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alpcľcs ellcn kőz{r-ĺ'r'rlcsi hatiiľclz.at érvénvtclensćgćIlckmegállapítása irlĺllt inc{íttltt peľclbcn
a bĺrósiłg

lrregbozta a kör'ctkcziĺ

vÉGZEýT
A bíľť;sága keresetlerelct itlézéskibocsátirsa rrélkĹil elrrtasítia.
.\ bírósťrg nlegállapítia. Ilogy'' a mérsékeltetjáľási iIlę'tek összegc 4.200.- (négr'ezcľ-kc'ttćjszłĺz)
!_-t.

ĺ\ r'éĺ-Izésellell a

kc(zbt'sítestcĺ[ szánrított l_5 napon bclĹil

a Buclapcsr Kijľnleki Töľlcjtlr.szćknck

cínrzett. de a Dtlnakcszi .ĺárásbíróságc-ln 4 pélclán1han benyLljtancl(l ĺéllebbezćsnekvan
hcll,e.

Indokolás
A 'iogi kćpl'isel(ilel eljrĺró Íblperesek az alperesi társasłrĺĺz2014. szeptenlber 8. nap.ján ll)cg1artott
6,|20l4.. r'alanrint 7 20l1. szánrú hat1iľozatok clľ,u.éirytelensěgenek
nlegállapítása ireint tcľicsztctĹek elő keresc'tet az alperessel szemben. Keresctlęr,elĺkđn2l.00ř)'l.t
k(iz_q.l'Ĺil,-1sél1 nleghozott.

eljárási illeteket róttak

Íe.

A Pp. 25. $ (3) bekezĺĺéseertelnrében, ha egy vagy több fblperes ugyanabĹrall a keresctlel.c1lben egv
vagy tcibb alperes elleni követeléscit ĺirv'ćnycsiti. a peńáľgy értekélleklncgállapításánĺĺl az (isszcs
kĺir'eteléseket cissze kell adni.

A l'elpeľesek a keľesctlevelükben két kĹiIijnböz(j közgyĹĺle{si }ratáľozat érr,'ćny,telerlségéncka
lnegállapításĺit kérték.nrcl-v onálló kcreseti kéreInrekre figyelernnel, a Pp. iclézett ľenclclkezć_senek
nlegĺěleloeľl. a _jelcn per tĺĺrgyánakétéke700.0o0.- Ft, alnibol eľc'clór-n a l'clpcľesckct 42.t]00.Ft
el.iáľási i l etćktizetés i kotel czettség tcrhclte.
I

Ą Pp' l24. 5s 12) bekeztlésének c) pontja alapján a bíľóság a kcľesetlcr'elet -. hiánvpótlási Íblhí''ás
kiadását mell(izr'e - icléze:; l<ibocsĺitása lrćlkĺil clutasňjar. ha a.jogi kép,,'iscl(ir'el
cljjrti ľěl
eitrlulasztĺrtta az eljárási ilIetćk megfizeteisérĺ;- r.tltlatkclzó kijielezettse-ľ i"1'"sĺtciet.
P1l' l-i(). (l) bekc;ĺdeisc]nck i) pontia cifielrneircn a bíróság a kerescllcyclct ĺł]ézcłs
kibclcsłitĺisĺ
'ĺ ha nlcgállapítható. hogv a ĺ24. (2)
nclktjl elutasítja,
bekezclésęben fbglalt ok áll f-enn.
5
'_\

Tekíntettel aľra- hogv a jogi képviselcĺr,eleliáľtl fblpercsek keľesetlev'elĹik(in az etjtĺľiisi illetcśket
hián-yosan ľótták lc. a bíľóság a felperesek keresetét a Pp. l3o.$ (l) bekezdésének pontja
i)
alłipjĺĺn
iĺlézéskibocsátása nélkĹil elutasította.

A

bíróság tajékoztatja a fcleket' hogy a Pp. l_]2' $

(l)

bekezclése ćrtclmelbcn

a

kcrcsetler,él

f)un a lĺcszi J áľásłlíróság
2.P.2 l.íJ 67 l 2í' l 1 i7 -l|.

ll tcipcrci -ll ťlliL.1\lIo hltĺ1ľozat clgerilľe ctlrcl kctl -'s.itci l
sztĺlnÍtĺrttlral'lllitlc nap alatt a lĺcrcsctlc'r e lct szalriĺlrrlťri1jllirir,r [.l,-'n} ú.itia. r'ag1' lĺör c'leiciscit ť3|'' t l'l
beetdáslilrak .iogi ilatirl1'ai fěnnlllaľacillltk. ha

ťrton sza|rzil.r's zcľĹicn ért c il

l'e._i

í{

.j

i.

.\z eljziľási illcték mćľséklćseaz illetckckrĺil szĺjlĺi|9tli1. ęr'1 \('ltl. töľr'ény 58' -\ (l; bekezdc(scttek
Í) pontján alapul. A f'elpcľesek az általuk illetćkbélreggu'l 1crótt ús a l-rlćrsékclt eljárási illetćk közcjttl
kĹiliiribözct (2l.000 _ 4.]00 -- iÓ.il00._ Ftl vissz.tt.rrllrłSťt. lultenn1,,'ibetr _ a mirsćkelt illetćk
össz.'-ĺ:eiilck e_ĺ1'iĺjcjĹilnegľizcrć..;c IllelIett _ a kerc-setIc'.,.'] PD. l-1]. s (l) bekezdeíse szcrinti isnrćtelt
bell5'ujtirsáľa nelll kenilt sor' ennek a Íěipcrcsck kcirclnlcrt-:i blrósiig ľćszéľőlt(jttctn(ĺ igazo!ása
csetén a N,ĄV Pcst \{c'gvei Aĺloigazgatĺ)s:lgtól ke1ľhetik.
DLlnakeszí. 20 ĺ 5. t'cbru/rr
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