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A műtárgy, mint befektetés
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Visszatérő kérdés a befektetéseket keresők körében, hogy szabad-e
befektetésként vásárolni régiségeket, műtárgyakat. Hozhat-e hasznot,
ha egy festményt vagy kerámiát megveszünk ma és eladunk a jövőben?
Mekkora ennek a kockázata és cserébe mekkora profitra
számíthatunk? Az alábbiakban ezt a témát járjuk körbe.  Megnézzük az
előnyöket és hátrányokat, kielemezzük ennek a befektetési formának a
részleteit. Azt nem fogjuk tudni megjósolni, hogy mennyit is tudunk
keresni egy műtárgybefektetéssel, de az jól látható lesz, hogy
kockázatosabb-e a remélhető haszonért cserébe, mint más passzív
befektetési forma.
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ha egy festményt vagy kerámiát megveszünk ma és eladunk a jövőben?
Mekkora ennek a kockázata és cserébe mekkora profitra
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Egy kis számolgatás az elején
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Először is nézzük, hogy milyen egyéb olyan befektetések léteznek, amit
egy átlagember elérhet és ezek milyen hasznot hozhatnak. Nézzük
meg, hogy milyen befektetési formákkal kell „versenyezni”, ha a
műtárgyakat befektetésnek szánjuk.
A kiinduló helyzet legyen az, hogy a befektetésünket kb. 15 évre
tervezzük. Ezt a helyzetet vizsgáljuk meg a továbbiakban. A számolások
nem pontosak, csak a nagyságrend érzékeltetésére szolgálnak.
A bankbetéteket a jelenlegi kamatok mellett alapból kizárhatjuk.
Maximum arra jók, hogy pénzért vigyáznak a pénzünkre, mint egy
virtuális trezorban. Ez gyakorlatilag negatív hozamot ad.
A lekötött betétek, állampapírok és kincstárjegyek már valamivel
jobban hozhatnak a konyhára (15 év távlatában 3% mellett kb. 50%-al
nő a befektetésünk. Ez jól hangzik, 50% pluszban lehetünk a 15 év
után. Következő szint a tőzsde. A tőzsdéről az átlagember azt gondolja,
hogy egyértelműen több hasznot hoz, mint egy alacsonyabb kockázatú
csomag. Ez annyiban igaz is, hogy szerencsés esetben ez történik,
kevésbé szerencsés esetben viszont 9-25 % lesz a hozam. Persze nem
évente, hanem a vizsgált 15 év távlatában összesen. (Adatok és
részletes cikk: https://kiszamolo.hu/az-amerikai-tozsde-elmult-
tizenharom-eve/.) Nagyobb kockázat mellett a tőzsdén esetleg
megduplázzuk a pénzünket, de itt a kockázat is többszörös, komoly
eséllyel még bukhatunk is a tőkéből. Nem baj nézzük ez utóbbit, hisz
kockázat nélkül nincs haszon. Duplázzuk meg a pénzüket 15 év alatt.
Ez 100%-os haszon.

 

https://kiszamolo.hu/az-amerikai-tozsde-elmult-tizenharom-eve/
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Hallhattunk még az ingatlan bérbeadásról és egyéb „okosságokról” is,
de ez már inkább a vállalkozás, mint a befektetés kategória. Ezek a
módszerek napi munkát adnak a befektetőnek így itt már inkább
munkabér a hasznunk. Ezek már nem alternatívái a műtárgyaknak. Mi
nem akarunk dolgozni, mi csak egy jó döntést akarunk hozni és várni,
hogy beérjen a befektetésünk.
Tehát megállapíthatjuk a fentebb olvasottak alapján, hogy ha a most
megvásárolt műtárgyat 15 év után minimum a kétszereséért el tudjuk
adni, már megérheti, mint befektetés. Ennél drágábban eladva,
valóságos pénzmogulnak hihetjük magunkat.
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Nem is tűnik akkora kihívásnak, hiszen ki ne hallott volna olyan
festményről, amit a tulaj 15-20 éve potom áron megvéve, egy mai
árverésen 15-20millió forintért adott el? Mindenki ismer olyan sztorit,
amiben az ócskásnál vett műtárgyról évek múlva derült ki, hogy
milliókat érő ritkaság. A bulvár sajtóban minden évben olvashatunk
ilyen példákat. Ráadásul azt is olvashatjuk, hogy a műtárgyaukciók az
elmúlt években szinte szárnyalnak, sosem látott forgalmakat
bonyolítanak. Ez már nem holmi 100%-os alamizsna kamat, itt már
több 1000 %-okról beszélünk!
Jobban belegondolva a logika is ezt diktálja. Ezekből a tárgyakból egyre
kevesebb van. Összetörnek, megsemmisülnek, múzeumokba kerülnek,
bent ragadnak nagyobb gyűjteményekben. Azt meg mindenki tudja,
hogy amiből kevés van az drága. Amiből egyre kevesebb, az egyre
drágább. Megvan a befektetők Szent Grálja! Ez egy pénzgyártó
Perpetuum Mobile. Nincs más dolgunk, mint folyamatosan
műtárgyakat venni és 15 év után eladni őket. A haszonnal
megnövekedett tőkénkből újra és újra és így tovább… Innen már
semmi nem mentheti meg a családot a végtelen gazdagságtól!

 

A végtelen pénzgyártó
gépezet
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Mint azt az előzőekben átnéztük, úgy tűnik egy átlagember számára is
a műtárgyak jelentik az ideális befektetési formát. Nem tűnik nehéznek
régi dolgokat venni, és pár év után drágábban eladni őket. Valahol
azonban biztosan van kockázat, ha nem mindenki műtárgyakat vásárol.
Hát igen, kockázat és nehézség az van. Vannak, amik a befektetésünk
értékére lehetnek hatással, és vannak, amik más kockázatokat
rejtenek. Vegyük sorra ezeket a problémákat.

 

Valóban ilyen egyszerű
lenne? 

Szűk és belterjes piac
 A magyarországi legális műtárgypiac éves forgalma szakértői becslések

szerint valahol az 5-6 milliárd forint között mozog. Ennek is kb. 80%-át
a festmények teszik ki. Ez látszólag egy elég nagy szám (sőt, a környező
kelet európai országokhoz képest még magas is) azonban, ha
összehasonlítjuk a magyar lakosság éves jégkrém kiadásával, ami 26
milliárd forint
(http://index.hu/gazdasag/2017/06/09/milliardokat_koltenek_jegkremr
e_a_magyarok/), be kell lássuk, hogy egy igazán szűk piacról beszélünk.
Egy szűk piac nagyon könnyen befolyásolható. Kevés szereplő
mozgatja a piacot, könnyen spekuláció alakulhat ki. Gondoljunk bele,
hogy országunk leggazdagabbjai a teljes éves műtárgypiaci forgalom
többszörösének megfelelő vagyonnal rendelkeznek. Elég, ha egyikük
felszámolja speciális gyűjteményét, amivel az adott tárgykörben
elárasztja a piacot. Az eddig is szűk felvásárlói réteg nem tudja követni
a kínálatot, így automatikusan csökkenni fognak az árak. 
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Divat

Amíg egy átlagos befektetést nem igen teszünk ki a falra, addig egy
műtárgyat általában nem a páncélszekrénynek vesszük. (Persze kivétel,
ha őrült milliárdosok vagyunk, és szívesen veszünk akár múzeumból
lopott népszerű festményeket is. Ezen olvasóinkat most megkérem,
ugorjanak a következő bekezdéshez. A többiek olvassanak tovább.) A
befektetésünk egyben lakásunk dísze is. Amíg pár éve még ciki volt, ma
roppant divatossá kezdenek válni például a retro tárgyak. A jobb és
ritkább darabok árai igazán szépen kúsznak felfelé. Ez azonban
fordítva is igaz. A 2000-es évek elejének nagy vesztesei pl. az üveg
tárgyak. Egy bieder címeres pohár a 90-es években vidáman elkelt 50-
70 ezer forintért is, ma ugyanez a pohár nyögvenyelősen cserél gazdát
20-25 ezer forintért. Így van ez a Herendi készletekkel is. Ma egy
virágmintás készlet gyakorlatilag eladhatatlan kategória míg, 20 éve
még sorban álltak érte a porcelánt kedvelő vásárlók. Saját szememmel
láttam azt az esetet, ahol az örökös könnyeivel küzdve állt a
bizományiban egy komplett 12 személyes Herendi készlettel. Ott tudta
meg, hogy a család féltve őrzött „befektetése” gyakorlatilag fillérekért
lesz eladható, ráadásul az sem itt a bizományiba, mert köszönik
szépen, de tele a raktár vele.

 



Sajnos, mint mindenhol, a műtárgyak világában is igaz (talán még
jobban is, mint más területeken), hogy amire igény van, azt előbb
utóbb hamisítják. Szakértelem nélkül, ezek a hamisítványok nehezen
kiszűrhetőek. Könnyű és jó üzletnek tűnik saját magunk beszerezni a
megfelelő műtárgyat, megkerülve a galériákat, ez azonban szakértelem
nélkül gyakorlatilag felér egy bekötött szemmel végrehajtott póker
partinak. A bukás garantált. Az olyan helyeken, mint a Vatera, Jófogás,
Galéria Savaria a nevesebb képek 80-90 %-a hamisítvány vagy
manipulált. Gondoljunk bele abba a kellemes pillanatba, amikor a
befektetésnek szánt Molnár C. Pál képünkről az árverésre beadáskor
derül ki, hogy egy igazán jól sikerült hamisítvány. Évek múltán milyen
egyszerű is lesz visszaszerezni a pénzünket a Vaterán megismert
„festmenyes_bandi_03” felhasználó nevű roppant szimpatikus, de
azóta már egy holland börtönben festegető „műkereskedőtől”. A
kerámiáknál és porcelánoknál sem sokkal jobb az arány. Az alábbi
képen látható Gorka Géza gyűjtemény minden darabja hamisítvány.
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Hamisítás



A galériákban vásárolt műtárgyak és régiségek esetében ez a kockázat
persze alacsonyabb, de nem elhanyagolható! Sajnos itt is felbukkannak
hamisítványok. Név nélkül említem azt a ma már nem létező galériát
ahonnan gyakorlatilag elárasztották hamis festményekkel és
kerámiákkal az egész piacot kb. 15 évvel ezelőtt. A tulajdonos a sok
botrány után végül feladta és külföldre költözött. Hogy a tulajdonosi
szakértelem hiánya, vagy a kapzsiság okolható-e érte, én nem
tudhatom. Az azonban elgondolkodtató, hogy bennfentes vélemények
szerint más galériákban sem jobb a helyzet, csak jobb kapcsolataik
révén, nem derül fény a turpisságra. Sokszor háttéralkukkal megoldják,
hogy az elégedetlen ügyfél, aki rájön, hogy hamis tárgyat vett, ne
csináljon nagyobb botrányt, ne forduljon a sajtóhoz. Szakmán belül
rengeteg hamisítási történetről tudnak, de nem érdeke senkinek sem,
hogy ez nagy nyilvánosságot kapjon.
Persze a hamis műtárgyak nem csak előre megfontoltan bukkanhatnak
fel a kínálatukban. Megesik, hogy az ott dolgozók sem veszik észre a
hamisítást. Ilyenkor természetesen teljes jó szándékkal értékesítik
tovább a rossz terméket. Azonban ne legyenek illúzióink. Ha az után
veszik észre, hogy már nem tudják visszaadni az előző tulajdonosnak, a
kereskedők nagy része lelkiismeret furdalás nélkül adja el az első
érdeklődőnek az általa nagyon is jól tudottan hamis tárgyat. Senki sem
nyeli le szívesen a veszteséget, így marad a sor végén a lelkes, de
amatőr vevő…
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Befektetésünk célja nem más, mint olcsón venni és bízva az
értéknövekedésben, drágábban eladni. Nem egy agysebészet.
Látszólag… 
Egy vállalati részvény esetében ez egyszerű, hiszen erre ott a tőzsde.
Ott láthatjuk, hogy mennyibe kerül adott pillanatban a kiszemelt
részvényünk, és azt is látjuk, hogy mennyi volt tegnap vagy akár évekkel
ezelőtt. Nincs más dolgunk, mint eldöntenünk, hogy akarjuk-e
birtokolni és hány darabot veszünk. De mi a helyzet a műtárgyakkal? 
A műtárgyak piacán senki nem árazza be nekünk, hogy miért mennyit
szabad adni. A kereskedő annyiért fogja kínálni a terméket amennyit
csak kinéz a kedves vevőből, hogy még kifizeti. 
Egy ezüst cukortartó ára ugyanabból a korból és ugyanolyan minőségű
kivitelben könnyen lehet az egyik helyen (pl. bolhapiac) 180 Ft/g, míg
egy neves galéria árverésén (mire minden költséget kifizetünk), 350
Ft/g is. Azért ez nagyon nem mindegy egy befektetésnél!
Ráadásul nem hozzáértőként azt sem tudjuk, hogy az adott műtárgy
értéke felfelé vagy lefelé mozgott-e az elmúlt években. Tőzsdei
példával élve olyan mintha találomra vennénk részvényeket, nem
törődve az előzetes adatokkal. (Ez persze nem biztos, hogy veszteséget
hoz, de nagy a kockázata!)
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Beszerzési ár
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Előre is látható költségek
 

Egy bankbetétnek vagy egy részvénycsomagnak is vannak költségei, ezt
tudjuk mindannyian. Ha ki akarjuk számolni, nincs más dolgunk, mint
kikeressük a bankunk (vagy brókerünk) honlapján a megfelelő
táblázatot és néhány alapművelettel meg is van fillérre pontosan. A
műtárgyak és régiségek világában sajnos ez sem ilyen egyszerű. 
Vegyünk példaként egy festményt kb. 5 millió forintért (5 millió forint
volt a leütési ár!). Az ötmillió után jutalékot kell fizetnünk a galériának,
ami átlagosan 20-25% között szokott lenni. Ez alsó értéken is 1 millió
forint pluszkiadás.
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Miután megvettük és kifizettük a képeket, hazavisszük és felakasztjuk a
falra. Mivel szabálykövető és megfontolt polgárok vagyunk, rögtön be is
jelentjük a biztosítónknak az új szerzeményeket. Ezzel meg is van az
újabb kiadásunk, amit minden hónapban fizethetünk a biztosítónak a
plusz érték miatt. Ha havonta csak 2000 forinttal nő a biztosításunk, az
15 év alatt 360 ezer forint kiadás. 
Egy darabig több költségünk nincs is, leszámítva, ha esetleg szeretnénk
a képeket is bekötni a riasztórendszerbe. (Ez mondjuk választható
költség csak.) Tíz év múlva azonban azt látjuk, hogy a kép már nem
olyan üde, mint amikor vettük, muszáj lesz egy restaurátorral
megtisztíttatni. Ennek a költsége 80-100 ezer forint között lesz. 
Eltelt a 15 év, jöhet az eladás. Ilyen értéket az ember már nem ad el
bolhapiacon, így besétálunk a képekkel egy ismert galériába, hogy
értékesítsék árverésen (ez talán a legtöbbet hozó lehetőség is ebben
az esetben). A köszönés még ingyen is van, de onnantól fogva viszont
mindenért fizetnünk kell. Fizetünk azért, hogy lefotózzák és
katalógusba tegyék. Fizetünk azért, hogy letisztítsák, esetleg kijavítsák a
hibákat. Fizetünk a biztosításért is. Van ahol még a további tárolásért is
fizethetünk. Ám a legtöbbet akkor fizetjük, ha esetleg eladták nekünk.
Ez galériánként változó, de 10-18 százalék között mozog általában és
igen ez a leütési árból számolandó! 
Kicsit összegezzük a kiadásainkat. Vevői jutalék 1 millió forint, biztosítás
360 ezer forint, restaurátor 90 ezer forint, beadáskor fizetendő 50 ezer
forint, eladói jutalék (feltételezve, hogy egy átlagos értéknövekedés
30%-os) 910 ezer forint. Ez összeadva azt jelenti, hogy az 5 milliós
befektetésünkre, (ha 30%-os értéknövekedéssel számolunk a 15 év
alatt), 2 millió 410 ezer forintnyi kiadás jön legalább. A gond ott van,
hogy a 30%-os növekedésünk, csak 1,5 millió forintot jelent, tehát közel
1 millió forintos veszteséget termeltünk. 
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Likviditási gondok
 

Ha nagyon ügyesek voltunk és duplájára nőtt az adott tárgy értéke
(nem részletezem a számítást), a költségek levonása után 7,1 millió
forint marad a zsebünkbe. Ez azt jelenti, hogy az eredeti befektetésünk
2, 1 millió forintot termelt, ami 42%-os növekedést jelent 15 év alatt. Ez
már jól hangzik, de nézzük meg, hogy más befektetési formában mi
történt volna. Sajnos ez még mindig az évi 3%-os kamatos kamattal
dolgozó lekötött betét alatt van, mert annál 50%-os hozam várható,
minimális kiadással és kockázattal. Pontosabban ez egyenlő lesz egy
évi 2,4%-os kamatot adó lekötött betéttel vagy állampapírral. Szóval jó
lenne nagyon jól megválasztani a befektetésre szánt műtárgyat, mert
igen komoly értéknövekedést kell produkálnia, ha csak a puszta
anyagiakat nézzük.

Az előbb megnéztük, hogy mi a helyzet, ha sikerült eladni a képünket,
de mi történik, ha nem érkezik licit a képünkre? Ezzel a lehetőséggel
nagyon sokszor nem szoktak számolni a tulajdonosok. Egyáltalán nincs
rá semmilyen garancia, hogy a beadott festményt végül valaki meg is
vásárolja. Egy jól sikerült aukción is legfeljebb az indított tárgyak 70-
80%-a kel el. Ez egy kifejezetten jó arány. Időnként az is előfordul, hogy
csak 40-50%-os ez az arány.
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Betörés, lopás, megsemmisülés
 

Ha a mi képünk sem kelt el, akkor az aukciós ház egyszerűen
visszaadja a képünket, az előzetes költségeket viszont ebben az
esetben is természetesen ki kell fizetnünk. Azt is tudnunk kell, hogy egy
ilyen rossz szereplés után már nem szívesen indítja más galéria a
festményünket, így lehet, hogy 1-2 évet várnunk kell, mire újra be
tudjuk juttatni valahová. A másik lehetőség, hogy lejjebb visszük a
kikiáltási árat (számottevően) és vállaljuk a kockázatát, hogy esetleg
olcsóbban adjuk el a befektetésünket, mint amennyiért vettük. Persze
a szükség nagy úr. Ha valakinek muszáj készpénzhez jutnia záros
határidőn belül, nincs lehetősége más utat választania, vállalnia kell a
kockázatokat. Itt, akkor is már hónapokat csúszik az eladás, ha a
második aukció sikerrel is zárul. 
Összefoglalva, a műtárgy egyáltalán nem likvid befektetés, akár éveket
is igénybe vehet, mire az eladási gondolatból valóság lesz

Műtárgyak esetén azzal is számolni kell, hogy mi történik akkor, ha a
műtárgyunkat ellopják vagy megsemmisül, megsérül. Jó esetben a
biztosító fizetni fog valamennyit rá, de ne legyenek illúzióink, az
elmaradt hasznot egészen biztosan nem fogja megtéríteni. Ez a
konkurens pénzügyi befektetések esetén nehezen elképzelhető
probléma, ha csak nem bemutatóra szóló értékpapírunk, részvényünk
van. (Ilyen lehetséges, hogy már nem is létezik.)
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Galéria kockázat
 

Eladáskor van még egy nagyon komoly kockázat, amire sokan nem is
gondolnának. Mi alapján választunk galériát az eladáshoz? Mivel nincs
sok tapasztalata egy átlagembernek így jó eséllyel a jutalékok és egyéb
költségek alapján választ. Minél kevesebb, annál jobb alapon. Abba
nem gondol bele, hogy ezekből a jutalékokból reklámozzák a műtárgyai
árverését, illetve hívják helyette körbe az összes szóba jöhető gyűjtőt,
hogy minél többen vegyenek részt az árverésen. Könnyen belátható,
hogy eladói szempontból annál jobb nekünk, minél többen tudnak
róla, hogy eladóvá váltak a birtokunkban lévő alkotások. Ez biztosan
magasabb eladási árat hoz. 
A másik választási szempont az szokott lenni, hogy kit ismerünk a
piacon, kinek a neve forog leginkább a köztudatba. Ez azonban
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a birtokunkban lévő műtárgyra náluk
lesz a legmagasabb licit. Sok olyan galéria van, akik a műtárgypiacon
forgó tárgytípusok csak kis részével, esetleg csak bizonyos
korszakokkal foglalkoznak. Ha rosszul választunk, nem fogjuk tudni
értékesíteni a piacon elérhető legmagasabb áron a tárgyunkat, mert
nem érjük el azokat a gyűjtőket, akik felhajthatnák az árakat. Muszáj
alaposan tájékozódnunk eladás előtt, meg kell találjuk a beadandó
tárgyunk számára (és nem a mi számunkra!), a legjobb galériát.
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Előnyök
 

A fentieket végig olvasva és átgondolva belátható, hogy a műtárgy
befektetés nem is annyira egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Sok
kockázat van benne, de vannak előnyei is. A megdönthetetlen előnye,
hogy a hobbink lehet a befektetésünk. Ha szeretjük körülvenni
magunkat műtárgyakkal, szívesen nézegetjük őket minden nap, ennél
szebb befektetési formát nem is találhatnánk. Kevés olyan más formája
van pénzük gyarapításának, ahol a befektetésünk tárgyát szívesen
nézegetjük minden nap. Nem gondolom, hogy sokan áhítattal
néznének inkább egy bankszámlakivonatot a falra akasztva, mint egy
szép festményt. Még a gondolata is jobb érzéssel tölti el az embert,
hogy tulajdonosa lehet művészettörténetünk egy darabjának, mint
azzal a tudattal kelni, hogy miénk egy feltörekvő norvég műtrágya
üzem egy milliomod része. 
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További előnye lehet, hogy sokkal izgalmasabb, érdekesebb aukciókon
vásárolni, mint három kattintással megvenni egy állampapírt. A aukciós
világ könnyen beszippantja az embert, sokan akkor is szívesen járnak,
ha nem is akarnak vásárolni. Jó társasági esemény is lehet, de
mindenképpen érdekes program befektetésünk keresgélése a
műtárgyakat kínáló galériák felhozatalában.
Aki ezt a befektetési formát választja, gyakran egy adott téma
szakértőjévé válik, ami nyilván további előnyökkel is jár, az anyagiakon
túl is.
Azt is az előnyök közé kell soroljuk, hogy kellően ügyes választással
akár meg is többszörözhetjük a befektetésünk értékét. Ha nem is
mindennapos, de azért előfordul, hogy bizonyos alkotók munkái
hirtelen emelkedésnek indulnak, és évek alatt megsokszorozzák az
értéküket. Ha ilyenbe sikerült fektetnünk, nyilván egy bankbetét nem
versenyezhet ezekkel az eredményekkel, legfeljebb egy nagyon
kockázatos tőzsdei akció.

Összegzés

Ahogyan az a bevezetőből is kiderült az elemzésünk végén sem lehet
majd egyértelmű ítéletet hozni, hogy előnyösebb-e a
műtárgybefektetés, mint más passzív befektetési forma. Az azonban
biztos, hogy sok olyan szempontot sikerült megismernünk, amelyekkel
talán első felindulásból nem is számolnánk, sok csalódástól
megkímélhetjük magunkat a későbbiekben. Azt is leszűrhetjük, hogy
szakértőként nagyon jó befektetés lehet, ha a műtárgyak világában is
keresünk lehetőségeket, de nagyon óvatosnak és tájékozottnak kell
lennünk. 
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Van benne kockázat bőven, de szakértelemmel, odafigyeléssel ezek a
kockázatok csökkenthetőek. Itt is igaz, mint egy jó
részvényportfólióban, hogy amit veszítünk az egyik tárgyon, azt
visszahozza egy másik. A műtárgyak világában sem szabad egyetlen
tárgyban bízni, ha ügyesen diverzifikálunk (osztjuk meg a
befektetésünket), az árak változásaiból eredő kockázatainkat is jól
kézben tarthatjuk.  

Ha a fentieket elolvasva kedvet kaptál a műtárgybefektetéshez, de nem
tudod, hogyan állj neki, kérd szakértő tanácsát. Kérj személyes
konzultációt, ahol a neked leginkább testhez álló befektetési formákat
mutatja be a szakember és segít megtenni akár a kezdeti lépéseket is.
Ha igényled, lehetőséged van arra is, hogy akár a tárgyak
kiválasztásában, megvásárlásában is melletted legyen, felügyelje a
folyamatok biztonságát és üzleti szempontok szerinti megfelelőségét
is. Keress minket akár a www.mutargybecsles.hu, akár a
www.mutargyklub.hu weboldalon keresztül, de felveheted velünk
közvetlenül a kapcsolatot a becsus@mutargybecsles.hu email címen is.

Kívánok jó üzletet és kitartást a befektetések világában!

független festmény-és műtárgybecsüs

Kovács Károly
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