
Képző- és iparművészeti lektorátus bírálatának új rendje 
 
Figyelem! Az iparművészeti minősítés 2010-től megváltozott! A kulturális járulék 
megszűnésével megváltozott a zsűrizés is, vagyis megszűnt a kulturális járulék alá vonatkozó 
alkotások minősítése és ezek után kizárólag termékminősítés lesz.  
A termékminősítés során a szakértők elbírálják az alkotást, majd a műfaji és funkcionális 
követelményeknek megfelelő munkát szerzői jogvédelem alá eső alkotásnak minősítik. Az 
eredményről a Lektorátus Termékminősítést ad ki. A művészeti szakértők által elfogadott 
tárgy zsűri számot kap. A termék ezt követően a zsűri által meghatározott, a jegyzőkönyvben 
feltüntetett példányszámban állítható elő és az alkotó jogosulttá válik a zsűrizett tárgy 
közterületen való árusításához (4/1994. I. 22. Kormányrendelet).  
 
A termékminősítés díját minden esetben egyedileg bírálják el. A bírálat díja 1-4 db termékig 
8.000,- Ft, 5-10 db termékig 10.000,- Ft, 11-20 db termékig 20.000,- Ft, 20-30 db termékig 
30.000,- Ft (amely összeg tartalmazza a zsűrizés díját és a jegyzőkönyvi kivonatot). 
Termékminősítésnél a tárgyfotót az alkotónak kell biztosítania! Képző- és iparművészeti 
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