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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  A választottbíráskodásról szóló  T/15361.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Nincs helye választottbírósági eljárásnak fogyasztói szerződésből eredő jogvita esetén, valamint
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) Hetedik Részében
szabályozott különleges eljárásokban elintézendő ügyekben.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés új 4. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

(1) E törvény alkalmazásában:
4.  a  2-3.  pont  alkalmazásában  a  fél  üzletviteli  hellyel  rendelkezik  azon  államban,  amelynek
területén kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult;

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés 6- 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §



(1) E törvény alkalmazásában:
[6. ahol e törvény valamely rendelkezése - kivéve a 41. § rendelkezéseit - lehetővé teszi, hogy
a felek valamely kérdésről rendelkezzenek, az magában foglalja a feleknek azt a jogát, hogy
arra harmadik személyt vagy valamely szervezetet jogosítsanak fel;
7. ahol e törvény arra a tényre utal, hogy a felek megállapodtak vagy megállapodhatnak,
vagy  e  törvény  bármilyen  módon  a  felek  megállapodására  utal,  az  ilyen  megállapodás
magában foglalja az e megállapodásban hivatkozott választottbíráskodási szabályzatot is;
8. ahol e törvény - kivéve a 38. § a) pontját és a 45. § (2) bekezdés a) pontját - keresetet
említ, az vonatkozik a viszontkeresetre is, ahol pedig védekezést említ, az a viszontkeresettel
szembeni védekezésre is vonatkozik;]
9. a kereskedelmi  [kifejezést tágan kell értelmezni, és abba bele kell érteni ]kifejezés alatt
minden kereskedelmi vagy gazdasági,  szerződéses vagy szerződésen kívüli  jogviszonyt érteni
kell.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ahol e törvény
a) valamely rendelkezése - kivéve a 41. § rendelkezéseit - lehetővé teszi, hogy a felek valamely
kérdésről  rendelkezzenek,  az  magában  foglalja  a  feleknek  azt  a  jogát,  hogy  arra  harmadik
személyt vagy valamely szervezetet jogosítsanak fel;
b)  arra  a  tényre  utal,  hogy  a  felek  megállapodtak  vagy  megállapodhatnak,  vagy  e  törvény
bármilyen módon a felek megállapodására utal,  az ilyen megállapodás magában foglalja az e
megállapodásban hivatkozott választottbíráskodási szabályzatot is;
c) keresetet említ - kivéve a 38. § a) pontját és a 45. § (2) bekezdés a) pontját -, az vonatkozik a
viszontkeresetre is, ahol pedig védekezést említ, az a viszontkeresettel szembeni védekezésre is
vonatkozik.

[(2)  Nincs  helye  választottbírósági  eljárásnak  a  fogyasztói  szerződésből  eredő,  valamint  a
polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Pp.)  Hetedik
Részében szabályozott különleges eljárásokban elintézendő ügyekben.]

(3)  E  törvény  rendelkezéseit  a  jogok  jóhiszemű  gyakorlásának  követelményével  összhangban,
valamint  az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete  Nemzetközi  Kereskedelmi  Jogi  Bizottsága  (a
továbbiakban: UNCITRAL) 2006-ban módosított nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról
szóló  mintatörvényének  az  UNCITRAL  által  kiadott  azon  magyarázataira  figyelemmel kell
értelmezni,  [valamint ]amelyeknek magyar nyelvű fordítását  a  [jogok jóhiszemű gyakorlásának
követelményével  összhangban  kell  értelmezni]Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  mellett
működő  Állandó  Választottbíróság  (a  továbbiakban:  Kereskedelmi  Választottbíróság)  honlapján
közzétettek.

2



Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha  [észszerű utánjárást követően az ]az írásbeli közlés  (1)  [bekezdésben felsorolt  esetek
egyike ]bekezdés  szerinti  átvétele  észszerű  utánjárás  ellenére  sem állapítható meg,  [az írásbeli
közlést ]azt a felek eltérő megállapodásának hiányában akkor is átvettnek kell tekinteni, ha [azt ]
ajánlott  levélben vagy bármilyen,  a  kézbesítés  megkísérlését  bizonyító  módon a  címzett  utolsó
ismert üzletviteli helyére, lakóhelyére, szokásos tartózkodási helyére vagy postai címére elküldték.
Az írásbeli  közlést  belföldi  címzett  esetében az elküldéstől  számított  nyolcadik  napon,  külföldi
címzett esetében a tizenötödik napon kell átvettnek tekinteni.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Azt  a  felet,  akinek tudomása van arról,  hogy e törvény bármely,  a  felek eltérő megállapodását
megengedő rendelkezésének vagy a választottbírósági szerződés bármely előírásának nem tettek
eleget,  és  az  eljárásban  továbbra  is  részt  vesz,  anélkül,  hogy  ezen  mulasztás  miatti  kifogását
[menthető  késedelem nélkül]haladéktalanul,  vagy ha  arra  határidőt  szabtak,  e  határidőn  belül
bejelentené, úgy kell tekinteni, mint aki a [kifogásolás]kifogás jogáról lemondott.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1)  [A 26-27.  §,  valamint az ]Az  53-54. §  szerinti  ügyekben a magyar  végrehajtási  szabályok
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

(2) A 12. § (3) és  [(5)](4) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése, a 17. § (3)
bekezdése, valamint a 47. § (2) bekezdése szerinti bírósági ügyekben a választottbíráskodás helye
szerint,  [illetve az ]állandó választottbíróság  eljárása esetén az annak  székhelye szerint illetékes
törvényszék jár el.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(5)  A  választottbírósági  ítélet  érvénytelenítése  iránti  perben  a  választottbírósági  ítélet
végrehajthatóságát a per befejezéséig a törvényszék, a felülvizsgálati eljárás befejezéséig pedig a
Kúria bármelyik fél kérelmére felfüggesztheti, ha

b)  fennáll  az  észszerű  lehetősége  annak,  hogy a  felfüggesztést  kérő  fél  [követelése]keresete
érdemben sikerre fog vezetni. Ennek a lehetőségnek a mérlegelése a bíróságot bármely későbbi
mérlegelése során nem köti.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (3)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Írásban megkötött választottbírósági szerződésnek kell tekinteni azt a megállapodást is, amely
elektronikus aláírás nélküli elektronikus közlés útján jött létre, ha az elektronikus közlésben foglalt
adat  a  másik  fél  számára  hozzáférhető,  és  [mint  olyan,  ]alkalmas  későbbi  hivatkozásra.
Elektronikus közlésnek minősül a felek bármely közleménye, amelyet adatátvitellel közvetítenek.
Az adatátvitelt az információ elektronikus, mágneses, optikai vagy hasonló módon[,] - így [egyebek
mellett ]különösen elektronikus adatcsere, elektronikus levél (e-mail), távirat, telex vagy fax útján -
való előállítása, elküldése, átvétele vagy tárolása jelenti.

(4)  A  választottbírósági  szerződést  írásban  megkötöttnek  kell  tekinteni  akkor  is,  ha  a
[választottbíráskodás]választottbíróság elé  utalásra  irányuló  nyilatkozatában  vagy  kereseti
kérelme [előadásakor az egyik ]előadásában a  fél állítja a választottbírósági szerződés létét,  és  a
másik fél [pedig védekezésében ]azt nem vitatja[ a választottbírósági szerződés létét].

(5) Írásban megkötött választottbírósági szerződésnek minősül az írásban megkötött szerződésben
választottbírósági kikötést tartalmazó  [bármely ]dokumentumra való hivatkozás, feltéve, hogy az
abban foglalt kikötés a szerződés részét alkotja.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1)-(2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) Az a bíróság, amely előtt a választottbírósági szerződés tárgyát képező ügyben pert indítottak, az
eljárást – a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított per kivételével - e kereseti kérelem
tárgyában  megszünteti,  ha  azt  az  alperes  legkésőbb  a  keresetlevélre  benyújtott  írásbeli
ellenkérelmében  kérte,  kivéve,  ha  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  választottbírósági  szerződés  nem
[létezik]jött létre, érvénytelen, hatálytalan vagy betarthatatlan.

(2) Amennyiben a választottbírósági szerződés tárgyát képező követelés érvényesítése iránt fizetési
meghagyásos eljárás indult, az ellentmondás folytán perré alakult eljárást meg kell szüntetni, ha azt
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az alperes legkésőbb a keresetet tartalmazó iratra benyújtott írásbeli ellenkérelmében kérte, kivéve,
ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a választottbírósági szerződés nem [létezik]jött létre, érvénytelen,
hatálytalan vagy betarthatatlan.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A felek  a  választottbíró  vagy a  választottbírák  kijelölési  eljárásának  szabályaiban  szabadon
állapodhatnak meg [az (5)-(7)]a (4)-(8) bekezdés korlátai között.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ilyen megállapodás hiányában,
a)  három  választottbíróból  álló  választottbírósági  tanács  esetében  mindegyik  fél  egy-egy
választottbírót jelöl, és az így kijelölt két választottbíró jelöli ki az elnöklő bírót. Ha az egyik fél a
másik fél  felhívásának  [kézhezvételétől]átvételétől számított  harminc napon belül  elmulasztja
saját  választottbírójának  kijelölését,  vagy  ha  a  két  választottbíró  a  kijelölésüktől  számított
harminc napon belül nem egyezik meg az elnöklő bíró személyében, a hiányzó választottbírót -
bármelyik  fél  kérelmére  -  a  7.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  bíróság;  a  [Magyar  ]
Kereskedelmi [és Iparkamara mellett működő Állandó ]Választottbíróság [(a továbbiakban:
Kereskedelmi  Választottbíróság)  ]hatáskörébe  tartozó  ügyben  pedig  a  választottbíróság
honlapján közzétett választottbíró-ajánlási listáról a választottbíróság elnöksége jelöli ki,

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (4)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Ha a felek megállapodása szerinti kijelölési eljárás során
a) valamely fél a választottbíró jelölést elmulasztja, vagy egyébként a megállapodástól eltérően
jár el,
b) a felek vagy a választottbírák nem tudnak az ilyen eljárás szerint megkívánt megállapodásra
jutni, vagy
c) egy harmadik fél harminc napon belül nem teljesíti az ezen eljárás szerint a kijelölés érdekében
rábízott feladatok bármelyikét,

bármely fél a 7. § (2) bekezdésében meghatározott  bírósághoz fordulhat, kivéve, ha a kijelölési
eljárásra  vonatkozó megállapodás  vagy a  választottbírósági  szerződésben meghatározott  állandó
választottbíróság szabályzata ilyen esetre a kijelölés más módját írja elő.
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(5) A hiányzó választottbíró kijelölése során figyelemmel kell lenni a felek megállapodásában a
választottbírótól  megkívánt  szakképzettségre  vagy  más  jellemzőre,  valamint  minden  olyan
szempontra,  amely  előreláthatóan  biztosítja  független  és  pártatlan  választottbíró  kijelölését.
Nemzetközi  választottbíráskodás  esetén  az  egyesbíró,  illetve  az  elnöklő  bíró  kijelölése  során  a
felektől eltérő állampolgárságú bírót kell jelölni. Ha a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe
tartozó  ügyben  a  választottbíró-ajánlási  listán  nem  szerepel  a  felek  megállapodásában
meghatározott szakképzettséggel vagy más jellemzővel rendelkező személy, egyesbírónak, illetve
elnöklő  bírónak  a  választottbíró-ajánlási  listán  nem  szereplő  személy  is  kijelölhető.  Ha  a
Kereskedelmi  Választottbíróság  hatáskörébe  tartozó  nemzetközi  ügyben a  választottbíró-ajánlási
listán nem szerepel a felektől eltérő állampolgárságú személy, egyesbírónak, illetve elnöklő bírónak
a választottbíró-ajánlási listán nem szereplő személy is kijelölhető.

[(4) A hiányzó választottbíró kijelölése során figyelemmel kell lenni a felek megállapodásában
a választottbírótól megkívánt szakképzettségre vagy más jellemzőre, valamint minden olyan
szempontra, amely előreláthatóan biztosítja független és pártatlan választottbíró kijelölését.
Nemzetközi választottbíráskodás esetén az egyesbíró, illetve az elnöklő bíró kijelölése során a
felektől  eltérő  állampolgárságú  bírót  kell  jelölni.  Ha  a  Kereskedelmi  Választottbíróság
hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyben a választottbíró-ajánlási listáról nem jelölhető ki a
felektől eltérő állampolgárságú egyesbíró, illetve elnöklő bíró, a választottbíró-ajánlási listán
nem szereplő személy is kijelölhető.

(5) Ha a felek megállapodása szerinti kijelölési eljárás során
a)  valamely  fél  a  választottbíró  jelölést  elmulasztja,  vagy  egyébként  a  megállapodástól
eltérően jár el,
b)  a  felek  vagy  a  választottbírák  nem  tudnak  az  ilyen  eljárás  szerint  megkívánt
megállapodásra jutni, vagy
c) egy harmadik fél harminc napon belül nem teljesíti az ezen eljárás szerint a kijelölés
érdekében  rábízott  feladatok  bármelyikét,  bármely  fél  a  7.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott  bírósághoz  fordulhat,  kivéve,  ha  a  kijelölési  eljárásra  vonatkozó
megállapodás  vagy  a  választottbírósági  szerződésben  meghatározott  állandó
választottbíróság szabályzata ilyen esetre a kijelölés más módját írja elő.]

(6) Az e § szerint eljáró bíróságnak, más személynek vagy szervezetnek a (3) és [(5)](4) bekezdés
alapján hozott döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) Nem lehet választottbíró,
a) aki a [24.]huszonnegyedik életévét nem töltötte be,
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Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (7) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) Nem lehet választottbíró,
e) aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8)  Aki  a  felek  választottbíróság  elé  utalt  vagy  azzal  összefüggő  jogvitájában  korábban
közvetítőként, a felek egyikének képviselőjeként vagy szakértőként részt vett, a választottbírósági
eljárásban nem lehet választottbíró.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Ha az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárásban a kizárás iránti indítvány nem vezetett eredményre, az
indítványozó fél az elutasító határozat  [kézhezvételétől]átvételétől számított harminc napon belül
kérheti a 7. § (2) bekezdésében megjelölt bíróságot, a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe
tartozó ügyben a választottbíróság elnökségét,  hogy döntsön a kizárás  iránti  indítványról.  Ha a
Kereskedelmi  Választottbíróság  elnöksége  a  kizárás  [iránt]iránti indítványt  elutasítja,  az
indítványozó fél  az  elutasító  határozat  [kézhezvételétől]átvételétől számított  [30]harminc napon
belül kérheti a 7. § (2) bekezdésében megjelölt bíróságot, hogy döntsön a kizárás iránti indítványról.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) Ha a választottbíró bármely okból képtelenné válik a feladatának ellátására vagy más okból
indokolatlanul  késlelteti  az  eljárást,  és  tisztségéről  nem  mond  le,  a  felek  megállapodhatnak  a
megbízatása megszüntetésében. Ennek hiányában a megszüntetési okra hivatkozással bármely fél
kérheti  a  7.  §  (2)  bekezdése  szerinti  bíróságtól,  a  Kereskedelmi  Választottbíróság  hatáskörébe
tartozó ügyben a választottbíróság elnökségétől, hogy állapítsa meg a választottbíró megbízatásának
megszűnését. Ha a Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége a kérelmet elutasítja, az indítványozó
fél az elutasító határozat [kézhezvételétől]átvételétől számított [30]harminc napon belül kérheti a 7.
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§  (2)  bekezdésében  megjelölt  bíróságot,  hogy  állapítsa  meg  a  választottbíró  megbízatásának
megszűnését.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A választottbírósági tanács saját hatásköréről - beleértve bármely, a választottbírósági szerződés
[létezését]létrejöttét vagy érvényességét  illető  kifogást  -  maga  dönthet.  Ebből  a  szempontból  a
szerződés  részét  képező  választottbírósági  kikötést  úgy  kell  tekinteni,  mint  a  szerződés  egyéb
kikötéseitől független megállapodást. A választottbírósági tanácsnak az a döntése, amely szerint egy
szerződés  nem  jött  létre  vagy  érvénytelen,  nem  vonja  maga  után  a  választottbírósági  kikötés
érvénytelenségét.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A választottbírósági tanács a (2) bekezdésben hivatkozott  kifogásokról dönthet akár előzetes
kérdésként, akár az ítéletében. Ha a választottbírósági tanács előzetes kérdésként állapította meg a
hatáskörét,  bármelyik  fél  a  döntés  [kézhezvételétől]átvételétől számított  harminc  napon  belül
kérheti,  hogy  a  7.  §  (2)  bekezdésében  megjelölt  bíróság  végzéssel  döntsön  a  [kifogás
felől]kifogásról,  azzal,  hogy  a  végzés  kézbesítéséig  a  választottbírósági  tanács  folytathatja  az
eljárást és határozatot hozhat.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az ideiglenes intézkedéssel a vitát lezáró ítéletet megelőzően a választottbírósági tanács utasítja
a felet, hogy

c)  intézkedjen,  hogy  a  választottbírósági  ítélet  kielégítési  alapjául  szolgáló  eszközök
rendelkezésre álljanak, vagy nyújtson azok értékének megfelelő fedezetet; vagy

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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19. §

A 18.  §  (2)  bekezdés  a),  b)  és  c)  pontja  szerinti  esetben az  ideiglenes  intézkedést  kérő  félnek
valószínűsítenie kell,

a)  hogy  az  intézkedés  [el  nem  rendelése  ]hiányában  a  [választottbírósági
ítélettel]választottbíróság által megítélt kártérítéssel nem kiküszöbölhető [hátrányt eredményez,
és ez a hátrány ]hátrány következik be, ami  meghaladja azt a hátrányt, amelyet az intézkedés
meghozatala esetén az intézkedéssel érintett fél feltételezhetően elszenved, valamint

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: módosítás

25. §

Az  ideiglenes  [intézkedést  ]vagy előzetes  intézkedést  kérő  fél  felel  az  intézkedéssel  felmerült
költségért és az  okozott kárért, ha a választottbírósági tanács később  [úgy ítéli]azt állapítja meg,
hogy  az  adott  körülmények  között  az  [intézkedésnek]intézkedést nem  [lett]kellett volna
[helye]meghozni. Ezekről a költségekről és károkról a választottbírósági tanács az eljárás bármely
szakaszában dönthet.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A választottbírósági tanács ideiglenes intézkedését a [végrehajtást kérő kérelmére a ]bírósági
végrehajtás szabályai szerint kell végrehajtani, kivéve a 27. § szerinti megtagadás eseteit.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § a) pont aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az ideiglenes intézkedés végrehajtása csak akkor tagadható meg, ha
a) a bíróság meggyőződik annak a félnek a kérelmére, akivel szemben azt érvényesítik, hogy:

aa) fennáll  a 47. § (2) bekezdés a)  [pont aa), ab), ac) vagy ad) alpontjában ]pontjában
meghatározott okok valamelyike; vagy
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Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A választottbírósági eljárással összefüggésben, függetlenül annak helyétől, a magyar bíróság  [az
általános ]a  bírósági eljárásrend szerinti  hatáskörrel  rendelkezik előzetes bizonyítás (Pp. XXIV.
Fejezet),  ideiglenes  intézkedés  (Pp.  VIII.  Fejezet)  és  biztosítási  intézkedés  (Vht.  X.  Fejezet)
elrendelésére, valamint okirat végrehajtási záradékkal ellátására (Vht. 23/B.§ (1) bekezdés a) pont
és 23/C. §), illetve a peres eljárás szabályai szerint külön perben biztosíték  [adására]adási (Ptk.
6:523.  §)  kötelezésre.  Ennek  során  a  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  bíróság  a
választottbíráskodás sajátosságaira figyelemmel jár el[ a hatáskörére és illetékességére vonatkozó
általános eljárási szabályok szerint].

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, a jogvita vonatkozásában a választottbírósági eljárás azon
a napon kezdődik,  amelyen a vita  [választottbíráskodás]választottbíróság elé utalására irányuló
nyilatkozatot az alperes [részére kézbesítik]átvette.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A feleket előzetesen, kellő időben értesíteni kell a tárgyalásról és a választottbírósági tanács
olyan  eljárási  cselekményéről,  amelynek  célja  [áruk,  más  tárgy  vagy  okirat
megszemlélése]szemle lefolytatása.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6)  A  választottbírósági  tanács  az  eljárásáról  jegyzőkönyvet  készít,  és  annak  egy  példányát
[kézbesíti]megküldi a feleknek.
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Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A beavatkozó bizonyítékot nyújthat be, valamint részt vehet a tárgyaláson és az olyan eljárási
cselekményen, amelynek célja [áru, más tárgy vagy okirat megszemlélése]szemle lefolytatása.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

(1) Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, a választottbírósági tanács
b) bármelyik félnek előírhatja, hogy adjon felvilágosítást a szakértőnek, illetve szemrevételezés
céljából mutasson be vagy tegyen hozzáférhetővé  [bármely iratot, árut vagy más ]valamely
tárgyat.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3)  Aki  a  felek  választottbíróság  elé  utalt  vagy  azzal  összefüggő  jogvitájában  korábban
közvetítőként, a felek egyikének képviselőjeként vagy szakértőként részt vett, a választottbírósági
eljárásban nem lehet szakértő.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Ha  a  felek  kérik,  a  választottbírósági  tanács  az  egyezséget  a  megállapodásban  foglalt
feltételekkel ítéletbe foglalja, feltéve hogy  [annak nem látja akadályát]az egyezség megfelel a
jogszabályoknak.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §
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(1)  A választottbírósági  ítéletet  és az eljárást  megszüntető végzést  írásba kell  foglalni,  és  azt  a
választottbírósági  tanács  tagjai  aláírják.  Több  választottbíró  eljárása  esetén  elegendő  a  tagok
többségének aláírása, feltéve, hogy az elmaradt aláírás hiányának okát feltüntetik az ítéleten.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A választottbírósági ítéletben és az eljárást megszüntető végzésben fel kell tüntetni annak keltét
és  a  választottbíráskodásnak  a  31.  §  (1)  bekezdése  szerinti  helyét.  Az  ítéletet  és  az  eljárást
megszüntető végzést úgy kell tekinteni, mint amelyet a feltüntetett helyen hoztak.

(5) A választottbírósági ítélet és az eljárást megszüntető végzés meghozatalát követően, [az annak ]
a választottbírák által az (1) bekezdés szerint aláírt egy-egy [példányát kézbesíteni]példányt meg
kell küldeni a feleknek.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A választottbírósági tanács végzéssel szünteti meg az eljárást, ha
a) a felperes a keresetét  nem terjeszti  elő a 34.  [§-ban ]§ (1) bekezdésében  meghatározottak
szerint;

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A választottbírósági tanács végzéssel szünteti meg az eljárást, ha
c) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak; vagy

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1)  Ha  a  felek  eltérő  határidőt  nem  állapítottak  meg,  a  választottbírósági  ítélet
[kézhezvételétől]átvételétől számított harminc napon belül  [bármelyik]a fél a másik fél egyidejű
értesítése  mellett  kérheti  a  választottbírósági  tanácsot,  hogy  az  ítéletben  előforduló  elírást[,
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számítási] vagy [más]számítási hibát javítson ki.

(2) Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, [bármelyik]a fél a másik fél egyidejű értesítése mellett
a  választottbírósági  ítélet  [kézhezvételétől]átvételétől számított  harminc  napon  belül  kérheti  a
választottbírósági tanácsot, hogy az ítélet meghatározott része tekintetében adjon értelmezést.

(3) Ha a választottbírósági tanács az (1)-(2) bekezdésben írt kérelmet indokoltnak tartja, az annak
[kézhezvételétől]átvételétől számított  harminc  napon  belül  a  kijavítást  elvégzi,  illetve  az
értelmezést megadja. Az értelmezés a választottbírósági ítélet indokolásának a részévé válik.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, [bármelyik]a fél a másik fél egyidejű értesítése mellett
kérheti  a  választottbírósági  tanácstól  a  választottbírósági  ítélet  kiegészítését  az  annak
[kézhezvételétől]átvételétől számított harminc napon belül olyan kérelem vonatkozásában, amelyet
az  eljárás  során  előterjesztettek,  de  a  választottbírósági  ítélet  arról  nem  rendelkezett.  Ha  a
választottbírósági  tanács  a  kérelmet  indokoltnak  tartja,  hatvan  napon  belül  –  szükség  esetén
tárgyalás alapján - kiegészítő választottbírósági ítéletet hoz.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az érvénytelenítés iránti kereset a választottbírósági ítéletnek, ha pedig a 46. § szerinti kérelmet
terjesztettek  elő,  a  választottbírósági  tanács  e  kérelem  alapján  hozott  döntésének
[kézhezvételét]átvételét követő  [60]hatvan napon belül terjeszthető elő.  E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.

(4) A bíróság a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perben bármelyik fél indokolt
kérelmére a per tárgyalását legfeljebb [90]kilencven napra felfüggesztheti annak érdekében, hogy a
választottbírósági tanácsnak a 46. § korlátain belül lehetősége legyen a választottbírósági eljárást
újranyitni  vagy  más  olyan  eljárási  cselekményt  megtenni,  amellyel  a  választottbírósági  tanács
álláspontja szerint  az érvénytelenségi ok kiküszöbölhető.  [Az így ]Ebben az esetben az ítélettel
megszűnt választottbírósági eljárás a bíróság által meghatározott célból és időtartamban folytatódik.
Az  újranyitott  választottbírósági  eljárásban  hozott  ítélet  érvénytelenítése  az  annak
[kézhezvételét]átvételét követő [60]hatvan napon belül keresetváltoztatással vagy viszontkeresettel
kérhető.

Módosítópont sorszáma: 41.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: IX. Fejezet címe
Módosítás jellege: módosítás

IX. Fejezet

[Eljárás újítás]Eljárásújítás

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. §
Módosítás jellege: módosítás

48. §

E  fejezet  eltérő  rendelkezése  hiányában  az  [eljárás  újítás  ]eljárásújítás  során  az  alapeljárásra
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. §
Módosítás jellege: módosítás

49. §

A felek  eltérő  megállapodásának  hiányában  a  választottbírósági  ítélet  [kézhezvételét]átvételét
követő egy éven belül  [eljárás újításnak ]eljárásújításnak  van helye, ha a fél olyan tényre vagy
bizonyítékra hivatkozik, amelyet az alapeljárásban önhibáján kívül nem érvényesített, feltéve, hogy
az - elbírálása esetén – a félre kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

(1) Az [eljárás újítási ]eljárásújítási kérelem megengedhetősége tárgyában a támadott ítéletet hozó
választottbírósági tanács végzéssel határoz. A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az [eljárás újítási ]eljárásújítási kérelmet el kell utasítani, ha
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a) azt az ítélet [kézhezvételétől]átvételétől számított egy év elteltével nyújtották be,

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. §
Módosítás jellege: módosítás

51. §

Ha a választottbírósági tanács az [eljárás újítás ]eljárásújítás megengedéséről döntött és a kérelem
sikere valószínűnek mutatkozik, a választottbírósági tanács az ítélet végrehajtását felfüggesztheti.

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás

52. §

Az  [eljárás  újítás  ]eljárásújítás  megengedése  esetén  az  eljárást  a  kérelem korlátai  között  kell
lefolytatni,  és  annak  eredményéhez  képest  a  választottbírósági  tanács  a  megtámadott  ítéletet
hatályában fenntartja, vagy annak egészben vagy részben történő hatályon kívül helyezése mellett
új határozatot hoz.

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

53. §

(1) A választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté; [azt a végrehajtást
kérő  fél  kérelmére  ]annak  végrehajtására  a  bírósági  [végrehajtás  szabályai  szerint  kell
végrehajtani]végrehajtásról szóló jogszabályok irányadók.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A bíróság megtagadja a választottbírósági ítélet végrehajtását, ha úgy ítéli meg, hogy
a)  a  vita  tárgya  a  magyar  jog  szerint  [választottbíráskodásra  ]választottbírósági  útra  nem
tartozhat, vagy
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Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. §
Módosítás jellege: módosítás

55. §

Amennyiben a választottbírósági szerződésben részes fél ellen a magyar jog szerint felszámolási
[eljárást]eljárás indult,  vele  szemben a  felszámolás  kezdő időpontja  után a  felszámolás  körébe
tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében, a csődeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerint lehet érvényesíteni. Ez a rendelkezés [azonban ]
nem zárja ki a nem pénz megfizetése iránti követelések e törvény szerinti érvényesítését.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2)  Az  ítélettel  megszűnt  eljárás  a  47.  §  (4)  bekezdése  szerinti  esetben  a  bíróság  által
meghatározott célból és időtartamban folytatódik, és a választottbírósági tanácsnak a 45. § (3)
bekezdése szerint megszűnt megbízatása föléled.]

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Aki a felek választottbíráskodás elé utalt vagy azzal összefüggő jogvitájában korábban
közvetítőként,  a  felek  egyikének  képviselőjeként  vagy  szakértőként  részt  vett,  a
választottbírósági eljárásban nem lehet választottbíró vagy szakértő.]

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

41. [Kereskedelmi Válaszottbíróság]Magyarországi állandó választottbíráskodás

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 42. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés
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42. Kereskedelmi Választottbíróság

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

(1) A Kereskedelmi Választottbíróság Magyarország területén ellátja az állandó választottbíróság e
törvényben, illetve az e törvénnyel összhangban [a szabályzataiban ]az ügyrendjében és az eljárási
szabályzatban meghatározott feladatait.

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kereskedelmi Választottbíróság szervei:
a) [az öttagú]a héttagú elnökség, és

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az elnökségbe  [egy-egy tagot  delegál  ]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.,  [valamint ]a Magyar Bankszövetség[. Az elnökségbe az elnököt ], valamint  a
Magyar [Kereskedelmi és Iparkamara delegálja]Ügyvédi Kamara delegál.

(3)  Az  alelnöki  tisztséget  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal,  a  Budapesti
Értéktőzsde Zrt.,  a Magyar Bankszövetség,  valamint a Magyar [Bankszövetség ]Ügyvédi Kamara
által  delegált  tag tölti  be.  Az alelnöki tisztségben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal,  a  Budapesti  Értéktőzsde  Zrt.,  a  Magyar  Bankszövetség,  valamint  a  Magyar
[Bankszövetség  ]Ügyvédi  Kamara  által  delegált  tagok  –  ebben  a  sorrendben  -  évente  váltják
egymást.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

62. §
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(1) Az elnökség
e) az eljárási szabályzatban megállapítja az alapeljárás, valamint az [eljárás újítás ]eljárásújítás
választottbírósági díjának mértékét,

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1)  A Kereskedelmi  Választottbíróság  [általános  ]választottbíró-ajánlási  listát  (a  továbbiakban:
lista) készít[, amely legfeljebb hatvan nevet tartalmazhat].

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kereskedelmi Választottbíróság
a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatai alapján [legfeljebb harminc
nevet tartalmazó ]energetikai,
b)  a  Budapesti  Értéktőzsde  Zrt.  és  a  Magyar  Bankszövetség  javaslatai  alapján  [legfeljebb
harminc nevet tartalmazó ]pénz- és tőkepiaci

szekció szerinti részletezést is készít a lista részeként.

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § új (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A lista általános részből és a szekciókhoz kapcsolódó részekből áll.

(4) A lista általános része legalább hatvan, a szekciókhoz kapcsolódó részek pedig további legalább
harminc-harminc nevet tartalmaznak. Ugyanazon személy neve szerepelhet a lista általános részén
és a szekciókhoz kapcsolódó részein is.

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (3) bekezdés b) és c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A listára annak a kiváló szakmai tudású jogásznak a neve vehető fel, aki
b) jogász munkakörben eltöltött, legalább [10]tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
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c) a jogi szakvizsgát[,] vagy a hazai joga szerint annak megfelelő szakvizsgát letette,

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A listára annak a kiváló szakmai tudású jogásznak a neve vehető fel, aki
a) azt kéri,
b) jogász munkakörben eltöltött, legalább 10 év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) a jogi szakvizsgát, vagy a hazai joga szerint annak megfelelő szakvizsgát letette,
d)  az  elnökség  többségi  véleménye  szerint  a  választottbírói  munka  elvégzésére  alkalmas,
valamint
e) még nem töltötte be a [hetvenötödik]hetvenedik életévét.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Törölni kell a listáról annak a nevét, aki
a) a hetvenötödik életévét betöltötte[,] vagy

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Törölni kell a listáról annak a nevét, aki
a) a [hetvenötödik]hetvenedik életévét betöltötte, vagy
b) a törlését kéri.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  A  listán  szereplő  személyekből  álló  testület  az  [eljárási  szabályzatban  ]ügyrendben
meghatározott  kérdésekben  az  [eljárási  szabályzatban  ]ügyrendben  meghatározott  módon
véleményt nyilváníthat.

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1-63. §, a 65. §, [és ]a 66. §, a 67[-]. § és 68. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2)  A 2018.  január  1.  napján  folyamatban  lévő  ügyeket  a  megindításuk  időpontjában  hatályos
eljárási rend szerint kell befejezni.

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 66. §
Módosítás jellege: kiegészítés

66. §

A  8.  §,  a  41.  §  és  az  56.  §  rendelkezéseit  a  2018.  január  1.  napját  követően  megkötött
választottbírósági szerződésekre kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

66. §

(1)  A  Pénz-  és  Tőkepiaci  Állandó  Választottbíróság,  valamint  az  Energetikai  Állandó
Választottbíróság (a  [továbbiakban: ]továbbiakban együtt:  megszűnő választottbíróságok) 2017.
december 31-ei hatállyal megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (4)-(7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kereskedelmi Választottbíróság új elnökségének tagjait és elnökét 2018. január 1. napjával
kell [kinevezni]delegálni.

(5)  A megszűnő  választottbíróságok  elnökségei  a  folyamatban  [maradó]lévő választottbírósági
ügyekről  jegyzéket  készítenek  és  azok  iratanyagát  2017.  december  31.  napján  átadják  a
Kereskedelmi Választottbíróságnak.
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(6) A megszűnő választottbíróságok hatáskörének a megszűnésük előtti kikötése esetén a jogvita
választottbírósági rendezésére 2018. január 1. napja után a Kereskedelmi Választottbíróságnak van
hatásköre. Ezekben az eljárásokban a  [Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint
az Energetikai Állandó Választottbíróság ]megszűnő választottbíróságok hatáskörének kikötésére
irányuló  megállapodást  a  Kereskedelmi  Választottbíróság  hatáskörének  kikötésére  irányuló
megállapodásnak kell tekinteni.

(7)  A  megszűnő  választottbíróságok  előtt  indult,  folyamatban  lévő  ügyekben  az  állandó
választottbírósági feladatokat 2018. január 1. napjától a Kereskedelmi Választottbíróság látja el.

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (8) és új (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége 2018. január 31. napjáig elfogadja az ügyrendjét és
az eljárási szabályzatot, valamint a honlapján közzéteszi a listát.

(9) A Kereskedelmi Választottbíróság ügyrendje és eljárási szabályzata szövegének, valamint a lista
előkészítése céljából 2017. október 1. napján előkészítő bizottságot kell létrehozni, amelybe egy-
egy tagot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,  a Budapesti Értéktőzsde Zrt.,  a
Magyar  Bankszövetség,  valamint  a  Magyar  Ügyvédi  Kamara,  további  3  tagot  pedig  a  Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara delegál.

Indokolás

1., 3-4. A törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése tartalmilag az 1. alcím alá tartozik, ezért a módosító
javaslat e rendelkezéseket áthelyezi a megfelelő helyre, és nyelvhelyességi szempontból pontosítja
annak  szövegét.
A 3. § (1) bekezdés 6-8. pontjában foglalt rendelkezések az előző értelmező rendelkezésektől eltérő
szerkezetűek  és  jellegűek,  ezért  a  módosító  javaslat  külön  bekezdésben  szabályozza  azokat.
A  módosító  javaslat  a  mintatörvény  UNCITRAL  által  kiadott  magyarázataival  kapcsolatban
rendelkezik úgy,  hogy azokat  a  törvény rendelkezéseinek értelmezésekor  akkor  kell  figyelembe
venni,  ha  azok  magyar  nyelvű  fordítása  a  Kereskedelmi  Választottbíróság  honlapján  elérhető.
Figyelemmel  arra,  hogy  a  "tágan  kell  értelmezni"  jogalkalmazási  kategória,  e  megfogalmazás
használatát a módosító javaslat mellőzi.

2. A módosító javaslat pótolja a törvényjavaslat szabályozási hiányát, és a jogalkalmazás könnyítése
érdekében definiálja az üzletviteli hely fogalmát.

5-6., 8-9. A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz.

7. Figyelemmel arra, hogy a törvényjavaslat egyébként csak a belföldi választottbíráskodás esetén
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biztosítja  az  ideiglenes  intézkedés  végrehajthatóságát,  ennek  kapcsán  szükségtelen  a  7.  §  (1)
bekezdésében  arról  rendelkezni,  hogy  a  magyar  végrehajtási  szabályok  szerinti  bíróság  jár  el
ezekben az ügyekben. Ezen felül nyelvhelyességi, valamint kodifikációs szempontú pontosításokat
tartalmaz a módosító javaslat.

10. A módosító javaslat jogdogmatikai szempontú pontosítást tartalmaz.

11. A módosító javaslat pontosítja, hogy a felek a jogszabály mely rendelkezéseitől nem térhetnek el
a kijelölési eljárás szabályainak meghatározásakor.

12. A módosító  javaslat  a  kézbesítés  4.  §-beli  szabályaival  összhangban  álló  szövegpontosítást
tartalmaz, valamint mellőzi a Kereskedelmi Választottbíróság rövidítés ehelyütt történő bevezetését,
mivel az a 3. § (3) bekezdésében már megtörtént.

13. A koherens jogszabályszerkezet kialakítása érdekében a módosító javaslat a törvényjavaslat 12.
§  (4)  és  (5)  bekezdésében  foglalt  rendelkezéseinek  sorrendjét  felcseréli.
A  Kereskedelmi  Választottbíróság  hatáskörébe  tartozó  ügyek  vonatkozásában  nemcsak  azt  a
helyzetet kell rendezni, ha nincs a választottbíró-ajánlási listán a felektől eltérő állampolgárságú
személy, hanem azt is, ha a listán nincs olyan személy, aki a felek megállapodásában meghatározott
szakképzettséggel  vagy más  jellemzővel  rendelkezne.  E szabályozási  hiányt  pótolja  a  módosító
javaslat, valamint nyelvhelyességi pontosítást is tartalmaz.

14., 25., 36., 70. A módosító javaslat kodifikációs szempontú pontosítást tartalmaz.

15. A  módosító  javaslat  szövegpontosítást  tartalmaz,  amely  az  összefüggő  jogszabályi
rendelkezések közötti koherencia megteremtését szolgálja. 

16. A törvényjavaslat  58.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés  a  választottbírók  kijelölési
eljárásához kapcsolódik, ezért e rendelkezés elhelyezése is e szabályok között indokolt.

17. A  módosító  javaslat  a  kézbesítés  4.  §-beli  szabályaival  összhangban  álló,  valamint
nyelvhelyességi és kodifikációs szempontú pontosítást tartalmaz.

18. A módosító  javaslat  a  kézbesítés  4.  §-beli  szabályaival  összhangban  álló  és  kodifikációs
szempontú szövegpontosítást tartalmaz.

19. A módosító javaslat jogdogmatikai szempontú pontosítást tartalmaz. A jogszabály lehetővé teszi
a  választottbírósági  tanács  számára,  hogy ne  csak  a  szerződés  érvényességét,  hanem az  annak
létrejöttét  érintő  kifogásokról  is  döntsön.  Ebből  következően  nemcsak  azt  a  kérdést  kell
szabályozni, hogy az érvénytelenségre vonatkozó döntés hogyan érinti a választottbírósági kikötést,
hanem azt is, ha a választottbírósági szerződés létre nem jöttét állapítja meg a választottbírósági
tanács. A módosító javaslat ezt a kérdést is rendezi. 

20., 39. A módosító javaslat a kézbesítés 4. §-beli szabályaival összhangban álló és nyelvhelyességi
pontosítást tartalmaz.

21.,  37. A  módosító  javaslat  szövegpontosítást  tartalmaz,  amely  az  összefüggő  jogszabályi
rendelkezések közötti koherencia megteremtését szolgálja.
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22-23., 50. A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz.

24. A választottbírósági tanács ideiglenes intézkedését a bírósági végrehajtás szabályai szerint kell
végrehajtani,  ezért  szükségtelen  e  törvényben  annak  kimondása,  hogy arra  a  végrehajtást  kérő
kérelmére kerül sor. A módosító javaslat e felesleges szabály törléséről rendelkezik.

26. A módosító javaslat alapján a normaszöveg egyértelműbben fejezi ki azt, hogy a rendes bíróság
hatáskörére  és  illetékességére  vonatkozó  szabályok  a  választottbíráskodás  sajátosságaira
figyelemmel  sem  írhatóak  felül.  Ezen  felül  a  módosító  javaslat  nyelvhelyességi  pontosítást
tartalmaz.

27.,  43.,  45. A  módosító  javaslat  a  kézbesítés  4.  §-beli  szabályaival  összhangban  álló  és
nyelvhelyességi szövegpontosítást tartalmaz.

28. Nincs  indoka  a  választottbírósági  tanács  által  megszemlélhető  dolgok  példálózó  jellegű
felsorolásának, ezért a módosító javaslat ezt mellőzi.

29. A módosító  javaslat  a  kézbesítés  4.  §-beli  szabályaival  összhangban  álló  szövegpontosítást
tartalmaz. 

30. Nincs  indoka  a  választottbírósági  tanács  által  megszemlélhető  dolgok  példálózó  jellegű
felsorolásának, ezért a módosító javaslat ezt mellőzi. 

31. Nincs indoka azon dolgok példálózó jellegű felsorolásának, amelyek bemutatására kötelezheti a
választottbírósági tanács a feleket, ezért a módosító javaslat ezt mellőzi.

32. A törvényjavaslat 58. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezése a szakértőkre is vonatkozik, ezért
e rendelkezés elhelyezése is a rájuk vonatkozó szabályok között indokolt.

33. A  módosító  javaslat  a  jogértelmezési  nehézségek  elkerülése  érdekében  egyértelműbben
határozza meg azt, hogy a választottbírósági tanács az egyezséget mikor foglalhatja ítéletbe.

34. A módosító javaslat pótolja a törvényjavaslat szabályozási hiányát, és az eljárást megszüntető
végzés alakiságait is meghatározza. 

35. A módosító javaslat pótolja a törvényjavaslat szabályozási hiányát, és az eljárást megszüntető
végzés alakiságait is meghatározza, valamint a kézbesítés 4. §-beli szabályaival összhangban álló
pontosítást is tartalmaz.

38. A módosító  javaslat  egyértelművé  teszi,  hogy  a  választottbírósági  tanács  csak  elírás  vagy
számítási hiba esetén javíthatja ki az ítéletet. Ezen felül nyelvhelyességi, valamint a kézbesítés 4. §-
beli szabályaival összhangban álló pontosítást tartalmaz.

40. A  törvényjavaslat  57.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  szabály  a  választottbírósági  ítélet
érvénytelenítéséhez kapcsolódik, így annak elhelyezése is az érvénytelenítésre vonatkozó szabályok
között indokolt. A módosító javaslat ezen felül a kézbesítés 4. §-beli szabályaival összhangban álló
és nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz.

41-42., 44., 46-47., 49., 58., 64. A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
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48. A választottbírósági  ítéletet  a  bírósági  végrehajtás  szabályai  szerint  kell  végrehajtani,  ezért
szükségtelen e törvényben annak kimondása, hogy arra a végrehajtást kérő kérelmére kerül sor. A
módosító  javaslat  e  felesleges  szabály  törléséről  rendelkezik,  illetve  nyelvhelyességi
szövegpontosítást tartalmaz.

51. A koherens  jogszabályszerkezet  kialakítása  érdekében  az  57.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
rendelkezés a 47. §-ban került elhelyezésre.

52. Az 58. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a 12. §-ban és a 39. §-ban került elhelyezésre.

53-54. A  törvényjavaslat  41.  alcíme  nemcsak  a  Kereskedelmi  Választottbíróságra  vonatkozó
szabályokat tartalmaz, ezért a módosító javaslat új alcím cím bevezetéséről rendelkezik.

55. A  Kereskedelmi  Választottbíróság  az  ügyrendje  alapján  működik,  és  ezen  felül  eljárási
szabályzatot alkot, ezért a módosító javaslat erre figyelemmel pontosítja a normaszöveget.

56-57. Meghatározóbb befolyást kell biztosítani a Kereskedelmi Választottbíróság működésére az
annak  működési  feltételeit  ténylegesen  biztosító  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  számára,
ezért  a  módosító  javaslat  öt  helyett  hét  elnökségi  tag  delegálásáról  rendelkezik,  azzal,  hogy a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kettő helyett három tagot delegál. A választottbírók jelentős
része  a  Magyar  Ügyvédi  Kamara  tagjai  közül  kerül  ki,  ezért  a  módosító  javaslat  alapján  a
választottbíróság elnökségébe egy tagot delegálhat a Magyar Ügyvédi Kamara is.

59-61. A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a választottbíró-ajánlási lista egy általános és
két  szekciós  részből  áll,  és  azt  is,  hogy  ugyanazon  személy  neve  az  általános  és  a  szekciós
részekben is szerepelhet. Annak érdekében, hogy a választottbírók kijelölése minden körülmények
között biztosítható legyen, a módosító javaslat alapján a törvény nem a listára kerülhető személyek
számának maximumát, hanem annak minimumát határozza meg.

62. A módosító javaslat kodifikációs szempontú és nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.

63., 65. Lásd a T/15361/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.

66. A választottbíró-ajánlási listán szereplő személyekből álló testület vélemény-nyilvánítási jogáról
nem a  Kereskedelmi  Választottbíróság  eljárási  szabályzatában,  hanem annak  ügyrendjében  kell
rendelkezni.

67. A 66. §-beli új szabályra tekintettel a módosító javaslat pontosítja a hatályba lépésre vonatkozó
szabályokat.

68. A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a 2018. január 1. napja előtt indult ügyeket a
megindításuk időpontjában hatályos eljárási rend szerint kell befejezni.

69. A módosító javaslat pótolja a törvényjavaslat szabályozási hiányát, és az anyagi jogi jellegű
szabályokkal kapcsolatban akként rendelkezik, hogy azokat a 2018. január 1. napja után megkötött
választottbírósági szerződésekre kell alkalmazni.

71. A módosító  javaslat  nyelvhelyességi  és  kodifikációs  szempontú  módosításokat  tartalmaz,
valamint  egyértelművé  teszi,  hogy  a  megszűnő  Pénz-és  Tőkepiaci  Állandó  Választottbíróság,
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valamint a megszűnő Energetikai Állandó Választottbíróság előtt indult, de általuk be nem fejezett
ügyekben az állandó választottbírósági feladatokat  (például kizárás iránti  kérelmek elbírálása)  a
Kereskedelmi Választottbíróság fogja ellátni.

72. A módosító javaslat egyrészt egyértelművé teszi, hogy 2018. január 31. napjáig a Kereskedelmi
Választottbíróság  új  elnökségének  a  választottbíró-ajánlási  listát  is  közzé  kell  tennie.  Másrészt
annak érdekében, hogy tartható legyen az eljárási szabályzat, az ügyrend, valamint a választottbíró-
ajánlási lista elkészítésére a törvényben megszabott 2018. január 31-i határidő, a módosító javaslat
arról  rendelkezik,  hogy 2017.  október  1.  napján megkezdi  működését  egy előkészítő  bizottság,
amelybe  a  Kereskedelmi  Választottbíróság  elnökségének  felállításáért  felelő  szervezetek
delegálhatnak tagokat.
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