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Eseti választottbíráskodás 
Eljárási Mintaszabályzatának 

módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva1 

 
(a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének ajánlása szerint) 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ Az eseti választottbíráskodás kiköthetősége 
 
1. Bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak van helye, ha 
 

a. legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó 
személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá 

 
b. a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek, és 
 
c. a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben (minta szerint 

Választottbírósági Alávetési Nyilatkozat az Ügyfelek között) kikötötték. 
 
2. Választottbírósági eljárás az 1. bekezdés a) pontjában foglalt feltétel hiányában is 

kiköthető, ha azt törvény megengedi, de nincs helye választottbírósági eljárásnak a Pp. 
XV-XXIII. fejezetében szabályozott eljárásokban. 

 
3. Jelen mintaszabályzat szempontjából Választottbírósági Alávetési Nyilatkozatnak 

minősül a felek azon megállapodása, amely szerint minden vitát vagy azok közül 
egyeseket, amely közöttük meghatározott, akár szerződéses, akár szerződésen kívüli 
jogviszonyból keletkezett vagy keletkezhet a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége 
jelen ajánlása szerinti eljárási rendben a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai közül 
esetenként választott választottbírák elé terjesztenek. Az alávetési nyilatkozat csak 
akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy ezt a rendelkezést a 
másik fél megismerje, és ha ezt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással – a 
külön figyelemfelhívó tájékoztatás után, a Mintaszabályzat 1.§ (4) bekezdésében 
foglaltakat is figyelembe véve - elfogadta. 

 
4. A Választottbírósági Alávetési Nyilatkozatnak kifejezettnek, határozottnak és 

maradandó eszközzel közöltnek kell lennie (pl. szerződés, levélváltás, egyoldalú 
nyilatkozat, telefax, telex, tárgyalási jegyzőkönyv, stb.).   

 
5. Az Eseti Választottbíróság saját hatáskörének fennállását hivatalból vizsgálja. Az Eseti 

Választottbíróság hatásköre kiterjed a saját hatáskörének fennállásáról vagy hiányáról 
szóló döntésre, valamint a Választottbírósági Alávetési Nyilatkozat létezését vagy 
érvényességét illető kifogás elbírálására. Ebből a célból a szerződés részét képező 
Választottbírósági Alávetési Nyilatkozatot úgy kell tekinteni, mint a szerződés egyéb 
kikötéseitől független megállapodást. Az Eseti Választottbíróság olyan döntése, amely 
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szerint a szerződés érvénytelen, nem eredményezi a Választottbírósági Alávetési 
Nyilatkozat érvénytelenségét. 

 
6. Az Eseti Választottbíróság hatáskörét érintõ minden kifogást legkésőbb a válaszirat 

előterjesztésével egyidejűleg kell megtenni, míg az Eseti Választottbíróság 
hatáskörének túllépésére alapított kifogást a hatáskör feltételezett túllépésekor nyomban 
elő kell terjeszteni. Az Eseti Választottbíróság kifogást később is elfogadhat, ha a 
kifogásolás késedelmét igazoltnak ítéli. Az a tény, hogy a fél választottbírót jelölt, vagy 
résztvett a jelölésben, nem zárja el attól, hogy az Eseti Választottbíróság hatáskörével 
kapcsolatos kifogást terjesszen elõ. 

 
7. Az Eseti Választottbíróság a hatáskörét érintő – beleértve bármely, a választottbírósági 

szerződés létezését, vagy érvényességét illető kifogást – akár a kifogás felmerülésekor, 
akár az érdemben hozott határozatában eldöntheti. 

 
 Ha az Eseti Választottbíróság megállapítja hatáskörét, bármelyik fél ezen döntéséről 

kapott értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti a 
választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezései szerint a rendes bíróságtól, hogy 
határozzon az Eseti Választottbíróság hatásköréről, mely kérelemre vonatkozó döntés 
meghozataláig az Eseti Választottbíróság folytathatja az eljárást és határozatot is hozhat. 

 
 Amennyiben az Eseti Választottbíróság hatáskörének a hiányát állapítja meg, eljárását 

végzéssel megszünteti, egyidejűleg rendelkezik a költségekről. 
 
8. Ha a felek a választottbírósági alávetés során a jelen szabályzatra utalás mellett egyéb 

kikötést nem tettek, úgy kell tekinteni, hogy a felek az alávetéssel egyidejűleg a jelen 
szabályzat alávetéskor hatályos rendelkezéseit is elfogadták. 

 
2.§ A választottbírák 

 
1. Választottbíró lehet a jelen Eljárási Mintaszabályzat szerinti eljárási rendben a 

Budapesti Ügyvédi Kamara bármely tagja, akit az adott jogvita eldöntésére az adott 
esetben jelöltek, illetve a jelölt választottbírák tanácselnöknek megválasztottak. A 
választottbírói működés további feltétele az, hogy a választottbíró az 
elfogulatlanságáról, tárgyilagosságáról, valamint az összeférhetetlenségi szabályokról 
nyilatkozik, a jelölést, illetve megválasztást elvállalja. A választottbíró a fentiekről és a 
jelölés (választás) elfogadásáról a felekhez intézett írásbeli nyilatkozatban nyilatkozik. 
A választottbíró részéről a jelölést (megválasztást) tartalmazó okirat aláírása 
elfogadásnak minősül. 

 
2. Nem lehet választottbíró, aki a Tv. 12.§-ában foglaltak hatálya alá tartozik. 
 

3.§ A választottbírák függetlensége 
 
1. Felek a választottbíróval sem jelölése előtt, sem utána a vitás ügyről külön nem 

konzultálhatnak, tőle szakvéleményt, jogi tanácsot az adott ügyre vonatkozóan nem 
kérhetnek. 

 
2. A feleknek a jelölendő választottbíróval való kapcsolatfelvétele kizárólag a felkérésre és 

ezt követően a választottbírósági eljárás külön szabályainak rögzítésére irányulhat. 
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3. Kötelezettségeik teljesítése során a választottbírók függetlenek és pártatlanok, nem 
képviselői a feleknek. Eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el, teljes titoktartásra 
kötelezettek a teendők ellátása során tudomásukra jutott körülmények tekintetében, az 
eljárás befejezése után is. 

 
4. A választottbírónak jelölt személy és a megválasztott választottbíró haladéktalanul 

köteles feltárni a felek előtt minden olyan körülményt, amely jogos kétségeket ébreszt 
függetlensége vagy pártatlansága tekintetében kivéve, ha a feleket ezekről már korábban 
tájékoztatta. 

 
4. § Az eljáró Eseti Választottbíróság összetétele 

 
1. A felek a választottbírák számában szabadon állapodhatnak meg, a választottbírák 

száma azonban csak páratlan lehet. Ha a felek a választottbírák számában nem 
állapodnak meg, a választottbírák száma három. 

 
2. Az egyesbíró jelölése vagy a tanács megalakulása a jelen Eljárás Mintaszabályzat 

rendelkezései szerint történik. Az eljáró három tagú tanács funkciói megegyeznek az 
egyesbíró funkciójával. A jelen szabályzat értelmezésekor az Eseti Választottbíróság 
kifejezés alatt mind az egyesbírót, mind a bírói tanácsot érteni kell. 

 
3. Ha a felek külön nem állapodtak meg abban, hogy a választottbíráskodás egyes 

bíráskodás mellett történjen, a választottbíráskodás három tagú tanácsban történik. 
 

5. § A választottbírósági tárgyalások helye 
 
1. Az Eseti Választottbíróságnak székhelye nincs, mert esetileg áll össze. 
 
2. A tárgyalások helyét az Eseti Választott-bíróság az idéző végzésben határozza meg. 
 

6. § A választottbírósági eljárás időtartama 
 
Az Eseti Választottbíróság az eljárást lehetőség szerint a tanács megalakulásától (egyes bíró 
kijelölésétől) számított hat hónapon belül befejezi, kivéve az eljárás szünetelését vagy 
felfüggesztését, illetve ha a döntéshez széleskörű bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges. 
 

II. AZ ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG MŰKÖDÉSE 
 

7. § Az Eseti Választottbíróság megalakítása 
 
1. Három választottbíróból álló Eseti Választottbíróság esetében mindegyik fél egy-egy 

választottbírót jelöl ki, és az így kijelölt két választottbíró választja meg a harmadik 
választottbírót. A felperesi és az alperesi választott-bírák jelölése úgy történik, hogy a 
felperes a keresetlevél felperesi választott-bíró részére történő megküldésével 
egyidejűleg a keresetlevélben is megjelöli az általa jelölni kívánt választott-bírót, aki – 
amennyiben a jelölést elfogadja – az elfogadásról a feleket írásban, alakszerű 
nyilatkozatban 8 napon belül értesíti, és a keresetlevél kézbesítésével – másolatban erről 
a felperest is értesítve - felhívja az alperest választott-bíró jelölésére és érdemi 
ellenkérelme előterjesztésére. Amennyiben a felperes által jelölt választott-bíró a jelölés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz írásban alakszerű elfogadó 
nyilatkozatot, a felperes új választott-bírót jelöl. A felperesi választott-bíró elfogadó 
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nyilatkozata megküldésével egyidejűleg 8 napos határidővel felhívja a felperest, hogy 
milyen összegű választott-bírói díjat és eljárási illetéket, és milyen számlaszámra 
történő utalással kell teljesítenie.   

 
 Ha az alperes a felperes által kijelölt választottbíró felhívásának kézhezvételétől 

számított 15 napon belül elmulasztja saját választottbírójának kijelölését, a felperes 
által kijelölt választottbíró a határidő leteltét követő nyolc napon belül írásban értesíti 
erről a felperest. Ha a felperes és az alperes által jelölt két választottbíró a kijelölésüktől 
számított 15 napon belül nem egyezik meg harmadik választottbíró, mint elnök 
személyében, a határidő leteltétől számított nyolc napon belül bármelyikük külön-külön 
vagy ketten együttesen írásban értesítik erről a feleket. Az alperes mulasztása miatt 
hiányzó választottbírót a felperes, a választottbírók megállapodásának hiánya miatt 
hiányzó harmadik (elnök) választottbírót pedig bármelyik fél kérelmére a Magyar 
Ügyvédi Kamara mindenkori elnöke, 8 napot meghaladó akadályoztatása esetén 
helyettese – mint kijelölő szervezet – jelöli ki a megkereséstől számított 15 napon belül. 
A felek a kijelölő szervezetben ettől eltérően is megállapodhatnak. 

 
2. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a kijelölés szabályait saját maga állapítja meg. 
 
3. Amikor a Magyar Ügyvédi Kamara elnökéhez kijelölés iránti kérelemmel fordulnak, a 

kérelmező fél köteles megküldeni részére a keresetet, annak a szerződésnek egy 
másolatát, amelyből, vagy amellyel kapcsolatban a vita keletkezett, a választottbírói 
alávetés egy példányát, amennyiben a szerződés nem tartalmazza. Ha a felperes az 
alperes mulasztása miatt kéri a kijelölő szervtől az alperes helyett választottbíró 
kijelölését, a kérelemhez mellékelnie kell a választottbírósági eljárás megindításáról 
szóló értesítést is. 

 A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke bármelyik féltől tájékoztatást kérhet minden olyan 
kérdésben, amelynek megválaszolását feladata ellátásához szükségesnek tartja. 

 
4. Egyes bírói kikötéssel megalakítandó Eseti Választottbíróság esetén az eljáró bírót a 

felek az alávetési nyilatkozatokban  is kijelölhetik. 
 Ha az alávetés az eljáró bíró személyét nem tartalmazza, akkor az eseti 

választottbírósági eljárást indító felperes jogosult az egyesbírót kijelölni. 
 Ha az alperes a felperes által megjelölt választottbírót nem fogadja el, úgy 

indítványozhatja a választottbírói tanács megalakítását. Ennek során 15 napon belül a 
tanács tagjaként kijelöli saját választottbíráját a tanácsban való eljárási többletköltség 
egyidejű előlegezése mellett. A 15 napos határidő attól a naptól számít, amikor az 
alperes a felperesi választottbíró személyéről tudomást szerez. 

 Ha az alperes a rendelkezésére álló határidő alatt saját bírót nem jelöl ki, illetve nem 
rója le a tanácsban való eljárás költségeit, úgy a felperesi választottbíró, mint egyesbíró 
jár el az ügyben. 

 
5.  Egyes bírói eljárás lehetőségét a felperes által jelölt választott-bíró a feleknek akkor is 

felajánlhatja, ha az alávetésben a felek erre nézve nem állapodtak meg, vagy választott-
bírói tanács eljárásában állapodtak meg. Ha a felek nem állapodtak meg egyes bíró 
eljárásában, akkor a felperes által jelölt választott-bíró egyes bírókénti eljárásához nem 
csak az alperes, hanem a felperes hozzájárulása is szükséges. 

 
7/A. § A választottbírói megbízatás megszűnése 

 
1. A választottbírói megbízatás megszűnik, ha  
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 a) a választottbíró képtelenné válik megbízatása ellátására, ideértve a választottbíró 
halálát is, 

 b) ha a választottbíró lemond, 
 c) ha a felek megállapodnak a választottbíró megbízatásának megszüntetésében, 
 d) ha a választottbíróval szemben a Tv. 12. §-a szerinti kizáró okok a választottbírói 

megbízatás elfogadása után következnek be, 
 e) ha a választottbírót kizárják. 
 
2. A választottbíró a tárgyalás megnyitása után már csak különösen indokolt esetben 

mondhat le megbízatásáról. A lemondást a felekkel és a választottbíróság többi tagjával 
írásban kell közölni. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor az arra jogosult fél 
vagy a választottbírók az új választottbírót kijelölik. Eddig az időpontig a korábbi 
választottbíró köteles a választottbírói kötelezettségeit teljesíteni. 

 
8. § Kizárási eljárás 

 
1. A választottbíró ellen csak abban az esetben lehet kizárási kérelmet előterjeszteni, ha 

olyan körülmények állnak fenn, amelyek jogos kétségeket ébresztenek függetlensége 
vagy pártatlansága tekintetében, vagy ha nem rendelkezik a felek megállapodása 
szerinti szükséges szakképzettséggel. 

 
2. A fél az általa jelölt vagy azon választottbíró ellen, akinek a jelölésében részt vett, csak 

olyan okból élhet az 1. bekezdés alapján kifogással, amely a jelölést követően vált előtte 
ismertté. 

 
3.  A felek a választottbíró elleni kizárási eljárás rendjében szabadon állapodhatnak meg. 
 
4. Ilyen megállapodás hiányában annak a félnek, aki a választottbíró ellen kizárási 

indítvánnyal kíván élni, az indítvány indokolását is tartalmazó írásbeli nyilatkozatát 
attól a naptól számított 15 napon belül kell az Eseti Választottbíróságnak megküldenie, 
amikor az Eseti Választottbíróság összetételéről tudomást szerzett, vagy amikor a 8.§ 1. 
bekezdésében említett körülmények előtte ismertté váltak. 

 
5. Ha a kizárási indítvánnyal érintett választottbíró nem mond le a megbízatásáról, vagy a 

másik fél nem ért egyet az indítvánnyal, a kérelemről az Eseti Választottbíróság dönt.  
 
6. Ha az előbbiek szerinti eljárásban a kizárási indítvány nem vezetett eredményre, az 

indítványozó fél az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti, 
hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke indokolással ellátott határozatával döntsön a 
kizárás kérdésében. 

 
7. A kizárás kérdésében hozott 6. pontban említett döntés ellen az indítványozó fél a 

határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Tv. 51. §-ában megjelölt 
Bírósághoz fordulhat. E döntés meghozataláig az Eseti Választottbíróság folytathatja az 
eljárást és határozatot is hozhat. 

 
8. Ha a választottbíró megbízatása e Szabályzatban vagy a Tv-ben előírt bármely okból 

megszűnik, helyette új választottbírót kell jelölni ugyanazon rendelkezések 
alkalmazásával, mint amelyek szerint korábban a választottbírót jelölték. 
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9. § Közlési határidők és a közlés módja 
 
1. Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, bármely írásbeli közlést azon a napon kell 

átvettnek tekinteni, amikor 
 
  a) azt a címzettnek személyesen átadták, vagy  
 b) azt a székhelyére, illetve telephelyére, magánszemély esetén  lakóhelyére (a 

továbbiakban együtt: székhelyére) postai  úton kézbesítették. 
 
2. Ha az 1. bekezdés b) pontjában felsoroltak közül egyik sem állapítható meg, az ajánlott 

tértivevényes levélben vagy bármilyen, a kézbesítés megkísérlését bizonyító módon, a 
címzett utolsó ismert székhelyére, szokásos tartózkodási helyére vagy postai címére 
elküldött írásbeli közlést belföldi címzett esetében az elküldéstől számított 8. napon, 
külföldi címzett esetében, a 15. napon átvettnek kell tekinteni. Érvényes kézbesítésnek 
minősül, ha a küldeményt a Posta "nem kereste", "az átvételt megtagadta", vagy 
"ismeretlen helyre költözött" kézbesítési feljegyzéssel küldi vissza. 

 
3. Jogi képviselővel eljáró felet a jogi képviselő útján kell értesíteni az eljárási 

cselekményekről. 
 
4. A periratokat és mellékleteit az Eseti Választottbíróság tagjainak külön-külön, továbbá 

a másik fél (felek) részére egyidejűleg és közvetlenül kell megküldeni. 
 

10. § Ideiglenes intézkedések elrendelése 
 
1. Ha a felek másképpen nem állapodnak meg, az Eseti Választottbíróság kérelemre 

bármelyik felet utasíthatja, hogy minden olyan ideiglenes intézkedést tegyen meg, 
amelyet a vita tárgya vonatkozásában az Eseti Választottbíróság szükségesnek tart. Az 
Eseti Választottbíróság bármelyik felet megfelelő biztosíték adására szólíthatja fel az 
ilyen intézkedéssel kapcsolatban. 

 
2. Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozat mindaddig hatályban marad, amíg 

azt az Eseti Választottbíróság újabb határozatával hatályon kívül nem helyezi, vagy 
ugyanabban a kérdésben ítéletet nem hoz. 

 
3. Az elrendelt ideiglenes intézkedés végrehajtásának elmulasztása esetén az Eseti 

Választottbíróság felhívhatja a jogosultat a 16. §-ban biztosított jogsegély 
igénybevételének lehetőségére. 

 
11. § A választottbírósági eljárás megindítása 

 
1. Ha a felek másképpen nem állapodnak meg, a jogvita vonatkozásában az eseti 

választottbírósági eljárás azon a napon indul, amikor a felperesi kereset az általa jelölt 
választottbíróhoz, vagy kijelölés esetén a Magyar Ügyvédi Kamara elnökéhez 
beérkezik, figyelembe véve a 9. §-ban írtakat. 

 
2. A perindítás hatálya akkor áll be, amikor az Eseti Választottbírósághoz benyújtott 

keresetet az ellenérdekű féllel közlik. 
 
3. A felperes a keresetlevelét az általa jelölt választottbíróhoz, vagy kijelölés iránti 

kérelmét a Magyar Ügyvédi Kamara elnökéhez köteles megküldeni. A felperes által 
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jelölt, vagy helyette a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke által jelölt választottbíró 
(továbbiakban: a felperes által jelölt választottbíró) a kézhezvételtől számított 8 napon 
belül értesíti a keresetlevél és mellékletei megküldésével az ellenérdekű felet. 

 A felperes által jelölt választottbíró egyúttal felhívja az alperest, hogy a keresetlevél 
kézbesítésétől számított 15 napon belül terjessze elő válasziratát a megfelelő 
bizonyítékokkal alátámasztva. A válaszirat tartalmára értelemszerűen vonatkoznak a 
keresetlevél tartalmára vonatkozó rendelkezések. 

 
12. § A keresetlevél és a védekező irat 

 
1. A keresetlevélnek tartalmaznia kell: 
 
 a) a felek nevét és címét, 
 b) az Eseti Választottbíróság hatáskörének kikötését igazoló adatokat, 
 c) a felperes kereseti kérelmét, 
 d) a kereset jogalapját és azoknak a tényeknek a kifejtését, amelyekre a felperes 

kereseti követelését alapítja, valamint a bizonyítékokra való hivatkozást, 
 e) a perértéket, és az annak alapjául szolgáló tényeket és okiratokat, 
 f) a felperes által jelölt választottbíró családi és utónevét vagy annak rögzítését, hogy 

választottbíró kijelölését kéri, 
 g) a keresetlevélhez mellékelt iratok felsorolását, 
 h)  a felperes cégszerű aláírását, vagy meghatalmazással igazolt jogi képviselőjének 

aláírását. 
 
2. A védekező iratban válaszolni kell a keresetlevél valamennyi részére. Az alperes a 

védekező iratához mellékelheti továbbá azokat az iratokat, amelyekre védekezését 
alapítja és ugyanott hivatkozhat olyan okiratokra és egyéb bizonyítékokra, amelyeket az 
Eseti Választottbíróság elé kíván terjeszteni. 

 
3. Az Eseti Választottbíróság az eljárás bármelyik szakaszában elrendelheti a további 

írásbeli előkészítést és/vagy okirati bizonyítékok becsatolását. 
 
4. A választottbírósági eljárás folyamán bármelyik fél módosíthatja, vagy kiegészítheti 

keresetét, illetve védekezését, hacsak ezt az Eseti Választottbíróság a módosítás folytán 
előreláthatólag beálló késedelemre, a másik felet fenyegető joghátrányra, vagy bármely 
más körülményre tekintettel megengedhetetlennek nem tartja. Mindazonáltal a kereseti 
igényt olyan módon nem lehet megváltoztatni, hogy a módosított igény a 
választottbírósági kikötésben, vagy külön választottbírósági megállapodásban 
meghatározott kört túllépje. 

13. § Szóbeli tárgyalás 
 
1. Az Eseti Választottbíróság eljárása során a feleket egyenlő elbánásban részesíti és 

mindegyik félnek megadja a lehetőséget, hogy ügyét előadhassa. 
 
2. A felek eltérő megállapodása hiányában, az Eseti Választottbíróság köteles a feleket 

meghallgatni, és lehetőséget adni számukra beadványaik előterjesztésére. Az Eseti 
Választottbíróság a megjelent tanúkat és szakértőket meghallgathatja, pénzbírságot vagy 
más kényszerítő eszközt azonban nem alkalmazhat. 
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3. A feleket kellő időben, előzetesen értesíteni kell a tárgyalásról és az Eseti 
Választottbíróság olyan eljárási cselekményéről, amelynek célja tárgy vagy okirat 
megszemlélése. 

 
4. Az egyik fél által az Eseti Választottbírósághoz beterjesztett beadványt közölni kell a 

másik féllel. Ugyanígy közölni kell a felekkel azt a szakértői véleményt vagy más 
bizonyítékot, amelyet az Eseti Választottbíróság döntése meghozatalánál figyelembe 
vehet. 

 
5. A választottbírósági eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy-egy példányát 

kézbesíteni kell a feleknek. 
 
6. Az Eseti Választottbíróság az első tárgyaláson felhívást intézhet a felekhez, akik 

megállapodhatnak abban egymással és az eseti választottbírósággal, hogy az eseti 
választottbíróság és a felek jogosultak az irataikat – kivéve az eseti választottbíróság 
ítéletét vagy eljárás megszüntető határozatát - e-mail útján megküldeni, azzal, hogy az 
eseti választottbíróság jogosult ilyen megállapodás létrejötte esetén is bármikor előírni a 
feleknek, hogy egy-egy konkrét esetben vagy a továbbiakban általában az adott ügyben 
hatályos iratküldés csak papír alapon történhet. A felek ettől függetlenül egyébként is 
bármikor jogosultak irataikat papír alapon egymásnak és a választottbíróságnak 
megküldeni, ami minden esetben helyettesíti ezek e-mail útján való megküldését. 

 
14. § A fél mulasztása 

 
1. Az Eseti Választottbíróság megszünteti az eljárást, ha a felperes legkésőbb az eseti 

választottbíróság megalakulásáig nem fizeti meg a választottbírói díjat és/vagy az 
eljárási illetéket. 

 
2. Ha az alperes válasziratát nem nyújtja be, az Eseti Választottbíróság köteles az eljárást 

folytatni anélkül, hogy a mulasztást a felperes állításai elismerésének tekintené. 
 
3. Ha a választottbírósági tárgyaláson bármelyik fél nem jelenik meg, vagy nem terjeszti 

elő a bizonyítékait, az Eseti Választottbíróság folytathatja az eljárást, és a rendelkezésre 
álló adatok alapján határozatot hozhat. 

 
15. § Szakértő kirendelése 

 
1. A felek eltérő megállapodása hiányában – ha a választottbírósági eljárásban jelentős 

tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges 
szakértelem szükséges, amellyel az Eseti Választottbíróság nem rendelkezik, az Eseti 
Választottbíróság 

 
 a) egy vagy több szakértőt rendelhet ki, hogy adjon véleményt az Eseti 

Választottbíróság által meghatározott kérdésekben, feltéve, hogy a várható 
költségeket az a fél aki erre a 37.§ 3. pontja alapján köteles, előlegezte; továbbá 

 
 b) bármelyik féltől megkívánhatja, hogy a szakértőnek felvilágosítást adjon vagy 

mutasson be, illetve tegyen hozzáférhetővé bármely, a tárgyhoz tartozó okiratot 
vagy tárgyat, hogy azt a szakértő megszemlélhesse. 
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2. Ha a felek másképpen nem állapodtak meg, a szakértő, ha az egyik fél kéri vagy azt az 
Eseti Választottbíróság szükségesnek tartja – írásbeli vagy szóbeli szakvéleményének 
előterjesztését követően -, köteles részt venni a tárgyaláson, ahol a felek kérdéseket 
intézhetnek hozzá, és a vitás kérdések bizonyítására tanút vagy szakértőt állíthatnak. 

 
16. § A bíróság által nyújtott jogsegély 

 
1. A félnek a választottbírósági eljárás előtt vagy alatt a bírósághoz benyújtott, ideiglenes 

intézkedések megtételére irányuló kérelme és a bíróság e kérelemnek helyt adó 
intézkedése nem összeegyeztethetetlen a választottbírósági eljárással. 

 
2. A bíróság biztosítási intézkedést rendelhet el az Eseti Választottbíróság előtt 

folyamatban lévő ügyben, ha a biztosítási intézkedést kérő fél a követelésének 
létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolja. 

 
3. Ha az Eseti Választottbíróság előtt a bizonyítási eljárás lefolytatása jelentős nehézséggel 

vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna, az Eseti Választottbíróság 
megkeresésére a helyi bíróság a bizonyítás lefolytatásával, valamint az Eseti 
Választottbíróság által lefolytatott bizonyítás során szükséges kényszerítő eszközök 
alkalmazásával jogsegélyt nyújt. 

 
4. Az Eseti Választottbíróság azt a helyi bíróságot keresi meg, amelynek területén a 

bizonyítás a legcélszerűbben lefolytatható. Budapesten a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság jár el. 

 
17. § A tárgyalás berekesztése 

 
1. Az Eseti Választottbíróság a bizonyítási eljárás befejezése után, illetve a tárgyalás 

berekesztése előtt megadja a feleknek azt a lehetőséget, hogy jogi álláspontjukat 
összefoglalják, azokat kifejtsék. 

 
2. Az Eseti Választottbíróság kérdést intézhet a felekhez, kívánnak-e további 

bizonyítékokat, vagy tanúkat  bejelenteni, illetve egyéb előterjesztést tenni, s ha nem, a 
tárgyalást befejezettnek nyilvánítja. 

 
3. Az Eseti Választottbíróság, ha a kivételes körülményekre való tekintettel ezt 

szükségesnek tartja, a fél kérelmére, vagy saját elhatározásából a tárgyalást a határozat 
meghozatala előtt bármikor újból megnyithatja. 

 
18. § Lemondás a Szabályzat alkalmazásáról 

 
Azt a felet, aki tudja, hogy a jelen Szabályzat valamely kikötését, vagy előírását nem tartották 
be, és az eljárásban továbbra is résztvesz anélkül, hogy a kikötéstől, vagy előírástól való 
eltérés miatti tiltakozását haladéktalanul bejelentené, úgy kell tekinteni, mint aki a tiltakozási 
jogáról lemondott. 
 

19. § Nyilvánosság kizárása 
 
A tárgyalás nem nyilvános. A tárgyaláson az eljáró választottbírókon, a feleken, a felek 
képviselőin, a jegyzőkönyvvezetőn, a tolmácson és esetenként a szakértőn és a tanúkon kívül 
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csak olyan személy lehet jelen, akinek a jelenlétéhez az Eseti Választottbíróság és a felek 
hozzájárultak. A tárgyaláson jelen levő valamennyi személy nevét a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. 
 

20. § Az eljárás nyelve 
 
1. Az eljárás során használandó nyelvben - az Eseti Választottbíróság egyetértésével - a 

felek szabadon állapodhatnak meg. Ilyen megállapodás hiányában az eljárás nyelve a 
magyar nyelv. 

 
2. A felek eltérő rendelkezése hiányában, az 1. bekezdés szerint meghatározott nyelvet kell 

alkalmazni a felek nyilatkozataira, a tárgyalásra, a felek által benyújtott okiratokra, az 
Eseti Választottbíróság határozatára vagy bármely más közlésére. 

 
21. § A perérték 

 
1. A perértéket meghatározza: 
 
 a) pénzkövetelés iránti kereseteknél: a követelt összeg 
 b) vagyontárgy kiadása iránti kereseteknél: a követelt vagyontárgy értéke, 
 c) megállapítás iránti kereseteknél: a jogviszony tárgyának értéke, 
 d) meghatározott cselekmény vagy cselekményektől való tartózkodás iránti 

kereseteknél: a felperesnél fennálló vagyoni érdek, 
 e) taggyűlési (közgyűlési) határozat megtámadásánál az érintett vagyoni érték, mely 

nem lehet kevesebb a törzsbetét, a birtokolt részvény vagy a részesedés értékénél, 
 
 de egyik esetben sem lehet kevesebb a mellékletben meghatározott minimumnál. 
 
2. A perérték megállapításánál a kereset benyújtásakor fennállott érték az irányadó. 
 
3. Több követelés iránti kereset esetén külön kell megállapítani az egyes követelések 

értékét. A perértéket ilyenkor valamennyi követelés együttes összege határozza meg. 
 
4. A felperesnek keresetlevélben a perértéket abban az esetben is fel kell tüntetni, ha 

kereseti követelése vagy annak valamely része nem pénzkövetelés jellegű. 
 
5. Ha a felperes nem tüntette fel vagy helytelenül tüntette fel a perértéket, az Eseti 

Választottbíróság hivatalból vagy az alperes kérelmére a rendelkezésre álló adatok 
alapján határozza meg azt. 

 
22. § Beavatkozás az eljárásba 

 
1. Akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a választottbírósági eljárás miként dőljön el, az 

azonos érdekeltségű fél pernyertességének előmozdítása végett a perbe beavatkozhat. A 
beavatkozásra vonatkozó kérelmet legalább 8 nappal a tárgyalás határnapja előtt kell az 
Eseti Választottbírósághoz az eljárás nyelvén és annyi példányban benyújtani, hogy 
mindegyik félnek egy-egy, az Eseti Választottbíróságnak négy, egyesbírónak két 
példány jusson. 

 
2. A beavatkozás megengedhetőségéről az Eseti Választottbíróság végzéssel határoz, 

figyelembevéve a peres felek üzleti titoktartási érdekeit is. Az Eseti Választottbíróság 
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csak akkor engedheti meg a beavatkozást, ha az ellen egyik fél sem tiltakozott. A 
beavatkozás lehetőségéről az Eseti Választottbíróság is adhat tájékoztatást. 

 
23. § Viszontkereset és a beszámítási kifogás 

 
1. Az alperes legkésőbb a kereset tárgyában megtartott tárgyalás berekesztéséig 

viszontkeresetet terjeszthet elő a felperes által érvényesített igénnyel azonos 
jogviszonyból eredően a felperessel szembeni jogának érvényesítése érdekében, feltéve, 
hogy a választottbíróságnak a viszontkereset elbírálására hatásköre van.  

 
2. Az alperes jogosult akár a védekező iratában, akár később, a kereset tárgyában 

megtartott tárgyalás berekesztéséig beszámítási kifogást előterjeszteni a felperessel 
szembeni lejárt és egynemű követelései erejéig, amennyiben ezen igények elbírálására a 
választottbíróság hatásköre fennáll. 

 
3. Ha a viszontkereset vagy a beszámítási kifogás indokolatlanul késedelmes előterjesztése 

folytán a választottbírósági eljárás elhúzódna, az Eseti Választottbíróság megtagadhatja 
a viszontkereset tárgyalását, vagy az alperest kötelezheti az Eseti Választottbíróságnak 
és a másik félnek  az eljárás elhúzódásával kapcsolatban felmerült többletköltségei 
megtérítésére. 

 
4. A viszontkeresetre és beszámítási kifogásra ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, 

mint a keresetre, a 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
 

24. § A tárgyalás elhalasztása , az eljárás szünetelése és felfüggesztése 
 
1. Az Eseti Választottbíróság szükség esetén a felek kérelmére vagy hivatalból végzéssel 

elhalaszthatja a tárgyalást. A tárgyalási időközt a bíróság határozza meg. 
 
2. Az Eseti Választottbíróság az eljárást a felek közösen előterjesztett kérelmére legfeljebb 

hat hónapra szüneteltetőbe helyezheti azzal a figyelmeztetéssel, hogy hat hónapon belül 
bármelyik fél kérheti az eljárás folytatását. Az Eseti Választottbíróság engedélyezheti az 
ismételt szünetelést. Ha a felek az eljárást a megjelölt határidőn belül folytatni nem 
kérik, az Eseti Választottbíróság az eljárást megszüntető végzést hoz és rendelkezik a 
költségek viseléséről. 

 
 3. Ha az Eseti Választottbíróság - olyan előkérdés tisztázása érdekében, melynek eldöntése 

más bíróság vagy hatóság hatáskörébe tartozik, és amely a választottbírósági ügyre 
kihatással lehet – szükségesnek látja, az eljárást felfüggesztheti.  

 
25. § A választottbírósági tárgyalás jegyzőkönyve 

 
1. A tárgyalásról az Eseti Választottbíróság jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyvnek az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
 a) az eseti választottbíró(k) neve, 
 b) a tárgyalás helye és időpontja, 
 c) a peres felek és képviselőik megnevezése, 
 d) a tárgyaláson a felek részéről részt vevő személyek megnevezése, 
 e) a felek részvételének vagy távolmaradásának megállapítása, 
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 f) az eseti választottbíró(k),  a tanúk, a szakértők, a tolmács és a tárgyaláson részt 
vevő más személyek családi és utóneve, 

 g) a tárgyalás menetének rövid leírása, 
 h) a felek követelései és fontosabb nyilatkozatai, 
 i) a tárgyalás elhalasztásának vagy az eljárás befejezésének indokaira való utalás, 
 j) a Tanácselnök aláírása. 
 

26. § Az eljárás befejezése 
 
1. Az Eseti Választottbíróság az eljárást ítélettel vagy végzéssel fejezi be. 
 
2. Ítéletet hoz az Eseti Választottbíróság abban az esetben, ha érdemben dönti el a jogvitát. 
 
3. Az Eseti Választottbíróság az eljárás befejezését megelőzően közbenső ítéletet vagy 

részítéletet is hozhat. 
 

27. § Egyezség 
 
1.  Ha az eljárás során a felek a jogvitában egyezséget kötnek, az Eseti Választott-bíróság 

végzéssel megszünteti az eljárást.  
 
2.  Ha a felek kérik, az Eseti Választott-bíróság az egyezséget a megállapodásban rögzített 

feltételekkel ítéletbe foglalja, feltéve, hogy megítélése szerint az egyezség megfelel a 
jogszabályoknak.  

 
3.  A választottbírósági ítéletbe foglalt egyezség hatálya azonos az Eseti Választottbíróság 

által hozott ítélet hatályával. 
 

28. § A határozat formája és tartalma 
 
1. Az Eseti Választottbíróság ítéletét, egyezséget jóváhagyó és az eljárást megszüntető 

végzését írásba kell foglalni, és azt a választottbírónak, illetve a választottbíráknak alá 
kell írniuk. 

 Több bíróból álló Eseti Választottbíróság esetében a tagok többségének aláírása 
elegendő, feltéve, hogy az elmaradt aláírás hiányának okát feltüntetik. 

 
2. Az ítéletben, az egyezséget jóváhagyó és az eljárást megszüntető végzésben rendelkezni 

kell az eljárás költségének – ideértve a bírók díjának – összegéről és annak viseléséről. 
 
3. Az ítéletben rögzíteni kell a döntés alapjául szolgáló indokokat, kivéve, ha a felek 

egyezségét foglalták ítéletbe. 
 
4. Az ítéletben fel kell tüntetni keltének helyét és idejét. 
 
5. Az ítéletnek, az egyezséget jóváhagyó és az eljárást megszüntető végzésnek a 

választottbírák által aláírt egy-egy példányát kézbesíteni kell a feleknek. 
 

29. § Az eljárás megszűnése 
 

1.  A választottbírósági eljárás az ügy érdemében hozott ítélettel vagy az Eseti Választott-
bíróságnak az eljárást megszüntető végzésével ér véget. 
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2.  Az Eseti Választottbíróság megszünteti az eljárást, ha 
 
          a) a felperes keresetét visszavonja, kivéve, ha az alperes az ellen kifogással él, és az 

Eseti Választottbíróság a vita lezáráshoz fűződő jogos érdekét elismeri, 
 b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, 
 c) az Eseti Választottbíróság úgy ítéli meg, hogy az eljárás folytatására bármely 

okból nincs szükség vagy az lehetetlen, 
 d) a felek egyezséget kötnek, s nem kérik annak ítéletbe foglalását, 
 e) az arra köteles fél nem előlegezi meg az eljárási költséget vagy illetéket, s e hiányt 

az ellenérdekű fél sem pótolja. 
 

30. § Az ítélet kijavítása, értelmezése, kiegészítő ítélet 
 
1. Ha a felek eltérő határidőt nem állapítottak meg, az ítélet kézhezvételétől számított 30 

napon belül 
 
 a) az egyik fél a másik fél egyidejű értesítése mellett kérheti az Eseti 

Választottbíróságot, hogy az ítéletben előforduló bármely névcserét, hibás 
névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, 

 
 b) egyik fél a másik félhez intézett egyidejű értesítéssel kérheti az Eseti 

Választottbíróságot, hogy az ítélet meghatározott része vagy pontja tekintetében 
adjon értelmezést. 

 
2. Ha az Eseti Választottbíróság a kérelmet indokoltnak tartja, annak kézhezvételétől 

számított 30 napon belül a kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az 
értelmezés az ítélet indokolásának részévé válik. 

 
3. Az Eseti Választottbíróság az 1. bekezdés a) pontjában meghatározott hibát az ítélet 

meghozatalától számított 30 napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja. 
 
4. Az ítélet kiegészítését annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, bármelyik fél a 

másik fél egyidejű értesítése mellett – kérheti, ha az Eseti Választottbíróság olyan 
kérelem vonatkozásában, amelyet az eljárás során előterjesztettek, nem rendelkezett. 

 
5. Ha az Eseti Választottbíróság a kérelmet indokoltnak tartja, 30 napon belül – szükség 

esetén a tárgyalás alapján – kiegészítő ítéletet hoz. 
 

31. § Az Eseti Választottbíróság bizalmas iratkezelése 
 
1. Az Eseti Választottbíróság határozatairól, illetve azok tartalmáról, továbbá az előtte 

folyamatban lévő eljárásokról és az abban résztvevő felek személyéről az Eseti 
Választottbíróság ismertetést, tájékoztatást nem adhat. 

 
2. Jogi gyűjteményekben, a szakkiadványokban az Eseti Választottbíróság határozata csak 

úgy tehetők közzé, hogy annak során a felek érdekei teljes körű védelemben 
részesüljenek, a felek neve, országa, a szolgáltatás fajtája, ellenértéke vagy ezek 
bármelyike csak mindkét fél kifejezett beleegyezése esetén szerepelhet a közzététel 
során. 
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3. Az Eseti Választott-bíróság eljárása során keletkezett iratok egy példányát a 
Tanácselnök a saját iratai között 10 évig köteles megőrizni. 

 
 

III. KÖLTSÉGEK, ILLETÉKEK 
 

32. § Választottbírósági költségek 
 
1. Az Eseti Választottbíróság köteles határozatában a választottbíráskodás költségeit is 

megállapítani. 
 
2. A költségek fogalmába tartoznak: 
 
 a) az eseti választottbírák díja, 
 b) az eseti választottbírák utazási és egyéb költségei, 
 c) szakértők és az Eseti Választottbíróság által igénybevett egyéb személyek 

költségei, 
 d) a tanúk utazási és egyéb költségei, az Eseti Választottbíróság által megállapított 

mértékben, 
 e) a nyertes fél által igénybevett jogi képviselők és egyéb jogi segítség költségei, 

amennyiben az ezekre vonatkozó igényt az eseti választottbírósági eljárás során 
érvényesítették, és ebben az esetben is csak olyan mértékbe, amelyet az Eseti 
Választottbíróság ésszerűnek tart, 

 f) a kijelölő szerv díja és költségei. 
 

33. § Eljárási illeték 
 
1. Az eseti választottbírósági eljárásban az illetéktörvényben megállapított összegű illetéket 

kell leróni. 
 
2. Az illetéket a felperes előlegezi meg. Az illeték lerovásának módjára és idejére az 

illetéktörvény mindenkori rendelkezései irányadóak.2 
 
 

34. § A választottbírák díja 
 
1. A választottbírák tiszteletdíját ésszerű összegben kell megállapítani, figyelembevéve a 

jogvitás ügy értékét, tényállítások összetettségét, a választottbírák által az ügyre 
fordított időt és más irányadó körülményeket. 

 
 
 
 
 

                         
2 A Mintaszabályzat utolsó módosításának előkészítésekor (2008. február) hatályban lévő rendelkezés az Itv. 55. 
§ és 74. § (4) bekezdése, mely szerint a választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1%-a, 
de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint. Ha az eljárás értéke nem állapítható meg, az illeték 10 000 
forint. A választottbírósági eljárásban az illetéket a megállapított költségekkel együtt kell megfizetni és azt az 
eljárás befejezésekor az eljárt választottbíróság utalja át az állami adóhatóságnak. 
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2. A választottbírák tiszteletdíjára az alábbi táblázatban foglalt díjkikötések az irányadók: 
HUF-ban:  

0 – 5.000.000 HUF 3,6 %‚ de minimum 100.000 HUF  
5.000.001 – 10.000.000 HUF 180.000 HUF + az 5.000.000 HUF feletti rész 2,4%-a 

10.000.001-20.000.000 HUF 300.000 HUF + a 10.000.000 HUF feletti rész 1,8%-a 
20.000.0001-50.000.000 HUF 480.000 HUF + a 20.000.000 HUF feletti rész 1,2%-a 
50.000.001-100.000.000 HUF 840.000 HUF + az 50.000.000 HUF feletti rész 0,6%-a 
100.000.001-1.000.000.000 HUF 1.140.000 HUF + a 100.000.000 HUF feletti rész 0,3%-

a 
1.000.000.001- 5.000.000.000 HUF 3.840.000 HUF + az 1.000.000.000 HUF feletti rész 

0,15%-a 
5.000.000.001 HUF felett 9.840.000 HUF + az 5.000.000.000 HUF feletti rész 

0,1%-a 

Euro-ban:  

0 - 20.000 Euro 3,6 %‚ de minimum 400 Euro  
20.001 - 40.000 Euro 720 Euro + az 20.000 Euro feletti rész 2,4%-a 
40.001-80.000 Euro 1.200 Euro + a 40.000 Euro feletti rész 1,8%-a 
80.001-200.000 Euro 1.920 Euro + a 80.000 Euro feletti rész 1,2%-a 
200.001-400.000 Euro 3.360 Euro + a 200.000 Euro feletti rész 0,6%-a 
400.001-4.000.000 Euro 4.560 Euro + a 400.000 Euro feletti rész 0,3%-a 
4.000.001 – 20.000.000 Euro  15.360 Euro + a 4.000.000 Euro feletti rész 0,15%-a 
20.000.001 Euro felett 39.360 Euro + a 20.000.000 Euro feletti rész 0,1%-a 
 
3. Mind a Ft-ban, mind az Euro-ban megállapított díj az egyesbírói eljárásra értendő. 

Amennyiben az ügyben tanács jár el, úgy a választottbírósági díj 100%-kal 
megnövekszik. 

 
35. § A kijelölő szerv díja 

 
1. A választottbíró kijelölésének díja az egy főre megállapított választottbírói díj 10%-a, 

míg a kizárási indítványokban való eljárás esetén a választottbírói díj 25%-a. 
 
2. E díjat a kijelölést, illetve a kizárást indítványozó félnek kell előlegezni, de viseléséről 

az eljáró Eseti Választottbíróság az ügy érdemi határozatában dönt. 
 

36. § Költségek viselése 
 
1. Az Eseti Választottbíróság költségeit a felek általában a pernyertesség illetve 

pervesztesség arányában viselik. Az Eseti Választottbíróság jogosult ettől az eset 
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körülményeinek, különösen a felek pervezetésének figyelembevételével eltérni és 
bármely költséget a felek között megosztani. 

 
2. Az Eseti Választottbíróság az eset összes körülményeit mérlegelve saját belátása szerint 

állapítja meg a jogi képviselet díját és költségeit, továbbá azt, hogy melyik fél viselje 
azt. E költségeket megoszthatja, ha ez mutatkozik ésszerűnek, illetve dönthet úgy is, 
hogy a felek saját maguk viseljék saját jogi képviseletük díját. 

 
3. Ha a felperes az érdemi tárgyalás megkezdése előtt a pertől eláll, vagy a per 

megszüntetését a felek közösen kérik, illetve ugyanezen időpontig a Választottbíróság 
más ok miatt az eljárást megszünteti, úgy a felperes által előlegezett választottbírósági 
díj 50%-a visszajár. Szintén vissza kell utalni az előlegezett díj 50%-át akkor, ha a 
Választottbíróság hatáskörének hiányát az első tárgyaláson megállapítja. 

 
4. A peres felek közösen megállapodhatnak a Választottbírósággal abban, hogy a közöttük 

folyó jogvita a Mintaszabályzatban megjelölt határidő előtt kerüljön elbírálásra. Az 
ilyen kikötés alkalmazása során a választottbírósági díj 25%-kal emelhető. Az Eseti 
Választottbíróság az eljárás befejező határozatában – ítéletében vagy végzésében – 
határoz a költségek viseléséről. 

 
37. § Költségek előlegezése 

 
1. A választottbírósági eljárás kezdeményezésekor a felperes köteles előlegezni a 

Mintaszabályzat szerinti eljárás költségeit, beleértve a választottbírák tiszteletdíját, 
továbbá köteles a 33. § szerint megfizetni az eljárási illetéket.  

 
2. A 7. § 4. pontja alapján alakuló tanács esetén az alperes köteles a 34. § 3. pontja szerinti 

többletköltség előlegezésére. 
 
3. A szakértő költségeit az köteles előlegezni, aki a szakértő bevezetését indítványozta. Ha 

az Eseti Választott-bíróság saját döntésével – indítvány hiányában – rendel ki szakértőt, 
úgy ennek költségeit a felek egyenlő arányban előlegezik. Ugyanezen szabályok 
irányadók a tanúk költségeinél is. 

 
4. Az alperes részéről előterjesztett beszámítási kifogás költségmentes, kivéve, ha a 

beszámítási kifogás elbírálása időigényes, összetettsége miatt az Eseti Választottbíróság 
külön költségtérítést ír elő. Ennek során a beszámítási kifogást úgy kell elbírálni, mint a 
viszontkeresetet. 

 Viszontkeresetre a felperesi kereset költségeire vonatkozó rendelkezések 
alkalmazandók. 

 
5. A választottbírák tiszteletdíja egy választottbíróra van megállapítva. Az a fél, aki az  

alapulfekvő szerződési alávetés ellenére egyesbíró helyett tanácsban való eljárást 
igényel, a tanács további tagjaira megállapított tiszteletdíjat köteles saját maga 
előlegezni. 

 
6.   A választottbírói díjat és az eljárási illetéket a felperes által jelölt választottbíró letéti 

számlán kezeli az eljárás befejezéséig, majd pedig ezt követően intézkedik az eljárási 
illeték befizetéséről és a választottbírói díj felosztásáról és átutalásáról a tanács tagjai 
részére az Eseti Választottbíróság határozatának megfelelően. 
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IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

38. § A felek képviselete 
 
1. A felek a választottbírósági eljárásban közvetlenül vagy szabályszerűen meghatalmazott 

képviselőik útján vehetnek részt. 
 
2. Jogi képviselőként csak Magyarországon bejegyzett ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó 

vagy jogtanácsos  járhat el. Külföldi fél jogi képviselőjeként külföldi ügyvéd is eljárhat 
az eseti választottbíróság előtt. 

 
3.  Az eljárást befejező határozatban megítélt perköltséget közvetlenül a fél képviselője 

részére közvetlenül teljesíteni. 
 

39. § Eseti Választottbíróság ítéletének érvénytelenítése 
 
Az Eseti Választottbíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye, de a törvényben 
meghatározott esetekben az ítélet érvénytelenítése kérhető a bíróságtól. 
 

40. § Eseti Választottbírósági ítélet elismerése és végrehajtása 
 
1. Az eseti választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint jogerős bírósági ítéleté, annak 

végrehajtására a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok irányadók. 
 
2. Az a fél, aki az Eseti Választottbíróság ítéletére hivatkozik vagy annak végrehajtása 

iránt kérelmet nyújt be, köteles annak eredeti példányát vagy hitelesített másolatát 
csatolni. Ha az ítélet nem magyar nyelvű, a fél köteles magyar nyelvű hitelesített 
fordítást is mellékelni. 

 
41. § Kiterjesztő és értelmező rendelkezés 

 
1. A Mintaszabályzatban nem érintett kérdésekben a választottbíráskodásról szóló tv. 

rendelkezései az irányadóak a magyar anyagi jogszabályok alkalmazásával. 
 
2. A Mintaszabályzat szóhasználatában a törvény, illetve tv. rövidítés alatt a 

választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, illetve a helyébe lépő jogszabály 
értendő. 

 
 
A Budapesti Ügyvédi Kamara a jelen Eljárási Mintaszabályzat alapján tett előterjesztést az 
előzetes tézisek alapján megtárgyalta, elfogadta és határozata szerint az eseti 
választottbíráskodás jelen Eljárási Mintaszabályzata alkalmazását ajánlja. 
 
 
Budapest, 2008. március 03. 

 

 (dr. Réti László s.k.) (dr. Somos András s.k.) 
a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke a Budapesti Ügyvédi Kamara fõtitkára 
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Záradék 

1. § Az eseti választott-bíráskodás Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által ajánlott 
mintaszabályzatának (Mintaszabályzat) módosításának téziseit a BÜK Elnöksége 2008. 
február 4-i ülésén 2008.Eln.470/2/26. sz. határozatával, az egységes szerkezetbe foglalt 
szöveget 2008.Eln.470/3/1 sz. határozatával elfogadta. 

2. § A BÜK Elnöksége ajánlása szerint a 2008.Eln.470/3/1 sz. határozatával egységes 
szerkezetbe foglalt eseti választottbíráskodási Mintaszabályzat a felek eltérő rendelkezése 
hiányában a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján (www. bpugyvedikamara.hu) történő 
közzététel napján, az ott  megjelölt időpontban lépnek hatályba. 

3. § A folyamatban lévő, vagy a jelen egységes szerkezetű Mintaszabályzat Budapesti 
Ügyvédi Kamara honlapján közzétett közzétételi időpontot követően induló olyan ügyekben, 
melyekben ezen módosítást megelőzően tett alávetési nyilatkozat teremti meg az eseti 
választott-bíráskodás eljárási alapjait (Mintaszabályzat 1.§ 8. bek.) az eljáró eseti 
választottbíróság a felek kifejezett egyetértése esetén veszi figyelembe a Mintaszabályzat 
módosított rendelkezéseit. 

Függelék 

A jelen Mintaszabályzat szerinti eljárási rendben eljáró eseti választott-bíróság kikötése az 
alábbi alávetési záradék minta szerint javallott: 

“Bármely jogvita, amely jelen jogügyletből származik, azzal összefügg, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat - külön figyelemfelhívó 
tájékoztatás után - a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által ajánlott 
Mintaszabályzat szerint megalakuló és eljáró eseti választottbíróság 
kizárólagos döntésének. A felek egyetértenek abban, hogy az eseti 
választottbíróság tagjait a Budapesti Ügyvédi Kamara által vezetett ügyvédi 
névjegyzékbe bejegyzett ügyvédek közül választják. Az eljáró választottbírák 
száma: (………). Az eljárás során a (………………) nyelvet kell alkalmazni. Az 
eseti választottbíráskodás alapjául szolgáló – a Budapesti Ügyvédi Kamara 
internetes honlapján (www. bpugyvedikamara.hu) is közzétett – 
Mintaszabályzatot a felek megismerték és elfogadták.” 

Ajánlás 

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének ajánlása a választottbírói díj megoszlásáról: 

A választottbírói tanács tagjai egymás közötti eltérő megállapodása hiányában a tanácsban 
eljárás díjából az elnököt 40%, a tagokat 30% - 30% illeti meg. 

 
 


