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1. A Párisi Galéria (1053 Budapest, Múzeum körút 3.) – továbbiakban:
árverező – előre meghirdetett időpontban és helyszínen az árverési tárgyak – továbbiakban ár-
verési tételek – tulajdonosai vagy eladásra jogosultjai – továbbiakban: árvereztetők – megbízá-
sa alapján árverést rendez és vezet. Az árverező az árverést az árvereztetők megbízásából mint 
kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti.

2. Az árverező az internetről letölthető formátumú katalógust ad ki az aukciós tételekről, me-
lyek az árverés előtti kiállításon megtekinthetők. A katalógus leírásai és az illusztrációk kizá-
rólag azonosításként szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően 
– meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus 
leírásának. Az árverező árverési katalógusai rendelkezésre állnak az árverező weboldalán, a ki-
állítás idejére a kiállítás helyszínén, illetve az árverés idejére az árverés helyszínén. Az árvere-
ző fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverésre bocsátását mellőzze.

3. Árverezni kizárólag – az aukció megkezdése előtt név és lakcím szerint regisztrált – licitá-
lótárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint rámutató magatartással kifejezik, hogy az 
Árverési Feltételeket magukra nézve kötelező-nek fogadják el.

4. Az árverésvezető az árverési tételeket a katalógusban megjelölt sorrendben élőszóval rövi-
den bemutatja, és kihirdeti a kikiáltási árat, a venni szándékozók pedig a számozott licitáló-
tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az 
árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló 
marad és a leütéssel létre nem jön az adásvétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési 
vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárol-
hatók meg.

5. Az első vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó árajánlat 
szerint növelt összegű árajánlatot jelenti.

6. Ha a vevő személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható
meg, akkor az aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni. A vevők azonban az árverés végén 
az el nem kelt tételek újraárverezését kérhetik

7. Az árverező az árvereztető nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása 
alapján jogosult a legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére 
és a vételár átvételére az árvereztető javára. Ennek értelmében az adásvételi szerződés az árve-
reztető és a vevő között jön létre.

8. A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfi -
zette és az árverési tételt az árverezőtől átvette.

9. A vételár összege a leütési ár, a közvetítői díj, a szerzői díj, valaminta kulturális járulék 
együttes összegéből tevődik össze. Azaz a leütési ár plusz 20%.

10. A vevő választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20%-át mint foglalót 
az árverésen azonnal tartozik kifi zetni készpénzben. Ha a teljes vételár egy összegben az árve-
résen kifi zetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető.

11. Az árverező biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vétel-
árrészt az árverés időpontjától számított 3 napon belül egyenlítse ki 1053 Budapest, Múzeum 
körút 3. sz. alatt. Ez esetben az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstől 
számított 3 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege – hatá-
ridőben történő teljesítés esetén – beleszámít.

12. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy az árvere-
ző fenntarthatja magának azon jogot, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és 
a foglaló összegét megtartsa.

13. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításá-
ról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az árverező nem felel a tárgy 
sérüléséért vagy elvesztéséért, és az árverést követő 14. naptól a vétel-árra számított havi 5% 
tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevő az árverést követően 3 hónapon belül nem szállítja 
el a tárgyat, úgy azt az árverező – írásbeli felszólí-tás után – szabadon értékesítheti, és költségei 
levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára
letétként őrzi.

14. A megbízott a jelen feltételekkel kapcsolatos írásbeli értesítéseit a megbízó által megadott 
elérhetőségekre küldi. Amennyiben ezek pontatlan közlése, vagy be nem jelentett változása 
miatt az írásos üzenet visszajön, azt elküldöttnek tekinti, az ebből származó következmények a 
vevőt terhelik.

15. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett 
magas vételár kínálására rávegyen és megkárosítson. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árve-
rési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy az előny ígéré-
se.

ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK:



16. Az árverési katalógusban „VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplő tárgyakat 
Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet [2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b) pont].
A „VÉDETT” jelzésű tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartás-
ba veszi, a tulajdonosváltozás pe-dig bejelentési kötelezettség alá esik (2001. évi LXIV. Tv. 52. 
§ (3) bek.). Kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik.

17. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az 
általa adott vételi megbízás alapján helyette az árverező – a megbízásnak megfelelően – te-
szi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el. Kérjük, hogy 
vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával a parisigaleria@gmail.com e-mail címre 
elküldeni szíves-kedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befi zetése szüksé-
ges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Az összeget befi zet-hetik készpénzzel a Párisi 
Galériában. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, 
egyebekben pedig a személyesen jelen levő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha 
ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők 
magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevő árverési vevő az árverés után az előleget minden 
levonás nélkül visszakapja. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is, a vételi meg-
bízással megegyező feltételekkel. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező 
vételi megbízást részesítjük előnyben.

18. A vételár az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért az 
árverező nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon 
áron egy későbbi árverésre bocsássa.

19. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban 
az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

20. A katalógusban megjelölt kikiáltási ár semmilyen költséget nem tartalmaz.

21. A Párisi Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.

22. A leütés után kifogásnak vagy felszólalásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis – bár 
a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy 
származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon 
belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólalással élhet. Az árverező 
vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólalótól az 
értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében vissza-
veszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.

23. Valutában való fi zetés esetén az elszámolás alapja minden esetben a
vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta középárfolyam. Jelen feltételek pontjaiban nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadók, vitás kérdések esetén a felek aláve-
tik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.

ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK:



1.The Parisian Gallery (1053 Budapest, Múzeum körút 3.) – hereinafter referred to
as: the Auctioneer – based on the request of the owners or persons authorised to
sell the objects to be auctioned – hereinafter referred to as: the Vendors – organises
and conducts an auction at a previously advertised date and place. The auction
is organized, handled and conducted by the Auctioneer acting as an agent on
behalf of the Bidders as a commercial representative.

2. The Auctioneer shall publish a catalogue downloadable from the Internet / in
print format, which may be inspected at the exhibition preceding the auction.
Descriptions and illustrations in the catalogue are for identifi cation only. Buyers
should satisfy themselves prior to the sale as to the condition of each lot and
should rely on their own judgement as to whether the lot accords with its description.
The auction catalogues of the Auctioneer are available at the website of the Auctioneer,
at the location of the auction during the exhibition, and at the location of
the auction during the auction.
The Auctioneer reserves the right to ignore putting certain items listed in the catalogue
under hammer.

3. Buyers may participate in the bidding only with a bidding paddle registered
according to the name and address of each buyer before the beginning of the
auction.
Buyers acknowledge to accept the Conditions of the Auction by receiving the
paddle, considered as implied conduct.

4. According to their order of appearance in the catalogue, the auctioneer briefl y
describes each lot and announces the starting price, and buyers indicate their
wish to place a bid by raising their numbered bidding paddles.
In case there is more than one bid for the starting price, the auctioneer increases
the bid by increments until only one bidder remains and the purchase is made by
the lot being knocked down. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be the buyer at the
hammer price, thus getting the right to purchase the lot.
The lots are not allowed to be purchased below the starting price.

5. The fi rst off er is the amount of the starting price, All the further off ers mean
the increased amount according to the last off er.

6. The item may be reauctioned provided for any reason the identity of the buyer
remains unknown during the auction. Unsold lots may be reauctioned at the end of the sale 
upon buyers’ request.

7. The Auctioneer shall be entitled to enter into a purchase agreement with the
buyer off ering the highest purchase price and take over the purchase price for the
benefi t of the Bidder in the name and on behalf of the Bidder, based on the comprehensive
authorisation of the Bidder. Consequently, the purchase agreement
shall be entered into by and between the Auctioneer and the buyer.

8. The possession of the item purchased can be handed over to the
buyer on condition that the total purchase price is fully paid up and the
buyer receives the lot from the Auctioneer.

9. The purchase price consists of the amounts of the hammer price, the
agency fee and the social contribution. That means the hammer price
plus 20%.

10. The buyer, at his choice, shall pay the entire purchase price or at
least 20% of it (as a deposit) immediately at the auction in cash. In
case the total purchase price is paid at the auction, the lot purchased is
to be handed over to the buyer on the spot.

11. The Auctioneer allows a 3-day grace period after the auction to pay
the remaining amount above the deposit to the Auctioneer. (Address: H
1053 Budapest,Múzeum körút 3.). In such a case, the buyer may only
enter into possession of the lot when the full purchase price has been
paid within 3 days from the auction. The amount of the deposit is included
in the purchase price paid within the deadline.

12. The Auctioneer reserves the right to void the bid of the purchaser
and keep the deposit if the buyer fails to take over the item until the
deadline given.

13. The buyer shall transport the item purchased at his own risk and
cost immediately after the purchase price has been paid.
In case of failure to do so, the Auctioneer will not be liable for any loss
or damage. Furthermore, the Auctioneer will charge a 5% monthly storage
fee starting from the 14th day after the auction.

CONDITIONS OF SALE:



If the buyer fails to take away the items within 3 months after the
auction, the Auctioneer will send a notice to the buyer. In case of noncompliance,
the Auctioneer will have the right to sell the item, and after
deducting its costs and expenses keep the remaining amount to be handed
over to the buyer as a deposit.

14. The agent shall send his written notices concerning these present
conditions to the availabilities provided by the principal. In case such
a written notice is returned due to the inaccurate provision, or unannounced
changes of such availabilities, then such notifi cations shall be
considered as sent, and the resulting consequences shall be borne by the
buyer.

15. It is forbidden to collude or attempt to make any third parties off er
a price, which considerably exceeds the market price therefore causing
damage to these parties. It is also forbidden to collude to aff ect the
results of the auction, or to promise dividing up the profi t or to promise
any advantage.

16. For absentee bids – when the bidder does not wish to attend an auction -
the Auctioneer may be commissioned by the buyer to bid on his /her behalf.
Purchase orders are accepted during the exhibit before the auction.
It is strongly recommended to submit purchase orders at least 24 hours prior
to the auction at parisigaleria@gmail.com.To accept the order for an absentee
bid, an advance payment of 20% of the bid shall be transferred which will be
refunded if the bid fails to succeed. The amount may be paid in cash at the
Parisian Gallery.
If the bid is successful, the total amount of the advance payment shall be considered
as a deposit, otherwise the rules for personal bidding shall be applied.
If a third party places a higher bid for the same lot or the bidders at the auction
place a higher bid, the absentee bidder’s advance payment will be refunded
without any deduction.
It is also possible to place bids over the phone with conditions identical to
those of absentee bids. In case of identical bids the earlier will take precedence.

17. As the purchase price is formed on the basis of the bids off ered publicly,
the Auctioneer will not bear any liability in respect of the purchase price paid,
and may not be compelled to reauction the same item at the same price at a
later time.

18. All items are sold without any guarantee “as is”, meaning in the condition
they are in at the time of the auction with all existing faults and imperfections.

19. The prices indicated in the catalogue do not include any expenses.

20. The Parisian Gallery guarantees the genuineness of all the items at the auction.

21. The Auctioneer will not accept any complaints after the lot has been knocked
down unless the item is not genuine despite being declared so in the catalogue.
In such case the buyer may contest the sale in writing within three months
of his/her initial doubt to the origins or the genuineness of the item, but no
later than fi ve years after the date of the auction.
The Auction House undertakes to re-purchase the item from the buyer for a
price including the hammer price and the agency fee within 5 years from entering
into the purchase agreement, provided that an independent expert gives a
reliable opinion proving that the item is not genuine.

22. In the case of payment in a foreign currency, in each case the
basis of settling of accounts shall be the central rate of the currency
being valid on the date of paying the purchase price. Issues not
covered in these present Terms and Conditions shall be governed by
and interpreted in accordance with the stipulations of Civil Code of
Hungary. In case of any disputes, the contracting parties stipulate
the exclusive jurisdiction of the Metropolitan Court of Budapest.

CONDITIONS OF SALE:



1.  Tétel
 NŐI GYŰRŰ

 14 K arany, rozetta formába foglalt rózsacsiszolású gyé-  
 mántok 8 db összesen cca. 1 ct.
 Alakított, 1937-1966-ig használt fémjellel, G.B. mester-  
 jellel.
 
 Súly: 3.6 g
 Méret: 56

 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



2.  Tétel
 NYITHATÓ KÉPTARTÓ MEDÁL

 14 K arany, fedőlapján felhőn könyöklő zománc angyalka,  
 hátsó lapján dekoratív véséssel.
 1872-1902 -ig használt behozatali fémjellel.

 Súly: 5.3 g

 Kikiáltási ár: 65.000 Ft



3.  Tétel
 NŐI GYŰRŰ

 14 K arany, ovális karmos foglalatban középen c. 2 ct jó 
 minőségű ceylon zafír, körülötte 8 db régi csiszolású 
 gyémánt briliánsok cca. 2ct (R2 Cr SI-P).
 1872-1937-ig használt fémjellel, K.Gy. mesterjellel.
 
 Súly: 5.3 g
 Méret: 57

 Kikiáltási ár: 650.000 Ft



4.  Tétel
 NŐI GYŰRŰ

 14 K fehér arany, középen eltolva 2 nagyobb, mellettük
 ívbe foglalva apróbb régi csiszolású gyémántbriliánsok 
 cca. összesen 0,46 ct (R1 W VS). Ívek kézi repasszé 
 vésés sel díszítettek.
 Régi kopott fémjel.
 
 Súly: 2.3 g
 Méret: 57

 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



5.  Tétel
 FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany patent záras fülbevaló, ezüst abgedekt foglalatban
 3db régi és 1 darab modern csiszolású gyémántokkal 
 foglalva. A két nagyobb összesen cca. 0,4 ct, (R2 W VS), a   
 két kisebb összesen cca. 0,14 ct (R2 W VS).
 1872-1937 használtfémjellel.
 
 Súly: 2.2 g
 
 Kikiáltási ár: 190.000 Ft



6.  Tétel
 NŐI GYŰRŰ

 14 K arany, izgalmas formavilágú gyűrű régi csiszolású
 gyémántokkal. Tokos foglalatban 2 db nagyobb régi briliáns  
 csiszolású gyémánt, összesen cca. 0,5ct (R1 TCr VS-SI) és 
 8 db achtkan csiszolású gyémántokkal összesen cca. 0,17 ct  
 (A Cr VS-SI) és 2 db kék zafír összesen c. 1ct.
 1872-1937 használt fémjellel.
 
 Súly: 4.3 g
 Méret: 56

 Kikiáltási ár: 260.000 Ft



7.  Tétel
 FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany biztonsági záras patentos fülbevaló. Buton
 foglalatban 2 nagyobb cca. összesen 0.85ct (R1 W SI2) és 
 2 kisebb cca. összesen 0.14ct (R1 Cr SI) régi csiszolású 
 gyémánt briliáns foglalva.
 1937-1966-ig használt fémjellel, elmosódott mesterjellel.
 
 Súly: 2.7 g
 
 Kikiáltási ár: 350.000 Ft



8.  Tétel - JÓTÉKONYSÁGI TÉTEL
 (Noé Állatotthon Alapítvány részére)
 NŐI GYŰRŰ

 14 K arany gyűrű, kerek fi nomezüst foglaltban 9 db cca.
 0.18ct apró navett csiszolású rubinokkal övezett régi 
 csiszolású gyémántok. A 12 db gyémánt cca. 0,22ct.
 Fémjel kopott, 1937-1966-ig használtban lévő.

 Súly: 1.5 g
 Méret: 55
 
 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



9.  Tétel
 FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany patentos fülbevaló 2 db nemesopál
 cabochonnal ékítve cca. 0,8ct, 16 db cca. 0,32 ct
 rózsacsiszolású gyémántokkal övezve.
 1902-1937-ig használt behozatali fémjellel. 

 Súly: 4.1 g
 
 Kikiáltási ár: 140.000 Ft



10.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 Karátos aranyban két szép nagy buton csiszolású
 vöröskorall (12,6 mm átmérőjű), arany csillag díszítéssel
 a közepén.
 1872-1937-ig használt fémjellel. 

 Súly: 5.3 g
 
 Kikiáltási ár: 60.000 Ft



11.  Tétel
    VÖRÖS KORALL GYÖNGYSOR

 72 cm hosszú két soros átlagosan 4mm-es buton szemekből  
 álló korall lánc régi 14 K arany zárral.
 1867-1937-ig használt behozatali fémjellel.

 Súly: 33 g
 
 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



12.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 K arany gyűrű, középen arany foglalatban kispárna
 csiszolású, 14x11,3mm mély narancssárga színű citrin, 
 cca. 5,4 ct, körülötte abgedekt fi nomezüst foglalatban 14db,  
 összesen cca.1,4 ct modern briliáns csiszolású 
 gyémántokkal foglalva (M W VS-SI-P).Vésett sín.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 10.7 g
 Méret: 54
 
 Kikiáltási ár: 400.000 Ft



13.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany francia kapocs zárszerkezettel. Áttört rozetta   
 alakú foglalatban 26 db cca.2,5ct rózsa csiszolású 
 gyémántokkal foglalva. Középen 2 db édesvízi gyöngy   
 (9,4 mm) ékíti.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 7.7 g
 
 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



14.  Tétel
   GYÖNGYSOR

 Régi 14 K arany ékszer csatra, csomózottan fűzött, 52 cm
 hosszú, közepe felé növekvő tengeri gyöngyszemekből álló   
 gyöngysor (2.9mm-7,8mm). A csattot fi nomezüst foglalatban
 1 db cca.0,35ct kékzafírral és 8 db rózsacsiszolású 
 gyémánttal ékítették (cca.0,08ct).
 1872-1937-ig használt fémjellel.

 Súly: 14.7 g
 
 Kikiáltási ár: 150.000 Ft



15.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 K arany, középen karmazált foglalatban zöldes-kékesen
 opalizáló nemesopál cabochon (cca.0,45 ct). Körülötte 
 10 db régi csiszolású gyémánt briliáns, összesen cca. 
 0,5 ct (R2 TCr VS-P).
 1872-1937-ig használt fémjellel.

 Súly: 3.2 g
 Méret: 54
 
 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



16.  Tétel
   FÜGGŐ

 14 K fehér arany bizánci stílusú kereszt medál. Felszínét
 23 db cca. 0,5ct ékszerfoglalású modern csiszolású gyémánt  
 briliáns díszíti (M W VS).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 1.7 g
 
 Kikiáltási ár: 130.000 Ft



17.  Tétel
   TŰ

 14 K arany rovart mintázó kitűző. Karmos foglalatban a 
 rovar fejét egy smaragd cca 0.15 ct, torát egy régi 
 csiszolású gyémánt briliáns cca. 0.25 ct, potrohát cabochon
 zafír cca. 1,3 ct jelképezi. 5 db kisebb rózsa csiszolású 
 gyémántok a szemekben és farok részben összesen cca.   
 0.06ct.
 Bécs, 1872-1937- ig használt fémjel. BB mesterjel.

 Súly: 3.4 g
 
 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



18.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 K arany, középen ovális cabochon ausztrál opál,
 13,3 x 11.4 mm cca. 3,5 ct, körülötte fi nomezüst tokos 
 foglalatban 12 db modern csiszolású gyémánt briliáns cca.  
 összesen 2,16 ct (M Cr VS-SI). Alakított.
 1937-1966-ig használt fémjel.

 Súly: 10 g
 Méret: 58
 
 Kikiáltási ár: 650.000 Ft



19.  Tétel
   KARKÖTŐ

 14 K arany kézzel készült milanéz karkötő, középen 
 díszbetét, benne 9db apró gyöngy.
 1868-1872-ig használt behozatali fémjellel.

 Súly: 20.2 g
 Méret: 18 cm
 
 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



20.  Tétel
   TISZTILÁNC

 9 K aranytisztilánc, fekete zsinór betéttel, barokkosan
 vésett pecsételő. A díszes foglalatban véshető heliotróp 
 kővel.

 Súly: 11.5 g
 
 Kikiáltási ár: 110.000 Ft



21.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 18K arany biztonsági záras patentos fülbevaló. Finomezüst  
 zárt foglalatban 2 nagyobb összesen cca. 3 ct 
 (R1 TCA VVS2) és 2 kisebb összesen cca.0.38 ct    
 (R2 TCR P2) régi csiszolású briliánssal.

 Súly: 3 g
 
 Kikiáltási ár: 3.000.000 Ft



22.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany patentzáras fülbevaló. Finomezüst zárt foglalat 
 ban 30 db összesen cca. 0.6ct különféle régi csiszolású 
 gyémánt és 2 db csepp alakú jó minőségű kék zafír 
 összesen cca. 0.9 ct.
 1872-1937-ig használt behozatali fémjel.
 S.W. mesterjellel.

 Súly: 4.1 g
 
 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



23.  Tétel
   COLLIER

 14 K fehér arany láncon nagyon dekoratív 
 Art Deco nyakék.
 Tokos foglalatokban onix és vörös korall betétek. Zárt 
 foglalatban 99 db, összesen cca. 3,5 ct különböző régi 
 csiszolású gyémánt és bagett csiszolású gyémánt. 
 Ónix és vörös korall csüngők.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 30.4 g
 
 Kikiáltási ár: 900.000 Ft



24.  Tétel
   ÉKSZER GARNITÚRA

 Eredeti dobozában 14 K arany ékszer szett. Merev karkötő,  
 margaréta alakú foglalatban hatszöges csiszolású cca. 6 ct  
 ametiszt, körülette a szirmokban és a vállban összesen
 42d b természetes gyöngy van foglalva. 

 Súlya: 16.5 g

 Bross, margarétát formázó foglalat közepén cca.4 ct 
 hatszöges csiszolású és 22 db apró természetes gyönggyel  
 díszítve. 

 Súlya: 7 g
 
 Patentzáras fülbevaló, margaréta szirmok közé 2 db cca. 
 összesen 3ct hatszöges csiszolású ametiszt. Szirmokban 
 8 db apró természetes gyöngy díszítés. 
 
 Súlya : 4.6 G

 Az ékszerek utólag fémjelzettek.
 
 Kikiáltási ár: 330.000 Ft



25.  Tétel
   NYAKÉK

 14 K arany szecessziós stílusú collier. Finomezüst 
 foglalatban 76 db összesen cca. 0,95ct rózsa csiszolású 
 gyémánt díszíti a kecses íveket.
 Lánc cserélt, modern fémjeles.

 Súly: 8.5 g
 
 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



26.  Tétel
   TŰ

 14 K arany tű, virág motívum. Szirmokban türkizek.
 Levekben és a virág közepén apró gyémántok. 5 db 
 összesen cca. 0,08 ct.
 1872-1937 között használt behozatali fémjel.
 B.B. mesterjel.

 Súly: 1.6 g
 
 Kikiáltási ár: 30.000 Ft



27.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany patentzáras fülbevaló. Karmos fi nomezüst
 foglalatban 22 db összesen cca. 0.66 ct régi csiszolású 
 gyémánt briliáns. (R2 Cr VS-SI) és 2 db zafír cabochonös- 
 szesen cca. 3,5 ct.
 1872-1937-ig használt fémjellel.

 Súly: 3.3 g
 
 Kikiáltási ár: 260.000 Ft



28.  Tétel
   BROSS

 14 K arany pillangó bross. Ékszer foglalású fi nomezüst
 foglalatban 76 db összesen cca. 1 ct achtkant csiszolású   
 gyémánt (A TCr VS). Torában 1 db smaragd cca. 0,4ct , 
 8 db sárga gyémánt briliáns cca. 0,5ct, rubinok cca. 4 db 
 összesen cca. 1.0
 Külföldön készült, utólag fémjelzett.

 Súly: 10.7 g
 
 Kikiáltási ár: 700.000 Ft



29.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 K arany patentzáras fülbevaló. Finomezüst buton 
 foglaltban és levelekbe régi csiszolású gyémántok. 18 db  
 összesen cca.0,86 ct (R2 Cr VS-SI-P).
 1872-1937-ig használt fémjel.

 Súly: 5.6 g
 
 Kikiáltási ár: 290.000 Ft



30.  Tétel
   SZERELHETŐ ÉKSZER 
   (Két funkciós)

 Szecessziós nyakék és bross 14 K arany foglalatban
 csüngős rozetta formában kisebb-nagyobb rózsa csiszolású
 gyémántok. Finomezüst foglalatban 3 db összesen    
 caa. 0,28 ct régi csiszolású briliánsok, (R2 Cr VS) és 13 db
 nagyobb rózsacsiszolású gyémánt összesen 1,5 ct és 24 db
 apróbb cca. 0,36 ct.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 11.3 g
 
 Kikiáltási ár: 320.000 Ft



31.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos áttört díszítésű arany gyűrű, karmos foglalatban
 hollandi rózsa csiszolású gyémánt cca. 0.90 ct. a gyűrű váll
 részén 3-3 darab rózsa csiszolású gyémánt cca. 0.06 ct.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 2.2 g
 Méret: 57
 
 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



32.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Art deco 14 karátos arany gyűrű ezüstbe foglalt egy 
 ngyobb cca. 0.15 ct. (R2 TC P) régi briliáns csiszolású 
 gyémánt és 12 db régi és modern csiszolású gyémánt cca.  
 0.36 ct. (VS-P)
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 3.5 g
 Méret: 56
 
 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



33.  Tétel
   MEDÁL – BROSS

 Régi 9 karátos arany medál – bross karmos foglalatban 
 lévő 5 darab természetes opállal ékesítve cca. 1.80 ct.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 7.5 g
 
 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



34.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 18 karátos arany gyűrű középen ovális ezüst foglalatban
 cca. 1 ct. természetes kék zafír, körülötte régi és modern
 csiszolású gyémántok cca. 0.24 ct. (W VS-P)
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 3.1 g
 Méret: 54
 
 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



35.  Tétel
   ÉKSZER GARNITÚRA

 14 karátos arany ékszer garnitúra gyűrű és fülbevaló, a 
 fülbevaló stiftes csavaros zárszerkezettel karmos és zárt   
 foglalatban rózsa csiszolású gyémántokkal, összesen
 cca. 0.73 ct. és 3 darab édesvízi gyönggyel ékesítve
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 4.5 g
 Méret: 48
 
 Kikiáltási ár: 90.000 Ft



36.  Tétel
   FÜGGŐ

 Szecessziós 14 karátos arany medál plasztikus és vésett
  díszítéssel és 38 darab rózsa csiszolású gyémánttal ékesítve.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 4.3 g
 
 Kikiáltási ár: 80.000 Ft



37.  Tétel
   BROSS-KITŰZŐ

 Régi 14 karátos nyílvessző formájú arany bross-kitűző, 
 zárt foglalatban 1 nagyobb csepp formájú és 18 darab 
 kisebb különböző nagyságú rózsa csiszolású gyémánttal és  
 egy 9 mm-es gyönggyel ékesítve.
 Eredeti fémjelzés: 1872-1937

 Súly: 7.4 g
 
 Kikiáltási ár: 90.000 Ft



38.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 Régi patentzáras 9 karátos arany fülbevaló 2-2 darab 
 karmos foglaltban lévő régi briliáns csiszolású gyémánt 
 cca. 0.08 ct. és 1-1 arany gyöngytányérban 7.4 mm-es 
 átmérőjű sósvízi gyöngy.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 3.2 g
 
 Kikiáltási ár: 80.000 Ft



39.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 18 karátos arany gyűrű karmos foglalatban lévő cca. 1 ct.
 smaragd (Dél-Amerika) 6 darab trapéz csiszolású gyémánt
 cca. 0.50 ct. és 6 darab modern briliáns csiszolású gyémánt  
 cca. 0.48 ct. (M TW VS).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 4.5 g
 Méret: 57

 Kikiáltási ár: 400.000 Ft



40.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Art deco 9 karátos fehérarany gyűrű középen eltolva
 2 darab nagyobb cca. 0.76 ct. (R2 TC Si-P) mellettük ívbe  
 foglalva kisebb achtkant csiszolású gyémántok cca. 0.10 ct.  
 (A Cr VS-P).
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 2.9 g
 Méret: 57
 
 Kikiáltási ár: 250.000 Ft



41.  Tétel
   GYŰRŰ

 14 karátos dúsan vésett arany gyűrű középen ovális arany
 foglaltban cca. 3.80 ct. cabochon csiszolású természetes 
 rubelit körülötte ezüst foglaltban 12 darab régi briliáns   
 csiszolású gyémánt cca. 0.84 ct. (R2 TC SI-P).
 Eredeti fémjelzés: 1872-1937.

 Súly: 7.4 g
 Méret: 64

 Kikiáltási ár: 400.000 Ft



42.  Tétel
   MEDÁL-MELLTŰ

 19. századi 14 karátos arany szerelhető ékszer medál-bross
 funkcióval , ezüst abgedet foglalatban cca 0.15 ct régi 
 briliáns csiszolású gyémánt és zárt ezüst foglalatban lévő 
 40 darab különböző nagyságú rózsa csiszolású gyémánttal
 ékesítve.
 Eredeti fémjel: 1872 -

 Súly: 5.8 g
 
 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



43.  Tétel
   KITŰZŐ

 Art deco 14 karátos arany kitűző 12 darab rózsa csiszolású
 gyémánttal és 10 darab szögletes csiszolású természetes 
 kék zafírral cca. 0.60 ct.
 Eredeti fémjel: 1872-1937 

 Súly: 4.7 g

 Kikiáltási ár: 80.000 Ft



44.  Tétel
   MEDÁL

 Szecesszió 14 karátos arany medál plasztikus díszítéssel
 és 6 darab apró gyönggyel ékesítve. Hátlapja sérült zománc  
 betét rajta „Sz. Mária Isten anyja imádkozz érettünk!”
  felirat
 Eredeti fémjelzés: 1972-1937

 Súly: 5 g
 
 Kikiáltási ár: 60.000 Ft



45.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos arany gyűrű közepén egy cca. 0.50 ct. smaragd,  
 körülötte zárt foglalatban 18 darab modern briliáns 
 csiszolású gyémánt cca. 0.26 ct. (TC-VS).
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 5 g
 Méret: 52

 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



46.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 19.század közepéről származó Biedermeier 14 karátos
 arany tölcséres virágot formáló fülbevaló pár, zöld zománc
 díszítéssel és 3-3 darab gyönggyel. Használati és javítási  
 nyomok.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 8.5 g
 
 Kikiáltási ár: 130.000 Ft



47.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 19.századból származó 9 karátos arany gyűrű kobaltkék
 zománc díszítéssel középen egy természetes rózsaszín
 zafír cca. 0.18 ct. körülötte 6 darab nemesopál.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 2.9 g
 Méret: 54

 Kikiáltási ár: 80.000 Ft



48.  Tétel
   ÉKSZER SZETT

 Eredeti dobozában lévő Biedermeier 18 karátos arany 
 ékszer szett fülbevaló és bross karmos foglalatban lévő 
 piros ékszer kövekkel és 1-1 apró gyönggyel ékesítve.
 Eredeti fémjelzés: 1872-1937

 Súly: 15.7 g
 
 Kikiáltási ár: 190.000 Ft



49.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 19.század közepéről származó Biedermeier 14 karátos
 arany fülbevaló plasztikus elemekkel, zománc díszítéssel
 és 1-1 apró gyönggyel ékesítve.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 6.8 g

 Kikiáltási ár: 85.000 Ft



50.  Tétel
   KITŰZŐ

 14 karátos arany kitűző patkó formában zárt foglalatban
 lévő 9 darab cca. 0.60 ct. rózsa csiszolású gyémánttal
 ékesítve.
 Eredeti fémjel: 1872-1937 

 Súly: 2.7 g
 
 Kikiáltási ár: 60.000 Ft



51.  Tétel
   NŐI KARKÖTŐ

 14 karátos vörös arany karkötő mozgó tagokba foglalt 13
 darab modern briliáns csiszolásúgyémánt cca. 0.32 ct. 
 (M CY VS) és négyzetes csiszolású 39 darab cca. 4.20 ct.  
 természetes kék zafír.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 12.5 g

 Kikiáltási ár: 360.000 Ft



52.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 18 karátos vörös arany gyűrű 8 darab achtkant csiszolású
 gyémánttal cca. 0.25 ct. (A W VS) és 8 darab négyzetes
 csiszolású természetes kék zafírral cca. 1.80 ct.
 Utólagos fémjelzés. 

 Súly: 8.2 g
 Méret: 56
 
 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



53.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 karátos arany patentos fülbevaló buton foglalatban
 3-3 különböző nagyságú régi briliáns csiszolású gyémánt
 cca. 1.90 ct. (R TW VS).
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 3.6 g

 Kikiáltási ár: 800.000 Ft



54.  Tétel
   BROSS

 14 karátos fehér arany masni formájú bross mattított
 kristályüveg betéttel és fehéraranyba foglalt 7 darab
 rózsa csiszolású gyémánttal.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 6.1 g
 
 Kikiáltási ár: 90.000 Ft



55.  Tétel
   FÜGGŐ

 14 karátos fehérarany függő zárt foglalatban lévő 23 darab
 modern csiszolású gyémánt cca. 0.30 ct (TC-VS) és egy
 hatalmas csepp alakú fazettált citrin.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 40 g

 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



56.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Szecessziós 14 karátos arany gyűrű ezüst buton foglalatba
 egy nagyobb cca. 0.15 ct régi briliáns csiszolású gyémánt
 és 11 darab kisebb különböző nagyságú gyémánt cca. 0.15
 ct. (R2 TC SI).
 Eredeti fémjelzés: 1872-1937

 Súly: 2.8 g
 Méret: 47
 
 Kikiáltási ár: 80.000 Ft



57.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Szecessziós 9 karátos arany gyűrű ezüst buton foglalatban 
 3 darab régi briliáns csiszolású gyémánt cca. 0.56 ct. 
 (R W VS) és 6 darab kisebb különböző nagyságú gyémánt  
 cca. 0.10 ct.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 2.8 g
 Méret: 54

 Kikiáltási ár: 160.000 Ft



58.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 karátos arany patentos fülbevaló karmos foglalatban
 1-1 hollandi rózsa csiszolású gyémánt cca. 0.40 ct. és
 1-1 természetes peidot (olivin) cca. 4.20 ct.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 3.9 g
 
 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



59.  Tétel
   BROSS

 Art deco 9 karátos fehér arany bross cca. 2.80 ct régi 
 briliáns csiszolású gyémánttal (R TCr VS-P) 3 darab cca.  
 1.20 ct természetes kék zafírral és 3 darab gyönggyel 
 ékesítve.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 13 g

 Kikiáltási ár: 600.000 Ft



60.  Tétel
   KARKÖTŐ

 Merev 9 karátos arany karreif vésett díszítéssel zsanéros
 nyitódással 22 darab achtkant csiszolású gyémánttal cca.
 0.22 ct. és 11 darab kék zafírral cca. 1.50 ct.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 11.2 g
 
 Kikiáltási ár: 130.000 Ft



61.  Tétel
   ÉKSZER SZETT

 14 karátos arany nyakék, fülbevaló pár és gyűrű közepén  
 tokos foglalatban ausztrál kék zafír cca. 18 ct. 
 körülötte ezüst rozettaformában régi briliáns csiszolású 
 gyémántok cca. 10 ct. (R2 TC VS-P) 
 későbbi pótolt ezüst lánc.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 40 g

 Kikiáltási ár: 3.000.000 Ft



62.  Tétel
   BROSS

 Lóhere formájú 14 karátos arany bross tokos foglalatban
 4 darab smaragd cca. 2 ct. és ezüst foglalatban lévő 87
 darab vegyes nagyságú, minőségű és csiszolású gyémánt
 cca. 0.87 ct.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 7.6 g
 
 Kikiáltási ár: 250.000 Ft



63.  Tétel
   GYÖNGYSOR

 Régi 9 karátos arany csatra, két sorban fűzött közepe felé
 növekvő édesvízi gyöngyszemekből álló gyöngysor
 (3.6mm-7.3mm). A csatot egy ametiszt díszíti cca. 4.80
 ct. melyet apró gyöngyök ékesítik.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 31.5 g

 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



64.  Tétel
   KITŰZŐ

 Art deco 18 karátos arany kitűző szögletes csiszolású 
 rubinokkal és édesvízi gyönggyel ékesítve.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 1.4 g
 
 Kikiáltási ár: 30.000 Ft



65.  Tétel
   BROSS

 Szecessziós leveles-bimbós díszítésű 18 karátos arany bross  
 közepén egy karmos foglalatban lévő régi briliáns 
 csiszolású gyémánt cca. 0.12 ct (R2 TCr P) körülötte 29 
 darab ezüstbe foglalt különböző nagyságú rózsa csiszolású  
 gyémánt.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 9.9 g

 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



66.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 karátos arany patentos záródású fülbevaló természetes
 színű 1-1 korall lencsével és 1-1 csepp alakú korallal
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 5 g
 
 Kikiáltási ár: 90.000 Ft



67.  Tétel
   NYAKÉK

 14 karátos fehérarany nyakék 4 darab modern briliáns   
 csiszolású gyémánttal cca. 0.19 ct. (M TCr VS) és 
 tokos foglalatban egy cabochon aventurin.
 Modern fémjel.

 Súly: 5 g

 Kikiáltási ár: 130.000 Ft



68.  Tétel
   FÜLBEVALÓ PÁR

 14 karátos arany patentos záródású fülbevaló 1-1cabochon
 ónixal és 1-1 sávos ónix cseppel.
 Eredeti fémjel: 1872-1937

 Súly: 6.7 g
 
 Kikiáltási ár: 80.000 Ft



69.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Art deco 18 karátos arany gyűrű közepén egy nagyobb
 régi briliáns csiszolású gyémánt cca. 0.40 ct. (R1 Cr VS2)
 körülötte 22 darab hollandi rózsa csiszolású gyémánt cca.
 0.40 ct. és geometrikus formában kék zafírok díszítik.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 3.5 g
 Méret: 49

 Kikiáltási ár: 300.000 Ft



70.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 18 karátos arany szoliter gyűrű közepén egy modern 
 csiszolású gyémánt cca. 0.36 ct (M TCr SI2) és 2 darab
 achtkant csiszolású gyémánt cca. 0.04 ct.. 
 Utólagos fémjel.

 Súly: 2.5 g
 Méret: 55
 
 Kikiáltási ár: 140.000 Ft



71.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Platina gyűrű közepén karmos foglaltban nemesopál
 cca. 1.30 ct. körülötte 16 darab régi csiszolású gyémánt
 cca. 0.64 ct.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 3.8 g
 Méret: 55

 Kikiáltási ár: 150.000 Ft



72.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos arany gyűrű csónak alakban karmos foglalatban
 22 darab régi briliáns csiszolású gyémánt cca. 1 ct. 
 (R2 TCr VS-SI) közepén egy természetes rubin cca. 0.20 ct.
 Egy kő pótolt.
 Eredeti fémjel: 1872-1937

 Súly: 2.6 g
 Méret: 49
 
 Kikiáltási ár: 220.000 Ft



73.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos arany gyűrű közepén egy nagyobb régi briliáns
 csiszolású gyémánt cca. 0.42 ct (R1 TCr VS) 2 darab kisebb
 régi briliáns csiszolású gyémánt cca. 0.06ct é 6 darab rózsa
 csiszolású gyémánt.
 Eredeti fémjel: 1872-1937

 Súly: 4 g
 Méret: 57

 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



74.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos arany gyűrű 4 darab régi briliáns csiszolású
 gyémánt cca. 0.38 ct (R2 Cr SI) és 3 darab természetes
 rubin cca. 0.35 ct..
 Utólagos fémjel.

 Súly: 2.3 g
 Méret: 59
 
 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



75.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 18 karátos arany gyűrű karmos foglalatban 2 darab
 modern csiszolású gyémánt cca. 0.30 ct. (M TCr SI-P) 
 és egy természetes kék zafír cca. 0.70 ct..
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 3.2 g
 Méret: 55

 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



76.  Tétel
   NŐI KARKÖTŐ

 Ezüst karkötő fonott láncszemekkel nyelves zárral és 
 biztonsági lánccal, közepén plasztikus ezüst díszítés és 7 
 darab korall golyó.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 32.8 g
 
 Kikiáltási ár: 35.000 Ft



77.  Tétel
   BROSS

 Art deco ezüst bross markazittal, ónixal és fazettált 
 ametisztekkel ékesítve.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 18.5 g

 Kikiáltási ár: 30.000 Ft



78.  Tétel
   TÁNCREND

 Ezüst rokokó díszítésű táncrend 5 darab csont lappal.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 30.9 g
 
 Kikiáltási ár: 25.000 Ft



79.  Tétel
   NŐI MEDÁL LÁNCON

 Ezüst láncon ovális hematit medál, hátlapján ezüst keretben  
 üvegbetétes fotó tartó a medálon ezüst rátét díszítés apró  
 gyöngyökkel ékesítve.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 70.9 g

 Kikiáltási ár: 45.000 Ft



80.  Tétel
   NŐI BROSS

 Ezüst bross fekete és fehér zománcozott Mórfejekkel apró  
 gyöngyökkel és gránátokkal ékesítve.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 17.1 g
 
 Kikiáltási ár: 50.000 Ft



81.  Tétel
   NŐI BROSS

 Faágat formáló ezüst bross ékszer kövekkel és 3 darab 
 édesvízi gyönggyel ékesítve.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 10.5 g

 Kikiáltási ár: 25.000 Ft



82.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 Ezüst gyűrű közepén tokos foglalatban egy cabochon türkiz  
 körülötte zárt foglalatban apró türkizek (a türkizek erősen  
 kopottak).
 Utólagos fémjel.

 Súly: 5.3 g
 Méret: 52
 
 Kikiáltási ár: 20.000 Ft



83.  Tétel
   NŐI NYAKÉK

 Aranyozott ezüst nyakék, anker láncon csüngő barokkos   
 díszítésű medál közepén tokos foglalatban gyöngyház.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 7 g

 Kikiáltási ár: 25.000 Ft



84.  Tétel
   BROSS

 Szecessziós ezüst bross apró gyöngyökkel és zöld ékszer  
 kővel díszítve.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 8.4 g
 
 Kikiáltási ár: 25.000 Ft



85.  Tétel
   ZSEBÓRA

 International Watch Co. Schaff hausen 14 karátos arany
 másodperc mutatós zsebóra az 1900-as évek elejéről.
 Monogrammal jelzett arany tok.
 Szerkezet szám: 837543 
 Tok szám: 862161

 Súly: 71.6 g

 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



86.  Tétel
   ZSEBÓRA

 19.század első feléből származó 14 karátos arany 
 negyedütős zsebóra jelzés nélküli szerkezettel. A hátlapján  
 Pálff y család címerével . Kulcs pótolt.

 Súly: 115.8 g
 
 Kikiáltási ár: 500.000 Ft



87.  Tétel
   KITŰZŐ

 Rovar formájú arany kitűző ezüstbe foglalt 18 darab 
 különböző nagyságú hollandi rózsa csiszolású gyémánttal, 
 3 darab rubinnal, tokos foglalatban lévő gyönggyel.
 Utólagos fémjelzés.

 Súly: 4.4 g

 Kikiáltási ár: 160.000 Ft



88.  Tétel
   NŐI KARKÖTŐ

 14 karátos arany kar reif ,zsanéros nyitódással, tokos 
 foglalatban lévő régi briliáns csiszolású gyémánttal cca. 
 0.08 ct. (R2 TC SI) egy természetes rubinnal cca. 0.08 ct.és  
 egy természetes kék zafírral cca. 0.08 ct. 6 darab gyönggyel  
 ékesítve. Látható, használatból adódó horpadás.
 Eredeti fémjel: 1872-1937

 Súly: 14.4 g
 
 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



89.  Tétel
   NŐI KARKÖTŐ

 14 karátos arany karkötő 10 darab kölönféle zsuzsuval 
 díszítve. Némelyik zsuzsu mozgo és nyitható elemekből áll.
 Eredeti fémjelzés: 1872-1937

 Súly: 7.8 g

 Kikiáltási ár: 95.000 Ft



90.  Tétel
   NŐI KARKÖTŐ

 14 karátos arany Biedermeier karkötő kék és fehér zománc  
 díszítéssel és egy gránáttal ékesítve. 19.század közepe.
 Utólagos fémjel.

 Súly: 15.1 g
 
 Kikiáltási ár: 250.000 Ft



91.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos fehérarany gyűrű karmos foglalatban lévő 3 
 darab modern briliáns csiszolású gyémánttal cca. 0.85 ct 
 (M W VS).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 2.4 g
 Méret: 51

 Kikiáltási ár: 260.000 Ft



92.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 3 darab összefonodó arany gyűrű foglalt apró modern   
 csiszolású gyémántokkal cca. 1 ct. (M W SI).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 6 g
 Méret: 52
 
 Kikiáltási ár: 160.000 Ft



93.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos fehér arany gyűrű 12 darab karmos foglalatban  
 lévő modern briliáns csiszolású gyémánttal cca. 0.36 ct. 
 (M W VS) és egy kék zafírral cca. 2.40 ct..
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 3.8 g
 Méret: 54

 Kikiáltási ár: 350.000 Ft



94.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos fehérarany gyűrű karmos foglalatban 3 darab   
 régi briliáns csiszolású gyémánt cca. 0.58 ct (R W VS-SI).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 2.3 g
 Méret: 54
 
 Kikiáltási ár: 120.000 Ft



95.  Tétel
   NŐI KARKÖTŐ

 18 karátos fehérarany karkötő foglalt 20 darab modern 
 briliáns csiszolású gyémánttal cca. 1.30 ct (M W VS).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 16.8 g
 Méret: 16 cm

 Kikiáltási ár: 350.000 Ft



96.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos fehér arany gyűrű 26 darab modern briliáns   
 csiszolású gyémánttal cca. 0.24 ct (M W SI) smaragd cca.  
 1.40 ct.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 4.4 g
 Méret: 54
 
 Kikiáltási ár: 280.000 Ft



97.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos fehérarany gyűrű 20 darab modern briliáns
 csiszolású gyémánttal cca. 0.30 ct (M W Si-P) és egy 
 akvamarinnal cca. 2.40 ct..
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 5.7 g
 Méret: 54 

 Kikiáltási ár: 190.000 Ft



98.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 14 karátos arany gyűrű modern briliáns csiszolású 
 gyámántokkal cca. 0.13 ct (M W VS-SI) és egy citrinnel   
 cca. 3.80 ct.
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 3.2 g
 Méret: 52
 
 Kikiáltási ár: 100.000 Ft



99.  Tétel
   NŐI GYŰRŰ

 18 karátos fehér arany gyűrű 99 darab modern briliáns és  
 princess csiszolású gyémántokkal cca. 1.20 ct. 
 (M TCr VS-SI).
 Utólag fémjelzett.

 Súly: 2.8 g
 Méret: 54 

 Kikiáltási ár: 180.000 Ft



100.  Tétel
     ÉKSZER SZETT

 14 karátos fehér arany gyűrű és fülbevaló gyémántokkal 
 és kék zafírral. 
 Gyűrű: 14 karátos fehér arany 3.60 g, régi briliáns 
 csiszolá sú gyémánt cca. c0.60 ct. (R Cr P)
 és 26 darab achtkant csiszolású gyémánt cca. 0.40 ct 
 (A Cr VS) ct. kék zafír cca. 0.95 ct.

 Fülbevaló: 14 karátos fehér arany 7.60 g régi briliáns 
 csiszolású gyémánt cca. 0.72 ct. (R W SI) 
 kék zafi r cca. 2.20 ct..
 Utólagos fémjelzés.
 
 Kikiáltási ár: 600.000 Ft



101.  Tétel
     KANDALLÓ ÓRA

 19.század közepéről származó Biedermeier kandalló óra.
 Dátum jelzős, negyed ütős óra szerkezet.
 4 darab alabástrom oszloppal.
 Az óra teljesen felújított és működőképes.
 Hozzá tartozik a vitrin is.

 Méret: 62x49x20 cm 

 Kikiáltási ár: 200.000 Ft



102.  Tétel
     EMPIRE KOMÓD ÓRA

 1800-1820 körüli empire komód óra, 
 működőképes óraszerkezettel.
 Eredeti tűzi aranyozott díszítőelemekkel, a tetején
 faragott alabástrom mellszoborral.
 Az óra teljesen eredeti állapotú.
 
 Méret: 67x38x16 cm 

 Kikiáltási ár: 400.000 Ft


