A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által állandó választottbíróságként
működtetett Kereskedelmi Választottbíróság ügyrendje
(a 2019.11.19-i és a 2021.01.01-i módosítással egységes szerkezetben)
A Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Állandó Választottbíróság (a továbbiakban: Választottbíróság)
ügyrendjét a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény (továbbiakban Vbt.) 62. §
(1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiakban állapítja meg:
I. A Választottbíróság szervezete
1. A Választottbíróság szervei
a) Elnökség, mint a Választottbíróság általános döntéshozó szerve
b) Titkárság, amely ellátja a Választottbíróság ügyvitelét
c) Választottbírói Testület, mint az Elnökség tanácsadó, véleményező, javaslattevő
szerve.
2. A Választottbíróság működtetésének személyi, tárgyi és technikai feltételeiről a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara – a Küldöttgyűlése által megállapított költségvetési keretben
– gondoskodik.
II. A Választottbíróság Elnöksége
1. Az Elnökség jogállása, összetétele
1.1. Az Elnökség a Választottbíróság általános döntéshozó szerve, amely átfogóan
irányítja a Választottbíróság működését.
1.2. Az Elnökség 7 főből áll (elnök és 6 elnökségi tag). Az Elnökségbe az elnököt és két
tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy-egy tagot pedig a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség,
valamint a Magyar Ügyvédi Kamra delegál.
1.3. Az Elnökség tagja olyan személy lehet, aki jogász munkakörben eltöltött, legalább 10
év szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint a jogi szakvizsgát, vagy a hazai joga szerint
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1.4. Az Elnökség elnöke és tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják
el és havi tiszteletdíjban részesülnek, amelynek összegét a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a Vbt. 62.§-ának (3) bekezdése szerint állapítja meg.
1.5. Az Elnökség elnöke és tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
1.6. Az elnök és az Elnökségi tagok megbízatása három évre szól, és egyszer jelölhetők
újra.
1.7.1 Az Elnökség elnöke és tagja nem járhat el választottbíróként, szakértőként, valamint
jogi képviselőként a Választottbíróság hatáskörébe tartozó eljárásban, kivéve azokat az
ügyeket, amelyekben a választottbírókénti kijelölését az elnökség tagjai megbízatása
keletkezése előtt elfogadta, vagy ha megbízatása keletkezése után a felek jelölik
választottbírónak. A felek által történő jelölés esetén az elnökség tagja a felek által
megválasztott választottbírák részéről a választottbírósági tanács elnökévé is jelölhető. A
Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége nem jelölhet ki elnökségi tagot eljáró
választottbírónak vagy a választottbírósági tanács elnökének. Az elnökség tagja abban az
eljárásban járhat el szakértőként, amelyben az elnökségi tagi megbízatása keletkezése
előtt szakvéleményt adott.

2. Az Elnökség feladatai
2.1. Az Elnökség
a)

elfogadja

a

Választottbíróság
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a

Választottbíróság ügyrendjét és az eljárási szabályzatot,
b) az MKIK elnökségének jóváhagyása mellett választottbíró-ajánlási listát készít,
és azt legalább háromévente felülvizsgálja, azzal, hogy az Elnökség – az MKIK
elnökségének jóváhagyásával – a fenti hároméves időszak eltelte előtt is jogosult az
ajánlási listára további személyeket felkérni, illetve kérelmükre felvenni,
c) gyakorolja a Vbt. szerinti választottbíró-kijelölési jogot. Azokban az ügyekben,
ahol legalább az egyik fél az energetikai szektorban működő vállalkozás az energetikai
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szekció listájáról, ahol legalább az egyik fél a pénz- és tőkepiaci szektorban működő
vállalkozás a pénz- és tőkepiaci szekció listájáról jelöli ki a választottbírót,
d) eljárási kérdésekre vonatkozó ajánlásokat tehet azzal, hogy az ajánlás az eljáró
választottbírósági tanácsot nem köti,
e) dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a Vbt., illetve a Választottbíróság
Eljárási szabályzata a hatáskörébe utal,
f)2 az eljárási szabályzathoz kapcsolódó díjszabályzatban megállapítja az
alapeljárás, valamint az eljárásújítás választottbírósági díjának mértékét. Az Eljárási
Szabályzat 25. §-ában meghatározott feltételek bekövetkezte esetén, amennyiben a felek
a választottbíró megbízatásának megszüntetésében nem állapodnak meg, a tanácsot,
ezen belül az eljáró tanács tagjait, megillető választottbíróság díj megosztásáról az
Elnökség az Eljárási Szabályzattól eltérő határozatot hozhat.
g) véleményezi a Választottbíróságot érintő jogszabályokat, illetve részt vesz azok
előkészítésében,
h) biztosítani törekszik a kereskedelmi választottbíróság hazai és nemzetközi
megbecsülését, a választottbíráskodás elterjedését.
2.2. Az Elnökség üléseit a szükséghez képest, de legalább kéthavonta tartja. Az üléseket
az elnök hívja össze. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tagja jelen
van, kivéve, ha az elnökségi tag az ülésen halaszthatatlan elfoglaltságából fakadó
akadályoztatása miatt nem tud megjelenni; ez esetben a távolmaradó tag konferenciatárgyalás (többszemélyes kölcsönös élő kommunikációt biztosító informatikai /telefon,
skype, messenger, viber stb./ kapcsolattartás) formájában vesz részt a döntések
meghozatalában. Határozatait az Elnökség az előzőek szerint értelmezendően jelen lévő
tagok szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
2.3. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az MKIK főtitkárát és a
Választottbíróság Titkárságának vezetőjét.
2.4. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
3. A Választottbíróság elnöke
3.1. A Választottbíróság elnökségét a Választottbíróság elnöke vezeti, aki képviseli a
Választottbíróságot az MKIK elnöksége, a hatóságok és más szervezetek irányában.
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3.2. A Választottbíróság elnökének feladatai különösen:
a) megszervezi a Választottbíróság elnökségének működését és vezeti az elnökség
üléseit,
b) szakmailag irányítja a Választottbíróság Titkárságát,
c) kapcsolatot tart a Választottbírói Testülettel,
d) figyelemmel kíséri az eljárási szabályzat gyakorlati alkalmazását,
e) A Vbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint gondoskodik a
választottbírósági érdemi döntések megismerhetőségéről,
f) folyamatosan tájékoztatja a Választottbírói Testületet, illetve a választottbírókat a
kereskedelmi választottbíráskodást érintő jogi, szervezeti és egyéb lényeges kérdésekről,
g) kapcsolatot tart az Uncitral-lal és a külföldi választottbíróságokkal,
h) a választottbíráskodás fejlesztése érdekében kapcsolatot tart a hazai, illetve
külföldi tudományos intézményekkel.
4.A Választottbíróság alelnöke
4.1. A Választottbíróság alelnöke az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti a
Választottbíróság elnökét.
4.2. Az alelnöki tisztség betöltésének sorrendjére a Vbt. 61. § (3) bekezdése az irányadó.
5. A Választottbíróság elnökségének tagjai
5.1. A Választottbíróság elnökségének tagjai kötelesek aktívan részt venni az elnökség
tevékenységében.
5.2. Az elnökség tagjainak alapvető feladata a választottbíráskodás népszerűsítése a
jogász hivatásrendek, illetve a vállalkozások körében.
III. A Választottbíróság Titkársága
1.

A

Választottbíróság
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összefüggő
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adminisztratív feladatokat a Választottbíróság Titkársága látja el.
2. A Választottbíróság Titkárságát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára által a
Választottbíróság elnökségével egyetértésben kinevezett titkárságvezető vezeti a
Választottbíróság elnökének szakmai irányítása mellett.
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3. A Titkárság vezetője és munkatársai felett a munkáltatói jogokat a Kamara főtitkára
gyakorolja azzal, hogy a munkaviszony létesítésére és megszüntetésére, valamint a
munkaszerződés módosítására vonatkozó munkáltatói jogokat a Kamara főtitkára a
Választottbíróság elnökének egyetértésével gyakorolja.
4. A Titkárság munkatársai részére a konkrét választottbírósági ügyekben az eljárási
szabályzat szerint csak a választottbírósági tanács elnöke (az egyesbíró) adhat
ügyintézésre vonatkozó felkérést.
5. A Titkárságvezető feladata különösen:
a) szervezi a Titkárság munkáját, közvetlenül irányítja a Titkárság munkatársainak
tevékenységét,
b) részt vesz az Elnökség, illetve az elnök döntéseinek előkészítésében, és
adminisztratív segítséget nyújt az Elnökség üléseinek lebonyolításához,
c)

előkészíti,

és

adminisztratív

szempontból

lebonyolítja

a

Választottbírói

Értekezletet,
d) az eljárási szabályzat rendelkezései szerint adminisztratív–technikai segítséget
nyújt a választottbírói tanácsok (egyesbírók) konkrét ügyekben való eljárásához,
e) tájékoztatást nyújt a Választottbíróság ügyfeleinek,
f) az ügyfélforgalomról, a bevételekről és a kiadásokról tájékoztatást nyújt a
Választottbíróság

Elnöksége,

illetve

az

MKIK

főtitkára

részére,

előkészíti

a

Választottbíróság költségvetési keretének megállapítását,
g) ellátja a Választottbíróság működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat,
gondoskodik a választottbírói honoráriumok kiutalásáról, valamint a Választottbíróság
működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítására irányuló megrendelésekről.
IV. A Választottbírói Testület
1. A választottbíró-ajánlási listán szereplő választottbírókból álló Választottbírói Testület a
Választottbíróság Elnökségének tanácsadó, véleményező–javaslattevő szerve. A Testület
e feladatát Összbírói Értekezlet keretében gyakorolja, amelyen a magyar állampolgárságú
listán szereplő választottbírók és a Választottbíróság Elnökségének tagjai vesznek részt.
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2. Az Összbírói Értekezlet évente legalább egy ülést tart. Az Összbírói Értekezletet össze
kell hívni, ha azt a Választottbíróság elnöke, illetve az Összbírói Értekezlet tagjainak
legalább tíz százaléka kéri.
3. Az Értekezlet többségi szavazással állást foglal a megjelentek számától függetlenül a
választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos jogalkotási kérdésekben, illetve minden
olyan kérdésben, amelyet a Választottbíróság elnöke az Értekezlet elé terjeszt.
4. Az Értekezletet a Választottbíróság elnöke a Titkárság útján legalább 10 nappal a
tervezett időpont előtt napirend megjelölésével hívja össze.
5. Az Értekezletről a Titkárság jegyzőkönyvet készít, külön megjelölve a résztvevők
számát, és az Értekezleten elfogadott állásfoglalásokat. Az Értekezlet állásfoglalásai az
Elnökséget nem kötik.
IV. Hatálybalépés
A jelen Ügyrend 2018. február 1-jén lép hatályba.
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