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.r Ügyvédekeseti választott bíráskodása

Dr. Kovács Kázméraz ELTEÁllam- és

jogtudományi Karán szerzett dipLomát
cum laude minosítéssel 1972-ben. 1974-

ben ki.tüntetésseLteszi le az ügyvédi vizs-

gát, azóta a Budapesti Ügyvédi Kamara

tagja, 1992 óta a KovácsKázmér Ügyvédi

Iroda vezetoje, 2006 óta a Magyar Ügy-

védi Kamara elnökhelyettese.

Számos cikket és tanulmányt jeleptetett

meg folyóiratokban, 1996-ban adta ki a

Közgazdasági és jogi Könyvkiadó az áLtaLa

irt Autós jogi kézikönyvet. Több ízben fel-

kért tagja voLtaz Ügyvédi Kamara képvi-

seletében az Igazságügyi Minisztérium
által létrehozott küLönbözo eseti kodi-

fikációs bizottságoknak. JeLenLegis tagja

az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-

térium jogi Szakvizsga Bizottságának és

az ELTEÁllam- és jogtudományi Kara
Záróvizsga Bizottságának. A Budapesti

Ügyvédi Kamara által támogatott eseti

választottbiráskodás esetére ajánLott
eseti választottbíráskodási Mintasza-

bályzat egyik megalkotója.

1992 óta a Magyar Autóklub jogi Bizott-

ságának elnöke, 1997 óta a Magyar Ügy-

védek Biztosító és Segélyezo EgyesüLeté-

nek aLeLnöke,a Panaszbizottság Elnöke.

Munkája elismeréseként 199B-ban Eötvös

KároLydíjjal, 2000-ben a KíválóÜgyvédi

Munkáért járó díjjal tüntették ki. 2007-

ben több évtizedes ügyvédi munkája, jogi

érdek-képviseleti és feLvilágosító, vala-

mint szakmai közéleti tevékenysége elis-

meréseként a Magyar Köztársaság elnöke

a Magyar Köztársasági trdemrend Tiszti

: Keresztje kitüntetést adományoztq neki. I
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K öteles Györggyel,ifj. Kárpáti László-
val és Kiss Pállal hozzáfogtunk és

javaslatunkkal egyetértve az eloterjesz-
tést több hónapos elokészíto munka után
az Ügyvédi Kamara elnöksége elfogadta,
és alkalmazásra ajánlotta az ügyvédek
részére.

Sokan tudják, de nem mindenki, hogy
atz eseti) választottbíróságot a törvény
szerint alávetés esetén akkor lehet igény-
be venni, ha legalább a felek egyike gaz-
dasági tevékenységgel hivatásszeruen
foglalkozó személy, és a jogvita ezen
tevékenységével kapcsolatos. Az aláve-
tést már a szerzodésben fel lehet tüntetni

(lényeges, hogya szöveg pontos legyen,
az ajánlott alávetési minta a Budapesti
ÜgyvédiKamarahonlapján- http://www.
bpugyvedikamara.hu/files/28/28000 .pdf
- megtalálható), de utóbb, a jogvita fel-
merülésekor is lehetséges a felek erre vo-
natkozó megegyezése esetén azt eseti
választottbíráskodás útján eldönteni.
Számos tévhit fuzodik az eseti válasz-

tottbíráskodáshoz, még az állami bírósá-
gok részérol is. A választottbírósági ítéle-
tek érvénytelenségének megállapítását
kivételes esetekben ugyanis állami bíró-
ságtóllehet kérni,és ilyen kérelmekolykor
meg is jelennek a bíróságon. Többször
elofordult már, hogy ilyen esetben a bíró-
ság tévesen az ügyvédi kamarától kérte
meg a választottbírósági iratokat, az ítéle-
tet, miközben a kamarának fogalma sincs
és nem is lehet, hogy melyik ügyvéd mi-
lyen eseti választottbírósági ügyben mu-
ködött közre bíróként. A kamara válasz-

levelében ilyenkor arról tájékoztatja a

megkereso állami bíróságot, hogya ka-
marában semmilyen irat és semmilyen
információ a konkrét ügyekkel kapcso-
latban nincs, és javasolni csak azt tudja,
hogya bíróság a kifogásolt ítéletet hozó
eseti választottbíróság tanácselnökét
keresse meg, ugyanis az iratmegorzés az
eseti választottbíróság tanácselnökének
a feladata. A kamara közremuködése te-

hát a mintaszabályzat elfogadásával be-
fejezodött, így már a választottbírósági
keresetet sem a kamarához, hanem a fel-

peres által jelölt választottbíróhoz kell
benyújtani, szemben a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara mellett muködo
állandó választottbíróság mintaszabály-
zatában írtakkal. ahol iktatják, nyilván-
tartják és megorzikaz iratokat.

Fontosmegemlíteni,hogy nohaszámos
ügyben nyújtottak már be választottbí-
rósági ítélet érvénytelenítése iránti kere-
setet, azonban a kollegáktól nyert infor-
mációm szerint csak egynek adott helyt a
bíróság egy általános szerzodési felté-
telekhez kapcsolódó ügy során, mert az
általános szerzodési feltételei kialakítá-

sakor a figyelemfelhívással kapcsolatos
többletkövetelményeket, az alávetési nyi-
latkozatot az ASZF-beiktató cég nem tar-
totta be.

A 14 év alatt lefolytatott nagyszámú eljá-
rás sikere is igazolja, hogy az eseti válasz-

tottbíráskodásnak komoly létjogosultsága
van, és a mintaszabályzat bevált a gya-
korlatban. Az eseti választottbíróságok
ítéleteit a bankok inkaszó alapjául is elfo-
gadják, az eseti választottbírói ítélet alap-
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ján az állami végrehajtás is kezdemé-
nyezheto teljesítés hiányában. Utóbb az
internetszolgáltatók is készítettek hasonló
mintaszabályzatot az eseti választottbí-
ráskodásra.

Azeljárások megíndításakor jogi képvise-
loként érdekelt kollegák közül sokan for-
dulnak tanácsért hozzám,gyakran kénye-
lembol is, az egyébként nem túl terjedel-
mes választottbírósági törvény, vagy a
mintaszabályzat elolvasása helyett az
eseti választott bírósággal kapcsolatos
ügyekben. Ugyanakkorviszont a bíróként
eljáró kollegák odafigyelése és bírókénti
eljárásuk, az eseti választottbíráskodás
szakmai színvonala nem ritkán kiemel-

kedo, gyakran meghaladja az állami bí-
róságokét. A bíróként felkért kollégák a
szakma jeles képviseloi,de ettol függet-
lenül is szakmai kihívásnaktekintik a fel-

kérést, bizonyítandó,hogy megfelelnek
erre a szerepre is,és nemritkán sokkal lel-
kiismeretesebben viszonyulnak egy-egy
ügyhöz, mint ahogy néhol az állami bíró-
ságokon megszokhattuk. Tapasztalataim
szerint a visszacsatolás a másikoldalról is

muködik, azok, akik már többször voltak

választottbírák, ezt követoen másképp vi-
szonyulnak a rendes bírósági eljárásokhoz
is. Ennekoka nyilvánvalóanaz, hogy, akik

a bírói szerepet is megélték, jobban átér-
zik a tárgyalásvezetés nehézségét, az el-
nökként eljáró bíró felelosségét, ezért ezt
követoen másképpen, több empátiával
járnak el jogi képviselokéntaz állami bíró-
ságok elott is.
A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége
utoljára idén februárban módosította a
mintaszabályzatot, hozzáigazítva a gya-
korlathoz, és a 2008. Eln.470/3/1 számú

határozatával el is fogadta. A Mintasza-
bályzat a BÜKhonlapján megtekintheto
és letöltheto.

Az eseti választott bíróság tanácsban és
egyes bíróként is eljárhat a felek megálla-
podásának függvényében. Mint szó volt

róla, az aláve!és lehetséges a szerzodés
megkötésekor, de utólag, a jogvita felme-
rülésekor is. A bírák elleni esetleges kizá-
rási indítványokat a tanács további két
tagja, ha a határozatukat valamelyik fél
nem fogadja el, akkor a Magyar Ügyvédi
Kamara elnöke dönti el. Ezen határoza-

tokkal szemben a rendes bírósághoz lehet
fordulni.

A tárgyalás általában az eseti választott-
bíróság elnökének, vagy valamelyik bí-
rónak az irodájában zajlik. Az elnököt
ugyanolyan jogok illetik meg, mint az ál-
lami bíróságon eljáró bírókat, iratokat

kérhet be a különbözo hatóságoktól,
szakértoket vehet igénybe szükségesetén.
Nem kialakult a gyakorlat, hogy az ítéle-
teket ügyvédi pecséttel, vagy anélkül írják
alá, mindkét megoldás szokásos, de a pe-
csét léte nem érvényességi követelmény.
Az eseti választottbíráskodási ügyekrol a
dolog természeténél fogva statisztika
nem áll rendelkezésre, de tapasztalataim
szerint a legbonyolultabb jogviták is 1-2
éven belül befejezodnek. A választottbí-
ráskodás eseti formája egyébként csak
elso hallásra szokatlan, az ENSZáltal ki-

bocsátott UNClTRALválasztottbírósági
mintaszabályzat is kifejezetten az eseti
választottbíráskodáshoz készült.A válasz-

tottbíráskodás eseti formájának Magyar-
országon is komoly hagyományai vannak,
gyökerei a céhes idokbol erednek, amikor
egy-egy jogvitát az adott céh keretein be-
lül döntöttek el a nagy tapasztalattal bíró
mesterek. Meggyozodésem,hogy semmi-
vel nem járnak rosszabbul ma sem azok a
felek, akik nem az állami bíróságtól, és
nem az állandó választottbíróságok egyi-
kétol, hanem az ügyvédek, mint bírák
közremuködésévelesetenként felálló eseti

választottbíróságtól várják jogvitájuk
gyors és olcsó eldöntését.

dr. Bodolai László
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