: 100.000 Ft
hatodéves szobrászművész hallgató
mester: Colin Foster
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SZENTGRÓTI DÁVID
Szálak III.

220x190 cm
akril, olaj, pigment, vászon
2016
Aukciós ár: 680.000 Ft
2005 diplomázott festőművész
doktori fokozat DLA (2013)
mesterei: Tolvaly Ernő

                    Somody Péter
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ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

1. A Pécsi Tudományegyetem az árverést szervezi, rendezi és vezeti. 
Az árverésen licitálási szándékkal résztvevők az aukció megkezdése előtt név, születési hely és idő, anyja neve, 
lakcím és adóazonosító jel megadásával regisztrálnak, mely adatokat személyi okmányokkal igazolnak. Az árverésen 
licitálási szándékkal résztvevők a tárcsa átvételével az Árverési feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2.  Az árverési tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő árverési 
tétel katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a licitálók a licitálótárcsa felmutatásával teszik 
meg ajánlatukat. 

Licitlépcsők:
100.000,- Ft összegig 10.000,- Ft,
100.000,- Ft összeg fölött 20.000,- Ft,
500.000,- Ft összeg fölött 50.000,- Ft.

Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddíg, 
amíg a leütéssel létre nem jön az adásvétel. 
Az árverési tételre vonatkozó adásvételi szerződés a Pécsi Tudományegyetem és az árverési tételre a legmagasabb 
érvényes ajánlatot tevő licitáló között a leütéssel jön létre azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem az árverési tétel 
tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 

3. A fenti 2. pont szerint létrejött adásvételi szerződést a Felek írásba foglalják.

4. A vevő a vételár 20 %-át foglalóként az árverésen bankkártyával köteles kifizetni. Amennyiben a teljes vételár 
az árverésen bankkártyás fizetés útján kifizetésre kerül, úgy az árverési tétel a helyszínen átvehető. A szállítás költségei 
a vevőt terhelik.

5. A Pécsi Tudományegyetem biztosítja annak lehetőségét, hogy a vevő 
a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 (hét) napon belül banki átutalás útján, 
az Eladónak a jelen Szerződésben írt bankszámlaszámára fizesse meg. A vételárba a foglaló összege beleszámít. 
Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig a teljes vételárat nem fizeti meg, az Egyetem az adásvételi 
szerződéstől elállhat. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen 
köteles visszatéríteni.

6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően 15 (tizenöt) napon belül köteles gondoskodni a megvett árverési tétel 
saját költségre és felelősségre történő elszállításáról. Ezen határidő elteltét követően a kárveszély a vevőre száll, 
és az Egyetemet ezt követően tárolási kötelezettség nem terheli.

7. A leütött árverési tételt visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. 

8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat 
lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.

9. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden árverési tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások 
és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a licitálóknak saját maguknak kell – az árverést megelőzően – 

meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. Az árverési 
tételek minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés 
idején vannak.

10. A Pécsi Tudományegyetem valamennyi árverési tétel eredetiségéért jogszavatosságot vállal. 

11. Az árverési tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg.

12. A szállítás költségei a vevőt terhelik.  

13. Az árverés végén az el nem kelt árverési tételek újraárverezését lehet kérni.

14. Az aukció során az árverésen licitálási szándékkal résztvevők/vevők személyes adatainak kezelésére a csatolt 
adatkezelési tájékoztató szerint kerül sor.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

1. Az aukción a licitálás személyesen történhet.
2. A foglaló és a vételár megfizetése az árverési feltételek 4. pont szerint bankkártyával, a fennmaradó vételárrész 
megfizetése az 5. pont szerint átutalással történhet.
5. A megvásárolt tárgyak kiadása az árverés napján a helyszínen, azt követően munkanapokon 08-16 óra között 
a Pécsi Tudományegyetem 7630 Zsolnay Vilmos u. 16. szám alatti telephelyén  (Művészeti Kar) történik. 
Kontakt: 
+36 30 160 0203
aukcio@pte.hu

FIZETÉSI MÓDOK

BANKKÁRTYA
BANKI ÁTUTALÁS  a foglalón felüli vételárrész vonatkozásában.
Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe venni:
NÉV: Pécsi Tudományegyetem
CÍM: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
BANK NÉV: OTP Bank Nyrt.
BANKSZÁMLASZÁM: 11731001-23135378


