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Dr. Kovács Kázmér 
Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese 

 
A választottbírósági eljárások és az eseti választottbíráskodás összefüggései 

Magyarországon1 
 

 
A választottbíráskodás Magyarországon is és nemzetközileg is régi 
hagyományokon épül, de kevesen tudják, hogy a manapság általánosan is 
széles körben ismert állandó választottbíróságok mellett a 
választottbíráskodás első formái az eseti választottbíróságok voltak.   

- A jelenlegi hazai szabályozás is elismeri a választottbíráskodás 
mindkét fenti formáját,  

- a nemzetközi választottbírósági gyakorlat számára pedig elsődleges 
útmutatóként is jellemezhető az ENSZ közgyűlése 1976. december 15-
én kelt 31/98. sz. határozatával elfogadott úgynevezett UNCITRAL 
mintaszabályzat is az eseti választottbíráskodás modelljére épül,  

- más kérdés, hogy az állandó választottbíróságok is átvették ennek a 
mintaszabályzatnak legtöbb rendelkezését. 

 
A választottbíráskodás lényege, hogy 

- a felek egyező akaratából 
- általuk meghatározott szervezetben 
- és megállapított szabályok szerint történik a jogvita elbírálása 
- amit az állami végrehajtás útján is ki lehet kényszeríteni 

 
Ha azt vizsgáljuk, hogy a választottbírósághoz fordulás lehetősége milyen 
jogosultságból vezethető le, akkor az egyénnek az Alkotmányban rögzített 
önrendelkezési jogára vezethetjük vissza.  

- Mind az Alkotmánybíróság, mind a Legfelsőbb Bíróság több 
határozatában kifejtette, hogy ugyan az Alkotmány 57. § /1/ bekezdése 
biztosítja mindenki számára a bírósághoz fordulás jogát, azonban az 
egyéni önrendelkezési jog kiterjed arra is, hogy erről a jogról az 
érintettek lemondjanak és egy általuk választott eljárási rendben 
működő, általuk választott személyekből álló vitarendezési fórum 
határozzon jogvitájuk felől. 

 
Érdekes kérdés, hogy azok a személyek, akiket a felek kiválasztanak, milyen 
pozícióba kerülnek, amikor a felek jogvitája felől döntenek. A tengerentúlon, 
elsősorban az Egyesült Államokban egészen eltérő a gyakorlat az európaihoz 
képest, mert  

- míg az európai választottbírói szabályzatok – hasonlóan a magyarhoz 
- általában kifejezetten is kikötik, hogy a felek által választott 
választottbírák a feleknek nem képviselői,  

- addig az amerikai gyakorlat szerint a felek által jelölt választottbírák a 
felek képviselőiként járnak el, és feladatuk elsődlegesen abból áll, hogy 
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álláspontjukról meggyőzni igyekeznek a döntésről ily módon egyedül 
jogosult harmadik választottbírót.  

 
A választottbíráskodás több alapkérdése közül az egyik, hogy noha a jogvita 
választottbírósági eldöntése a fentiek szerint a bírósághoz fordulás jogáról 
lemondás jogára vonatkozó önrendelkezési jogról levezethető,  

- ez az önrendelkezési jog mégsem korlátlan,  
- amely kérdéskör a választottbírósági eljárás kiköthetőségével 

összeköthető tárgykört érinti. A választottbíróság kiköthetőségének 
joga tehát nem feltétlen,  

o pl. a magyar választottbírósági törvény szerint nem lehet minden 
jogvitában, pl. versenyjogi, sajtóhelyreigazítási, személyállapoti, 
közigazgatási, felszámolási és más eljárásokban sem kikötni, 
továbbá   

o egyes jogviták csak meghatározott állandó választottbíróságok 
elé vihetőek,  

o egyes választottbíróságoknál a választottbíróként jelölhető 
személyek csak a listáról kerülhetnek ki,  

o és nem is alakíthatóak szabadon állandó választottbíróságok. 
 
Korábban szóba sem jött, hogy az ügyvédek választottbíráskodjanak, mert 
ugyan  

- az 1911. évi I. tv (a Plósz-féle Pp.) a 748-788 cikkelyben részletes 
szabályozást adott a választottbíráskodásra,  

- de ezt az 1952. évi III. tv. eltörölte, és  
- ugyan az 1972. évi 26. tvr. beiktatta a Pp. XXIV. fejezetét a 

választottbíráskodásról, de szigorú állami kontroll alatt elsősorban 
nemzetközi ügyekben és csak akkor, ha azt legalább minisztertanácsi 
rendelet lehetővé tette 

- majd a nemzetközi magánjogi tvr. (1979. évi 13. tvr.) nemzetközi 
gazdasági tárgyú szerződésekből eredő jogviták esetére lehetővé tette, 
majd következő lépésként 

- az első Gt., az 1988. évi VI. tv., a társasági szerződésből származó 
jogviták eldöntésére megengedte. 

 
Áttörésnek számított, amikor hatályba lépett a magyar választottbíráskodás 
alapintézményének tekinthető  a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. 
törvény, mégis ennek során azzal a ténnyel kellett szembesülni az 
ügyvédségnek, hogy az állandó választottbíráskodás intézményéből az 
ügyvédek túlnyomó többsége kirekesztésre került, mert ugyan  

- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti állandó 
Választottbíróság ajánlati listáján és a Tőzsdei Választottbíróság bírói 
listáján szerepel néhány ügyvéd,  

- sőt a Kereskedelmi Kamarai Választottbíróság előtt választottbíróként 
nemcsak a listán szereplő személyek jelölhetőek,  

- a gyakorlat mégis az, hogy a felek elsősorban a listáról jelölnek, azaz 
az ügyvédség túlnyomó része a választottbíráskodás lehetőségében 
erős korlátok között részesülhet, 

- holott az állami bíróságok túlterheltségének ténye közhelyszámba 
megy. 



 3

 
Korábban már volt szó az alkotmányos önrendelkezési jog és az ún. 
kiköthetőségi jog szembenállásáról, mely szembenállás szempontjából annak 
van jelentősége, hogy az igazságszolgáltatás állami monopólium, a 
választottbíróságok nem szervei az igazságszolgáltatásnak, hanem alternatív 
vitarendezési fórumok, melyek a felek önrendelkezési jogából fakadó 
joglemondás folytán jogosultak oly módon a felek jogvitájában dönteni, hogy  

- az állam egyrészt ezen döntések lehetőségét, és érvényességét 
elismeri,  

- másrészt ehhez az állami végrehajtás útján segítséget is nyújt.  
A jelenleg hatályos törvény Magyarországon – a kiköthetési jog országonként 
különböző – akkor teszi lehetővé választottbírósági eljárást, ha  

- legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen 
foglalkozik 

- a jogvita e tevékenységével kapcsolatos  
- a felek szabadon rendelkezhetnek az eljárás tárgyáról  
- és a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben 

kikötötték. 
 
A választottbírósági törvény elfogadását követően nem sokkal történt, hogy a 
Budapesti Ügyvédi Kamarában 3 társammal közösen elhatároztuk, hogy 
gyakorlatosítani fogjuk azt a lehetőséget, amit az akkor elfogadott 
választottbírósági törvény kínál. Harmathy Attila professzor, akivel néhány 
ügyben közülünk többen már választottbíráskodtunk, megerősített bennünket 
azon elképzelésünkben, hogy annak létjogosultsága van, és Németh János 
professzor pedig ellenőrizte az elkészült Mintaszabályzatunk megfelelőségét, 
de abban közreműködött Kisfaludy András tanszékvezető is.  
A gondolat lényege, hogy az eseti választottbíráskodás nyújtotta lehetőséget 
figyelembe véve egy olyan mintaszabályzatot hozzunk létre amely a 
Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai részére szélesebb körben biztosítja a 
választottbírókénti eljárást, mint a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 
mellett szervezett Állandó Választottbíróság.  
Felismertük annak a lehetőségét, hogy az ügyvédség ezen a jogintézményen 
keresztül  

- nemcsak kritizálhatja az állami bíróságok munkáját, hanem bizonyítási 
helyzetbe kerül arra nézve, hogy hogyan lehet hatékonyan, gyorsan, 
szakszerűen eljárni a felek jogvitája esetén,  

- ami abból a szempontból is hasznos, hogy a bírói hivatásrend előtt álló 
szakmai nehézségekkel is szembesülnek az ügyvédek, 

- miközben a lehetőséget az is bővíti, hogy az okiratszerkesztések során 
az okiratszerkesztő ügyvédnek módja nyílik annak felajánlására, hogy 
a felek a szerződésben már eleve a Budapesti Ügyvédi Kamara 
Elnöksége által ajánlott Eseti Választottbírósági Mintaszabályzatának 
alkalmazása melletti eseti választottbíráskodást kössék ki. A 
Mintaszabályzat időközben néhány célszerűségi változtatáson is 
keresztülesett, jelenleg is megtalálható a BÜK honlapján teljes 
egészében az Alávetési Mintával együtt. 

 
És most néhány leggyakrabban elforduló tévedésről, félreértésről.  

1. A legfontosabb az, hogy ez a választottbíráskodás  
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- jogintézményként létezik,  
- de nem létezik, mint intézmény, mert se, a BÜK-nek, sem a 

BÜK elnökségének nincs Választottbírósága, nincs más, mint 
egy ajánlott eljárási rend az eseti választottbíráskodásra, azaz a 
Mintaszabályzat, amit a BÜK elnöksége elfogadásra javasol, és 
mint amire az alávetési nyilatkozatban utalás történhet.  

 nincs tehát  
 titkárság,  
 nincs központi iktatás,  
 nincs irattár és  
 nincs ügyszám.  

Egyszerűbb lenne ugyan, ha megszervezhetnénk ezeket a 
kereteket, hiszen az ügyvédi kamara adminisztrációja ezeket a 
feladatokat nyilván el tudná látni, de a Mintaszabályzat 
megalkotásakor tekintettel kellett legyünk arra, hogy ezek léte 
esetén nem lenne elhárítható az állandó választottbíróság gyanúja, 
amely a meghozott ítéletek érvénytelenítésére is vezethetne, hiszen 
állandó választottbíróságot csak a törvény által erre feljogosított 
szervezetek hozhatnak létre.  

2. A fentiekből következően sem a BÜK-ben, sem másutt nincs 
semmilyen nyilvántartás ezekről az ügyekről, ezért a BÜK 
titkársága nem tud válaszolni semmilyen bírósági megkeresésre, 
amit nem ritkán kap az érvénytelenítési keresetek ügyében eljáró 
állami bíróságoktól. A Vbtv. szerint ugyanis a választottbírósági 
ítélettel szemben a törvényben taxatív felsorolt esetekben 
érvénytelenítési keresettel lehet élni. Ezeknek a pereknek a perbeli 
konstrukciója a birtokháborítási perekhez annyiban hasonlít, hogy 
noha a meghozott határozatot támadja az aki a bírósághoz fordul,  
azonban a per alperese nem a határozatot hozó választottbíróság 
(mint ahogy birtokháborítási eljárásban sem a jegyző), hanem 
mindig az ellenérdekű fél.  
Ezeknél az érvénytelenítési kereseteknél gyakran fordul elő, hogy a 
felperesek nem csatolják a keresetlevélhez még a támadott 
választottbírósági ítéletet sem, ellenben indítványozzák, hogy a 
Budapesti Ügyvédi Kamarától az állami bíróság azt szerezze be, 
mely indítványnak sajnos időként a bíróságok helyt is adnak. Az 
ilyen megkeresések megválaszolására formalevelet készítettünk, 
és azzal válaszoljuk meg a bírósági megkereséseket, leszögezve, 
hogy az ügyvédi kamara nem ismeri az eseti választottbíráskodás 
keretében zajló ügyeket, azokat nem tartja nyilván, nem is 
irattározza, és a a bíróság az ítéleten tanácselnökként feltüntetett 
választottbíróhoz fordulva szerezheti be szükség esetén az eljárás 
iratait. 

3. Sokan nem tudják, hogy a választottbírósági eljárásban a Pp. nem 
háttérjog. A Pp. persze lehet háttérjog, ha a felek ebben állapodnak 
meg. A választottbírósági eljárásnak azonban éppen az eljárás 
gyorsítása, másik oldalról a nyilvánosság kizárása, stb. azaz olyan 
szempontjai vannak, amelyek több tekintetben sérülnének a Pp. 
teljes körű átvételével.  
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Ugyanakkor nem kizárt bizonyos jogelvek átvétele a Pp-ből. Például 
az eljárási mintaszabályzatok általában nem rendelkeznek és a 
BÜK eljárási mintaszabályzata sem tartalmaz rendelkezést az ún. 
megállapítási keresetek előterjeszthetősége tekintetében. Noha 
nem feltétlenül azzal a szigorúan szűkítő értelmezéssel mint ami a 
mai magyar bírói gyakorlatban elfogadott, de mégis azonos elvek 
alapján mérlegelnek általában a megállapítási kereset 
előterjeszthetősége felől az ügyben eljáró választottbírák. 
Általában elmondható, hogy azok a kérdések, amelyek nincsenek a 
mintaszabályzatban rendezve, az eljáró választottbíróságok 
tagjainak a megítélésétől függően kerülnek elbírálásra, ők a felek 
bizalmából és ahogy fent szó volt róla, a felek joglemondása folytán 
váltak az ügy döntnökeivé, és az eljárási szabályok tekintetében 
rájuk van bízva, hogy mit látnak jónak, ha az adott kérdés a felek 
szerződéseiben vagy a mintaszabályzatban vagy az alávetési 
nyilatkozatban nincs szabályozva.  

 
Az ügyvédi eseti választottbíráskodási konstrukció lényege az, 
hogy amennyiben a felek  
- akár a szerződésben,  
- akár a jogvita felmerülésekor  
a BÜK elnöksége által ajánlott Mintaszabályzat szerinti eljárási 
rendben működő választottbíróság hatáskörét kötötték ki, akkor  
- a felperes a keresetét az általa kijelölt választottbíróhoz küldi el,  
- aki a keresetet megküldi az alperesnek,  
- azzal, hogy ő is jelöljön választottbírót és az így kijelölt két 

választottbíró fogja kiválasztani a tanácselnököt, ha a felek nem 
állapodtak meg egyesbírói eljárásban. 

 
Előfordulhat, hogy  

- az alperes a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül 
nem jelöl választottbírót, akkor erről a felperes által jelölt 
választottbíró 8 napon belül írásban értesíti a felperest, 

- az is, hogy a két választottbíró nem tud megegyezni a 
kijelölésüktől számított 15 napon belül a harmadik választottbíró 
mint elnök személyében.  

Mindkét esetben mint kijelölő szervezet a Magyar Ügyvédi Kamara 
mindenkori elnöke – 8 napot meghaladó akadályoztatása esetén helyettese – 
jelöli ki elnököt attól számított 15 napon belül, hogy ennek érdekében előbbi 
esetben a felperes, utóbbi esetben a felek bármelyike hozzá fordul. 
 
Egyes bíró eljárása is lehetséges akár úgy is, hogy a felek eleve 
megállapodnak valamely személyben már az alávetéskor, akár úgy is, hogy a 
felperes az eljárás indításakor jelöli az egyes bírót, viszont a mintaszabályzat 
szerint, ha a személyben a felek nem tudnak megállapodni, akkor a korábbi 
megállapodástól függetlenül az alperes – a többletköltségek előlegezése 
mellett – jogosult a tanácsban eljárás lehetőségét kikényszeríteni.  
 
A kizárási eljárásra vonatkozó megállapodás hiányában a bíró kizárásával 
szembeni indítvány ügyében  
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- ha az érintett választottbíró nem mond le a megbízatásáról 
- az eseti választottbíróság dönt  
- ha a kizárási indítvány nem vezetett eredményre, akkor az 

indítványozó az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 
napon belül a MÜK elnökétől kérheti, hogy indoklással ellátott 
határozattal döntsön.  

- Az ő döntésével szemben az indítványozó a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat,  

de ez nem jár az eljárás kötelező felfüggesztésével.  
 
Különbségek a Kereskedelmi Kamarai és az ügyvédi eseti 
választottbíráskodás között 

- díjmérték 
- felelősség kizárása (érvényes-e a Ptk. 314. § (1) bekezdésre és 

342. § (1) bekezdésre tekintettel) 
 
Az eseti választottbíráskodás, és az állandó választottbíróság tevékenysége 
közötti különbségtétellel két Legfelsőbb Bírósági ítélet foglalkozott idáig.  
Az egyik (EBH 2003.959.) az Internetszolgáltatók Tanácsa Regisztrációs 
Szabályzatában általa esetinek nevezett, de valójában állandó 
választottbíróságként működő választottbíróság által hozott ítéletről mondta 
ki, hogy miután a felek a választottbíróság eljárását ebben a formában 
jogszerűen nem köthették ki, ezért a választottbírósági szerződés semmis, és 
a választottbírósági ítéletet is érvénytelenítette. Az ítélet indoklásában a 
Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati kérelem alapján a megyei bíróság döntését 
megváltoztató határozatot hozott, és az eseti választottbíróság jellemzőit az 
alábbiak szerint határozta meg: 

- az adott ügy elbírálására alkalmilag hozzák létre 
- a döntés meghozatalával a választottbíróság megszűnik 
- a felek szabadon állapodhatnak meg abban, hogy az általuk 

választott bírák milyen eljárás szerint járnak el 
- az eseti választottbíróságnak székhelye, postacíme nincs,  
- nincs választottbírói listája. 

Az érvénytelenítési ítélet alapja az volt, hogy a konkrét ügyben az 
Internetszolgáltatók Tanácsa 

- ajánlott választottbírák névsorából listát készített, azon belül 
elkülönítetten tartotta nyilván azokat, akik legalább 10 éves 
jogászi tapasztalattal úgy rendelkeztek, hogy tevékenységük 
kapcsolódik az internettel összefüggő jogi kérdések 
megoldásához 

- tanácselnök csak a listáról volt választható 
- szabályozta a tárgyalások helyét 
- meghatározta a választottbíróság postacímét, ahova a 

beadványokat küldeni kellett 
- időrendben meghatározta, hogy ki a soros választottbíró. 

A Legfelsőbb Bíróság az állami bírósághoz fordulás jogának jogellenes 
korlátozásaként értékelte, hogy az Internetszolgáltatók Tanácsa, mint 
önszerveződés törvényi felhatalmazás nélkül az ügyek meghatározott körére 
állandó választottbíróságot hozott létre és működtetett. 
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A következő, a BÜK Mintaszabályzatával összefüggő, de mint az alábbiakból 
kiderül a Mintaszabályzat alkalmazhatóságát nem gyengítő, hanem éppen 
ellenkezőleg, megerősítő döntés volt (EBH 2007.1624). A döntés ugyanis 
csak másodlagosan érintette (bár választottbírói ítélet érvénytelenítése iránti 
perben született) a választottbíráskodást, elsődlegesen a Ptk. 205. § 
kérdéskörével függött össze választottbírósági kikötés tekintetében. A konkrét 
ügyben arról volt szó, hogy az egyik fél általános szerződési feltételei részévé 
tette a Mintaszabályzatra utaló eseti választottbírósági kikötést anélkül, hogy 
erről a másik felet kellő figyelemfelhívó tájékoztatás után külön tájékoztatta 
volna, figyelmen kívül hagyva, hogy a Ptk. 205/B § (2) bekezdése értelmében 
külön tájékoztatni kell a másik felet arról a feltételről, amely a szokásos 
szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől eltér, és 
ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél külön 
figyelemfelhívó tájékoztatás után kifejezetten elfogadja.  
 
A Legfelsőbb Bíróság döntése azt emelte ki, hogy 

- a választottbírónak jelölhető személyek körének a Budapesti 
Ügyvédi Kamara tagjaira történő korlátozása 

- és a kijelölési eljárásban a kamara mindenkori elnökének 
hatáskör biztosítása 

olyan, az eseti választottbíráskodásnál szokásos feltétel, amely akkor 
válhatott volna az ÁSZF részévé, ha a mintaszabályzati eljárási rend 
lényegéről a másik fél bizonyíthatóan tájékoztatást kapott volna, és a másik 
fél azt külön figyelemfelhívó tájékoztatás után elfogadta volna. 
Miután ebben az elemben a felek, mint lényeges tartalmi elemben nem 
állapodtak meg, így a felek közötti szerződés nem semmis, hanem létre nem 
jött, ezért a Vbt.55. § (1) bekezdés e.) pontja alapján az érvénytelenítési 
kereset alapos volt. 
A döntésből számunkra két fontos következtetés adódik 

- ÁSZF alkalmazása esetén különös gondossággal kell eljárni a 
Mintaszabályzatra utalás esetén, és teljesíteni kell a Ptk. 205/B- 
§ (2) bekezdésben írtakat a szerződéskötésnél 

- ami viszont még fontosabb, hogy a Legfelsőbb Bíróság ezen 
közzétett döntésével gyakorlatilag kollaudálta, jóváhagyta és 
megerősítette az egyébként évek óta működő jogintézményt, 
hiszen a döntés egyebek mellett a következő indoklást is 
tartalmazza: „A mintaszabályzat szerinti eljárás kikötése csak 
akkor vált volna a felek közötti ÁSZF részévé, ha a 
mintaszabályzati eljárási rend lényegéről a másik fél 
bizonyíthatóan tájékoztatást kapott volna, és a másik fél azt 
külön figyelemfelhívó tájékoztatás után elfogadta volna”. 

Bár voltak olyan vélekedések, elsősorban a Kereskedelmi és Iparkamara 
korábbi elnöke, és az ott rendszeresen tevékenykedő választottbírák részéről, 
hogy a Mintaszabályzat léte, esetleg az ajánlott díjszabás léte, vagy a BÜK 
tagjaira utalás önmagában megalapozza az állandó választottbíróság jelleget, 
látható, hogy a Legfelsőbb Bíróság differenciált az Internetszolgáltatók 
Tanácsa által ajánlott Mintaszabályzat, és a BÜK elnöksége által ajánlott 
Mintaszabályzat között, és a határvonalat oly módon húzta meg, hogy miután 
nálunk semmilyen regisztráció, iratkezelés, ajánlati lista, és az ajánlati listáról 
kötelezően választandó elnök, postacím nincs, a jogintézményünk 
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önmagában a Mintaszabályzat léte folytán nem veszi fel az institucionális 
választottbírósági jelleget, annál is inkább – és itt most visszatérek az előadás 
kezdő gondolatához, mert az UNCITRAL Mintaszabályzat is eseti 
választottbíráskodásra készült, más kérdés, hogy azt az állandó 
választottbíróságok is több esetben átvették. 
 
 
 
 


