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1. A FELSZÁMOLÁS FOGALMA 

 

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja a jogutód nélkül megszűnő 

fizetésképtelen adós hitelezőinek a csődtörvényben meghatározott sorrendben 

történő kielégítése. 

A felszámolási eljárás annak célját tekintve a cég jogutód nélkül történő 

megszűnésére irányul azzal, hogy az egyezségkötés kivételével az eljárás 

befejezését és a vagyoni viszonyok végleges lezárását követően az adós cég 

jogalanyiságát elvesztve törlésre kerül a cégjegyzékből.  

A felszámolás egyik feltétele a fizetésképtelenség; a Cstv. meghatározza azokat 

az okokat, amelyek valamelyikének a fennállása szükséges ahhoz, hogy az adós 

fizetésképtelensége megállapítható legyen és az adós gazdálkodó szervezet 

felszámolás alá kerülhessen. A fizetésképtelenséget ehelyütt tehát jogi 

kategóriaként értelmezzük. 

Ebben az eljárásban a fizetésképtelenség miatt a hitelezők követelése nem térül 

meg teljes mértékben, mert az adós vagyona nem fedezi azokat. Ez a körülmény a 

hitelezők hangsúlyosabb védelmét indokolja, valamint a jogbiztonság 

követelménye is szükségessé teszi a követelések kielégítésének kógens, 

valamennyi felszámolásra irányadó szabályozását: erre utal az 1991. évi XLIX. 

törvény (Cstv.) fogalom-meghatározásában az „e törvényben (Cstv.) meghatározott 

sorrendben történő kielégítése” fordulat. Ehhez kapcsolódóan a szabályozás célja 

annak garantálása, hogy a felszámolási eljárásban más hitelezők rovására ne 

kerülhessen sor az egyes hitelezők önkényesen történő előnyben részesítésére 

(hitelezőkkel szembeni azonos elbánás elve). A felszámolási eljárás tehát 

összességében véve nem az adós reorganizációjára irányul, hanem a felszámoló fő 

kötelezettsége az, hogy az adós vagyonát mielőbb értékesítse és a hitelezői 

követeléseket a jogutód nélküli megszűnés mellett kielégítse.1 

A felszámolás a hitelezői igények kielégítését szolgáló folyamat, melynek 

előkészítésére, valamint a vagyoni viszonyok lezárására a társaságon belül kerül 

sor.  

A felszámolási eljárás. 
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A bíróság csak a felszámolás megindításánál és befejezésénél rendelkezik 

jogosítványokkal; határoz az eljárás elrendeléséről, megszüntetéséről és 

befejezéséről, továbbá kijelöli a felszámolót.2 Emellett az eljárás során a jogsértések 

orvoslásában, a felmerült viták megoldásában is részt vesz,3 valamint a felszámolási 

eljárást lefolytató bíróság hatáskörébe tartozik a Cstv-ben foglalt megtámadási és 

értékesítéssel kapcsolatos peres ügyek elbírálása is.4 Az eljárás lefolytatására nem 

a cégbíróság, hanem az adós – a felszámolási kérelem benyújtásának napján 

bejegyzett – magyarországi székhelye szerint illetékes törvényszék rendelkezik 

hatáskörrel. A bíróság ezekben a kérdésekben nemperes eljárás keretein belül, a 

Cstv., valamint a csődtörvény által nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályainak a megfelelő 

alkalmazásával, továbbá a nemperes eljárások sajátosságainak a 

figyelembevételével a 2017. évi CXVIII. törvény rendelkezései alapján dönt.  

A felszámolási eljárás során is alkalmazni kell a bíróságokkal történő elektronikus 

kapcsolattartás szabályait, amely azt jelenti, hogy a felszámolási eljárás lefolytatása 

iránti kérelem benyújtására, az adós nyilatkozattételi kötelezettségére, a 

felszámoló személyével kapcsolatos nyilatkozatokra, egyéb kérelmekre, 

hiánypótlás teljesítésére, a fellebbezésre, valamint a záródokumentumok 

előterjesztésére elektronikus úton, a formanyomtatvány általános nyomtatvány-

kitöltő program útján történő előkészítésével és benyújtásával kerül sor. 

 

2. A FELSZÁMOLÁS FAJTÁI 

 

2.1  A felszámolás fajtái az eljárás menete szerint 

 

Az eljárás menete szerint a felszámoláson belül megkülönböztethető az 

általános szabályok szerint zajló felszámolási eljárás, az egyszerűsített 

felszámolás, valamint a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek 

felszámolására irányadó eltérő rendelkezések. 

Az egyszerűsített felszámolás a törvényben meghatározott feltételek 

fennállása esetén (minősített vagyonhiány vagy technikai lebonyolíthatatlanság) a 

felszámolási eljárás általános szabályoktól eltérő, gyorsabb befejezését szolgálja.  

Az egyszerűsített felszámolás – az általános rendelkezésekhez képest – az alábbi 

sajátosságokkal bír: 

a) Az egyszerűsített szabályok csupán az eljárás befejezésének tekintetében 

térnek el az általános módon zajló felszámolástól, a záródokumentáció 

benyújtásáig a hitelezői igények bejelentésére, nyilvántartásba vételére és annak 

vitatására, valamint a vagyon megóvására és értékesítésére vonatkozó 

rendelkezések e speciális eljárásban is érvényesülnek. 
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b) Minősített vagyonhiányról beszélünk, ha a felszámolási vagyon a várható 

felszámolási költségek fedezetére sem elegendő. 

c) Egyszerűsített felszámolás oka lehet az is, hogy az általános szabályok 

szerint zajló felszámolási eljárás a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiánya 

miatt technikailag lebonyolíthatatlan. Tipikus esete, hogy az adós vezető 

tisztségviselője nem tesz eleget a felszámolás megindításához kapcsolódó 

kötelezettségeinek, például nem készít tevékenységet lezáró mérleget, illetve nem 

adja át az adós iratanyagát a felszámolónak. A technikai lebonyolíthatatlanság 

orvoslása és az egyszerűsített eljárás lefolytatásának elkerülése érdekében a 

felszámoló még az általános szabályok szerinti eljárásról történő áttérést 

megelőzően köteles az adós vezető tisztségviselőjét felhívni a könyvvezetés és a 

nyilvántartások hiányosságainak pótlására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ennek 

hiányában az adós cég egyszerűsített felszámolását kezdeményezi.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Az egyszerűsített eljárás kezdeményezésére kizárólag a felszámoló 

jogosult, a bíróság hivatalból nem dönthet erről, és a felszámoló sem kötelezhető 

ilyen döntés meghozatalára. A felszámolás befejezésének ezen formája a hitelező 

kérésére sem rendelhető el. 

e) Amennyiben a felszámoló az egyszerűsített szabályok alkalmazására 

történő áttérésről határoz, e szándékáról köteles a kérelem bírósághoz történő 

benyújtását megelőzően a hitelezőket tájékoztatni. A tájékoztatásban a felszámoló 

felhívja a hitelezőket arra, hogy amennyiben tudomásuk van az adós bárhol 

fellelhető vagyontárgyáról, vagy amennyiben az eljárás lefolytatásához más 

segítséget tudnak nyújtani, akkor azt 15 napon belül jelentsék be a részére. 

f) A bejelentési határidő leteltét követően a felszámoló erről írásbeli jelentést 

készít és benyújtja azt az egyszerűsített eljárás lefolytatása iránti kérelemmel, 

valamint az eljárás befejezéséhez szükséges vagyonfelosztási javaslattal együtt a 

felszámolási eljárást lefolytató bírósághoz.  
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g) A felszámolás befejezéséről a bíróság észrevétel és kifogás hiányában a 

kérelem beérkezését követő 90 napon belül határoz; végzésében rendelkezik a 

vagyon és a be nem hajtott követelések hitelezők közötti, az általános szabályok 

szerinti kielégítési sorrendnek megfelelő felosztásáról, valamint az adós 

megszüntetéséről. 

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek felszámolására 

vonatkozó eltérő eljárási szabályok célja a jogutód nélkül történő megszüntetésre 

irányuló eljárás gyorsabb, átláthatóbb eljárási rend szerint zajló lebonyolítása abban 

az esetben, ha a stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó 

szervezet fizetésképtelensége már nem szüntethető meg, illetve megmentési célú 

állami támogatásban sem részesíthető. Az eljárás menete két ponton mutat eltérést 

az általános szabályokhoz képest:  

a) Az alanyi kör tekintetében nem valamennyi gazdálkodó szervezet 

felszámolására kerülhet sor ebben a formában, hanem csak azon cégek esetében, 

amelyet a Kormány rendeletben a gazdálkodó szervezet által ellátott feladatokra, 

tevékenységi körre tekintettel stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített. Ide 

sorolhatóak például a nemzetbiztonsági, honvédelmi, energiaellátási, 

környezetvédelmi, közmű-szolgáltatási, hírközlési, közlekedési, kutatásfejlesztési, 

valamint élelmiszerellátási szempontból országos jelentőségűnek tekinthető 

gazdasági társaságok, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

projekteket megvalósító, közfeladatokat ellátó, illetve koncesszióköteles 

tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek. 

b) A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek felszámolása 

esetén a felszámolási eljárás általános szabályait a törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. A felszámoló személyére vonatkozóan korlátozó rendelkezések 

érvényesülnek: felszámolóként csak a rendeletben kijelölt, kizárólagos állami 

tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki. A felszámolási eljárás 

kezdeti szakaszában rendkívüli moratórium érvényesülhet az adós által ellátott 

közszolgáltatások, közfeladatok folyamatos ellátására is figyelemmel, amelynek 

célja az adós működésének időleges biztosítása és fenntartása (ilyen moratórium 

az általános szabályok szerint zajló felszámolási eljárásban nem alkalmazható). Az 

eljárás az általános szabályokhoz képest a vagyoni viszonyok gyorsabb lezárását 

elősegítve rövidebb időbeli keretek között zajlik. Az adós vagyonának az 

értékesítése során szem előtt kell tartani azt, hogy a vagyoni eszközök működő 

üzemként szakmai befektető részére kerüljenek értékesítésre. Az értékesítésre 

főszabály szerint zártkörű pályázat útján, nem nyilvánosan kerül sor. 
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2.2  A felszámolás fajtái a megindítás módja szerint 

 

A felszámolási eljárások között megindításuk módja szerint is különbség 

tehető. Ennek értelmében kérelemre vagy hivatalból induló felszámolásról 

beszélhetünk.  

Kérelemre indul a felszámolás, amennyiben annak elrendelését a 

bíróságtól az adós, az önkéntes végelszámolásban eljáró végelszámoló vagy 

a hitelező kéri. A kérelemre induló felszámolási eljárásban a kérelem 

benyújtása tekintetében a jogi képviselet kötelező: 

a) Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a 

csődeljárás megindításával a korábban lefolytatott csődeljáráshoz 

kapcsolódó eljárási akadály miatt nem tud élni, vagy a reorganizáció nyújtotta 

lehetőségeket nem kívánja igénybe venni. A felszámolási eljárás 

megindításának elhatározása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe 

tartozik, a határozat meglétét és a jogszabályi követelményeknek való 

megfelelőségét a bíróságnak körültekintően kell vizsgálnia. A szükséges 

szavazati arány hiányában a legfőbb szervi határozat nem fogadható el. 

b) A végelszámoló abban az esetben köteles a felszámolási eljárás 

lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani, ha a korrigált végelszámolási 

nyitómérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezői 

követelések fedezésére nem elegendő, és a tagok sem vállalnak 

kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a hiányzó összeget 30 napon belül 

rendelkezésre bocsátják. Ebben az esetben a végelszámoló nem köteles a 

legfőbb szerv hozzájárulását beszerezni, csupán tájékoztatási kötelezettsége 

áll fenn ezzel kapcsolatban. 

c) A hitelező kérelmére indulhat az eljárás abban az esetben, ha a 

törvényben meghatározott fizetésképtelenségi okok közül valamelyik fennáll. 

A hitelezőnek a fizetésképtelenség okát röviden ismertetnie kell. 

Hivatalból indul az eljárás, amennyiben a felszámolás lefolytatásának a 

szükségességét a cégbíróság vagy más bíróság jelzi a felszámolási eljárás 

lefolytatására illetékes törvényszék felé. Ebben az esetben a 

fizetésképtelenség vizsgálatára nem kerül sor. Annak alapján, hogy mely 

bíróság kezdeményezi és milyen okokra hivatkozva a felszámolási eljárás 

lefolytatását, az alábbi esetkörök szerint tehető különbség: 

a)  A cégbíróság értesítése alapján folytatja le a felszámolási eljárást a 

megyei bíróság abban az esetben, ha a cégbíróság más bíróság 

határozatának a végrehajtójaként jár el: a gazdasági társaság cégbejegyzését 

elrendelő végzés hatályon kívül helyezésére került sor;6 a cégalapítás 

érvénytelenségének megállapítása iránti per a társasági szerződés 

orvosolhatatlan érvénytelenségének a megállapítására vezetett; valamint 

akkor, ha a büntetőbíróság ítéletében a 2001. évi CIV. törvényben 
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meghatározott megszűntnek nyilvánítás büntetőjogi intézkedését alkalmazta 

a céggel szemben.7 

b) A felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban eljáró 

bíróság határozata alapján indul az adós cég felszámolása abban az esetben, 

ha a bíróság a csődeljárást egyezségkötés hiányában, vagy oly módon szünteti 

meg, hogy a létrehozott egyezség nem felel meg a törvényi feltételeknek.  

c) A büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján rendelhető el a 

felszámolás abban az esetben, amennyiben a 2001. évi CIV. törvény alapján az 

adóssal szemben alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott 

végrehajtás a megindításától számított 6 hónapon belül nem vezetett 

eredményre. 

 

3. A FELSZÁMOLÁS ALANYAI 

 

A felszámolási eljárás alanyainak az adós, a hitelezők, az ideiglenes 

vagyonfelügyelő és a felszámoló minősülnek. Őket az eljárás szempontjából 

félnek kell tekinteni. 

A felszámolás során adós az a gazdálkodó szervezet lehet, amely 

tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan 

nem tudja kiegyenlíteni. 

A felszámolási eljárásban a Cstv. a felszámolás kezdő időpontjáig 

hitelezőnek tekinti azt a jogosultat, akinek az adóssal szemben jogerős és 

végrehajtható bírósági, hatósági határozaton alapuló, illetve nem vitatott 

vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A 

felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, aki az adóssal szemben 

pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követeléssel bír, és azt a felszámoló 

nyilvántartásba vette.8 Az előbbiekből levezethetően a Cstv. a hitelezői 

minőség megállapításához az alábbi feltételek együttes megvalósulását 

követeli meg: 

a) A Cstv. eltérő követelményeket állít fel a hitelezőkkel szemben a 

felszámolás kezdő időpontja előtt, illetve azt követően. A felszámolás kezdő 

időpontját megelőzően csak az ítélt dolognak minősülő (a jogerős és 

végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált és végrehajtható hatósági 

határozat alapján), illetve más végrehajtható okiraton alapuló nem vitás (az 

adós által nem vitatott vagy elismert) lejárt követelés alapozza meg a hitelezői 

minőséget. A kezdőnapot követően nem állítja követelményként a törvény a 

követelés res iudicata-nak minősülését vagy nem vitatott, illetve elismert 

voltát. Ebből fakadóan a felszámolás elrendelésének közzétételét követően 

valamennyi pénzben kifejezhető vagyoni igény jogosultja hitelező lehet. 

b) A definícióból kitűnik, hogy a követelés jellegét tekintve a 

csődtörvény kizárólag a pénz-, illetve a pénzben kifejezhető vagyoni 

követelések jogosultjait tekinti hitelezőnek a felszámolási eljárás során.9  
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c) A hitelezővé válásnak nem feltétele az igény esedékessége, ugyanis 

az eljárás kezdőnapjával az adóssal szemben fennálló valamennyi követelés a 

törvény erejénél fogva lejárttá válik. 

d) A felszámolási eljárásban a hitelező fogalmának többleteleme az 

igény felszámoló általi nyilvántartásba vétele. Erre az igénybejelentést 

követően kerülhet sor, amennyiben a követelés jogosultja a nyilvántartásba 

vételhez szükséges, a Cstv-ben előírt regisztrációs díjat megfizeti.  

A felszámolási eljárás kezdeti szakaszában, a felszámolási eljárás 

lefolytatása iránti kérelem benyújtása és a felszámolás kezdő időpontja, 

illetve a kérelem érdemi elutasítása közötti időszakban ideiglenes 

vagyonfelügyelőként a megfelelő szakértelemmel rendelkező és a 

felszámolói névjegyzékben szereplő személy vagy szervezet jelölhető ki. Az 

ideiglenes vagyonfelügyelő a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

elbírálásáig a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával figyelemmel 

kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni 

helyzetét, gondoskodik az adós vagyonának a megőrzéséről.10 Az adós 

gazdálkodó szervezet vezetője a gazdálkodó szervezet vagyonával 

kapcsolatos jognyilatkozatot csak az ideiglenes vagyonfelügyelő 

hozzájárulásával tehet abban az esetben, ha az ügylet vagy az így megkötött 

szerződés a rendes gazdálkodás körén kívül esik.11 

Az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére abban az esetben kerülhet 

sor, ha a felszámolási eljárást a hitelező kezdeményezte, valamint az alábbi 

konjunktív feltételek egyidejű fennállása megállapítható: 

a) A hitelezőnek valószínűsítenie kell, hogy a követelés későbbi 

kielégítése veszélyben van.  A feltétel megvalósulásához nem szükséges a 

teljes bizonyosság, elegendő csupán a későbbi teljesítés veszélyének a 

valószínűsége.12 Ehhez kapcsolódóan a félnek legalább olyan mértékben kell 

bizonyítékokat szolgáltatnia, hogy azokkal a bíróságot a bizonyítandó tény 

valószínű fennállásáról meggyőzze. 

b) A hitelező a követelésének létrejöttét, nagyságát és összegét 

meghatározott alakisághoz kötött okirattal köteles bizonyítani, közokirattal 

vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni.13 

c) A kérelmező az ideiglenes vagyonfelügyelő díját letétbe helyezi a 

bíróságnál. Ha a felszámolást a bíróság nem rendeli el, az ideiglenes 

vagyonfelügyelő díját a kérelmező viseli. A felszámolás elrendelése esetén a 

bíróság hivatalból rendelkezik a letétbe helyezett összeg visszautalásáról, 

ebben az esetben az ideiglenes vagyonfelügyelő díját felszámolási 

költségként kell elszámolni és kifizetni. 

A felszámolás kezdő időpontját követően a vagyoni viszonyok rendezése 

során felszámolóként csak a megfelelő szakértelemmel és képesítéssel 

rendelkező, a felszámolói névjegyzékben szereplő személy vagy szervezet 

vehet részt az eljárásban. A bíróság elektronikus úton, véletlenszerű 
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kiválasztás során rendeli ki a felszámolót, feladatait elsősorban az adós és 

saját munkaszervezete segítségével látja el.14 A felszámoló kirendelésével az 

adós elveszti a vagyona feletti szabad rendelkezési jogát, a vagyonnal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a felszámoló válik jogosulttá.15 A 

vezető tisztségviselő Ptk-ban meghatározott hatásköre a felszámoló – és az 

esetlegesen kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő – feladatai közé nem sorolt 

teendőkre korlátozódik, valamint kiegészül a Cstv. által előírt 

kötelezettségekkel is. 

 

4. A FELSZÁMOLÁS TÁRGYA 

 

A felszámolási eljárásban a vagyon fogalmára irányadóak a csődeljárásnál 

kifejtettek, így megkülönböztetjük a számviteli szabályokon alapuló 

megközelítését, illetve az eljárás menetéhez viszonyított fogalom-

meghatározást.  

 

 

Felhasznált  irodalom  és amelyet további olvasásra ajánlunk  

Juhász László „A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve” (Novotni Kiadó; Miskolc; 2010.) 

Kiss Daisy „Per vagy nem per? – Kérdések és válaszok a polgári nemperes eljárások témaköréből” (hvgorac; Budapest; 2008.)  

Papp Tekla (szerk.) „Társasági jog” (Lectum Kiadó; Szeged; 2011.) 

Varga István (szerk.) „A polgári nemperes eljárások joga” (ELTE Eötvös Kiadó; Bp.; 2014.) Online elérhetőség: 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_527_polgari_nemperes_eljarasok/ch02s03.html 

Csőke Andrea „Nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez” (uj.jogtar.hu; 

Wolters Kluwer; Budapest; 2015.) 

Végjegyzetek  

 
1 BDT 2007. 1540.; Kiss D. i.m. 365. p. 
2 Cstv. 27. § (1), (6) bek., 27/A. § (1) bek., 60. § (1) bek. 
3 Például elbírálja a felszámoló jogszabályszegése esetén benyújtott kifogást [Cstv. 52. § (2) bek.] 
4 Amennyiben azonban a hitelező vagy a felszámoló csak a Ptk-ban foglalt jogcímekre alapítottan támadja meg a szerződést, akkor a 
jogvita elbírálására az általános hatáskörrel rendelkező polgári peres bíróság előtt kerülhet sor; lásd a Cstv-ben foglalt megtámadási 
eseteket részletesebben a jelen Papp T. i.m. 308-312. pp. 
5 Cstv. 63/B. § (1) bek.; BDT 2012. 2829.; BH 2015. 199.: Ha a felszámoló nem kapja meg az adós iratait, de megállapítja a feltalált vagyont 
és ennek alapján nyitómérleget készít, az eljárást az általános szabályok szerint fejezheti be. 
6 Ctv. 68. § (4) bek., 69. § (4) bek.; BH 2004. 193. 
7 2001. évi CIV. törvény 26. § (1) bek. 
8 BH 2016. 120.; BDT 2014. 3117. 
9 BDT 2013. 2848.; Például egy birtokvédelmi vitában, ha a cég a birtokláshoz fűződő jogot megsértette, akkor a jogosult pénzkövetelés, 
valamint pénzben kifejezhető követelés hiányában nem minősül hitelezőnek, nem kezdeményezheti a processzust, és nem vehet részt 
a felszámolási eljárásban sem. 
10 Az ideiglenes vagyonfelügyelő feladataira vonatkozóan lásd még: Kiss D. i.m. 376-378. pp.; Varga I. i.m. 611-612. pp. 
11 Lásd még: BDT 2011. 2542. 
12 ÍH 2005. 48. 
13 ÍH 2009. 36. 
14 A felszámolóra és a felszámolóbiztosra vonatkozóan lásd még: Cstv. 27/A. § (2)-(6) bek., 27/B-27/C. §§; 114/2006. Korm. rendelet; 36/2010. 
IRM rendelet 
15 Cstv. 34. § (2) bek.; BH 2007. 20.; BH 2004. 469.; BDT 2007. 1610.; BDT 2007. 1558. 



 
 

 

 

 

 

 

JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ 

EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3.4.3-16-

2016-00014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


