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A Személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény 38. §. (1) bekezdés n./ pontjára és az Alapszabály 9.  o./ pontjára, 
valamint a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. Törvény (a továbbiakban Tv.) 9. §. 
(2) bekezdésére hivatkozással az SzVMSzK az Eseti Választottbíróság eljárására az alábbi 
szabályozást javasolja:  
 

I.  
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 

 
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 kikötötték /a to-
vábbiakban választottbírósági kikötés/. 

 

(2) Választottbírósági eljárás az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt feltétel hiányában is 
kiköthető, ha azt törvény megengedi. 

(3) Nincs helye választottbírósági eljárásnak a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény (Pp) XV-.XXIII. fejezetében szabályozott eljárásokban, továbbá olyan 
ügyekben, amelyekben törvény a jogvita választottbírósági eljárás keretében történő 
rendezését kizárja. 

(4) A választottbírósági kikötés a felek olyan megállapodása, amely szerint minden vitát 
vagy azok közül egyeseket, amely a felek között meghatározott – akár szerződéses, 
akár szerződésen kívüli – jogviszonyból keletkezett vagy keletkezhet, a jelen Szabályzat 
ajánlása szerinti eljárási rendben az esetenként kijelölt választottbírák elé terjeszte-
nek. 

 
(5)     A választottbírósági kikötést írásba kell foglalni. 
 
(6) Írásban létrejött választottbírósági kikötésnek kell tekinteni azt az esetet, ha 
 

a)  a kikötés a felek között írásban létrejött szerződés egy pontjaként szerepel; 
b)  a felek között írásban a választottbírósági kikötésre vonatkozó önálló megállapodás 

született; 
c) a felek között írásban létrejött szerződésben a kikötést magába foglaló iratra hivat-

kozás történik azzal, hogy az abban szereplő kikötés a szerződés részét képezi; 
d) az egyik fél keresetlevelében állítja, a másik fél pedig válasziratában nem tagadja, 

hogy köztük választottbírósági kikötés jött létre; 
e) a kikötés olyan, a felek által aláírt levélváltásban vagy más, a felek üzenetét tartósan 

rögzítő eszközön történt üzenetváltás útján jött létre, mely a kikötésről való megálla-
podás bizonyítékául szolgál. 
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(7) Ha a felek a választottbírósági kikötésben a jelen Szabályzatra utalás mellett más ki-

kötést nem tettek, azt úgy kell tekinteni, hogy a felek a kikötéssel egyidejűleg a jelen 
Szabályzat valamennyi rendelkezését elfogadták.  

 
2. §. A választottbírók 
 
(1) A jelen Szabályzatban foglalt eljárásban választottbíró lehet bárki, akit az adott jogvi-

ta eldöntésére a felek jelöltek, illetve akit a jelölt választottbírák közösen kijelöltek. 
További feltétel, hogy a jelölt az elfogulatlanságáról, a tárgyilagosságáról és az össze-
férhetetlenségről nyilatkozik, valamint a jelölést elfogadja. 
 

(2) A választottbíró az (1) bekezdésben foglaltakról írásban köteles nyilatkozni a felek 
felé. Elfogadásnak minősül, ha a választottbíró a jelölést  tartalmazó okiratot aláírja. 

 
(3) Nem lehet választottbíró 

a.) aki 24. életévét nem töltötte be; 
b.) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott; 
c.) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett; 
d.) akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, amíg a bünte-

tett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül. 
 
3. §. A választottbírák függetlensége 
 

(1) A választottbírók – működésük során – függetlenek és pártatlanok, nem képviselői a 
feleknek. Eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el.  

(2) A felek a választottbíróval sem annak jelölése előtt, sem utána a vitás ügyről külön 
nem beszélhetnek, tőle szakvéleményt, (jogi) tanácsot a konkrét ügy tekintetében nem 
kérhetnek.  

A feleknek a jelölendő választottbíróval történő kapcsolatfelvétele kizárólag a felké-
résre és ezt követően az eljárás esetleges külön szabályainak rögzítésére, illetve az el-
járásban történő részvételre irányulhat. 

(3) A választottbírónak jelölt személy és a megválasztott választottbíró haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a feleket minden olyan körülményről, amely függetlensége vagy 
pártatlansága tekintetében jogos kétséget ébreszthet, kivéve, ha ezeket már korábban 
ismertette a felekkel. 

 
4. §. Titoktartás 
 
 A választottbírák az eljárás során teljes titoktartásra kötelezettek a működésük során 

tudomásukra jutott információkkal, körülményekkel kapcsolatban, az eljárás megszű-
nése után is.  
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5. §. Az eljáró Eseti Választottbíróság összetétele 

 
(1) Jelen Szabályzat alkalmazása során az Eseti Választottbíróság alapvetően három 

választottbíróból álló tanácsban jár el. 
 
(2) A felek a jelen § (1) bekezdésében foglalt szabálytól eltérően megállapodhatnak ab-

ban, hogy ügyükben az Eseti Választottbíróság egyedül eljáró választottbíróval dönt-
sön. 

 
(3) Jelen Szabályzatban Eseti Választottbíróság alatt mind az egyedül eljáró 

választottbírót, mind a három bíróból álló választottbírósági tanácsot érteni kell. 
 
6. §. Az Eseti Választottbíróság megalakítása 
 

(1) Három választottbíróból álló Eseti Választottbíróság esetében mindegyik fél egy-egy 
választottbírót jelöl ki, és az így kijelölt két választottbíró jelöli ki a harmadik 
választottbírót. Ezt követően a tanács tagjai maguk közül elnököt választanak.  

(2) Egyes bírói kikötéssel megalakítandó Eseti Választottbíróság esetén az eljáró bírót a 
felek a választottbírósági kikötésben közösen jelölik ki. 

(3)    Ha az egyik fél a másik fél felhívásának kézhezvételétől számított 15 napon 
belül  elmulasztja saját választottbírójának kijelölését vagy ha a két 
választottbíró a kijelölésüktől  számított 15 napon belül nem egyezik meg a 
harmadik választottbíró személyében, a hiányzó választottbírót – a felek 
közös kérelmére – a megyei bíróság     jelöli ki. 

(4) Az Eseti Választottbíróság legalább egy tagjának, illetve az egyedül eljáró 
választottbírónak jogi szakvizsgával kell rendelkeznie. 

(5) A felek megállapodhatnak abban, hogy az Eseti Választottbíróságba jelölt 
választottbírónak külön, a (4) bekezdésen kívül milyen szakképzettséggel szükséges 
rendelkeznie. 

(6) A hiányzó választottbíró kijelölése során figyelemmel   kell lenni a választottbírótól 
megkívánt szakképzettségre és minden olyan szempontra, amely nagy valószínűséggel 
biztosítja független és pártatlan választottbíró kijelölését. 

 
7. §. A választottbírói megbízatás megszűnése, az új kijelölése 
 

(1) A választottbírói megbízatás megszűnik, ha 

a) a választottbíró a megbízatásról lemond, 

b) az Eseti  Választottbíróság a kizárási indítványt elfogadja, 

c) a felek a megbízatás megszüntetésében állapodnak meg, 

d) a megyei bíróság a kizárási indítványt elfogadja. 
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(2) Ha a választottbírói megbízatás jelen Szabályzatban vagy a Tv-ben meghatározott 
bármely okból megszűnik, helyette új választottbírót kell kijelölni ugyanazon rendelke-
zések alkalmazásával, mint amelyek szerint korábban a választottbírót kijelölték.  

 
8. §.  A kizárási eljárás 
 

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

a) olyan körülmények állnak fenn, amelyek jogos kétséget ébresztenek függetlensége 
vagy pártatlansága tekintetében,  vagy 

b) nem rendelkezik a felek megállapodása szerint szükséges szakképzettséggel. 

(2) A fél az általa kijelölt vagy azon választottbíró ellen, akinek a kijelölésében részt vett, 
csak olyan okból élhet jelen §.  (1) bekezdése  alapján kifogással, amely csak a kijelö-
lést követően vált előtte ismertté. 

(3) Annak a félnek, aki a választottbíró ellen kizárási indítvánnyal kíván élni, az Eseti 
Választottbíróság részére az indítvány indokolását is tartalmazó nyilatkozatot kell kül-
denie attól a naptól számított 15 napon belül, amikor  

a) az Eseti Választottbíróság összetételéről tudomást szerzett, vagy  

b) jelen §. (1) bekezdésben meghatározott körülmények előtte ismertté váltak. 

(4) A kizárási indítványról az Eseti Választottbíróság dönt, ha 

a) az indítvánnyal érintett választottbíró nem mond le megbízatásáról, vagy  

b) a másik fél nem ért egyet az indítvánnyal. 

(5) Ha a kizárási indítvány a jelen §.  (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerinti eljárásban 
nem vezetett eredményre, az indítványozó fél az elutasító határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül kérheti az illetékes megyei bíróságtól, hogy a kizárás kérdé-
sében döntsön. 

(6) A megyei bíróság döntésének meghozataláig az Eseti Választottbíróság – a kizárási 
indítvánnyal érintett választottbíróval – folytathatja az eljárást és határozatot is hoz-
hat. 

 
(7)    Ha a választottbíró lemond tisztségéről vagy a másik fél egyetért a választottbíró    meg-

bízatásának megszüntetésével, az nem jelenti a kizárási kérelembe foglalt ok/ok/ tény-
leges fennállásának elismerését. 

   

                                                                    II. 

                                 AZ ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG HATÁSKÖRE 

 
9. §. Az Eseti Választottbíróság hatásköre 
 
(1) Az Eseti Választottbíróság a hatáskörének fennállását hivatalból vizsgálja. 

(2) Az Eseti Választottbíróság hatásköre kiterjed a saját hatáskörének fennállásáról vagy 
annak hiányáról szóló döntésre, és a választottbírósági kikötés létezésével vagy érvé-
nyességével kapcsolatos kifogás elbírálására is.  

 
10. §. Az Eseti Választottbíróság hatáskörét érintő kifogások 
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(1) Az Eseti Választottbíróság hatáskörével kapcsolatos kifogásokat legkésőbb a válasz-
irat előterjesztésével egy időben kell megtenni. A hatáskör túllépésére alapított kifo-
gást azonban a hatáskör feltételezett túllépésekor nyomban elő kell terjeszteni. 

(2) Az Eseti Választottbíróság később is elfogadhat kifogást, ha annak késedelmes benyúj-
tását a fél által becsatolt kérelem alapján igazoltnak ítéli. 

(3) Az, hogy a fél választottbírót jelölt vagy részt vett a kijelölésben, nem zárja ki azt,  
hogy a fél az Eseti Választottbíróság hatáskörére vonatkozóan kifogást nyújtson be.  

(4) Az Eseti Választottbíróság a hatáskörét érintő bármely kifogás tekintetében akár a 
kifogás felmerülésekor, akár az érdemben hozott határozatában dönthet. 

(5) A választottbírósági kikötésre vonatkozó kifogás elbírálásakor a szerződés egy pontjá-
ban szereplő kikötést úgy kell tekinteni, mintha az a szerződés más pontjaitól független 
megállapodás volna. Ha az Eseti Választottbíróság döntése szerint a felek közötti szer-
ződés érvénytelen, e döntés nem jelenti automatikusan azt, hogy a szerződés részét ké-
pező választottbírósági kikötés is érvénytelen. 

(6) Amennyiben az Eseti Választottbíróság az adott ügyben megállapítja a hatáskörét, 
bármelyik fél az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti a 
megyei bíróságtól az Eseti Választottbíróság hatáskörének vizsgálatát. A megyei bíró-
ságnak e kérelemre vonatkozó döntése meghozataláig azonban az Eseti 
Választottbíróság folytathatja a eljárást és határozatot is hozhat. 

(7) Ha az Eseti Választottbíróság hatáskörének hiányát állapítja meg, az eljárást végzés-
sel megszünteti, és egyidejűleg rendelkezik a költségekről. 

 
 
 

III. 
 

AZ  ESETI  VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG  ELJÁRÁSA  
    
 
11. §    Egyenlő elbánás elve 
            A feleket az eseti választottbírósági eljárás során egyenlő elbánásban kell részesíteni,   

és mindegyik félnek meg kell adni a lehetőséget, hogy ügyét előadhassa. 
 
12.§    Követendő eljárási szabályok 
              Az Eseti Választottbíróság eljárását jelen Szabályzat és a Tv-ben meghatározott elő-

írások szerint folytatja le. Az Eseti Választottbíróság, amennyiben eljárása során 
olyan kérdés merül fel, amelyre sem jelen Szabályzat, sem a Tv. nem tartalmaz sza-
bályt, a kérdésben alkalmazandó eljárási szabályokat belátása szerint határozza 
meg, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. 

 
 
 
 

13.  §.   Lemondás a kifogás jogáról 

Azt a felet, akinek tudomása van arról, hogy a Tv. vagy a jelen Szabályzat bármely kö-
telező rendelkezését, a választottbírósági kikötés bármely előírását vagy a felek – 
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megengedett – eltérő megállapodásában foglaltakat nem tartották be  és  az eljárás-
ban továbbra is részt vesz anélkül, hogy erre vonatkozó kifogását haladéktalanul beje-
lentené, úgy kell tekinteni, mint aki a kifogás jogáról lemondott.  
 

14. §. Az eljárás megindítása 
 
(1) A jogvita vonatkozásában az Eseti Választottbíróság eljárása azon a napon indul, 

amelyen az Eseti Választottbíróság megalakul: tanács esetén az utolsó 
választottbírói kijelölés elfogadásra, az elnök megválasztásra, egyes bíró esetén a 
kijelölése elfogadásra kerül.  

(2) A felperes a keresetlevelet, az azt alátámasztó tényeket, a vitatott kérdéseket az álta-
la jelölt választottbíróhoz köteles megküldeni az utolsó kijelölés elfogadásáról törté-
nő értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül. 

(3) A felperes által jelölt választottbíró a keresetlevél kézhezvételétől, illetve, ha ez meg-
előzi az utolsó választottbírói kijelölés elfogadásának napját, az utóbbitól számított 
8 napon belül 

– értesíti az alperest az eljárás megindításáról, és 

–  megküldi az alperesnek és valamennyi választottbírónak a keresetlevelet 
és mellékleteit, és 

– felhívja az alperest, hogy a keresetlevél kézbesítésétől számított 15 napon 
belül küldje meg a válasziratot a bizonyítékokkal. 

 
15. §.  Az Eseti Választottbíróság eljárásának időtartama 
 
(1)  Az Eseti Választottbíróság az eljárást – lehetőség szerint – a megalakulásától /14.§.              

(1)/ számított 6 hónapon belül befejezi, kivéve az eljárás szünetelését, felfüggesztését. 
 

(2) A felek közösen kérhetik, hogy az Eseti Választottbíróság ügyüket sürgősségi eljárás-
ban tárgyalja. Ebben az esetben a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tár-
gyalást kell tartani és az eljárást lehetőleg 60 napon belül be kell fejezni.  

 
16. §. Az eljárás helye 
 

(1) Az Eseti Választottbíróságnak – tekintettel arra, hogy esetileg áll össze – nincs székhe-
lye. 

(2) A tárgyalások helyét az Eseti Választottbíróság – az eset körülményeit figyelembe véve 
- jelöli meg alkalmanként és közli megfelelő időben és módon a felekkel, illetve a tár-
gyaláson megjelenésre felhívottakkal.  
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17. §.  Az eljárás nyelve  

   

(1) Az eljárás során használható nyelvben – a célszerűséget és a viselendő költsége-
ket is figyelembe véve – a felek szabadon állapodhatnak meg. Megállapodás hiá-
nyában az eljárás nyelve magyar.  

(2) A felek eltérő rendelkezése hiányában a jelen §. (1) bekezdése szerint meghatá-
rozott nyelvet kell alkalmazni a felek nyilatkozataira, a tárgyalásra, az Eseti 
Választottbíróság határozatára vagy bármely más közlésre.  

(3) Az Eseti Választottbíróság elrendelheti, hogy bármely írásbeli bizonyítékhoz a 
jelen §.  (1) bekezdése  szerint meghatározott nyelven fordítást kell csatolni.  

 

18. §.  A nyilvánosság kizárása 

 

(1) Az Eseti Választottbíróság eljárása, a tárgyalás nem nyilvános. 

(2) A tárgyaláson az eljáró választott bírókon, a feleken, a felek képviselőin, a jegy-
zőkönyvvezetőn, a meghallgatni kívánt tanún és a szakértőn, illetve - amennyiben 
szükséges a jelenléte - a tolmácson kívül csak az lehet jelen, akinek a jelenlétéhez 
mind az Eseti Választottbíróság, mind a felek hozzájárultak.  

(3) A tárgyalásról készült jegyzőkönyvben valamennyi, a tárgyaláson jelenlévő sze-
mély nevét fel kell tüntetni.  

 

19. §.   A felek képviselete  

 

(1) A felek az Eseti Választottbíróság eljárásában közvetlenül vagy szabályszerűen meg-
hatalmazott képviselőik útján vehetnek részt. 

(2) A felek saját belátásuk szerint választják meg képviselőjüket.  
 
20. §. Közlési határidők 
 
(1)      A jelen Szabályzat  tekintetében bármely írásbeli közlést azon a napon kell  átvettnek 

tekinteni, amikor 

a.) azt a címzettnek személyesen átadták, vagy 

b.) azt a székhelyére, telephelyére vagy lakóhelyére, szokásos tartózkodási helyére 
vagy postai címére kézbesítették. 

 
(2) Ha az (1) bekezdés b.) pontjában felsoroltak közül egyik sem állapítható meg, 

az ajánlott levélben vagy bármilyen, a kézbesítés megkísérlését bizonyító mó-
don 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 tekinte-
ni.   
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21. §.  Szóbeli tárgyalás és írásbeli eljárás 
 

(1) Az Eseti Választottbíróság köteles a feleket meghallgatni és lehetőséget adni 
számukra beadványaik előterjesztésére.  

(2) Az Eseti Választottbíróság a megjelent tanúkat és szakértőket meghallgatja, 
pénzbírságot vagy más kényszerítő eszközt azonban nem alkalmazhat. 

(3) Az Eseti Választottbíróság a feleket kellő időben, előzetesen értesíti a tárgya-
lásról 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. Ugyanúgy közölni kell a felekkel azt a szakértői véleményt 
vagy más bizonyítékot, amelyet az Eseti Választottbíróság döntése meghozata-
lánál figyelembe vehet.  

(5) Az Eseti Választottbíróság eljárásáról jegyzőkönyvet kell készíteni és annak 
egy-egy példányát kézbesíteni kell a feleknek.  

 

22. §.  A tárgyalási jegyzőkönyv 

 

Az Eseti Választottbíróság tárgyalásáról készülő jegyzőkönyvnek a következőket kell 
tartalmaznia; 

a) a választottbíró(k), elnök  család- és utóneve (továbbiakban: neve ) , 

b) a tárgyalás helye és időpontja,  

c) a felek és képviselők neve, címe,  

d) a tárgyaláson a felek részéről résztvevő személyek, a tanúk, a szakértők, a tol-
mács és a tárgyaláson résztvevő más személyek neve, részvételük, esetleges tá-
volmaradásuk megállapítása, 

e) a tárgyalás menetének rövid leírása,  

f) a felek követelései és nyilatkozatai,  

g) a tanúk, a szakértők nyilatkozatai, 

h) a tárgyaláson elhangzott kérdések és válaszok,  

i) az Eseti Választottbíróság határozatai,  

j) a választottbíró/k/ aláírásai. 

 
   23. §.   Az ügy elbírálása szóbeli tárgyaláson kívül 
 

(1) A felek közösen kérhetik, hogy az Eseti Választottbíróság szóbeli tárgyalás tartása nél-
kül, az iratok alapján hozzon határozatot az ügyben. Az Eseti Választottbíróság azon-
ban ilyenkor is kitűzheti az ügyet szóbeli tárgyalásra, ha a jogvita elbírálásához ezt 
szükségesnek ítéli. 
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(2) Az ügy szóbeli tárgyaláson kívüli elbírálásához nem szükséges a felek közös kérelme, 

ha az alperes válasziratában elismerte a felperes kereseti követelését. 
 
24.  §. Keresetlevél és válaszirat 
 

(1) A keresetlevélnek vagy mellékleteinek tartalmaznia kell: 

a.) a felek vagy képviselőjük, nevét, címét, perbeli állását, 

b.) a választottbírósági kikötést, 

c.) a választottbíróság döntésére irányuló határozott felperesi kérelmet 
(kereseti kérelem), 

d.) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és 
azok bizonyítékainak előadásával, 

e.) a pertárgy értéket, az annak alapjául szolgáló tényekkel és okiratokkal, 

f.) igazolást a választottbírósági díj megfizetéséről, az illeték lerovásáról, 

g.) a felperes által jelölt választottbíró család- és utónevét,  

h.) a keresetlevélhez csatolt iratok jegyzékét, 

i.) a felperes cégszerű aláírását, illetve ha jogi képviselővel jár el, annak 
aláírását és meghatalmazását. 

(2)      Ha az Eseti Választottbíróság azt állapítja meg, hogy a keresetlevél nem felel 
meg a jelen § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, felszólítja a felpe-
rest, hogy  pótolja a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
megállapított hiányosságokat. 

(3) A válaszirat tartalmára értelemszerűen vonatkoznak a jelen § (1) bekezdésében 
foglaltak. 
Az alperesnek a válasziratban a keresetlevél valamennyi részére válaszolnia 
kell. 

(4) Az alperes köteles válasziratát és mellékleteit a keresetlevél kézhezvételétől 
számított 15 napon belül a felperesnek és valamennyi választottbírónak írásban 
megküldeni. 

(5) A felek nyilatkozataikkal együtt mindazon okiratokat is előterjeszthetik, ame-
lyek megítélésük szerint az üggyel összefüggnek, és hivatkozhatnak minden 
olyan okiratra vagy egyéb bizonyítékra, amelyet elő kívánnak terjeszteni.  

(6) Az Eseti Választottbíróság eljárása folyamán mind a felperes, mind az alperes 
módosíthatja, vagy kiegészítheti keresetét, illetve válasziratát,  kivéve, ha az 
Eseti Választottbíróság az ezen eljárással okozott késedelem miatt annak elő-
terjesztését kizárja.  

(7) A kereseti kérelmet nem lehet úgy megváltoztatni, hogy annak következtében a 
kérelem a választottbírósági kikötésben foglaltakat túllépje. 
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25.  §.  A pertárgy értéke 

 

(1) A pertárgy értékének megállapításánál a keresettel érvényesített követelésnek 
vagy más jognak  a  kereset benyújtásakor fennállott értéke az irányadó.  

(2) A pertárgy értékét meghatározza például: 

a) a pénzkövetelés iránti keresetnél a követelt összeg,  

b) vagyontárgy kiadása iránti keresetnél a kiadni követelt vagyontárgy értéke,  

c) a megállapítás iránti keresetnél az érintett jogviszony tárgyának értéke, 

d) meghatározott cselekménytől való tartózkodás iránti keresetnél a felperesnél 
fennálló vagyoni érdek. 

(3) Több követelés iránti keresetnél az eljárás tárgyának értékét valamennyi köve-
telés - az egyes követelések külön megállapított értékeinek – együttes összege 
határozza meg.  

(4) A felperesnek a keresetlevelében a pertárgy értékét akkor is fel kell tüntetnie, 
ha a követelés vagy annak egy része nem pénzkövetelés.  

(5) Ha a felperes az eljárás tárgyának értékét 

a) egyáltalán nem vagy helytelenül tüntette fel, vagy  

b) a megjelölt érték a köztudomással vagy az Eseti Választottbíróság hivata-
los tudomásával ellenkezik vagy egyébként valószínűtlen, vagy  

c) az alperes vitássá teszi,  

az eljárás tárgyának értékét  a rendelkezésére álló adatok alapján  az Eseti 
Választottbíróság  határozza meg.  

 
26. §.  Viszontkereset, beszámítási kifogás 
 

(1) Az alperes jogosult válasziratában vagy - amennyiben az Eseti 
Választottbíróság úgy ítéli, hogy a késedelmet a körülmények indokolják – az 
eljárás későbbi szakaszában is, a felperessel szemben lejárt és egyösszegű kö-
vetelését viszontkeresetben vagy beszámítási kifogás útján érvényesíteni, ha a 
követelés olyan ügyből vagy szerződésből származik, mely esetében 
választottbírósági kikötés megalapozza az Eseti Választottbíróság eljárását.  

 
(2) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a viszontkeresetre és a beszámítási kifogásra, 

illetve az azokra vonatkozó válasziratokra is értelemszerűen alkalmazni kell. 
 

(3) Amennyiben a viszontkereset, illetőleg a beszámítási kifogás indokolatlanul ké-
sedelmesen történő előterjesztése az Eseti Választottbíróság eljárásának elhú-
zódásához vezet, az Eseti Választottbíróság kötelezheti az alperest az Eseti 
Választottbíróságnak és a másik félnek az ezzel kapcsolatban felmerült többlet-
költségeinek a megtérítésére.  
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(4) Az Eseti Választottbíróság érdemi tárgyalás nélkül végzéssel elutasíthatja a 
viszontkeresetet, illetőleg a beszámítási kifogást, ha nyilvánvaló, hogy a fél azt 
azért terjesztette elő késedelmesen, hogy az eljárás befejezését hátráltassa. 

 
27. §. Ideiglenes intézkedések 
 

(1) Az Eseti Választottbíróság – kérelemre - bármelyik felet utasíthatja, hogy minden 
olyan ideiglenes intézkedést tegyen meg, amelyet a vita tárgya vonatkozásában az Ese-
ti Választottbíróság szükségesnek tart. Az Eseti Választottbíróság bármelyik felet meg-
felelő biztosíték adására szólíthatja fel az ilyen intézkedéssel kapcsolatban.  

(2) Az Eseti Választottbíróságnak az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozata 
mindaddig hatályban marad, amíg   

a) azt az Eseti Választottbíróság újabb határozatával hatályon kívül nem helyezi, 
vagy   

b) ugyanabban a kérdésben ítéletet nem hoz. 
 

28.  §.  Az állami bíróság által nyújtott jogsegély 

 

(1) A félnek az Eseti Választottbíróság eljárása előtt vagy alatt az állami bírósághoz 
benyújtott, ideiglenes intézkedések megtételére irányuló kérelme és az állami bí-
róság e kérelemnek helytadó intézkedése nem összeegyeztethetetlen az Eseti 
Választottbíróság eljárásával. 

(2) Az állami bíróság biztosítási intézkedést rendelhet el az Eseti  Választottbíróság 
előtt folyamatban lévő ügyben, ha a biztosítási intézkedést kérő fél a követelésé-
nek létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolja.  

(3) Ha az Eseti Választottbíróság előtt a bizonyítási eljárás lefolytatása jelentős ne-
hézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna, az Eseti 
Választottbíróság megkeresésére a helyi bíróság a bizonyítás lefolytatásával, va-
lamint 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.  

 

29.  §.   A fél mulasztása 

 

(1) Az Eseti Választottbíróság megszünteti az eljárást, ha a felperes a keresetleve-
lét elfogadható indok nélkül – a megadott határidőn belül, felhívás ellenére –  
egyáltalán nem, vagy hiánypótlás nélkül terjeszti elő.  

(2) Ha az alperes válasziratát nem nyújtja be, az Eseti Választottbíróság köteles az 
eljárást folytatni anélkül, hogy az alperes mulasztását a felperes által állítottak 
elismerésének tekintené.   
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(3) Ha az Eseti Választottbíróság tárgyalásán bármelyik fél nem jelenik meg, vagy 
nem terjeszti  elő a bizonyítékait,  az Eseti Választottbíróság ennek ellenére 
folytathatja az eljárást és a rendelkezésére álló adatok alapján határozatot 
hozhat.  

 

30. §.   Szakértő kirendelése 

 

(1) Ha az Eseti Választottbíróság eljárásában 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, illetve 

b) bármelyik féltől kérheti, hogy a szakértőnek felvilágosítást adjon vagy mutas-
son be, illetve tegyen hozzáférhetővé bármely, a tárgyhoz tartozó okiratot vagy 
tárgyat, hogy azt a szakértő megszemlélhesse.  

(2) 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. 

 

31. §.  A tárgyalás elhalasztása 

 

Amennyiben szükségesnek ítéli, az Eseti Választottbíróság  a felek kérelmére vagy saját 
elhatározásából a tárgyalást - a következő tárgyalási időpont megjelölésével - elha-
laszthatja. 

 

32. §.  Az eljárás szünetelése  

 

(1) Az Eseti Választottbíróság az eljárást a felek által közösen előterjesztett kérelemre 
legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti. 

(2) A szünetelés az eljárásra engedett maximum 6 hónapos határidőt félbeszakítja.  

(3) Bármelyik fél kérelmére az eljárást folytatni kell.  

 

33.  §.   Az eljárás felfüggesztése 

 

(1) Ha az eljárás tárgyát képező kérelem eldöntése olyan előkérdés elbírálásától függ, 
amelyben a döntés más szerv, hatóság hatáskörébe tartozik és joggal feltételezhető, 
hogy az előkérdésben belátható időn belül jogerős döntés születik, az Eseti 
Választottbíróság – ha szükségesnek ítéli - az eljárást az előkérdésben született jog-
erős döntésig felfüggesztheti, figyelemmel a feleknek az eljárás ésszerű időn belül tör-
ténő befejezéséhez fűződő érdekére.    
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(2) A felfüggesztés az eljárásra engedett maximum 6 hónapos határidőt megszakítja, a 
felfüggesztés megszűnésétől a határidő újra kezdődik. 

 

34.  §.   A tárgyalás berekesztése 

 

(1) Az Eseti Választottbíróság a bizonyítási eljárás befejezése után, illetve a tárgya-
lás berekesztése előtt 

a) megadja a feleknek azt a lehetőséget, hogy jogi álláspontjukat összefoglalva 
kifejtsék,  

b) kérdést intézhet a felekhez, hogy kívánnak-e további bizonyítékot,  vagy tanúkat 
bejelenteni, illetve egyéb előterjesztést tenni. 

(2) Az Eseti Választottbíróság a jelen §.  (1) bekezdésében foglaltakat követően a 
tárgyalást berekeszti.  

(3) Az Eseti Választottbíróság,  amennyiben a felmerülő kivételes körülményekre va-
ló tekintettel azt szükségesnek tartja, a fél kérelmére vagy saját döntése alapján a 
tárgyalást a határozat meghozatala előtt bármikor megnyithatja.  

 

35. §.  Határozathozatal  

 

(1) A több bíróból álló Eseti Választottbíróság – eljárási kérdésekben is – szótöbbséggel 
hozza meg határozatát. Többségi álláspont hiányában a tanács elnöke dönt.  

(2) Az Eseti Választottbíróság ítéletét és az eljárást megszüntető végzését írásba kell fog-
lalni és azt a választottbírónak, illetve a választottbíráknak alá kell írniuk. A több bí-
róból álló Eseti Választottbíróság esetében a tagok többségének aláírása elegendő, de 
az elmaradt aláírás hiányának okát fel kell tüntetni.  

(3) Az ítéletben és az eljárást megszüntető végzésben rendelkezni kell az eljárás költségé-
nek – beleértve a bírák tiszteletdíjának – összegéről és annak viseléséről.   

(4) Az ítéletben rögzíteni kell a döntés alapjául szolgáló indokokat, kivéve, ha a felek 
egyezségét foglalták ítéletbe. Az ítéletben fel kell tüntetni annak keltét és helyét.  

(5) Az ítéletnek a választottbírák által a jelen §. (2) bekezdése szerint aláírt egy-egy pél-
dányát kézbesíteni kell a feleknek.  

 

36. §.  Egyezség  

 

(1) Ha az eljárás során a felek a jogvitában egyezséget kötnek,  az Eseti Választottbíróság 
az eljárást végzéssel megszünteti. 

(2) A felek kérésére az Eseti Választottbíróság az egyezséget  a megállapodásban rögzített 
feltételekkel ítéletbe foglalja, feltéve, hogy megítélése szerint az egyezség megfelel a 
jogszabályoknak.   

(3) Az Eseti Választottbíróság ítéletébe foglalt egyezség hatálya azonos az Eseti 
Választottbíróság által hozott ítélet hatályával.  
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37. §.  Az eljárás megszűnése 

 

(1) Az Eseti Választottbíróság eljárása az ügy érdemben hozott ítélettel vagy az  eljárást 
megszüntető végzéssel ér véget.  

(2) Az Eseti Választottbíróság megszünteti az eljárás, ha 

a) a felperes a keresetét -a megadott határidőn belül, felhívás ellenére- egyálta-
lán  nem, vagy a  megjelölt hiányok pótlása nélkül terjeszti elő;  

b) a felperes keresetét visszavonja, kivéve, ha az alperes ez ellen kifogással él  és 
az Eseti Választottbíróság az alperesnek  a vita lezárásához fűződő jogos érde-
két elismeri;  

c) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak;  

d) az Eseti Választottbíróság úgy ítéli meg, hogy az eljárás folytatására bármely 
okból nincs szükség vagy az lehetetlen;  

e) az arra köteles fél nem előlegezi meg az eljárási költséget, illetve illetéket és ezt 
az ellenérdekű fél sem teszi meg.  

(3) Az Eseti Választottbíróság megbízatása az eljárás megszűnésével – kivéve a 38. §. sze-
rinti eljárásokat – megszűnik. 

 

38. §.  Az ítélet kijavítása, értelmezése, a kiegészítő ítélet 

 
(1) 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 név-
írást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki; 

b) egyik fél a másik fél egyidejű értesítése mellett kérheti az Eseti 
Választottbíróságot, hogy az ítélet meghatározott része vagy pontja tekinteté-
ben adjon értelmezést.  

(2) Ha az Eseti Választottbíróság a jelen §. (1) bekezdése a.), illetve b.) pontjai 
szerinti  kérelmet indokoltnak tartja, annak kézhezvételétől számított  30 napon 
belül a kijavítást elvégzi, az értelmezést megadja. Az értelmezés az ítélet indo-
kolásának részévé válik.  

(3) Az Eseti Választottbíróság a jelen §. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
hibát az ítélet meghozatalától számított 30 napon belül – kérelem hiányában – 
saját elhatározásából 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 jelen §. (4) bekezdésében meghatározott ké-
relmet indokoltnak tartja, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – 
szükség esetén tárgyalás alapján – kiegészítő ítéletet hoz.   
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(6) Az Eseti Választottbíróság – amennyiben szükségesnek ítéli -  egy alkalommal 
további   30 nappal meghosszabbíthatja a kijavításra, értelmezésre vagy a ki-
egészítő ítélet meghozatalára  jelen §. (2)  és (5) bekezdéseiben meghatározott 
határidőt.  

 

39. §.  Bizalmas iratkezelés 

 

Az Eseti Választottbíróság határozatairól vagy azok tartalmáról ismertetést, illetve tá-
jékoztatást kizárólag az eljárásban résztvevő valamennyi fél kifejezett beleegyezése 
esetén adhat.  

 

40. §. A Kamara országos szervezetének szerepe 

 

    (1)   Az Eseti Választottbíróság eljárása során a választottbíró, a tanács elnöke az eljárás 
végeztével a keletkezett anyagokat átadja a kamara országos szervezetének megőrzés-
re, mely az iratokat az átadástól számított 10 éven keresztül őrzi. 

    (2)   A Kamara országos szervezetének titkársága segíti a választottbírák munkáját az eljá-
rás során. 

    (3)   A Kamara országos szervezetének, illetve a titkárságának a megőrzés, illetve az eljá-
rás segítése során figyelemmel kell lennie jelen Szabályzat 4.§, 18. §. és a 39.§-ában 
foglaltakra. 

 

                                                         IV. 

 

AZ ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ÍTÉLETÉNEK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, IL-
LETVE  ELISMERÉSE  ÉS  VÉGREHAJTÁSA 

 
 

41. §.  Az eljáró állami bíróság 

 

Az Eseti Választottbíróság eljárásával kapcsolatos ügyek – a 28.§-ban szabályozott 
kivételekkel – annak a megyei bíróságnak a hatáskörébe tartoznak, amelynek területén 
az alperes székhelye (telephelye) található, vagy amelynek területén a jogvitához veze-
tő szerződéskötés történt. Ha az illetékes megyei bíróság ezen a módon nem állapítha-
tó meg, a Fővárosi Bíróság jár el.  

 

42. §.   Az Eseti Választottbíróság ítéletének érvénytelenítése 

 

(1) Az Eseti Választottbíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye; csak az íté-
let érvénytelenítése kérhető az illetékes megyei bíróságtól a jelen  §. (2) bekez-
désében felsorolt okokból.  
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(2) A fél, továbbá az, akire az ítélet rendelkezést tartalmaz, az Eseti 
Választottbíróság ítéletének a részére történt kézbesítésétől számított 60 napon 
belül keresettel az Eseti Választottbíróság ítéletének érvénytelenítését  kérheti 
a bíróságtól, ha  

a) a választottbírósági kikötést tevő félnek nem volt jogképessége vagy cselekvő-
képessége; 

b) a választottbírósági kikötés a magyar jog szerint érvénytelen,; 

c) a fél a választottbíró kijelöléséről, illetve az Eseti Választottbíróság eljárásáról 
nem volt szabályosan értesítve, vagy egyébként nem volt képes az ügyét előter-
jeszteni; 

d) az ítéletet olyan jogvitás ügyben hozták, amelyre a választottbírósági kikötés 
nem vonatkozik, illetve rendelkezései nem terjednek ki; 

e) az Eseti Választottbíróság összetétele vagy eljárása nem felelt meg a felek 
megállapodásának – kivéve, ha a megállapodás ellentétes a Tv.,  illetve jelen 
Szabályzat kötelezően alkalmazandó szabályával –, vagy ilyen megállapodás 
hiányában nem felelt meg a Tv., illetve jelen Szabályzat rendelkezéseinek;   

f) a vita tárgya a magyar jog szerint választottbírósági útra nem tartozik ; 

g) az ítélet a magyar közrendbe ütközik. 

(3) Ha az Eseti Választottbíróság határozata a választottbírósági szerződés, illetve 
kikötés keretein kívül  eső ügyre is tartalmaz rendelkezést, de a 
választottbíráskodásra tartozó  kérdésekre vonatkozó döntések elválaszthatók 
azoktól, amelyekre a választottbíráskodás nem volt kikötve, az érvénytelenítést 
csak az utóbbi rendelkezések vonatkozásában lehet kérni. 

(4) A jelen § (2) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A kiegészítő ítélet esetében a határidőt  ennek kézbesítésétől kell számítani. 

 

43. §.  Az Eseti Választottbíróság ítéletének elismerése és végrehajtása  

 

(1) Az Eseti Választottbíróság ítéletének hatálya ugyanaz, mint a jogerős állami 
bírósági ítéleté, annak végrehajtására is a bírósági végrehajtásról szóló jog-
szabályok az irányadók.  

(2) Az állami bíróság az Eseti Választottbíróság ítéletének végrehajtását a fél ké-
relmére felfüggesztheti. 

(3)  Az állami bíróság megtagadja az Eseti Választottbíróság ítéletének végrehaj-
tását, ha úgy ítéli meg, hogy az megvalósítja jelen Szabályzat 42. §. (2) bekez-
dés f.) vagy  g.) pontjaiban írtakat.  

(4) Az a fél, aki az Eseti Választottbíróság ítéletére hivatkozik  vagy annak végre-
hajtása iránt kérelmet nyújt be, köteles annak eredeti példányát vagy hitelesí-
tett másolatát csatolni.  
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V. 
 

AZ ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI  
 
 
44.§ A választottbírósági díj 
 
(1) Az Eseti Választottbíróság az eljárást befejező határozatában a választottbírósági dí-

jat is megállapítja és dönt a viseléséről. 
 
(2) A választottbírósági díjba tartoznak: 

a.) a választottbírák tiszteletdíja, 
b.) a választottbírák utazási és egyéb költségei, 
c.) a szakértők és az Eseti Választottbíróság által szükségesnek ítélt és igénybe vett 

egyéb személyek költségei, 
d.) a meghallgatott tanúk utazási és egyéb költségei, az Eseti Választottbíróság ál-

tal megállapított mértékben, 
e.) a nyertes fél által igénybe vett képviselők és egyéb jogi segítség költségei, 

amennyiben az ezekre vonatkozó igényt az eseti választottbírósági eljárás so-
rán bejelentették és ebben az esetben is csak olyan mértékben, melyet az Eseti 
Választottbíróság ésszerűnek tart,  

f.) az illeték, 
 
45.§ Illeték 
 
(1) Az Eseti Választottbíróság eljárása tekintetében az Illeték tv.-ben megállapított össze-

gű illetéket kell leróni. 
 
(2) Az illeték lerovásának módjára és idejére az Illeték tv. mindenkori rendelkezéseit kell 

irányadónak tekinteni. 
 
(3) Az illetéket a felperes a keresetlevél beadásával egyidejűleg előlegezi meg.  
 
46.§ A választottbírák tiszteletdíja 
 
(1) A választottbírák tiszteletdíját ésszerű összegben kell meghatározni, figyelembe véve 

elsősorban az eljárás tárgyát, értékét, majd a tényállítások összetettségét, a 
választottbírák által az ügyre fordított időt és más – az Eseti Választottbíróság által 
irányadónak ítélt – körülményeket. 

 
(2) A választottbírák tiszteletdíjára az 1. számú mellékletben foglalt díjkikötések az irány-

adók. 
 
(3) Jelen § (2) bekezdésében meghatározott kikötések az egyes bírói eljárásra értendők. 

Amennyiben az ügyben hármas tanács jár el, úgy a választottbírák tiszteletdíjaként – 
értelemszerűen – ennek háromszorosát kell érteni. 

 
 
47.§ A választottbírósági díj viselése 
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(1) A választottbírósági díjat általában a vesztes fél viseli. Az Eseti Választottbíróság 
azonban jogosult a díjat a felek között megosztani, ha úgy ítéli meg, hogy az ügy és az 
eljárás összes körülményét figyelembe véve a megosztás ésszerű. 

 
(2) Az Eseti Választottbíróság – az ügy és az eljárás összes körülményét figyelembe véve – 

saját belátása szerint állapítja meg a (jogi) képviselet költségeit, illetve azt, hogy me-
lyik fél viselje. Az Eseti Választottbíróság e költségeket megoszthatja, ha ezt tartja ész-
szerűnek, illetve dönthet úgy is, hogy a felek saját (jogi) képviseletük díját maguk vi-
seljék.  

 
48.§ A választottbírósági díj előlegezése 
 
(1) Az eseti választottbírósági eljárás kezdeményezésekor a felperes köteles megelőlegezni 

az eljárás költségeit (ide értve a választottbírák tiszteletdíját is), és azt is igazolni köte-
les, hogy az Illeték tv. által előírt kötelezettségének is eleget tett. 

 
(2) Jelen § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése az eseti választottbírósági eljárás megin-

dításának előfeltétele. A teljesítés elmaradása esetén az Eseti Választottbíróság az el-
járást végzéssel megszünteti. 

 
(3)  A szakértő költségeit az köteles megelőlegezni, aki a szakértő kirendelését kérte. 

Amennyiben a szakértőt az Eseti Választottbíróság – kérelem nélkül – saját döntése 
alapján rendeli ki, ennek költségeit a felek egyenlő arányban előlegezik meg. 

 
(4)  A tanúk költségei tekintetében a jelen § (3) bekezdésében meghatározottakat kell 

irányadónak tekinteni. 
 
(5)     Ha a fél a meghatározott határidőn belül nem előlegezi meg a jelen § (3), illetve (4) 

bekezdéseiben foglalt költségeket, az azzal kapcsolatos kérelmet az Eseti 
Választottbíróság úgy tekinti, mintha azt elő sem terjesztették volna.  

 
49. § A megelőlegezett választottbírósági díj visszafizetése 
 
(1) A megelőlegezett választottbírósági díjból a választottbírói tiszteletdíj 90%-a és a fel 

nem használt költségek egésze visszajár, ha az érdemi tárgyalás megkezdése előtt 
 

a.) a felperes az eseti választottbírósági eljárástól eláll, vagy 
b.) az eljárás megszüntetését a felek közösen kérik, vagy 
c.) az Eseti Választottbíróság más ok miatt az eljárást megszünteti. 

 
(2) Amennyiben az Eseti Választottbíróság hatáskörének hiányát az első tárgyaláson 

megállapítja, a megelőlegezett választottbírósági díjból  a választottbírói díj 80%-a és 
a fel nem használt költségek egésze visszajár. 

 
 
 
 
50.§ A sürgősségi eljárás díja 
 
         A sürgősségi eljárás alkalmazása esetén az Eseti Választottbíróság a választottbírák 

tiszteletdíját maximum 25%-kal emelheti meg. 
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51.§ A viszontkereset és a beszámítási kifogás esete 
 
(1) A viszontkereset esetében a felperesi keresettel kapcsolatos választottbírósági díjra, 

költségekre vonatkozó és jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezéseket kell al-
kalmazni. 

 
(2) Az alperes beszámítási kifogása a felperesi keresetben foglalt követelés erejéig díj- és 

részben költségmentes. 
 
(3) Amennyiben az alperes beszámítási kifogásának elbírálása időigényes, illetve annak 

összetettsége miatt, az Eseti Választottbíróság erre vonatkozóan is külön megállapítja 
a választottbírósági díjat, a költségeket, úgy, mint a viszontkereset tekintetében.  

 
(4) Amennyiben jelen § (1), illetve (3) bekezdései alapján a meghatározott határidőn belül 

a választottbírósági díj nem kerül megelőlegezésre, az Eseti Választottbíróság a 
viszontkeresetet, illetve a beszámítási kifogást úgy tekinti, mintha azt elő sem terjesz-
tették volna.  

 
52.§ Többletköltségek megtérítése 
 
(1) Az Eseti Választottbíróság jelen fejezet §-aiban foglaltaktól eltérően kötelezheti a felet 

olyan többletköltségek megtérítésére, amelyek – az Eseti Választottbíróság megítélése 
szerint – az érintett fél célszerűtlen, indokolatlan vagy rosszhiszemű eljárási cselek-
ményei folytán merültek fel. 

 
(2) Jelen § (1) bekezdésében meghatározott eljárási cselekménynek minősül különösen  

a.) az eljárásnak az ügy körülményeivel nem indokolt elhúzása, 
b.) szükségtelennek bizonyult eljárási intézkedések, szakértő kirendelésének, tanú 

meghallgatásának indítványozása, 
c.) ha a fél olyan viszontkeresetet, illetve beszámítási kifogást terjeszt elő, melynek 

elbírálása nem egyszerű, több ténybeli és jogi kérdés tisztázását igényli. 
 
 
 

53. §.  Jelen Szabályzat 2007. június 01-én lép hatályba. 
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                                                                                                         1. számú melléklet 
 
 
               
                                                    D Í J T Á B L Á Z A T 
 
 
 

 

Pertárgy értéke                               Választottbírói tiszteletdíj 

  

 

          0 – 1.000.000Ft    50.000Ft 

 

 1.000.001 Ft – 5.000.000Ft  50.000Ft + 1M Ft feletti rész 2,2% 

 

 5.000.001Ft – 10.000.000Ft  138.000Ft + 5M Ft feletti rész 2% 

 

 10.000.001Ft -     238.000Ft +10M Ft feletti rész 1,7% 

 

 

 


