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A felperes: Finalp Zrt.   
(Szeged, Római körút 21.)

A felperes képviselője:  Ügyvédi Iroda 
 

ügyintéző:  ügyvéd) 

Az alperes: 

Az alperes képviselője: Csuka és Vámos Ügyvédi Iroda 
(Kaposvár, Németh István fasor 47. III/14.
ügyintéző: Bukliné dr. Vámos Csilla ügyvéd)

A per tárgya: 2.050.481.- Ft kölcsön és járulékai megfizetése 

Az elsőfokú bíróság neve Nagykanizsai Járásbíróság
és a határozata száma: 7.P.20.634/2021/4.  

A fellebbezést benyújtó fél: felperes
A fellebbezés sorszáma: 5.

Ítélet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. 

Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek  Ft
másodfokú perköltséget. 

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Indokolás

[1] Az elsőfokú bíróság az ítéletével a felperes keresetét elutasította. Kötelezte a felperest, hogy
15 napon belül fizessen meg az alperesnek Ft perköltséget. 

[2] A fellebbezés szempontjából releváns indokai szerint a felek 2007. június 12. napján svájci
frank  alapú  kölcsönszerződést  kötöttek,  amely  alapján  a  felperes  (mint  finanszírozó)
3.233.542.- Ft kölcsönt nyújtott az alperesnek (mint adósnak) a  frsz.-ú Ford Focus
1.6.  típusú  személygépkocsi  megvásárlásához.  A  szerződés  a  futamidőt  120  hónapban,  a
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kamatlábat 6,08 %-ban rögzítette azzal, hogy az a svájci frank LIBOR változásához képest
módosulhat,  a  THM  mértéke  6,38  % volt,  a  szerződés  megkötésekor  érvényes  árfolyam
153,45 Ft/svájci frank. A kölcsön egyedi feltételeit  tartalmazó adatlapon szerepelt,  hogy a
rendszeres havi törlesztéseket a szerződés mellékletét képező törlesztési táblázat tartalmazza,
az  adatlap  az  Üzletszabályzat  elválaszthatatlan  része.  A  kölcsönszerződés  (egyben
Üzletszabályzat) rögzítette a deviza alapon nyújtott forint kölcsön, a devizaárfolyam fogalmát
(a  Raiffeisen  Bank  Rt.  által  az  adott  tárgynapra  közzétett  hivatalos  deviza  eladási
árfolyamában),  az  irányadó  kamatlábat  (egy  hónapos  svájci  frank  LIBOR-t).  Az
Üzletszabályzat  1.1.22.3.  pontja  értelmében  a  törlesztési  táblázat  az  adósnak  a  kölcsön
részletekben  történő  megfizetésére  vonatkozó  rendszeres  tőke  és  kamatfizetési
kötelezettségeit tartalmazó kimutatás. Ugyanakkor deviza alapon nyújtott forintkölcsön esetén
a  tőke  és  kamatfizetési  kötelezettségeket  a  finanszírozó  jogosult  árfolyamkorrekcióval
módosítani. Az 1.1.22.4. pont rögzítette, hogy az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet –
melyet a finanszírozó a jóváírás értéknapján érvényes deviza eladási árfolyam alapján határoz
meg – a finanszírozó a bankszámláján történő jóváírást követő számlán írja jóvá vagy terheli
az adósra. Az 1.1.27. pont tartalmazta,  hogy az adósnak a finanszírozó felé fennálló teljes
tartozása deviza alapon nyújtott kölcsön esetén magában foglalja az árfolyamváltozásokból
eredő valamennyi korrekciós tételt és az egyéb költségeket is. A 4.21. pont szerint az adós
köteles az árfolyamkockázatot viselni, a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a finanszírozó az
árfolyamkockázat  tekintetében  teljeskörűen,  a  szerződéskötést  megelőzően  tájékoztatta,  az
adós  az  abban  foglaltakat  megértette  és  elfogadta.  A  7.1.  pont  értelmében  a
törlesztőrészleteket  és  a  fizetési  ütemezést  a  felek  a  kölcsönszerződés  mellékletét  képező
törlesztési táblázatban határozzák meg, míg a 7.2. pont szerint a törlesztőrészleteket az adós
ezen ütemezésnek megfelelően köteles teljesíteni oly módon, hogy az abban meghatározott
összegek a tőke és kamat árfolyamkorrekcióval módosítva az esedékesség szerinti értéknapon,
illetve amennyiben az a nap banki szünnapra esik, az azt követő első banki munkanapon a
finanszírozó bankszámláján jóváírásra kerüljenek. A 7.4. pont alapján a finanszírozó a tőke és
kamat  árfolyamkorrekciót  a  fizetési  ütemezésnek  megfelelő  gyakorisággal  két  lépésben  –
először  a  számlázást  megelőző  második  munkanapon  érvényes  deviza  eladási  árfolyam
alapján,  majd az adós pénzügyi teljesítését követően a pénzügyi teljesítés napján érvényes
deviza  eladási  árfolyamnak  megfelelően  –  számolja  el  és  az  azt  követő  első  számlában
érvényesíti. Kockázatfeltáró nyilatkozat nem készült, a felek a törlesztési táblázatot nem írták
alá. A felperes a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást elvégezte, mellyel szemben az
alperes nem élt  panasszal. A részletfizetési  kötelezettségével az alperes késedelembe esett,
ezért a felperes a kölcsönszerződést 2015. szeptember 28-án azonnali hatállyal felmondta. A
felmondás napján a felperes az alperesnél 674.678.- Ft 30 napot meghaladóan lejárt tartozást
tartott nyilván.

[3] E tényállás alapján az elsőfokú bíróság nem találta megalapozottnak a felperesnek Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 523. § (1) bekezdésére és
a Ptk. 526. § (2) bekezdésére alapított, 2.050.481.-Ft kölcsön és járulékai megfizetése iránti
keresetét.

[4] Az alperes anyagi jogi kifogásait vizsgálva arra a jogi következtetésre jutott, hogy a felperes
az  alperest  nem  megfelelő  tartalommal  tájékoztatta  az  árfolyamkockázat  kérdésében.  A
kölcsönszerződésben  (Üzletszabályzatban)  szereplő  tájékoztatás  ugyanis  csupán  az
árfolyamkockázat alperes (adós) általi viselését rögzíti, de nem tartalmazza annak jelentését,
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valamint  a törlesztőrészletre  és a  kamatra gyakorolt  hatását.  Nem derül  ki,  hogy az valós
kockázatot  jelent,  és  a  mértéke  jelentős  is  lehet.  A  kölcsönszerződésben  foglalt
fogalommeghatározások között nem található meg az árfolyamkockázat definíciója, csupán az
árfolyamkorrekcióra  utal,  annak  mibenléte  megmagyarázása  nélkül.  A  szerződésből  nem
tűnik ki, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa és annak hatására a törlesztőrészlet
jelentős mértékben megemelkedhet. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996.  évi  CXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Hpt.)  203.  §  (6)-(7)  bekezdései  szerinti
kockázatfeltárás nem történt meg, sem önálló kockázatfeltáró nyilatkozat,  sem a szerződés
rendelkezései alapján. Az alperes előadása szerint az autókereskedésben szóban sem kapott
tájékoztatást árfolyamkockázatról, csupán a felveendő hitel kedvező kamatozásáról és arról
biztosították,  hogy  a  korábbi  gépjárműhiteléhez  hasonló  törlesztőrészletekre  számíthat,
legfeljebb 1.000 – 2.000.- Ft összegű eltéréssel. Állítását gyermeke, és
korábbi  házastársa,   tanúvallomása  alátámasztotta,  míg  az  autókereskedés
részéről eljáró értékesítő  – aki az alperes következetes  állítása szerint  és végeredményben
általa sem vitatottan a hitelt is előkészítette – tanúvallomásából is az tűnt ki, hogy az alperest
az árfolyamkockázatról nem tájékoztatta. Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes további
bizonyítási indítványait (az autókereskedő cég felszámolója megkeresésére és 
tanúkénti  meghallgatására  nézve),  mert  azok  előterjesztése  nem  felelt  meg  az  utólagos
bizonyítás  eljárásjogi  feltételeinek.  Mivel  a  felperest  terhelte  annak  bizonyítása,  hogy  az
alperes  részére  az  árfolyamkockázatról  megfelelő  tartalmú  tájékoztatást  nyújtott,  ennek
bizonyítatlansága miatt  az elsőfokú bíróság azt  állapította  meg, hogy az árfolyamkockázat
viselésére vonatkozó általános szerződési feltétel nem világos, nem érthető, ezért az a Ptk.
209. § (4) és (5) bekezdései alapján tisztességtelen. Mivel fogyasztói szerződésről van szó, ez
a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése értelmében semmisséget eredményez. Az elsőfokú bíróság az
alperesnek a Hpt.  213. § (1) bekezdés b) és e) pontjaira  alapított  anyagi jogi  kifogását is
alaposnak találta. A THM számítási képletét, a számítása során figyelembe nem vett egyéb
költségek  meghatározását  és  összegét  vagy  ezekre  vonatkozó  becslést  nem tartalmazza  a
szerződés, a THM-mel kapcsolatos tájékoztatást  nyújtó törlesztési  táblázat pedig – a felek
aláírása hiányában – nem vált a szerződés részévé. Ennek folytán a törlesztőrészletek száma,
összege  és  a  törlesztési  időpontok  feltüntetése  hiánya  miatt  is  semmis  a  szerződés.  A
semmisség jogkövetkezményei  levonása iránti  keresetet  azonban a felperes nem terjesztett
elő, ezért az elsőfokú bíróság a jogalapjában megalapozatlan keresetet – az összegszerűség
vizsgálata  nélkül  –  elutasította.  A  perköltség  (az  alperes  megbízási  szerződése  alapján
felszámított ügyvédi munkadíj) felperes általi viselésére vonatkozó döntését a Pp. 83. § (1)
bekezdésére alapította.

[5] Az  elsőfokú  bíróság  ítélete  ellen  a  felperes  fellebbezést  terjesztett  elő,  amelyben  annak
megváltoztatását,  az  alperes  2.050.481.-  Ft  kölcsön,  annak  2015.  október  14-től  a
megfizetéséig  járó,  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat  kétszereséének  megfelelő  mértékű
késedelmi kamat megfizetésére kötelezését,  valamint  az első- és másodfokú perköltségben
marasztalását kérte. 

[6] Érvelése szerint az elsőfokú bíróság a megállapított tényállásból téves következtetést vont le
az árfolyamkockázattal összefüggő általános szerződési feltételek tisztességtelenségére nézve.
A világosság és érthetőség követelménye megítélésénél figyelmen kívül hagyta az Európai
Unió Bírósága C-26/13. számú ítéletében kifejtetteket, miszerint a tájékoztatás megfelelősége
szempontjából a szerződés szövegén kívül jelentősége van a szerződéskötés során közzétett
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reklámnak és tájékoztatásnak is,  valamint  a C-186/16. számú ítélet  megállapításait,  amely
értelmében nem várható el a pénzügyi intézménytől olyan tájékoztatás, amelyről maga sem
rendelkezett  információval.  Hangsúlyozta,  hogy  az  alperesnek  megfelelő  idő  állt
rendelkezésére  a  szerződési  feltételek  áttanulmányozására,  és  a  nem  kellően  érthető
rendelkezések  kapcsán  a  kérdéseit  feltehette  volna.  Ha  pedig  az  ajánlott  szerződéses
konstrukció  nem  felelt  meg  a  számára,  más  finanszírozóhoz  fordulhatott  volna.  A  kellő
gondossága hiányát  nem háríthatja  át  rá,  a  saját  felróható  magatartására  előnyök szerzése
végett nem hivatkozhat. A kölcsönszerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezései
kielégítik  a Kúria 2/2014. Polgári  jogegységi  határozatában és a C-26/13. számú ítéletben
foglalt követelményeket: azokból kitűnik, hogy az árfolyamkockázatot kizárólag az alperes
köteles viselni, e kockázat törlesztőrészletekre gyakorolt hatása korlátlan, mert az alperesnek
valamennyi  árfolyamkorrekciós  tételt  meg  kell  fizetnie,  az  valós  és  a  futamidő  alatt
bekövetkezhet, hiszen havonkénti érvényesítést (jóváírást vagy terhelést) ír elő a szerződés. A
szerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely e kockázatot akár időben, akár a mértékét
tekintve limitálná.  Ebből pedig az alperes értékelhette  a feltétel  pénzügyi kötelezettségeire
gyakorolt – akár jelentős – következményeit is. Utalt a szerződéses jogra jellemző nyilatkozati
elvre is. Valamely általános szerződési feltétel tisztességtelensége megállapításának feltétele a
jóhiszeműség  és  tisztesség  követelményének  (mint  objektív  kötelmi  jogi  kategóriának)  a
megsértése, ezáltal a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek egyensúlyának a
fogyasztó  hátrányára  való  megbontása.  A  kockázatfeltárás  nemcsak  külön  nyilatkozattal
történhet, azt tartalmazhatja maga a szerződés is, és a saját honlapján közzétett tájékoztató is
figyelembe veendő a tartalmi megfelelőség körében. Mivel a szerződést – egyúttal  a 4.21.
pontban foglalt, az árfolyamkockázati tájékoztatás megismerésére vonatkozó nyilatkozatot –
az  alperes  aláírta,  fel  sem  merülhet,  hogy  arról  nem  tudott,  különösen,  hogy  szóbeli
tájékoztatást  is  kapott.  A  szerződéses  rendelkezésekből  egyértelmű,  hogy  az
árfolyamkockázatot  kizárólag  és  korlátlanul  az  alperes  köteles  viselni,  valamint  annak  a
törlesztőrészletekben történő elszámolása is. Tévesen minősítette az elsőfokú bíróság ezeket
jogtechnikai  megfogalmazásoknak,  mert  azok  (a  1.1.1.2.,  1.1.1.17.,  1.1.22.3.,  1.1.22.4.,
1.1.27.,  4.21.,  7.2.,  7.4.  pontok)  az  árfolyamváltozás  részletekre  gyakorolt  hatásának
egyértelmű, a hatás működési mechanizmusát is feltáró rendelkezések, melyek megfelelnek a
Hpt. 203. § (6) és (7) bekezdésének és a Ptk. 209. § -a értelmezésére vonatkozó, előzetes
döntéshozatali eljárásokban született határozatoknak (köztük a C-227/18. számú döntésnek).
A megjelölt rendelkezésekből egyértelműen az következik, hogy árfolyamkülönbözet esetén
változik az alperest  terhelő  törlesztőrészlet  összege,  az árfolyamváltozás  iránya előre nem
állapítható  meg,  annak  lehetősége  valós,  a  futamidőn  belül  is  bekövetkezhet.  A  tartalmi
megfelelőség  körében  a  Fővárosi  Törvényszék  mint  másodfokú  bíróság
72.Pf.635.432/2020/7. számú, a Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.050/2020/5. számú, valamint a Kúria
Pfv.VI.21.910/2018/9. számú határozataira hivatkozott. 

[7] Az  alperes  fellebbezési  ellenkérelme  az  elsőfokú  ítélet  helybenhagyására  és  a  felperes
másodfokú perköltségben marasztalására irányult. 

[8] Mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy a fellebbezés kizárólag az árfolyamkockázat viselését
érintő általános szerződési feltételek semmisségére vonatkozó elsőfokú álláspontot támadta,
ezért az elsőfokú bíróságnak a keresetet azon okból elutasító rendelkezése, amely szerint a
szerződés  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjába  ütközés  miatt  is  semmis,  részjogerőre
emelkedett.  A  kockázatfeltárás  vonatkozásában  a  Kúria  Gfv.VII.30.256/2020/9.  számú
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határozatára hivatkozott,  és arra, hogy az EUB határozatai szerint a tájékoztatásnak ki kell
térnie  a  tagállami  fizetőeszköz  súlyos  leértékelődésének  és  a  külföldi  kamatlábak
emelkedésének  a  törlesztőrészletekre  gyakorolt  hatására,  azon  mechanizmus  konkrét
működésére,  amelyre  az érintett  feltétel  utal.  Mindez annak érdekében szükséges,  hogy a
fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági
következményeket;  azt,  hogy  az  árfolyamkockázat  vállalásával  a  fizetési  kötelezettsége
számára  gazdaságilag  nehezen  viselhetővé  válhat,  ha  a  pénznem,  amelyben  a  jövedelmét
kapja, leértékelődik. A felperes ezen információkat nem bocsátotta a rendelkezésére, ezért az
elsőfokú  bíróság  helyesen  állapította  meg  e  feltételek  tisztességtelenségét,  valamint  a
szerződés  semmisségét.  Részletesen  elemezte  a  felperes  által  hivatkozott  szerződéses
rendelkezések tartalmát, amelyek – álláspontja szerint – nem elégítik ki a Hpt. 203. § (5) és
(6) bekezdéseiben foglalt, a kockázatfeltárásra vonatkozó követelményt. Az elsőfokú eljárás
során foganatosított meghallgatása és a tanúvallomások, valamint a további bizonyítékoknak a
Pp.  279.  §  (1)  bekezdésének  megfelelő  értékelésével  az  elsőfokú  bíróság  helytállóan
állapította  meg  a  tényállást  és  helyes  jogi  következtetést  vont  le  a  kereset
megalapozatlanságára nézve. 

[9] A fellebbezés nem megalapozott. 

[10] A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a Pp. 370. § (1) bekezdése alapján a fellebbezési
kérelem  és  a  fellebbezési  ellenkérelem  korlátai  között  bírálta  felül.  Ezért  a  másodfokú
felülbírálat  nem  érintette  az  alperesnek  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  a)  és  c)  pontjaival
összefüggő  anyagi  jogi  kifogásait  (melyek  alaptalanságával  kapcsolatos  álláspontját  az
elsőfokú bíróság az ítélete [35] bekezdésében fejtette ki), valamint a keresetet elutasító döntés
két  különböző  indokát  is  jelentő,  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  b)  és  e)  pontjaira  alapított
érvénytelenségi  kifogás  megalapozottságára  vonatkozó  elsőfokú  álláspontot  (az  elsőfokú
ítélet [36] és [37] bekezdésében írt jogi indokokat). Az elsőfokú ítélet ezen részei a Pp. 358. §
(5) bekezdése értelmében részjogerőre emelkedtek. 

[11] A  fellebbezés  kizárólag  az  árfolyamkockázati  tájékoztatás  tartalmi  megfelelőségével
kapcsolatos jogi indokokat támadta a Ptk. 209. §-a és a Hpt. 203. § (6) és (7) bekezdései
megsértésére hivatkozva, ezért a másodfokú felülbírálat a Pp. 369. § (3) bekezdés c) pontja
értelmében csupán arra terjedhetett ki, hogy az elsőfokú bíróság a megállapított tényállásból
helyes  jogi  következtetést  vont-e  le  az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó  általános
szerződési  feltételek  tisztességtelenségére  nézve.  [A felperes  a  fellebbezésében  megjelölte
ugyan  a  Pp.  369.  §  (3)  bekezdés  a)  pontját  –  a  tényállás  módosításéra  és  kiegészítésére
irányuló anyagi jogi felülbírálati jogkört – is, azonban egyrészről nem kapcsolt hozzá adekvát
jogszabálysértést (a Pp. 279. § (1) bekezdését), másrészről a fellebbezés nem tartalmazott sem
ezzel kapcsolatos jogi érvelést, sem a tényállás mikénti módosítása iránti kérelmet.]  

[12] E korlátok között a másodfokú bíróság egyetért az elsőfokú bíróság döntésével.  

[13] Az  elsőfokú  bíróság  –  fellebbezésben  vitássá  nem  tett  –  megállapítása  szerint  az
árfolyamkockázatról  szóló tájékoztatás  megfelelősége szempontjából  kizárólag a szerződés
szövegét  kellett  értékelni,  mert  a  felperes  attól  eltérő,  megfelelő  szóbeli  tájékoztatás
megtörténtét  nem  bizonyította.  Ennek  tartalmát  illetően  a  másodfokú  bíróság  osztja  az
elsőfokú bíróságnak az ítélete [24] bekezdésében kifejtett jogi álláspontját, miszerint az nem
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felel meg az átláthatóság, világosság és érthetőség követelményének. A kölcsönszerződésnek
az elsőfokú ítéletben részletezett  pontjai  csupán az árfolyamkockázat tényét rögzítették,  és
hogy azt kizárólag az alperes (adós) viseli, emellett az tűnik ki belőlük, hogy az az alperes
(adós) fizetési kötelezettségét a tőkét és kamatot is tartalmazó törlesztőrészleteken keresztül
érinti. Az árfolyamkockázat konkrét mibenlétét azonban e rendelkezések nem bontották ki,
annak gazdasági  hatását  tekintve  pedig nem voltak  kellően  figyelemfelhívók.  Nem voltak
alkalmasak arra, hogy azok ismeretében az alperesnek mint általánosan tájékozott, észszerűen
figyelmes átlagos fogyasztónak lehetősége legyen számításba venni a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó árfolyamkockázat tényét, annak mibenlétét, a fizetési kötelezettségére gyakorolt –
akár gazdaságilag megterhelő – hatását, valamint az árfolyamkockázat korlátlanságát is. A
tájékoztatás  nem  figyelmeztetett  arra,  hogy  a  forint  leértékelődése  a  futamidő  alatt  is
bekövetkezhet,  amely  a  törlesztőrészletek  és  a  tőketartozás  összegének  emelkedését
eredményezi.  A  Kúria  éppen  a  fellebbezésben  hivatkozott,  a  Fővárosi  Törvényszék
72.Pf.635.432/2020/7.  számú  jogerős  részítéletét  hatályon  kívül  helyező
Gfv.VI.30.122/2021/7. számú végzésében foglalt állást a perbelivel azonos tartalmú általános
szerződési  feltételek  átláthatósága  hiányáról,  ezáltal  a  tisztességtelenségéről,  összhangban
azzal  a  jogértelmezéssel,  amelyet  a  93/13/EGK  irányelv  4.  cikke  (2)  bekezdése  szerinti
világos  és  érthető  megfogalmazás  követelményével  kapcsolatban  a  Jpe.I.60.015/2021/15.
számú, jogegységi panaszeljárásban hozott határozatában fejtett ki. 

[14] Mindebből  következően  az  elsőfokú  bíróság  a  fellebbezésben  megsértettként  hivatkozott
jogszabályok  –  a  Hpt.  203.  §  (6)  és  (7)  bekezdései,  valamint  a  Ptk.  209.  §  (1)  és  (4)
bekezdései  –  helyes  alkalmazásával  következtetett  arra,  hogy  az  árfolyamkockázati
tájékoztatás nem elégíti ki az általános szerződési feltételek tekintetében előírt átláthatóság –
világosság és érthetőség – követelményét. Ami ennek az elsőfokú bíróság által alkalmazott
jogkövetkezményeit illeti, a másodfokú bíróság azok helyességét a fellebbezési eljárás során
nem vizsgálhatta, mert a felperes a fellebbezésében az ahhoz szükséges adekvát jogszabályok
– a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése és a Ptk. 239. § (2) bekezdése – alkalmazását nem sérelmezte
(sem  a  konkrét  jogszabályhely  megjelenítésével,  sem  idézésével,  sem  egyértelműen
beazonosítható tartalmi körülírással). 

[15] A kifejtettek miatt a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 383. § (2) bekezdése
alapján – helyes jogi indokaira is utalva – helybenhagyta. 

[16] A fellebbezés nem vezetett eredményre, ezért az alperes másodfokú perköltsége – a 32/2003.
(VIII.22.)  IM  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  felszámított  ügyvédi  munkadíj  –
megfizetésére  a  felperest  kötelezte  a  Pp.  364.  §-a  szerint  alkalmazandó  Pp.  83.  §  (1)
bekezdése  alapján.  Saját  fellebbezési  költsége  (a  megfizetett  fellebbezési  illeték  és  jogi
képviselője ügyvédi munkadíja) a Pp. 83. § (5) bekezdése értelmében a felperes terhén marad.

Zalaegerszeg, 2022. május 5. 

Dr. Bartalné dr. Mentes Judit s.k.             Dr. Vajda Andrea s.k.             Dr. Mihályi Mónika
s.k.
               a tanács elnöke                                    előadó bíró                                      bíró




