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184/A. § (1) Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása szabadalombitorlás, használati 

mintaoltalom bitorlása, mikroelektronikai félvezető termék topográfiájára vonatkozó oltalom 

bitorlása, növényfajta-oltalom bitorlása, védjegybitorlás, földrajzi árujelző-oltalom bitorlása, 

formatervezésiminta-oltalom bitorlása, kiegészítő oltalmi tanúsítvány bitorlása, a 

tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmára vonatkozó rendelkezések 

vagy szerzői jog megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtására irányul, a 

végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság - a végrehajtási lap kiállítása helyett - a 

végrehajtást közvetlenül elrendelő határozatot hoz, amelyben a kötelezettet háromnapos 

határidővel hívja fel az önkéntes teljesítésre, és egyidejűleg megállapítja a késedelem esetén 

fizetendő pénzbírság napi összegét. Ha a meghatározott cselekmény ingóság átadása, illetve 

kiadása, a kötelezettet a bíróság azonnali teljesítésre hívja fel. 

(2) A pénzbírság napi összege tízezer forinttól kétszázezer forintig terjedhet. A pénzbírság 

napi összege a teljesítési határidő lejártát követő harmincadik napon és azt követően minden 

hónapban az előző tárgyidőszak szerinti összeg kétszeresére emelkedik. A kötelezett a 

pénzbírságot a teljesítési határidő lejártától a meghatározott cselekmény teljesítésének 

igazolásáig, illetve a meghatározott cselekmény kikényszerítéséig eltelt időszakra köteles 

megfizetni. A pénzbírságra megfelelően alkalmazni kell a 175. § rendelkezéseit. 

(3) A határozatot a bíróság a végrehajtást kérő félnek és a végrehajtónak kézbesítteti. A 

végrehajtó a határozat kézhezvételét követően három munkanapon belül felhívja a 

végrehajtást kérőt a végrehajtási eljárás költségeinek haladéktalan előlegezésére. Ideiglenes 

intézkedés végrehajtása esetén a végrehajtót eljárása kezdetén előlegként a teljes munkadíjnak 

és a várhatóan felmerülő készkiadásnak, illetve költségátalánynak megfelelő összeg illeti 

meg. 

(4) A végrehajtó az előleg beérkezését követően három munkanapon belül a helyszínen 

kézbesíti a határozatot a kötelezettnek, és felhívja őt a teljesítésre. Ha a végrehajtó felhívására 

a kötelezett azonnal nem teljesít, a teljesítési határidő lejártakor a végrehajtó a helyszínen 

ellenőrzi a teljesítés megtörténtét. 

(5) Ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a teljesítési határidő lejártát követően 

teljesíti, és ezt igazolja, a végrehajtó az erről készített jegyzőkönyvet a napi összegben 

megállapított pénzbírság kiszabása céljából a teljesítési határidő lejárta napjának 

megjelölésével egyidejűleg beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz. 

(6) A teljesítés elmaradása esetén a végrehajtó a helyszíni ellenőrzésről készített és a 

teljesítési határidő lejártának napját is tartalmazó jegyzőkönyvet három munkanapon belül 

beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz a végrehajtás módjának meghatározása és a 

kötelezett napi összegben megállapított pénzbírságban történő marasztalása érdekében. A 

bíróság a végrehajtás módjáról a 174. és a 177. §-nak megfelelően, soron kívül határoz azzal, 

hogy a 174. § a) és c) pontja nem alkalmazható. 

(7) Ha az e címben szabályozott végrehajtás meghatározott ingóság átadására, kiadására vagy 

lefoglalására irányul, a végrehajtó a határozat kézbesítésekor az ingóságot lefoglalja, és 



intézkedik a határozatban megjelölt személyhez történő elszállítása iránt. Ha a kötelezett az 

ingóság átadását, kiadását megtagadja, vagy a foglalást megakadályozza, a végrehajtó a 

rendőrség közreműködésének közvetlen igénybevételével foganatosítja a végrehajtást. 

(8) Ha a bíróság a lefoglalt eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás szabályai 

szerinti értékesítését írja elő, azt a végrehajtó az ingóárverésre irányadó szabályok szerint 

foganatosítja azzal, hogy nincs helye az ingóság kötelezett részére történő - a 135. § (1)- (2) 

bekezdéseiben szabályozott - visszaadásának. 

(9) Ha az (1) bekezdésben foglalt perben hozott határozat kizárólag pénzfizetésre kötelezést 

tartalmaz, a határozat végrehajtása a pénzkövetelés végrehajtására vonatkozó szabályok 

szerint történik. 

 


