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Az Encsi Járásbíróság a
._
Ügyvédi Iroda •••
III!l~ ••••••
szám, eljáró ügyvéd:
) által képviselt Lombard Lízing Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Somogyi B. u. 19. szám alatti székhelyű) felperesnek a
dr. Nyulászi Márk (3525 Miskolc, Jókai út l O-lő.szám V129. szám alatti székhelyű) ügyvéd által
képviselt
I.r. és
(mindketten ••••••••••••
szám alatti lakos) II.r. alperesekkel szemben szerződés megszűnéséből eredő elszámolás iránt
folyamatban lévő peres eljárásában meghozta és kihirdette a következő
í t é l e t e t:
Ajárásbíróság a felperes keresetét e Iu t a s í t ja.
K ö t e l e z i a felperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessenek meg az 1. és II.r. alperesek
meghatalmazott jogi képviselője részére alperesi személyenként 106.000.-(egyszázhatezer) forint
perköltséget.
Ezen ítélet ellen a felek a kézbesítéstő I számított 15 (tizenöt) napon belül a Miskolci
Törvényszékhez címzett, de az Encsi Járásbíróságnál írásban előterjeszthető fellebbezéssel
élhetnek.
A másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha a
fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési
határidővel kapcsolatos, illetve csak az ítélet indokolása ellen irányul, amennyiben a felek külön
tárgyalás tartását nem kérik.
A fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a felek a fellebbezés
tárgyaláson kívül történő elbírálását kérhetik.
Indokolás
A járásbíróság a következő tényállást állapította meg:
A felperes szervezeti jogelődje és az Lr. alperes között 2008. április 22. napján
számon
kölcsönszerződés jött létre, melynek tárgya a
forgalmi rendszámú ,.._
...
_.
típusú személygépkocsi megvásárlásának finanszírozása volt. A szerzödés mértékadó devizaneme a
svájci frank, a kölcsön összegét a felek 2.500.000.- forintban, míg az összes törlesztőrészlet
összegét 4.844.880.- forintban határozták meg. Az egyedi kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét
képezte a HIT/2006.05.31 számú üzletszabályzat, valamint az opciós és adás-vételi szerződés a
gépjárműre vonatkozóan.
A fent hivatkozott kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg szintén 2008. április 22. napján jelen
eljárás II.r. alperese a megállapodás tartalma szerint írásban készfizető kezességet vállalt az Lr.
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alperes fenti szerzödésböl eredő kötelezettségeiért.
Az J.r. alperes fizetési kötelezettségét több alkalommal is megszegte, erre figyelemmel a felperes

szervezeti jogelődje a fennálló tartozás rendezése érdekében felszólító leveleket küldött az I.r.
alperes, valamint a készfizető kezes II.r. alperes részére, majd miután az J.r. alperes, valamint a
készfizető kezes 11.r. alperes a felszólítások ellenére sem tettek eleget rendszeres díjfizetési
kötelezettségüknek, a felperes a szerződést az I.r. alperes irányában a 20 l O. augusztus 16. napján
kelt levelével azonnali hatállyal felmondta. A felmondás az Lr, alperes részére 2010. augusztus 24.
napján szabályszerű kézbesítést nyert.
A felperes a hatályban lévő üzletszabályzata alapján 20 ll. május 16-i értéknappal elkészítette az
elszámolásat.
•

'if

Ezen túlmenően 201'7.·' február 14-i keltezéssel tartozáskimutatást csatolt a felmondott
kölcsönszerződéssel kapcsolatban, amely tartalmazta az elszámolás tételes részletezését.
Egyébiránt a felperes szervezeti jogelődje és az 1.r. alperes között megkötött perbeli
kölcsönszerződés egy fogyasztói szerződés volt. A perbeli szerződés a törvényi elszámolással
érintett volt, a felperesnek az elszámolólevelet az elszámolási törvény rendelkezései alapján
kizárólag
1.r. alperesi kölcsönbevevőnek kellett megküldenie. Az Lr, alperes az
alapul szolgáló kölcsönszerződésben
szereplö
.szám alatti címtől
eltérő új lakcímet nem közölt a felperessel, ezért a felperes ezen címre küldte meg az
elszámolólevelet,
ugyanakkor ezen I.r. alperesi címről az elszámolólevél "elköltözött" postai
jelzéssel érkezett vissza.
Az Lr, alperes az elszámolással szemben a törvényben biztosított határidőn belül panasszal nem élt.

Felperes az internetes honlapján történő közzétételi kötelezettségének 2015. május 14. napján eleget
tett. Az elszámolás a felek között felülvizsgáltnak minősül.
A fenti előzményeket követően a felperes 2016. december 19. napján terjesztett elő fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az alperesi kötelezettekkel szemben és egyetemleges
kötelezésük mellett 2.951.268.- forint fókövetelés, továbbá 108.487.- forint lejárt késedelmi kamat,
valamint 2.184.197.- forint fókövetelés után 2016. december 20. napjáig a kifizetés napjáig járó a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamata, valamint az
eljárás során felmerülő költségeik megfizetésére kérte kötelezni. A fizetési meghagyást dr. Tóth
Zoárd szombathelyi közjegyző a kérelemnek megfelelően 2016. december 20. napján
•••••
1':2016/2.szám alatt ki is bocsátotta.
A kibocsátott fizetési meghagyással szemben mindkét kötelezett ellentmondással élt a törvényes
határidőn belül, melynek folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakult át. Az ellentmondás
tartalma szerint az alperesi kötelezettek a teljes összeget jogtalannak tartották illetőleg előadásuk
szerint az autó elvitele is törvénybe ütközött.
Az ellentmondás előterjesztéséről a közjegyző értesítette a felperest és a 2017. február 21. napján
kelt l Lsorszámú végzésével felhívta a felperest az ügyre vonatkozó részletes tényállításainak,
előadására, bizonyítékai előterjesztésére, valamint különbözetként 88.538.- forint eljárási illeték

megfizetésére. A perré alakulást megállapító határozat a felperesi jogosult részére 2017. február 22.
napján került kézbesítésre. A felperes ezen felhívásra 2017. február 23. napján terjesztett elő Írásbeli
előkészítő iratot, valamint a különbözeti eljárási illetéket is megfizette. Ezen írásbeli előkészítő
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iratában a fizetési meghagyás kibocsátás iránti kérelmével azonosan az alpereseket egyetemlegesen
kérte kötelezni 2.951.268.- forint főkövetelés, 108.487.- forint lejárt késedelmi kamat, valamint
2.184.197.- forint kamatalap után 2016. december 20. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamata, valamint az eljárás során
felmerült költségei megfizetésére. A jogi képviseleti díjat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján kérte megállapítani, a felperesi képviselő áfa fizetésére köteles.
Az I. és II.r. alperes a perré alakult eljárás során meghatalmazott képviselője útján továbbra is kérte
a felperesi kereset elutasítását, és a felperes perköltségben való marasztalását. A jogi képviseleti
munkadíjat a vonatkozó IM rendelet alapján áfa mentesen kérte megállapítani és a bírósági
tárgyaláson való megjelenésével felmerülő készkiadások megtérítésére is igényt tartott.
Az alperesek meghatalmazott képviselőjük útján sorrendben nem elsődlegesen, de kiemelten
hivatkoztak a felperesi követelés elévülésére. Nem vitatták azt, hogy I.r. alperes irányában az alapul
szolgáló kölcsönszerződés felmondása megtörtént a felperes szervezeti jogelődjének 2010.
augusztus 16. napján kelt levelével, ugyanakkor előadásuk szerint ezt követően a felperes által
előadottakból és csatolt bizonyítékokból egyéb elévülést megszakító jogcselekmény nem állapítható
meg. A felperes által hivatkozott és becsatolt, 2011. május 31. napján kelt és a szerződés
elszámolásával kapcsolatos adatokat tartalmazó levelének címzettje kizárólag a per I.r. alperes volt,
ugyanakkor alperesi előadás szerint az I.r. alperes ilyet nem kapott. Illetőleg a felperes által
rendelkezésre bocsátott adatok szerint ennek megküldése sem történt meg illetőleg az nem
igazolható. Ehhez képest a felperes a pert megelőző fizetési meghagyásos eljárást 2016. december
19. napján kezdeményezte, amelyből következően a felperesi követelés elévültnek tekinthető.
Ezen túlmenően előadták, hogy a felperes törvényi elszámolólevele az I.r. alperesnek a
szerződésben megadott címéről „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, tehát az I.r. alperes ezt nem
is kapta meg, másrészt a törvényi elszámolólevél fizetési felszólítást sem tartalmaz illetőleg
ilyenként sem értékelhető.
Az alperesek a fentieken túlmenően hivatkoztak arra, hogy a felperes szervezeti jogelődje és az I.r.
alperes a szerződés lényeges elemében, a szerződés tárgyában nem állapodtak meg, aminek kapcsán
az alapul szolgáló szerződés létre sem jött.
Szintén ugyanezen alapon hivatkoztak a kölcsönszerződés érvénytelenségére a régi Hpt. 213.§ a.)
pontja alapján, mivel a szerződés nem tartalmazza a szerződésnek a tárgyát, ezért az semmis, tehát
érvénytelennek minősül. További érvénytelenségi kifogásuk volt az, hogy a régi Hpt. 213.§ (1)
bekezdésének e. )pontja szerinti törlesztőrészleteket sem tartalmazza ily módon a szerződés, ami
abból következik, hogy alperesi álláspont szerint a kölcsönösszeg nem ismert.
Ezen túlmenően két tétel tekintetében a felperesi követelés összegszerűségét is vitatta illetőleg azzal
nem értett egyet.
A járásbíróság a felperes keresetét az alábbiak szerint találta megalapozatlannak:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013.évi CLXXVII.tv. (új Ptké.) 50.§ (1) bekezdése alapján
alkalmazandó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.tv. (a továbbiakban: régi Ptk.) 324.§
(1) bekezdése szerint a követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
A (2) bekezdés szerint a főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A
főköveteléstől független mellékkövetelések elévülése a főkövetelést nem érinti.
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A régi Ptk.325.§ (1) bekezdése szerint az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet.
A régi Ptk. 326.§ (2) bekezdése szerint az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé
vált.
A régi Ptk. 327.§ (1) bekezdése szerint a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a
követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az
egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést.
A (2) bekezdés szerint az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős
befejezése után az elévülés újból megkezdődik.
A (3) bekezdés szerint ha a elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az
elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.
Az alperesek meghatalmazott képviselőjük útján sorrendben nem elsődlegesen, de kiemelten
hivatkoztak a felperesi követelés elévülésére, tehát elévülési kifogással éltek azzal szemben.
Tekintettel arra, hogy ez előterjesztésre került az alperesek részéről és a régi Ptk. fent hivatkozott
325.§ (1) bekezdése szerint az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet, ezért a
járásbíróság ezzel a kifogással hivatkozott elsődlegesen.
A járásbíróság ezen kifogásra figyelemmel már a per első, 2018. február 7. napján megtartott
tárgyalásról felvett 5. sorszámú jegyzőkönyvébe foglaltan arról tájékoztatta a felperest, hogy őt
terheli annak bizonyítása jelen peres eljárás során, hogy 2010. augusztus 24. napját, tehát az I.r.
alperessel fennállott szerződés felmondását követően az alperesek irányában valamely elévülést
megszakító jogcselekménnyel élt. Ezen tényre vonatkozó bizonyítás indítványozása
elmulasztásának, a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a
bizonyítás esetleges sikertelensége a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III.tv. (a továbbiakban:
régi Pp.) 3.§ (3) bekezdése alapján a felperest terhelte. Erre figyelemmel a járásbíróság ennek
kapcsán további érdemi nyilatkozata és bizonyítékai előterjesztésére hívta fel a felperest a
jegyzőkönyv kézbesítésétől számítottan tizenöt napos teljesítési határidővel.
A felperes ezen felhívás kapcsán hivatkozott a 2015. április 24. napján kelt és az I.r. alperes részére
megküldött törvényi elszámolólevelében foglaltakra és arra, hogy a közölt 2.184.197.- forint
fennmaradó tartozás tekintetében írásbeli felszólítást is tartalmaz. Azon körülménnyel kapcsolatban,
mely szerint ezen felperes által postázott elszámolólevet az alperes nem kapta meg, hivatkozott a
szerződés részét képező üzletszabályzat XIII/2. alpontjára, mely szerint „ a kölcsönvevő a
kölcsönszerződés fennállás alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve tényleges
tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő öt
munkanapon belül a hitelezőt írásban értesíteni.
Felperesi álláspont szerint az I.r. alperes nem értesítette a felperest arról, hogy az azonosítás során
megadott címről elköltözött, így a felperesi társaság az általa ismert címre kézbesítette az
elszámolólevelet. Az alperes ennek kapcsán a régi Ptk. 4.§ (4) bekezdése alapján saját felróható
magatartására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
A felperes ezen túlmenően hivatkozott a követelés megegyezéssel való módosítására, amelynek
szintén elévülést megszakító hatása volt, illetőleg a bírói gyakorlatra, mely szerint amennyiben a
kötelezett a felszólításban közölt követelést nem kifogásolja, és jogfenntartás nélkül törleszti, ezt az
elévülés megszakítása szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a kötelezett az egész tartozását
elismerte.
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Felperesi álláspont szerint azzal, hogy az alperes a törvényi elszámolással szemben panasszal nem
élt, elismerte a tartozását, a szerződés pedig - az alperes beleegyezése mellett - a törvény erejénél
fogva módosult, így az elévülés megszakadt és újrakezdődött.
A járásbíróság a felek jogvitájában az
álláspontra helyezkedett, hogya felperes
bizonyítani, hogyelévülést
megszakitó
327.§ (1) bekezdése szerinti törvényi

alperesek elévülési kifogása kapcsán maga is arra a jogi
nem tudta egyik alperesi kötelezettel szemben megfelelően
jogcselekrnénnyel élt volna a régi Ptk. fent hivatkozott
tartalommal 2010. augusztus 24. napját követően, ami

alkalmas lett volna, hogya régi Ptk. fent hivatkozott 324.§ (l) bekezdésében foglalt öt éves
általános elévülési időn belül a követelés elévülését ismételten megkezdje.
A járásbíróság a ll.r. alperes tekintetében ekörben kiemelten hivatkozik arra, hogy nyilvánvalóan
vele szemben is a felperesi követelés elévülése az 1.r. alperessel közölt azonnali hatályú felmondás
kézbesítésének időpontjában, azaz 2010. augusztus 24. napján kezdődött el.
A felperes által az előkészítő irataként mellékelt "garanciaszerződés" annak tartalma szerint a
bíróság által is megállapítottan készfizető kezesi megállapodásnak minősül, tehát a ll.r. alperesi
kezes a régi Ptk. 274.§ (2) bekezdésének a.) pontja alapján nem követelhette, hogy a jogosult a
követelést először az I.r. alperesi kölcsönbevevőtől hajtsa be illetőleg a felperesnek joga volt
azonnal a követelése esedékessé válást követően a Il.r. alperessel szemben fordulni követelése
érvényesítése iránt. Vele szemben ezt követően a felperes által előadottakból illetőleg az általa
becsatolt okirati bizonyítékokból a jelen pert megelőző fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelem előterjesztésén túlmenően a járásbíróság semmilyen a fenti törvényi értelemben vett
elévülést megszakító jogcselekrnényt nem tudott megállapítani, tehát a járásbíróság megállapítása
vele szemben egyértelműen az volt, hogy 2015. augusztus 25. napján a felperesi követelés vele
szemben elévült.
A rendelkezésre bocsátott felperesi dokumentumokból az volt megállapítható az 1.r. alperes által is
elismerten, hogy részéről az utolsó teljesítés a perbeli kölcsönre vonatkozóan 20 l O. augusztus 30.
napján történt, míg a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására nem sokkal ezt megelőzően a
felperes 2010. augusztus 16. napján kelt levelével került sor, ami az 1.r. alperes részéről 2010.
augusztus 24. napján került kézbesítésre. Az azonnali hatályú felmondás az alperesek által sem
vitatottan a felek közötti kölcsönszerződést megszüntette.
A felperes egyik hivatkozása volt az, hogy bár az I.r. alperes részére 20 ll. május 31. napi kelettel
szerződéselszámoló
levelet küldött, azonban azt azért a régi, szerződésben foglalt ~
alatt címre küldte, mivel az Lr, alperes ezzel ellentétes adatot a szerz~t
képező üzletszabályzat XIII/2. pontjában foglaltakkal szemben nem közölt az ott írt határidőben.
A járásbíróság ezen felperesi nyilatkozat kapcsán egyrészt hivatkozik arra, hogy ezen 2011. május
31. napján kelt szerződés elszámoló levélnek az alperes részére bármelyik lakcímére való
megküldése és annak megérkezése sincs bizonyítva, tehát a járásbíróság ekörben osztozott az
alperesi meghatalmazott képviselővel, hogy egyáltalán ezen szerződési
nyilatkozat
hatályosulásához mindenképpen szükséges lett volna annak bizonyítása a fenti eljárásjogi
kötelezettsége körében a felperesnek, hogy bizonyítása, hogy ez megküldésre, kipostázásra került az
I.r. alperes valamelyik eimére.
Ezen túlmenően a bíróság hivatkozik a felperes által közölt üzletszabályzat rendelkezésére is, mely
szerint az I.r. alperesi kölcsönbevevőnek csupán a kölcsönszerződés fennállása alatt volt
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kötelessége a megadott adataiban bekövetkezett
ugyanakkor nem vitásan a szerződés felmondására
került, ami a szerzödés megszünését eredményezte.

változásokról a felperest írásban értesíteni,
már korábban, 20 l O. augusztus 16. napján sor

A járásbíróság álláspontja szerint az alapul szolgáló kölcsönszerződés
megszűnését követően a
felperes 20 ll. május 3l. napján kelt elszámolólevelének hatályosságához már nem volt elégséges
az a fenti üzletszabályzatbeli
rendelkezésnek
megfelelöen
sem, hogy az I.r. alperes
alapszerzödésben
közölt lakcímére kerüljön megküldésre ezen levél, és az 1.r. alperes részéről ilyen
közlési kötelezettség a járásbíróság álláspontja
szerint a felek közötti szerződés
megszűnését
követően a régi Ptk. egyéb rendelkezéseiből sem volt levezethető és kiolvasható. A felperestől az
lett volna az elvárható, hogy a fizetési meghagyásos eljárás során tett cselekményéhez hasonlóan
.
.on és érdeklődjön az alperesi kötelezettek új lakcíme felől és ezen új ..
.szám alatti címre küldje meg az I.r. alperes tekintetében az elszámoló levelét.
Mindettől függetlenül ugyanakkor a járásbíróságnak az a megállapítása, hogy amennyiben ezen
2011. május 31. napi levél elévülést megszakító jogcselekményre alkalmas is lett volna, a felperes
követelése ettől függetlenül is elévült.
A felperes ugyanis a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét 2016. december 19. napján
terjesztette elő, az ezt megelőzőt
öt éves időtartam első napja 2011. december 19. napja. Ezt
követően kellett, hogya felperes részéről valamilyen elévülést megszakító jogcselekmény történjen.
E körben a felperes hivatkozott a 2015. április 24. napján kelt törvényi elszámolólevelében
_zárólag
az I.r. alperes részére, de a korabeli alapszerződésben
szereplő
~szám
alatt címére került megküldésre. A járásbíróság
megállapítása is
ezzel kapcsolatban ugyanaz, mint fentebb, mely szerint az idők végezetéig az Lr, alperest a felperes

irányában nem terhelte új lakcíme folyamatos változásának függvényében annak bejelentési
kötelezettsége, tehát ekkor az 1.r. alperes már nem lakott ezen a címen és ilyen kötelezettség nem is
terhelte az I.r. alperest. Ettől függetlenül ezen törvényi elszámolólevél írásbeli felszólítást nem
tartalmaz és az ebben foglaltakat a felperesi hivatkozással ellentétben a felperest megillető
követelés megegyezéssel való módosításának távolról sem lehet sem tekinteni. Hasonlóképpen nem
minősülhet ezen törvényi elszámolólevél a kötelezett részéről való elismerésnek tekintettel arra,
hogy ennek tartalmáról az 1.r. alperes nem is tudott, másrészt pedig sem ezelőtt, sem ezen
elszámolólevél kikézbesítését követően sem tanúsított semmilyen arra utaló magatartást a bíróság
megállapítása szerint legalábbis a per rendelkezésére álló adatai alapján, ami arra utalt volna, hogya
felperesi követelést valamilyen szinten elismeri.
A járásbíróság fenti megállapítása szerint az l.r. alperes részéről az utolsó teljesítés 2010. augusztus
30. napján történt, további teljesítés az 1.r. alperes részéről sem a felperes által hivatkozott 2011.
május 31. napi elszámolólevél előtt, sem azt követően, sem pedig a törvényi elszámolólevél
hatására nem történt.
Mindezekre figyelemmel a járásbíróság az 1.r.alperesi elévülési kifogást megalapozottnak találta és
a fentiekre figyelemmel a felperesi keresetet megalapozatlannak találva annak elutasításáról
határozott a rendelkező részben foglaltak szerint.
A per tárgyának értéke 2.951.268.- forint volt. Az alpereseket a járásbíróság pernyertesnek találta
jelen peres eljárás során, ezért a régi Pp. 78.§ CI) bekezdése alapján igényt tarthattak a perrel
felmerült költségeik megfizetésére. Az alpereseket ugyanazon meghatalmazott képviselő képviselte,
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aki a vonatkozó IM rendelet alapján áfa mentesen kérte jogi képviseleti munkadíjának
megállapítását, valamint a tárgyalásokon való megjelenésével felmerült készkiadásának
megtérítésre is igényt tartott.
Ajárásbíróság
az alperesi képviselő munkadíját a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3.§ (l) bekezdése
és (2) bekezdésének a.) pontja alapján, ugyanakkor a (6) bekezdésben foglalt mérséklési
lehetőséggel élve személyenként 100.000.- forintban állapította meg, mivel úgy találta, hogy ezen
összeg áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel illetőleg a per tárgyának
értékével. Ekörben értékelte azon körülményt is, hogy ugyanazon képviselő képviselte mindkét
alperest és ugyanazon perbeli jognyilatkozatok kerültek előterjesztésre mindkét alperes
képviseletében. Ezen túlmenően három bírósági tárgyaláson jelent meg az alperesi képviselő, egy
egy tárgyaláson való megjelenésével felmerülő készkiadásának összegét a járásbíróság 4.000.
forintban, a három tárgyalás alapul vételével 12.000.- forintban határozta meg. Ezt elosztva kettővel
az alperesek részére személyenként jutó készkiadás összege 6.000.- forint, ezért a felperest tizenöt
napos teljesítési határidővel alperesi személyenként 106.000.- forint perköltség megfizetésére
kötelezte az alpereseket képviselő meghatalmazott jogi képviselő irányában.

E n c s, 2018. május 07.
dr. Vig Attila sk.
bíró

