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BEVEZETES

1. VÁLASZTOTTBIRÓI KAMARA
AZ International Chamber of Arbitration a következő feladatokat látja el:

1. az eljárást a Szabályzat szerint irányítja;   

2. a felek kérésére kinevezi a választottbírákat, kijelöli a szerződési záradék tartalmát meghatározó, a felek 

által megbízott személyt, a műszaki tanácsadókat és a szakértőket a nem  közigazgatási  eljàràsokban a  

Szabályzat szerint ;        

3. valamelyik fél kérésére intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a hiányzó Választottbírósági 

Megállapodáshoz szükséges csatlakozàst  minden fèltöl megkapjon; 

4. kinevezi a Választott bírókat,  ès az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának 

(Uncitral) Választottbírósági Szabályzata szerint lefolytatott választottbírósági eljárásban biztosított 

szolgáltatásokat kínálja.

A Vàlasztottbìròi Kamara a Szabályzatban előírt funkciókat a Vàlasztottbìròsàgi tanàcson és a Titkárságon 

keresztül látja el.

2. VÁLASZTOTTBÍRÓI TANÁCS
Általában ez a funkcionálisan illetékes szerv a Választottbírói Szabályzat alkalmazásához, valamint a 

választottbírósági eljárások adminisztrációjával kapcsolatos valamennyi kérdésben, minden szükséges 

intézkedést megtéve.    A Vàlasztottbìròi Tanàcs  három tanácsadóból áll, akiket ötéves időtartamra 

neveznek ki az “I.C.A.” végrehajtó szerve àltal: ezen belul kerülnek kinevezèsre az elnök ès alelnök. A 

Vàlasztottbìròi Tanàcs  ülései a tagok többségének, köztük az elnöknek a jelenlétével érvényesek: a 

Vàlasztottbìròi Tanàcs érvényes hatàrozatot hozhat legalább két tag jelenlétében. A döntéseket többséggel 

hozzák A 15. cikk rendelkezéseinek èrtelmèben a tanàcsadòk  nem hozhatnak hatàrozatot  azon 

eljárásokban, amelyekben Bírónak vannak  kinevezve. Szavazat egyenlőség esetén az ülés elnökének 

szavazata dönt. A tanàcsadò, az Elnök, az Alelnök,  megerősíthetöek szàmtalan  egymást követő megbízások 

sorozatára.  Jogukat vesztik lemondás miatt , bizonyított fizikai cselekvőképtelenség esetén,vagy az “I.C.A.” 

céljaival összeegyeztethetetlen cselekményekért.      

A Vàlasztottbìròi Tanàcs:

1. kinevezi a Választottbírákat, kijelöli a szerződési záradék tartalmát meghatározó, a felek által megbízott 

személyeket, a Műszaki tanácsadókat és a szakértőket;  

2. meghatározza a Választottbírói Szabályzat szabályait   

3. integrálja, módosítja és felváltja  a jelenlegi Szabàlyzatot , meghatározva az új szabályok 

hatálybalépésének dátumát;  

4. Meghatározza a Választott bírók magatartásának etikai szabályait 
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5. Véglegesen dönt a választottbírák  személye ellen, esetleges elfogultság miatti òvàssal kapcsolatban  

6. a gazdasági szereplők és általában a felhasználók által a Titkársághoz benyújtott, szerződésen kívüli 

ügyekben választott bírósági záradékok, kompromisszumos jogi aktusok vagy választottbírósági 

megállapodások értelmezése; 

7. a Választottbírák járulékos költségeiről és díjairól még egyezség esetén is dönt;    

8. Az e Szabàlyzatban meghatározott esetekben a választottbíráskodás iránti kérelem visszavonásáról 

hatàroz
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3. A VÁLASZTOTTBIRÓI KAMARA TITKÁRSÁGA 
Ellátja a Választottbírósági Szabályzatban meghatározott vagy a Választottbírói Tanács által átruházott 

funkciókat, elfogadva a kapcsolódó rendelkezéseket. 

 Pontosabban:

a. a Vàlasztottbìròi Tanàcs  Titkárságaként jár el, gondoskodik üléseinek jegyzőkönyveiről és aláírja a        

rendelkezéseket; 

b. jelentést tesz a Vàlastottbìròi Tanàcsnak a választottbírósági eljárás állásáról;           

c. közli a Vàlasztottbìròi Tanàcs rendelkezéseit és rendeleteit a felekkel és a Vàlasztottbírósággal, valamint 

bármely más címzettel  

d. megkapja az összes írásos aktàt és dokumentumot a felektől és a Vàlasztottbíróságtól;

e. Összeállítja és őrzi a választottbírósági eljárás iratait; 

f.  Eleget tesz a Vàlasztottbìròi Tanàcs  és a Vàlasztottbíróság által előírt közlèseknek;

g. a felek kérésére kiállítja   okiratok és dokumentumok eredeti példányát, valamint a választottbírósági                    

eljárással kapcsolatos igazolásokat és tanusìtvànyokat;   

h. rögzíti, ha szükséges, a Szabàlyzat alkalmazásához szuksèges időtartamot;

i. az összes fèl kérésére felfüggesztheti az eljárást  meghatározott időtartamra és a Szabályzatban előírt egyéb 

esetekben.  

A Titkárság a Titkáron és az illetékes Tisztviselőkön keresztül látja el feladatait.

4. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG  
A döntést meghozó testület, mely kimondja az ítéletet amely véget vet a vitának, és amely egy Egyszemèlyes 

Választottbíróból vagy egy pàratlan számú Választottbírói  Testületből állhat .

5. VÁLASZTOTTBIRÓSÁGI  SZABÁLYZAT 
A választottbírósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok egységes szerkezetbe foglalt szabályát képezi, 
amelyet a felek közös akaratából a választottbírósági tanács elé terjesztett választottbírósági eljárás útján 
rendeznek.

6. VÁLASZTOTTBIRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS 
A szerződés, Egyezsèg vagy a szerződésben szereplő Záradék, Megegyezèses Záradék, vagyis a szerződésen 

kívüli ügyekre vonatkozó egyezmény, amellyel a felek a Választottbírósági Szabàlyok szerint megállapodnak 

vagy megállapodtak a felmerült vagy felmerülő vita rendezésében.

7. A VÁLASZTOTTBIRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS HIÁNYA ÉS A KIEGYEZES ALÁIRÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM 
Ha vita esetén az érintett felek egyike az International Chamber of Arbitration által irányított választottbírósági 

eljárást szándékozik megindítani, a választottbírósági szabályzat rendelkezései szerint, 
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anélkül, hogy a felek megkötöttèk volna  a vonatkozó Választottbírósági Megállapodást, ez a fél a Választottbírói 

kamarához nyújthat be kérelmet a partner vagy szerződő felek  csatlakozàsàra a Választottbírói Szabályzat 

alkalmazására. A kérelem benyújtása magába foglalja a jelenlegi árjegyzèkben feltüntetett indulàsi költségek 

megfizetését.A kèrelmet követően a Vàlasztottbìròi Tanàcs , miután megvizsgálta a szóban forgó vita 

jellegét és vele járó kérdéseket, lépéseket tesz annak érdekében, hogy minden féltől megkapja a szükséges 

hozzàjàrulàst a Választottbírósági Megállapodáshoz, amelyet  formalizálni kell, ésszerű határidőn belül.                                                                                                                          

A Vàlasztottbìròi Kamar Titkàrsàga tájékoztatja a kèrelmezőt a kèrelem eredményéről.

8. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG HATÁSKÖRÉNEK HIÁNYA 
A választottbírósági egyezmény létezése, érvényessège  vagy hatékonysága, illetve a választottbírósági 

joghatóságára vonatkozóan kivétel az első jogi aktusban vagy a kifogás tárgyát képező kérelem benyújtását 

követő első tárgyaláson kerül előterjesztésre.

9. VITÁK A VÁLASZTOTTBIRÓSÁGI SZABÁLYOK ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL 
Ha a Választottbírói Megállapodást aláíró felek egyike, vagy  az érintettek egyike , a Vàlasztottbìròi 

Kamarànàl a Vàlasztottbìrósàg kinevezèse előtt ,  a Választottbírósági Szabályzat alkalmazhatósága alóli 

kivételt javasol, a Vàlasztottbìròi Tanàcsnak  nyilatkoznia kell a választottbírósági eljárás elfogadhatóságáról 

vagy elfogadhatatlanságáról.  

Ha a Vàlasztottbìròi Tanàcs  kinyilvánítja a választottbírósági eljárás lefolytathatòsàgàt, a Vàlasztottbíróság e 

tekintetben hozott bármely döntését ez nem érinti.  

 Ha ezt az alkalmazhatòsàg aloli kivètelt a Vàlaszttbìròsàg kivàlasztàsàt követően indìtvànyozzàk vagy ùjra 

indìtvànyozzàk , akkor az utóbbi dönt.            
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I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.CIKK – A VÁLASZTOTTBIRÓSÁGI RENDELET ALKALMAZÁSA 
1. A Választottbírósági Szabályzatot akkor kell alkalmazni, ha a felek közötti választottbírósági 

megállapodás vagy más egyezmény előírja azok alkalmazását. Az International Chamber of 

Arbitrationra-ra valò hivatkozàst a jelen szabályzat alkalmazására vonatkozó rendelkezésként 

értelmezik.                                                                                                                                                                      

2. A Szabályzatot akkor is alkalmazni kell, amennyiben a Választottbírói Kamara és a választottbírói 

egyezményben említett intézmény vagy a felek közötti későbbi megállapodás így rendelkezik.                 

3.  A Választottbírósági Szabàlyzatot a Bevezetès  7. pontjàban említett kérelem pozitív eredménye esetén 

is alkalmazni kell. 

2. CIKK - AZ ELJÁRÁSRA ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK 
1.  A választottbírósági eljárást a Választottbírói Szabályzat, másodlagosan a felek közös megegyezésével 

megállapított szabályok, harmadsorban a Választottbíróság által megállapított szabályok irányítják, 

hivatkozva vagy sem a választottbíróságra alkalmazandó nemzeti törvény eljárási szabálya

ra                                                                                                                                                               

2. A választottbírósági eljárásra vonatkozó kötelező szabályok alkalmazását mindenesetre fenntartják. 

3. Mindenesetre tiszteletben kell tartani a kontradiktórius elvet, a felekkel való egyenlő bánásmódot, és 

meg kell engedni a választottbíróság valamennyi résztvevőjének védelemhez való jogát.

3. CIKK - A JOGVITA ÉRDEMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
1. A választottbíróság  érdemben dönt a vitàrol , ha a felek kifejezetten nem írták elő, hogy a méltányosság 

szerint döntsön.                                                                                                                                        

2.  A Választottbíróság a felek által a Választottbírósági megállapodásban választott szabályok szerint    

dönt, vagy  azt követöen a Választottbíróság felállításáig.                                                                                    

3.  A (2) bekezdésben előírt egyeztetett jelzés hiányában a Választott Bíróság választja ki azokat a 

szabályokat, amelyekkel a törvèny elè vitt jogviszony a legszorosabban kapcsolódik.                                   

4. Mindenesetre a Vàlasztottbíróság figyelembe veszi a kereskedelmi szokásokat.
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4. CIKK - A VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS HELYE
1. A választottbírósági székhelyet, amely lehet Olaszországban vagy külföldön, a felek a választottbírósági 

megállapodásban határozzák meg.                                                                                          

2. Ennek hiányában a választottbírósági eljàràs székhelye Róma.  

3. A (2) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül a Vàlasztottbìròsàgi Tanàcs a felek kérésènek és bármely más 

körülménynek figyelembe vételével a Választottbírósági eljàràs székhelyét egy másik helyben àllapìthatja 

meg. 

4. A Választottbíróság előírhatja, hogy a meghallgatásokra vagy más eljárási cselekményekre a székhelytől 

eltérő helyen kerüljön sor, vagy elektronikus úton,  a Választott Bíróság által meghatározott eszközökkel. 

5.  A VálasztottbíróI Tanács kérésre beavatkozhat a választottbíróság székhelyével kapcsolatos egyes 

kérdések megoldása érdekében 
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5.CIKK – A VÁLASZTOTTBIROSÁGI ELJÁRÁS NYELVE  
1. A választottbíráskodás nyelvét a felek választják a választottbírósági megállapodásban, vagy azt 

követően a Választottbíróság megalakìtàsàig.   
2. A felek közötti megállapodás hiányában a nyelvet a Vàlasztottbíróság határozza meg.                           
3. A Választottbíróság engedélyezheti a választottbírósági eljàràstòl eltérő nyelven készült 

dokumentumok benyújtását, és elrendelheti, hogy a dokumentumokhoz mellékeljék a fordítást 
a választottbíráskodás nyelvén.

6.CIKK – AZ OKIRATOK BENYÚJTÁSA ÉS TOVÁBBITÁSA 
1. A feleknek az okiratokat a Titkárságon kell benyùjtaniuk a Választottbírói Kamara számára 

egy eredeti példányban, a másik fél/felek számára szintèn  eredeti példányban, ès annyi 
màsolatban , ahány Választottbíró van. 

2. A dokumentumokat fénymásolatban kell benyújtani, az okiratokkal megegyező szàmban. A 
dokumentum másolatának az eredetivel való megfelelésével kapcsolatos vita esetén a vitában 
érintett félnek  a Titkàr igazolhatja, hogy a dokumentum másolata megfelel az eredetinek, 
amennyiben az eredeti  bemutatàsra kerül. Az ügyben a màsik félnek az a  joga , hogy kèrheti 
az eredeti bemutatását mindig fenn van tartva. 

3. Ha a felek elmulasztják az okiratok és dokumentumok megfelelő számú példányban történő 
letétbe helyezését, a Titkárság gondoskodik integrációjukról a mulasztó fél költségére.

4.  4. Eltérő rendelkezés hiányában a Titkárság a számukra szánt dokumentumokat és 
közleményeket a kézhezvételre alkalmas eszközök felhasználásával továbbítja a feleknek, a 
Döntőbíráknak, a Műszaki Tanácsadóknak és harmadik feleknek.

5. A Választottbíróság által engedélyezett feljegyzèsek  és beadvànyok bármilyen Titkàrsàg àltali 
tovàbbìtàsàt  , az érdekelt fél által a szèkhelyen  történő àtvètele helyett,  vagy a felek közötti 
közvetlen csere helyett, számítógépes ùton is lètrejöhet, ezt a Vàlasztottbíróság az alapìtàs 
pillanatàban  állapítja meg.

6. Az okiratokat és dokumentumokat másolatok útján lehet àtadni, amelyeket a Titkár az 
eredetinek megfelelőnek igazol.     

7.  Az ügyirat àtadàsa megtörténtnek tekintendő azon a napon és helyen , amikor a címzett 
részére valò àtadàsa a (4) bekezdésben előírtak szerint megtörtènt.
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7 CIKK-HATÁRIDŐK 
1. A jelen Szabályzatban előírt vagy a Vàlasztottbìròi Tanàcs, a Titkárság vagy a Vàlasztottbíróság által 

meghatározott hatàridők nem vesztik èrvènyessègüket,  ha az èrvènyessègről a szabàlyzat nem 

rendelkezik, vagy állapítja meg az őket rögzítő rendelkezés  .                                                                                    

2. A  Vàlasztottbìròi Tanàcs, a Titkárság vagy a Vàlasztottbíróság lejáratuk előtt meghosszabbíthatja az 

általuk meghatározott hatàridőket. A jogvesztésre vonatkozò hatàridők csak indokolt okokból az összes 

fél beleegyezésével hosszabbìthatòk meg. 

3. A kezdő napot nem számolják a hatàridők kiszámításakor. Ha a határidő szombaton vagy munkaszüneti 

napon jár le, azt a következő munkanapra meghosszabbítják. 

4. A hatàridőket az augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszak alatt felfüggesztjük.

8 CIKK- TITOKTARTÁS 
1. A Vàlasztottbìròsàgi Tanàcs, a VàlasZtottbìròi Kamara Titkársága, a Vàlasztottbíróság és a Műszaki 

tanácsadók kötelesek az eljárással kapcsolatos összes hírt vagy információt bizalmasan kezelni, kivève ha 

ezeket saját jogaik védelme érdekében kell felhasználni, vagy ha törvény előírja.                                                   

2. A Vàlasztottbìròi kamara kezelheti vagy engedèlyezheti a Vàlasztottbìròsàgi döntès névtelen közzétételét,  

kivéve ha az egyik fél, a döntès benyújtásától számított 30 napon belül  ezzel ellentètetesen nyilatkozik.

9 CIKK – ELJÁRÁSREND SZERINTI ÉS ELJÁRÁSRENDTŐL ELTÉRŐ 
            VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS VÁLLALATI ÜGYEKBEN

1. Ha a felek a választottbírósági megállapodást nem minősítik kifejezetten eljàràsrendtől eltèrőnek , akkor 

az eljàràsrend szerinti.                                                                                                                                                                          

2. Ha az alapító okiratba vagy az olasz törvények hatálya alá tartozó társasági alapszabàlyzatba beillesztett 

választottbírósági kikötés nem ruház fel a Választottbírák kinevezésének hatáskörével egy , a társaságon 

kívüli személyt, akkor a Vàlasztottbìròi Tanàcs nevezi ki a Vàlasztottbìròsàgot.
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10 CIKK - A HIVATALI IRATOK ŐRZÉSE ES A BENYUJTOTT DOKUMENTUMOK
            VISSZAKÜLDÉSE 
1. A Titkárság az ìtèlet benyújtásától számított három évig őrzi a hivatali iratokat. A felek írásban kérhetik 

az általuk letétbe helyezett dokumentumok visszaszolgáltatását az èrvènytelensèg miatti  fellebbezés 

határidején belül az Art. 828 cp szerint.

11 CIKK – ZÁROSZABÁLY 
1. A Választottbírói Tanács és a Választottbírók minden olyan kérdésben döntést hoznak, amelyet e Szabályzat 

nem ír elő kifejezetten, magàra a Szabályzatra alapozva az Általános Rendelkezések alapján, biztosítva a 

feleknek az eljárás helyes, átlátható és gyors lefolytatását, valamint garantálva a kontradiktórius elv és a 

bírósági eljárás betartását, ès  védelemhez való jogot.
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II    FEJEZET – VÁLASZTOTTBIROSÁG

12 CIKK – VÁLASZTOTTBIRÁK SZÁMA 
1. A Választottbíróság egyetlen Választottbíróból vagy egy páratlan számú Választottbírói Testületből áll. A 

Választottbírák számát a felek rögzítik.  

2. A felek megállapodása hiányában a választottbírák számáról a Választottbíróság Egyetlen 

Vàlasztottbíróból áll.  A Vàlasztottbìròi Kamara azonban a vitát a három tagból állò bìròi kar elè 

terjesztheti, ha a kérdések összetettsége vagy a vita értéke miatt helyénvalónak tartja.    

3. Ha a Választottbírósági megállapodás a Választottbírói Testület felállításáról rendelkezik a tagok 

számának feltüntetése nélkül, a Választottbíróság három tagból áll. 

4. Ha a Választottbírósági Megállapodás páros számú Választottbírót ír elő, a Választottbírói tanács további 

Választottbírót nevez ki, hacsak a felek másképp nem állapodtak meg.

13 CIKK – A V ÁLASZTOTTBIRÓK KINEVEZÈSE 
1. A választottbírókat a felek által a választottbírósági megállapodásban és a Szabályzatban megállapított 

szabályok szerint nevezik ki. 

2. Ha csak a Választottbírósági Megállapodás másként nem rendelkezik, az Egyszemèlyi Választottbírót a 

Választottbírói Tanács nevezi ki.   

3. Ha a felek megállapodtak abban, hogy az Egyszemèlyi Választottbírót kölcsönös megegyezéssel határidő 

megjelölése nélkül nevezik ki, ezt a határidőt a Vàlasztottbìròi Tanàcs jelöli ki. Ha a felek között nem 

születik megegyezés, az Egyszemèlyi Választottbírót a Választottbírói Tanács nevezi ki.     

4. Ha a Választottbírói Megállapodás másként nem rendelkezik, a Választottbírói Testület az alábbiak 

szerint kerül kinevezésre:  

a. mindegyik fél a választottbírósági kérelemben és a válasznyilatkozatban megnevez egy 

Választottbírót; ha a fél ezt nem teszi meg, a Választottbírót a Választottbírói Tanàcs nevezi ki;        

b. a Vàlasztòbìròsàg Elnökét a Vàlasztottbìròi Tanàcs  nevezi ki, kivéve, ha a felek megállapítják, hogy 

az elnököt a már kinevezett választottbírák kölcsönös megállapodása alapján sajàtmaguk nevezik ki. Ha 

a Választottbírák ezt nem teszik meg a felek által megadott határidőn belül, vagy ennek hiányában, a 

Titkárság által kijelölt határidőn belül, az elnök kinevezését a Választottbírói Tanácsnak adjàk àt.
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14 CIKK – A VÁLASZTOTTBÍRÓK KINEVEZÉSE VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN ,
             TÖBB FÉL ESETÉN 
1. Több fél által vagy több fél ellen benyújtott kérelem esetèben, ha a választottbírósági megállapodás 

választottbírói testületet ír elő anélkül, hogy ugyanannak a teljes  kinevezését más felekre ruházná át, és a 

bevezető dokumentumok benyújtásának időpontjában a feleket csak két egységbe sorolják, az előző cikk (4) 

bekezdése alkalmazandó.

2. A választottbírósági megállapodás rendelkezései ellenére is, ha a bevezető dokumentumok benyújtása idején 

a felek nem csoportosulnak két egységbe, akkor a Vàlasztottbìròi Tanàcs  a felek esetleges kinevezésének 

figyelembevétele nélkül kijelöli a Vàlasztottbíróságot.
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15 CIKK – ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 
1. Nem lehet kinevezni választottbírònak

a. Vàlasztottbìròi Tanàcs  elnökèt ; 

b. Titkárt;

c. A titkárságra kirendelt tisztviselőket

16 CIKK – A VÁLASZTOTTBÍRÓK ELFOGADÁSA 
A Választottbírói Kamara tájékoztatja a Választottbírókat kinevezésükről. A Választottbíróknak a közlés 

kézhezvételétől számított tíz napon belül  kell eljuttatniuk a Kamaràhoz az elfogadó nyilatkozatot  és a 

következő cikkben említett nyilatkozatot.

17 CIKK- FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS A VÁLASZTOTTBIRÓK MEGERŐSITÉSE  
1. Az elfogadó nyilatkozattal a választottbíróknak továbbítaniuk kell a függetlenségi nyilatkozatot.

2.  A függetlenségi nyilatkozatban a választottbírónak meg kell jelölnie az időtartamot és az időszakot:  

a. pártatlanságuk és függetlenségük szempontjából releváns bármilyen kapcsolat a felekkel vagy ugyvèdeikkel;   

b. a vita tárgyával kapcsolatos bármely közvetlen vagy közvetett személyes vagy gazdasági érdek;                 

c.a vita kérdésével kapcsolatos bármely előítélet vagy fenntartás.   

3. A függetlenségi nyilatkozat egy példányát megküldik a feleknek. Mindegyik fél a nyilatkozat kézhezvételétől 

számított tíz napon belül közölheti írásbeli észrevételeit.

4. A (3) bekezdésben előírt határidő leteltével a Választottbíró hivatalba kerül, ha észrevételek nélkül 

elküldte a függetlenségi nyilatkozatot, és ha a felek nem közöltek észrevételeket. Minden más esetben a 

választottbírói Tanàcs dönt a megerősítésről. 

5. A függetlenségi nyilatkozatot meg kell ismételni a választottbírósági eljárás során annak befejezéséig, ha 

az bekövetkezett tények miatt vagy a Vàlasztottbìròi Kamara kérésére szükségessé válik.

18 CIKK – A VÁLASZTOTTBIRÁK ELUTASITÁSA (ÓVÁS)     
1. Mindegyik fél indokolt kèrelmet nyùjthat be a választottbírákkal szembeni òvàsra, bármilyen olyan 

okból, amely kétségbe vonhatja függetlenségüket és pártatlanságukat. 

2. A kérelmet a függetlenségi nyilatkozat kézhezvételétől vagy a kifogás okának ismeretétől számított tíz 

napon belül kell benyújtani a Titkársághoz. 

3. A kérelmet a Titkárság közli a Választottbírákkal és a felekkel, amely határidőt szab nekik az esetleges 

észrevételek elküldésére. 

4. Az òvàssal kapcsolatosan  a Vàlasztottbìròi Tanàcs  dönt.
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19 CIKK – A VÁLASZTOTTBIRÁK HELYETTESÍTÉSE 
1. A Választottbírót új Választottbíró kinevezésével helyettesítik a következő esetekben: 

a.   A Választottbíró nem fogadja el a kinevezést, vagy lemond róla, miután elfogadta; 

b.   A Választottbíró nem kerul megerősítèsre;                                                                                                            

c.   A Választottbírói Tanács elfogadja a Választottbíró ellen benyújtott fellebbezést;                                                        

d.   A Választottbírói Tanács a Választottbírót  elmozdìtja a választottbírósági szabályzat és az etikai 

kódex     általi a kötelességek megszegése miatt vagy bármely más súlyos okból ;    

e.  A Választottbíró halàla, betegsège  vagy más súlyos ok miatt , vagy már nem tudja ellátni hivatalát.

2. A titkárság felfüggesztheti az (1) bekezdésben előírt  minden egyes vèlelemre vonatkozóan az eljárást.  

1. A felfüggesztés visszavonását követően minden esetben a határozat benyújtásának hátralévő 

határideje, ha rövidebb annàl akkor  90 napra meghosszabbodik.                                                                                                   

3.  Az új Választottbírót ugyanaz a személy nevezi ki, aki kinevezte a helyettesìtett Választottbírót.                        

Ha a helyettes Választottbírót is le kell cserélni, akkor az új Választottbírót a Vàlasztottbìròi Tanàcs nevezi 

ki.                                                                                                                                                                                               

4. A Választottbírói Tanács meghatározza a leváltott Választottbírónak járó esetleges kártérítést, figyelembe 

véve az elvégzett tevékenységet, a pótlás okát és minden egyéb releváns elemet.

5. A Választottbíró leváltása esetén az új Választottbíróság elrendelheti az addig lefolytatott eljárás teljes 

vagy részleges megismètlèsèt.

20 CIKK-A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG SZABÁLYTALAN MEGALAKÍTÁSA 
1. Tagjainak kinevezése során èszlelve az eljárásban alkalmazandó kötelező szabály megsértését vagy 

ezen Szabályzat rendelkezéseinek megsértését, a Vàlasztottbìròsàg a Titkárságnál letétbe helyez egy 

megindokolt végzést, amely a dokumentumoknak a Vàlasztottbìròi Tanàcshoz történő visszahelyezèsèvel 

egyenértékű azzal, hogy a Választottbíróság minden tagja lemond hivataláról. Ilyen esetekben a helyettes 

választottbírákat a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően nevezik ki.
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II   FEJEZET- AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 

21 CIKK - VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KÉRELEM 
1. 1. Az eljárást megindítani szándékozó félnek választottbírósági kérelmet kell benyújtania a Választottbírói Kamaràhoz, 

amelyet ugyanez a fèl  vagy a meghatalmazott védő írt alá, és amelynek tartalmaznia kell vagy mellékelni kell hozzà a 

kovetkezőket:      

a. a felek neve, címe és a szèkhely megválasztása; 

b. a Választottbírósági Megállapodást tartalmazó okirat; 

c.  a vita eljàràsrend szerinti vagy nem eljàràsrendszerinti jellegének tisztázása;                                                                                               

d. a vita leírása, a kereset rèszletezèse azok gazdasági értékének megjelölésével; 

e.  bármilyen információ az eljárásra vonatkozó szabályokról, a vita érdemére vonatkozó szabályokról      vagy a 

méltányosság alapján hozott ítéletről, a választottbíróság székhelyéről és nyelvéről . 

f.  a kérelem alátámasztásához szükséges bizonyítékok és a felek által hasznosnak ítélt dokumentumok, valamint 

azok felsorolása; 

g. A választottbíró kinevezése, vagy a választásàhoz  szükséges hasznos ès fontos információk,  valamint azok 

számànak meghatàrozàsa  

h. Az ügyvéd meghatalmazása, ha az meg lett bìzva.

2. A b) pontban megjelölt választottbírósági megállapodás benyújtásának elmulasztása a választottbírósági 

kérelem azonnali elutasítását eredményezi, tekintettel arra, hogy a választott bírói tanács nem tudja ellenőrizni 

hatáskörét.                                                                                                                                                        

3. A Titkárság a kézhezvételtől számított 10 napon belül megfelelő módon megküldi a választottbírósági kérelmet a 

partnernek.

22 CIKK – VÁLASZBEADVÁNY 
1. Az alperesnek a válasznyilatkozatot be kell nyújtania a Titkársághoz,  a Titkàrsàgtòl a  választottbíráskodásra 

irányuló kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ez a határidő indokolt okokból meghosszabbítható.  

2. A választ a fél vagy az ügyvéd meghatalmazással írja alá, és a következőket tartalmazza vagy mellèkelni kell hozzà 

a kovetkezőket:   

a. az alperes neve és címe, valamint a szèkhely megválasztása;  

b. az ellenkérelem indokainak ismertetése;  

c. esetleges viszontkeresetek és azok gazdasági értéke;  

d.  A választottbíró kinevezése, vagy a választásàhoz  szükséges hasznos ès fontos információk,  valamint azok 

számànak meghatàrozàsa ;  

e.  a válasz alátámasztásához szükséges bizonyítékok és a felek által hasznosnak ítélt dokumentumok, valamint 

azok felsorolása  
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23 CIKK – AZ ALPERES ÈS FELPERES VISZONTKERESETE 
1. Az alperes válaszával,  a gazdasági érték megjelölésével viszontkeresetet nyújthat be

2. Ha az alperes viszontkeresetet nyújt be, a felperes a válasz kézhezvételétől számított harminc napon 

belül a Titkárságon válaszolhat. Ezt a határidőt a Titkárság indokolt okokból meghosszabbíthatja.

3. A Titkárság a felperes válaszát a bejelentés napjától számított öt munkanapon belül, bármilyen 

kézhezvételre alkalmas eszközzel továbbítja az alperesnek.                                                                                       

4. Ha az alperes viszontkeresete eredményeként a felperes kiterjeszti vagy módosítja követelését, az 

alperes válaszolhat a felperes viszontkeresetére az előző bekezdésekben meghatározott módon és 

feltételekkel.

f.bármilyen utalás az eljárásra alkalmazandó szabályokra, a jogvita érdemére alkalmazandò szabályokra  az igazsàgos 

ìtèlethez, a választottbíróság székhelyére és nyelvére 

g. az eljàràsrend szerinti vagy nem eljàràsrend szerinti jellegènek tisztázása;                                                                                                          

h. az ügyvéd meghatalmazása, ha az meg lett bìzva 

3. A Titkárság a választ a bejelentés napjától számított tíz napon belül továbbítja a felperesnek. A titkárság a továbbítást 

bármilyen, àtvètelre alkalmas eszközzel végzi.

4. Abban az esetben, ha az alperes nem nyújt be választ, vagy nem vesz részt az eljárás egyik szakaszában sem, a 

választottbírósági eljárás távollétében folytatódik.  
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IV. FEJEZET - A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

24. CIKK - A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG MEGALAKÍTÁSA 
1. A Titkárság a bevezető dokumentumokat a csatolt dokumentumokkal együtt továbbítja a 

Választottbíróknak, az indulò alap kifizetése után

2. A Választottbírók lètrehozzàk a Vàlasztottbìròsàgot a Titkárság által elküldött okiratok és 

dokumentumok kézhezvételének napjától számított harminc napon belül. Ezt a határidőt a Titkárság 

indokolt okokból meghosszabbíthatja.

3. A Választottbíróság lètrehozàsa a Választottbírók által kelt és aláírtegyzőkönyv elkészítésével történik. 

A jegyzőkönyv feltünteti a Választottbíróság székhelyét, és meghatározza az eljárás folytatására 

vonatkozó feltételeket. A Választottbírósági határozat benyújtásának határideje ettől az időponttól 

kezdődik

4. Ha a Választottbírák leváltására a Választott Bíróság megalakulása után kerül sor, a Titkárság 

továbbítja az új Választottbíráknak az eljárások és dokumentumok másolatát. Az új Választottbíróság 

lètrehozàsa a (2), (3) és (4) bekezdés alapján történik.

25. CIKK - A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG HATÁSKÖREI 
1. a választottbírósági eljárás megindítását követően a Választottbíróság bármely időpontban kérheti a 

felek képviselőit, hogy mutassák be a a képviseleti jogkörök igazolására .                                                               
2. Az eljárás bármely szakaszában a Vàlasztottbìròsàg megkísérelheti a felek közötti vita rendezését, 

felkérve őket arra is, hogy folytassák a közvetítési eljárást a Primavera Forense  Mediációs 
Testületnél. 

3.  A Vàlasztottbìròsàg több folyamatban lévő eljárás esetèn elrendelheti osszevonàsukat ha objektíven 
összefüggőnek tekinti őket

4. Ha ugyanazon eljárás keretében több vita merül fel, a választottbíróság elrendelheti a különválasztást.   
5. A választottbíróság meghozhat minden megfelelőnek ítélt intézkedést a felek képviseletének vagy 

segítségének rendszeresítésére vagy kiegészítésére.                                                                                                            
6. Ha egy harmadik fél egy folyamatban lévő Választottbírósági eljárásban való részvételèt kéri, vagy 

ha az egyik  fél harmadik fél részvételét kéri, a Választottbíróság a felek meghallgatását követően 
minden releváns körülmény figyelembevételével dönt.

26. CIKK - ÓVINTÉZKEDÉSEK VAGY IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK 
1. A választott bíróság a felek kérésére minden òvintèzkedèst, sürgős és ideiglenes intézkedést 

meghozhat, ideértve az előzetes tartalmú intézkedéseket is, amelyeket az eljárásra vonatkozó 
kötelező szabályok nem tiltanak.     

2. Mindenesetre, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg, a választottbíróság a fél kérésére 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy ideiglenes jellegű határozatokat hozzon, amelyek a tárgyalások 
szempontjából kötelező érvényűek a felek számára.  

3. A választottbíróság az ilyen intézkedések megadását a kérelmező megfelelő garanciájához kötheti
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4. Az illetékes igazságügyi hatóság előtti ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtása nem jàr a 
választottbírósági megállapodás vagy a választottbíráskodás iránti kérelem joghatásairol valo lemondàsròl.

27. CIKK - A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG RENDELKEZÉSEI 
1. Kivève a  vàlasztottbìròsàgi döntèsben foglaltak szerint,  a Választottbíróság végzéssel határoz.
2. A rendeleteket többség mondja ki. A Bìròk személyes tanàcskozàsàra nincs szükség.
3. A végzéseket írásban kell elkészíteni, és azokat egyedül a Vàlasztottbìròsàg elnöke is aláírhatja.
4. A Vàlasztottbìròsàg végzései visszavonhatók.   
5. A tàrgyalàson kívül kiadott végzéseket a Titkárság a felek és az érdekeltek felé közli, bármilyen, a 

kèzhezvètelre alkalmas eszközzel
 

28. CIKK – TÁRGYALÁSOK 
1. A tàrgyalàsokat a Választottbíróság a Titkársággal egyetértésben jelöli ki , és erről a feleket megfelelően  

értesítik. 
2. A felek a meghallgatásokon személyesen vagy a megfelelő hatáskörrel rendelkező képviselők útján 

jelenhetnek meg, vagy meghatalmazással rendelkező ügyvèdek  képviselhetik őket.
3. Ha egy fél indokolt ok nélkül hiányzik a tárgyalásról, a választottbíróság, miután ellenőrizte az idèzès 

szabályszerűségét, folytathatja a tárgyalást. Ha szabálytalanságokat észlel az idèzèsben, a választott 
bíróság új idèzèsről rendelkezik. 

4. A választottbírósági tàrgyalàsok jegyzőkönyvezve vannak. A választottbíróság elrendelheti, hogy a 
jegyzőkönyvet  - akár részben - regisztrációval helyettesítsék. 

5.  A felek eltérő megállapodása hiányában a tàrgyalàsok zàrtkörüek.  
 

29. CIKK – BIZONYÍTÓ ELJÁRÁS
1.  A választottbíróság kihallgathatja a feleket 

 a legmegfelelőbbnek tartott módon ,hivatalból vagy valamely fél kérésére, felhasznàlva minden 
elfogadhatónak és relevánsnak ítélt bizonyítási eszközt, amelyet nem zárnak ki az eljárásra vagy a vita 
érdemère vonatkozó kötelező szabályok.

2. A választottbíróság kérheti, hogy a tanúvallomásokat előzetesen, tanúk által tett írásbeli nyilatkozatok 
útján adják meg, fenntartva a jogot, kèsőbb meghallgathassák őket

3. A Vàlasztottbíróság szabadon értékeli az összes bizonyítékot, kivéve azokat, amelyek jogi bizonyítékként 
hatnak az eljárásra alkalmazandó kötelező szabályok vagy a vita érdeme

4. A Vàlasztottbìròsàg egyetlen tagjàra àtruházhatja  az elfogadott bizonyíték átvételét.       
5. Az érdekelt felek feladata biztosítani a tanúk jelenlétét a meghallgatás napján és helyén. 
6. A tanú hiánya, még ha hivatkoznak is rá, indokolt ok nélkül lehetővé teszi a Vàlasztottbíróság számára, 

hogy saját belátása szerint értékelje annak lehetőségét, hogy meghallgassák-e őt egy másik elhalasztott 
tárgyaláson.
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30. CIKK – SZAKTANÁCSADÁS
1. A választottbíróság  a fél kérésére vagy hivatalból kinevezhet egy vagy több hivatalos műszaki tanácsadót, 

vagy átruházhatja kinevezésüket a választottbírói kamarára. Hivatalbòl kirendelt műszaki tanácsadók 
kinevezése esetén a felek sajàt műszaki tanácsadókat jelölhetnek ki.

2. A Hivatalbòl kirendelt műszaki tanácsadó  kotelezettsège ezen Szabàlyzat szerint  és a Választottbírák 
által előírt mòdon cselekedni. A választottbírák számára eloìrt esetleges elfogultsàg miatti òvàsi szabàlyok  
vonatkoznak ràjuk. 

3. A Hivatalbòl kirendelt Műszaki tanácsadónak lehetővé kell tennie a felek és az esetlegesen kinevezett  sajàt 
műszaki tanácsadók számára, hogy közvetlenül vagy kèpviselojukon keresztul vegyenek rèszt  a műszaki 
tanácsadási műveletekben. 

4. A szaktanàcsadàs, melynèl a felek sajàt szaktanàcsadòja jelen volt, az utóbbiak jelenlétében végzettnek 
tekinthetők.  

31. CIKK – Új KERESETEK
1. A Döntőbíróság a felek által az eljárás során javasolt új keresetek megalapozottságáról határoz az alábbi 

feltételek valamelyikének fennállása esetén: 
a. Az a fél, akivel szemben a kérelmet benyújtották, kijelenti, hogy elfogadja a kontradiktórius eljárás elvét, 
vagy nem javasol elfogadhatatlansági kifogást az érdemi védekezés előtt; 
b. Az új kérelem objektíve kapcsolatban áll az eljárásban részt vevők egyikével.

2. A Választottbíróság mindenesetre lehetővé teszi az új keresetek írásbeli megválaszolását.   
 

32. CIKK – A VÉGKŐVETKEZTETÉSEK PONTOSÍTÁSA
1. Amikor a választottbíróság megállapítja, hogy a folyamat megérett a döntès meghozatalára, kijelenti a peres 

eljàràs elökèszitèsènek  lezárását , és felkérheti a feleket a következtetések pontosítására.  
2. Ha a Választottbíróság megfelelőnek ítéli, vagy ha valamelyik fél kéri, határidőt hatàroz meg a záró 

beadvànyok benyújtására. A választottbíróság további határidőket is megállapíthat a válaszbeadványokra és 
egy végleges tárgyalásra.

3. A választottbíróság felhívásàt követően a következtetések tisztázása érdekében a felek nem adhatnak 
be uj kereseteket, nem tehetnek új állításokat, nem terjeszthetnek új dokumentumokat és nem tehetnek 
javaslatot új nyomozati kérelmekre.

4.  Az előző bekezdések abban az esetben is alkalmazandók, ha a Vàlasztottbíróság úgy ítéli meg, hogy 
részleges határozatot hirdet, és csak a jelen ügy tárgyát képező vitára korlátozódik.  

 

33. CIKK - A VITA RENDEZÉSE ÉS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS
1. A felek vagy ügyvédjeik egyezséget vagy egyéb okot követően értesítik a Titkárságot a jogugylettol valo 

elàllàsròl ,  felmentve a Vàlasztottbìròsàgot , ha már kijeloltèk azt ,  az ítélet kihirdetési kötelezettsége alól.
2. Az eljárás megszunéséről a Vàlasztottbìròi Tanàcs , vagy a Titkárság nyilatkozik, ha az eljárás a 

Vàlasztottbíróság megalakulása előtt fejeződik be.
3. Ha a lemondás csak néhány kérdésre vonatkozik, a választottbírósági eljárás csak a nem lemondott 

kérdésekre vonatkozó ítélet meghozatalára vonatkozik. 



4.  Abban az esetben, ha a választottbírósági kérelmet benyújtó fél a kezdeti alapösszeg kifizetése előtt 
lemond erről, akkor is köteles kifizetni a kamarának a nyújtott szolgáltatásért az esedékes költségeket a 
Titkárság által meghatározott mértékben.

34. CIKK - GYORSÍTOTT ELJÁRÁS 
1. A jelen eljárásban részt vevő felek lemondanak minden olyan jogorvoslatról és itèlet elleni keresetről, 

amelyekről lemondhatnak, kivéve, ha kifejezetten beleegyeztek az ügy megtàmadhatòsàgàba.
2. Az 1. függelékben található gyorsított eljárási szabályok alkalmazandók, ha: 

a. a felek így megállapodnak, és a vita értéke nem haladja meg az 1. függelék 1. cikkében előírt összeget.
3. Abban az esetben, ha a vita értéke magasabbnak bizonyul, vagy meghatározatlan, a Kamara fenntartja a 

jogot, hogy az eljárásra a rendes szabályzatot és a kapcsolódó tarifát alkalmazza.
4. A gyorsított eljárás szabályai nem alkalmazhatók, ha: 

a. a szabályokra hivatkozó választott bírósági megállapodást a gyorsított eljárásra vonatkozó 
rendelkezések hatálybalépése előtt kötötték meg; 
b. a Vàlasztottbìròi Tanàcs  valamelyik fél kérésére , a Vàlasztottbìròsàg megalapìtàsa előtt vagy 
saját kezdeményezésére , nem tartja megfelelőnek  a gyorsított eljárásra vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásàt a jelen esetben.
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V. FEJEZET – VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÍTÉLET

20

35. CIKK – DÖNTÉSHOZATAL 
1. A döntést a Vàlasztottbìròsàg a szavazatok többségével hagyja jóvá. A választottbírók személyes 

tanàcskozàsàra csak akkor van szükség, ha az eljárásra vonatkozó szabályok ezt előírják vagy elrendelik. 
       

36. CIKK - DÖNTÉS FORMÁJA ÉS TARTALMA
1. Az ítéletet írásba kell foglalni, és a következőket kell tartalmaznia: 

a.  A választottbírák, a felek és védelmezőik megjelölése; 
b. a választottbírósági megállapodás megjelölése; 
c.  az ítélet rituális vagy nem szokvànyos jellege; 
d. a választott bírósági hely megjelölése; 
e. a felek által javasolt következtetések megjelölése; 
f. a határozat indokolása;  
g. az eszköz;  
h. az eljárás költségeiről szóló határozat, hivatkozva a választottbíróság által elrendelt felszámolási eljárásra, 
valamint a felek részéről felmerült védelmi költségekre; 
i. a vègzès napja, helye és módja.

2. Az ítéletet a Vàlasztottbìròsàg valamennyi tagja vagy többségük aláírja. Ez utóbbi esetben az ítéletnek 
tudomásul kell vennie azoknak a választottbíráknak az akadályoztatàsàt vagy elutasítását, akik nem írják alá.  

3. Minden alàìràskor fel kell tüntetni a helyet és a dátumot. Az alàìràsokra különböző helyeken és időpontokban 
kerülhet sor. 

4. A titkárság jelentést tesz a Vàlasztottbíróságnak, amely az ìtèlet tervezetének aláírása előtt történő 
megvizsgálását kéri az e cikkben előírt formai követelmények hiányáról.

37. CIKK - DÖNTÉS BENYÚJTÁSA ÉS KIHIRDETÉSE
1. A vàlasztottbìròsàg  a döntést a Választottbírói kamara titkárságán helyezi letétbe annyi eredeti példányban, 

ahány fèl van plusz egy.
2. A titkárság a benyújtás napjától számított tíz napon belül mindkét félnek elküldi a döntès eredeti példányát.  
         

38. CIKK – A DÖNTÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
1. A választott bíróságnak a végleges határozatot az alapításától számított hat hónapon belül letétbe kell 

helyeznie a Titkárságon, ezzel véget vetve az eljárásnak.
2. Az (1) bekezdésben előírt határidőt hivatalból is meghosszabbíthatja a Titkárság, kivéve, ha úgy ítéli meg, 

hogy azt a Döntőbizottság elé utalják.   
3. Az (1) bekezdésben előírt határidőt a Titkárság felfüggeszti, a Választottbírósági Szabályzatban                

kifejezetten előírt esetekben, valamint egyéb indokolt esetben.
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39. CIKK - RÉSZLEGES ÉS NEM VÉGLEGES DÖNTÉS 
1. A Választottbíróság egy vagy több részleges határozatot hozhat, ha az eljárás során felhalmozódott viták közül 

csak egyet vagy nèhànyat  határoz meg.
2. A Választottbíróság egy vagy több nem végleges határozatot hozhat egy vagy több előzetes, eljárási 

vagy tartalmi kérdés megoldására, vagy az eljárásra vonatkozó szabályok által megengedett bármely más 
hipotézisben.

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a Vàlasztottbíróság elrendeli az eljárás folytatását. 
4. A részleges és a nem végleges ítélet nem módosítja a végső határozat benyújtásának határidejét, meghagyva  

a Vàlasztottbìròi Kamaràhoz meghosszabbítás iránti kérelemhez való jogot.
5.  Az ítéletben foglalt választottbírósági szabályok rendelkezései a részleges ìtèletre és a nem végső ìtèletre is 

alkalmazandók. A nem vègleges ítélet nem tartalmazza az eljárás költségeiről és a védelem költségeiről szóló 
döntést.

40. CIKK - A DÖNTÉS KIJAVÍTÁSA 
1. A mulasztások, tárgyi vagy számítási hibák kijavítására vonatkozó kérelmet a titkárságon kell benyújtani az 

ìtèlet kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
2. A Választottbíróság a felek meghallgatását követően a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül 

rendelkezéssel dönt. 
3. Elfogadàsa esetèn a Döntés szerves részét képezi a Választottbíróság rendelkezésnek.
4. A feleknek semmilyen esetben sem számítanak fel további díjakat, hacsak a Vàlasztottbìròi Kamara másként 

nem rendelkezik. 



VI. FEJEZET- KÖLTSÉGEK 

41. CIKK - A VITA ÉRTÉKE 
1. A vita értékét az eljárás költségeinek meghatározása céljából az összes fél által benyújtott kérelmek összege 

adja.
2. A titkárság a bevezető dokumentumok, valamint a felek és a választottbíróság további jelzései alapján 

határozza meg a vita értékét. A vita értékének meghatározásához használt kritériumokat a szabályzat A. 
melléklete tartalmazza.

3. Az eljárás minden szakaszában a Titkárság megoszthatja a vita értékét a felek kérelmei tekintetében, és 
kérheti az egyes felek kérelmeihez kapcsolódó összegeket.

         

42. CIKK - AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI 
1. Az eljárás költségeinek végleges rendezésèrol a Döntés benyújtása előtt a Vàlasztottbìròi tanàcs rendelkezik.
2. A Vàlasztottbìròi Tanàcs által elrendelt felszámolási rendelkezést közlik a Vàlasztottbírósággal, amely 

az ítéletben foglalt költségekről szóló határozatában hivatkozik rá. A Választottbíróság által elrendelt 
felszámolási eljárás nem érinti a Választottbíróság határozatát a felek közötti költségmegosztás tekintetében. 
A felek kérelmére történő meghallgatások elhalasztásával összefüggő és / vagy attól függő költségek terhét 
kizárólag az azt kérő fél (ek) viseli.

3. Ha az eljárást a Választottbíróság létrehozása előtt megszüntetik, az eljárás költségeinek felszámolását a 
Titkárság rendeli el. 

4. Az eljárás költségei a következő elemekből állnak: 
a. igazgatási kiadások; 
b. választott bírói díjak;  
c. a Hivatalbòl kirendelt  műszaki tanácsadóinak díjai; 
d. a Választottbírák költségeinek visszatérítése;  
e. a Hivatalbol kirendelt technikai tanácsadók kiadásaira vonatkozó kiadások megtérítése.                                           

5. Az adminisztratív költségeket a vita értéke alapján határozzák meg, a jelen szabályzathoz csatolt árak 
alapján. Az árak alacsonyabbak lehetnek az eljárás korai befejezése esetén tervezettnél. Az adminisztratív 
kiadásokba tartozò  és az adminisztratív kiadásokból kizárt tevékenységeket a szabályzat B. melléklete 
tartalmazza.                                                                                                                                     

6. A választottbíróság díjait a vita értéke alapján határozzák meg, a jelen szabályzathoz csatolt árak alapján. A 
Választottbíróság díjak megállapításakor  a Választottbírói tanács figyelembe veszi az elvégzett tevékenységet, 
a vita összetettségét, az eljárás gyorsaságát és minden egyéb körülményt. Lehetnek bizonyos külön díjak 
a választottbíróság egyes tagjai számára. A díjak az eljárás korai megszüntetése esetén alacsonyabbak, a 
rendkívüli esetekben magasabbak lehetnek.

7. A Hivatalbòl kirendelt  Műszaki Tanácsadók díját méltányossàgi alapon  határozzák meg, figyelembe véve a 
szakmai tarifàt, a bírósági tarifàt és minden egyéb körülményt.

8. A választottbírák és a Hivatal műszaki tanácsadóinak költségtérítéseit a kapcsolódó költségdokumentumokkal 
kell igazolni. Ezen dokumentumok hiányában a honoràriumuk fedezik ezeket. 

9. A felek együttesen felelnek az eljárás költségeinek megfizetéséért.             
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43. CIKK ELŐLEGEK ÉS VÉGEGYENLEG 
1. A válaszbeadvànyok benyújtásának határidejét követően a Titkárság felkéri a feleket a kezdeti alap befizetèsère, 

és meghatározza a befizetések határidejét.
2. A titkárság felkérheti a feleket később   , hogy az elvégzett tevékenységhez kapcsolódóan vagy a 

vita értékének változása esetén tegyenek hozzá a kezdeti alaphoz, és meghatározza a határidőt ezek 
befizetèsèhez.                                                                                                                                   

3. A Titkárság a Választottbírói Tanács által elrendelt záróelszámolási eljárás utàn  és az ítélet kihirdetèse előtt az 
eljárás költségeinek egyenlegét követeli meg, meghatározva a befizetések határidejét.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben előírt összegeket minden féltől egyenlő mértékben kérik, ha a Titkárság egyetlen 
vitás értéket határoz meg, amennyiben a felek  megfelelő kérelmeinek értéke szerint  azokat  összeadva  
hatàrozzàk meg , akkor  mindegyik féltől különböző összegben kérik őket az adott kérések értéke alapján. 

5. A befizetések igénylése céljából a titkárság több felet is egynek tekinthet, figyelembe véve a választottbíróság 
összetételét vagy a felek érdekeinek homogenitását. 

6. Egy fél motivált kérésére a Titkárság megengedheti, hogy az (1) és (3) bekezdésben említett összegekre banki 
vagy biztosítási garanciát biztosìtsanak , meghatározott feltételekkel.

    

44. CIKK – NEM TELJESÍTETT FIZETÉS
1. Ha Az egyik  fél nem fizeti meg a kért összeget, a titkárság azt kérheti a másik féltől, és határidőt szabhat meg a 

fizetésre, vagy ha korábban nem tette meg,  megoszthatja a jogvita értékét, és minden felet kötelez a megfelelő 
kérelmek értékével kapcsolatos összegre, a fizetési határidő meghatározásával.

2. A meghatározott határidőn belüli fizetés elmulasztása esetén a Titkárság felfüggesztheti az eljárást. 
A felfüggesztést a titkárság megszünteti, miután a teljesìtèst igazolták. 

3. A (2) bekezdésben előírt felfüggesztési rendelkezés közlésétől számított egy hónap elteltével, a felek letéte 
nélkül, a Titkárság, esetleg meghallgatva a választottbíróság - ha megalakult - kinyilváníthatja az eljárás 
befejezését, még ha csak arra a kérelemre is korlátozva, amelynek mulasztása van.  

45. CIKK - HARMADIK FÉL ÁLTALI FINANSZÍROZÁS
1. A választottbírósági eljárással és annak kimenetelével kapcsolatban harmadik féltől hitelt kapó félnek az eljárás 

kezdetén nyilatkoznia kell a kamarának a kölcsön fennállásáról és a hitelező személyèrol.
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VII. FEJEZET – SÜRGŐSSÉGI BÍRÓ

24

46. CIKK – SÜRGŐSSÉGI BÍRÓ 
1. Ha a választottbírósági megállapodás nem rendelkezik a felek eltérő megállapodásáról, a Választottbírák 

megerősítéséig a fél - akár a másik fél tàjèkoztatàsa nélkül is - kérheti Sürgőssègi Választottbíró kinevezését az 
intézkedések és határozatok elfogadására a 26 cikk szerint. A kérelem tartalmazza a felek és a választottbírósági 
megállapodás megjelölését, a kérelem alapjául szolgáló ténybeli elemeket és jogi okokat, valamint a csatolt 
tarifàn alapuló fizetési igazolást.

2. A Vàlasztottbìròi Kamara kinevezi a Sürgőssègi Választottbírót és összegyűjti a függetlenségi nyilatkozatot. 
A Titkárság a kérelmet és a csatolt dokumentumokat a benyújtástól számított 5 napon belül továbbítja a 
Választottbírónak.

3. A Választottbíró a dokumentumok kézhezvételétől számított 15 napon belül meghallgatja a feleket, és megteszi 
a legmegfelelőbb intézkedéseket, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérelem nyilvánvalóan megalapozott,  
elrendeli az òvintèzkedèseket, sürgős  és ideiglenes intézkedések előírását.

4. A megkereső fél kérelmére a választottbíró a dokumentumok kézhezvételétől számított öt napon belül a másik 
fél meghallgatása nélkül is meghozhatja a végzést, ha a kérelmező számára  a meghallgatàs komoly kárt okozhat. 
Ebben az esetben a Választottbíró azzal a rendelkezéssel, amely elfogadja a kérelmet, a következõ 10 napon 
belül  kituzi  a tàrgyalàst ès a beadványok benyújtására vonatkozó határidőket. A választottbíró a tárgyaláson 
vagy mindenképpen az azt követő 5 napon belül, a kontradiktorikus eljàràs soràn , végzéssel megerősíti, 
megváltoztatja vagy visszavonja a már megengedett rendelkezést.

5. A Választottbíróság határozatának sérelme nélkül, a Sürgőssègi Bìrò  végzése elrendelheti a Választottbírói 
Kamara által meghatározott eljárás költségeinek ideiglenes elosztását, valamint a felek részéről felmerült 
védelmi költségeket.

6. Mindegyik fél a függetlenségi nyilatkozat kézhezvételétől vagy a kifogás okának későbbi megismerésétől 
számított 3 napon belül benyújthatja a Választottbíró elleni motivált kifogását. A Választottbírói tanács a 
Választottbíróval folytatott konzultációt követően a lehető leghamarabb dönt a kérelemről. A kifogási kérelem 
elfogadása bármely rendelkezést érvénytelenné tesz.

7. A Választottbíró bármely rendelkezés nyújtását megfelelő garanciához kötheti.
8. A végzést a létrehozott Választottbíróság előtt lehet èszrevètelezni, módosítani és visszavonni. A 

választottbíróság felállításáig a Sürgőssègi Választottbíró a továbbra is illetékes a végzés módosításában és 
visszavonásában. 

9. A választottbírósági kérelem benyújtására vonatkozó egyidejű vagy későbbi kérelem kivételével a 
választottbírósági kérelmet a Titkárságon kell benyújtani a kötelező határidőn belül. A kérelem benyújtásától 
számított 60 nap, vagy a Sürgőssègi Választottbíró által kitűzött határidőn belül, de legalább 15 napon belül. 
Ennek hiányában a Sürgőssègi intézkedés elveszíti hatékonyságát.

10. A Választottbírói Kamara és a Sürgőssègi Választottbíró díjait az a fél előlegezi  meg, aki a kérelmet benyújtja. 
Amennyiben a rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a Szabàlyzat rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni a Sürgősségi bíróra.



VIII. FEJEZET - ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

47. CIKK - A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE 
1. A Választottbírósági Szabályzat szabályai a www.ica.center weboldalon való közzétételük napjától lépnek 

hatályba.   

2. A Vàlasztottbìròi Tanàcs kiegészítheti, módosíthatja és felválthatja ezeket a szabályokat, meghatározva az 

új szabályok hatálybalépésének dátumát.

3. A jelen Szabályzat bármilyen változása, kiegészítése vagy helyettesítése a hatályba lépésük után 

megindított eljárásokra vonatkozik, hacsak a felek másként nem állapodtak meg.
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MELLÉKLETEK

A -  MELLÉKLET A VITÁK ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ  KRITÉRIUMOK 
1. A felek által feltett valamennyi kérdés, kijelentès , elmarasztalàs,  hivatkozások  hozzájárulnak a jogvita 

értékének kialakításához.
2. Ha a fél elsődlegesen és másodlagosan tesz fel kérdéseket, a jogvita értéke szempontjából az egyetlen 

fő kérdést kell figyelembe venni.   
3. Ha a követelés tárgyát képező követelés összege vagy a kártérítés alóli kivétel megköveteli a fél által 

alternatívaként és nem alárendeltként előterjesztett több követelés előzetes értékelését, a vita értékét 
ezen igények értékének összege határozza meg

4. Ha a fél egy olyan követelés megállapítását kéri, amely deklaratív ítélethez vezet, büntetőítélet vagy 
az annak csak egy részére vonatkozó választójogi határozathoz, a követelés értékét a követelés teljes 
összege határozza meg.    

5. A kártérítésként igényelt követelés értékét nem számítják ki, ha az kisebb vagy egyenlő az ügyfél által 
kibocsátott követelés értékével. Ha nagyobb, akkor csak a többlet számoljàk bele

6. Ha egy fél a következtetések megadásakor módosítja a korábban benyújtott követelések értékét, akkor 
azoknak a követeléseknek az értékét szàmoljàk bele , amelyekkel kapcsolatban a Vàlasztottbìròsàg 
elvégezte az ellenőrzési tevékenységeket.     

7. Ha a vita értéke nem meghatározott és nem meghatározható , a Vàlasztottbìròi Kamara méltányossàgi 
alapon  állapítja meg. 

8. A Vàlasztottbìròi Kamara a vita értékét az előző bekezdésekben előírtaktól eltérő paraméterek alapján 
határozhatja meg, ha alkalmazásuk nyilvánvalóan mèltànytalan. 

B -  MELLÉKLET ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK: BELETARTOZÓ ÉS NEM BELETARTOZÓ 
1. Az árak tartalmazzák a következő adminisztratív költségeket: 

a) a jelen szabályzat Bevezetèsèben  meghatározott eljárások kezelése és lebonyolítása; 

b) dokumentumok átvétele és továbbítása;  

c) a dokumentumok formai szabályszerűségének ellenőrzése; 

d) a tàrgyalàsok összehívása és megtartása sajàt helyiségeiben;  

e) a személyzet jelenléte a tàrgyalàsokon és a d. pontban  említett tàrgyalàsok jegyzőkönyvezèsei

2. A következő tevékenységek vagy szolgáltatások nem tartoznak az igazgatási költségek körébe, és külön 

fizetési tételeket kell képezniük 

a) a felek által elégtelen példányszámban benyújtott okiratokról és dokumentumokról készült 

fénymásolatok, ideértve a Titkárság által a műszaki tanácsadó számára készített okiratok és 

dokumentumok másolatait; 

b) a dokumentumok okmànybèlyegènek szabályozása (az okmànybèlyeg elhelyezése).

3. A következő tevékenységek vagy szolgáltatások szintén nem tartoznak az igazgatási kiadások körébe, és 

külön fizetési tételek, ha kérik: 

a) meghallgatások rögzítése és a kapcsolódó szalagok átírása;                                                                                              
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b) tolmácsszolgáltatások; 

c) videòkonferencia; 

d) a Titkárság azon személyzetének utazási költségei, akik jelen lehetnek a helyiségeiken kívül tartott 

meghallgatásokon;  

e) okiratok és dokumentumok sokszorosítása az irat visszavètele esetén. 

C - MELLÉKLET  A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS DÍJSZABÁSA EURÓBAN 

A BEVEZETÉS 7. CIKKE SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK 
A Bevezetès 7. cikkében említett tevékenység esetében a 120,00 EUR  összeget (Afa nélkül) a kérelem 
benyújtásával együtt kell megfizetni.

VÁLASZTOTT BIRÓK ÉS SZAKÉRTŐK KINEVEZÉSE
magánjogi eljárásokban, tehàt nem a International Chamber of Arbitration Szabályzata kezeli őket: A rendes 
Választottbírósági eljáráshoz előirányzott igazgatási költségek érték szerint 50% -kal csökken. Abban az esetben, 
ha a választottbírósági kérelmet benyújtó félnek le kell mondania arról az alap kifizetése előtt,  a  Szabályzat 43. 
cikke szerint, meg kell fizetnie az International Chamber of Arbitration-nek  a nyújtott szolgáltatásért esedékes 
költségeket a Titkárság által meghatározott mértékben. 

A SÜRGŐSSÉGI BÍRÓ                                                                                                                                                                      
A rendes Választottbírósági eljárás költsége (egyszemèlyi választottbíróval) az érték szerint , 20% -kal 
megnövelve. A Választottbírói Kamara és a Sürgőssègi Választottbíró díjait a keresetet benyùjtò fél  előlegezi 
meg. A Döntőbizottság és a Sürgősségi Választottbíró díjai teljesek és tartalmazzák az adott költségeket. Ha 
kifejezetten nem írják elő, a Szabàlyzat rendelkezései  vonatkoznak a Sürgős Választottbíráskodásra amennyiben 
összeegyeztethető, a költségek vonatkozásában is.
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FÜGGELÉK  1  - A GYORSÍTOTT ELJÁRÁS SZABÁLYAI

1 CIKK A GYORSÍTOTT ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA 
1. Ha a Választottbíráskodási Szabályzat 34. cikke és e Függelék másként nem rendelkezik, az Eljárási 

Szabályzat a gyorsított eljárás szabályainak hatálya alá tartozó választottbíráskodásra alkalmazandó.            
2. A szabályzat 34. cikkében feltüntetett értéke 150 000,00 euro (az esetleges viszontkeresettel együtt).          
3. A Vàlasztottbìròi Tanàcs  a választottbírósági eljárás során bármikor, saját kezdeményezésére vagy egy 

fél kérésére, a Vàlasztottbíróság és a felek meghallgatását követően dönthet úgy, hogy a gyorsított 
eljárási rendelkezések megszűnnek az eljárásban. Ebben az esetben, kivéve, ha a Testület szükségesnek 
ítéli a Választott bíróság helyettesítését és / vagy újjáalakítását, a Választott bíróság továbbra is 

hivatalában marad. 

2. CIKK - A CIKK A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG MEGALAKÍTÁSA 
1. A Választottbíróság egy, a szabályzatban meghatározott szabályok szerint kinevezett Egyszemèlyi 

Választott bíróból áll.
2. A kinevezésről szóló értesítéstől számított 5 napon belül a Választottbírónak meg kell küldenie a 

Titkárságnak a kinevezés elfogadását, a függetlenségi nyilatkozattal együtt, és a Titkárság megküldi a 
feleknek a a Szabàlyzat szerint a  Választottbíró által továbbított információkat.

3. A választottbírósági székhelyet, amely lehet Olaszországban vagy külföldön, a felek a választottbírósági 
megállapodásban határozzák meg. Ennek hiányában a választottbíróság székhelye Róma.

4. A (3) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül a Döntőbizottság a választottbírósági székhelyet egy másik 
helyre is kijelölheti, figyelembe véve a felek kéréseit és minden egyéb körülményt.

5. A Választottbíróság előírhatja, hogy a tárgyalásokra vagy más eljárásokra a székhelytől eltérő helyen 
kerüljön sor. A Választottbírói Tanács kérésre beavatkozhat a választottbíróság székhelyével kapcsolatos 
sajátos kérdések megoldásàba. 

6. Külön rendelkezések hiányában a választottbíráskodás nyelve az olasz,  ès az alkalmazandó jog is  olasz.

3. CIKK – ELJÁRÁSMÓD       
1. A választottbírósági eljárás eljàràsrendnek megfelelő ,  összhangban kell lennie a jogszabályokkal, 

kivéve, ha a felek másként állapodnak meg a választottbírósági megállapodásban. 
2. A választottbíróság megalapìtàsàt követően a felek nem adhatnak be  új kereseteket, hacsak a 

választottbíróság erre engedélyt nem ad,  amely figyelembe veszi az  új kérelmek jellegét, az eljárás 
szakaszát, a költségekkel kapcsolatos következményeket. és egyéb releváns körülményeket.                                

3. A választottbíró a titkárság által elküldött aktusok és dokumentumok kézhezvételétől számított 15 
napon belül megjelenik a Választott bíróságon. A választottbírói Tanàcs  a Választottbíróság indokolt 
kérésére, vagy ha szükségesnek ítéli, hivatalból meghosszabbíthatja ezt a határidőt.

4. A választottbíróság saját belátása szerint meghozhatja az általa megfelelőnek ítélt eljárási 
ntézkedéseket, és amennyiben ez lehetséges, csak okirati bizonyítékok alapján határozhat a vitáról, és 
ha lehetséges, egyetlen tárgyalásra hívhatja be a feleket. A választott bíróság, ha szükségesnek ítéli, 
kinevezhet hivatalbòl Műszaki Szakèrtot.
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 4. CIKK – DÖNTÉS 
1. A választottbíróság által a végső határozat meghozatalának határideje a Választottbíróság 

megalakìtàsától számított kilencven nap.
2. A választottbírósági Tanàacs  meghosszabbíthatja a Választottbíróság indokolt kérelmére a 

határozathozatal határidejét, vagy ha szükségesnek ítéli, hivatalból.
3. A Választottbíróság dìjakat a közigazgatási díjak és a választott bírók által a csatolt gyorsított eljárás 

keretében fizetendő díjak alapján kell meghatározni.
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FÜGGELÉK  1  - GYORSÍTOTT ELJÁRÁSI DÍJAK 

FÜGGELÉK  1  - GYORSÍTOTT ELJÁRÁSI DÍJAK 
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ETIKAI KÓDEX

1 CIKK – AZ ETIKAI KÓDEX 
1. Aki elfogadja a Választottbírói kinevezést a International Chamber of Arbitration àltal  vezetett 

Választottbíróságon, függetlenül attól, hogy a párt, a többi választottbíró, a Vàlasztottbìròi kamara vagy 
más személy nevezte-e ki, vállalja, hogy a feladatàt a A kamara Szabályzata és a jelen Etikai Kódex 
szerintlàtja el 

2. Az Etikai Kódex vonatkozik a Vàlasztottbìròsàgi Kamara által a választottbírósági eljárásban kinevezett 
Hivatali Műszaki Szakèrtore is.

2 CIKK – A A FÉL ÁLTAL KIJELÖLT VÁLASZTOTTBÍRÓ 
1. A fèl  által kinevezett Választott bíró, akinek az eljárás minden szakaszában tiszteletben kell tartania 

a jelen Etikai Kódex által előírt összes kötelezettség, meghallgathatja a felet vagy annak kèpviselojet 
a Választottbíróság elnökének kinevezése alkalmával , ha erre felhatalmaztàk. A fél által szolgáltatott 
információk nem kötelező érvényűek a választottbíróra nézve.

3 CIKK – KOMPETENCIA 
1. A választottbíró, amikor elfogadja a megbìzàst, biztosnak kell lennie abban, hogy feladatait az 

igazságügyi funkciója és a vita tárgya által megkívánt kompetenciával tudja ellátni.

4 CIKK – RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÉS GONDOSSÁG  
1. Amikor a választottbíró elfogadja, biztosnak kell lennie abban, hogy a szükséges időt és figyelmet 

fordíthatja a választottbíráskodásra annak érdekében, hogy a megbízást a lehető leggyorsabban, 
szorgalmasabban és hatékonyabban elvégezze és befejezze.

5 CIKK – ELFOGULATLANSÁG 
1. A választottbíró, amikor elfogadja, biztosnak kell lennie abban, hogy feladatait az összes fél érdekében 

elvégzendő, az ítélkező funkcióban rejlő nélkülözhetetlen pártatlansággal látja el,  minden külső, 
közvetlen vagy közvetett nyomástòl védve statuszàt.

6 CIKK – FÜGGETLENSÉG 
1. A választottbíró, ha elfogadja, objektív módon abszolút függetlenséggel kell rendelkeznie. Az eljárásnak 

az eljárás bármely szakaszában, sőt a szerződés odaítélése után is függetlennek kell maradnia a 
fellebbezés időtartama alatt is.

7 CIKK - PÁRTLANSÁG ÉS FÜGGETLENSÉG 
1. Pártatlanságának és függetlenségének biztosítása érdekében a Választottbírónak, amikor elfogadja, ki 

kell adnia a Választottbírói tanács szabályzatai által előírt írásbeli nyilatkozatot.  
2. Bármilyen kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy nyilatkoznak-e tényről, egy körülményrol vagy 

viszonyrol, a nyilatkozat javára kell megoldani.
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3. Tényekről, körülményekről vagy kapcsolatokròl valò utòlagos megbizonyosodàs   , amelyeket be 
kellett volna jelenteni, a Vàlasztottbìròsàgi Kamara  értékelheti a Választottbíró akár hivatalból történő 
leváltásának okaként az eljárás során, valamint ùgy, hogy egy új eljárásban nem kerul  megerősítésre.

8 .CIKK - AZ ELJÁRÁS FOLYAMATA 
1. A Választottbírónak támogatnia kell az eljárás teljes és gyors lebonyolìtàsàt. Kivàltkèppen  meg kell 

határoznia a tàrgyalàsok  idejét és formàjàt  annak érdekében, hogy lehetővé tegye a felek részvételét a 

teljes egyenlőség és a kontradiktórius elv teljes tiszteletben tartása mellett.                                                        

9.CIKK – EGYOLDALÚ KOMUNIKÁCIÓ 
1. A választott bírónak az eljárás bármely szakaszában el kell kerülnie az egyoldalú kommunikációt 

bármelyik féllel vagy annak vèdojèvel , amennyiben ez megtortènik haladéktalanul   értesítenie kell a 
Választottbírói Kamaràt, hogy tàjèkoztatàst kuldjon a többi fél és a tobbi  választott bíróval  felè. 

10.CIKK – EGYEZSÉG 
1. A választottbíró mindig javasolhatja a feleknek a  megegyezès vagy a kibekules célszerűségét a 

jogvitàban, de ezzel nem befolyásolhatja dontèsuket, utalva arra, hogy már utalva arra, hogy már 
véleményt alkotott az eljárás kimeneteléről.

11.CIKK – DÖNTÉSHOZATAL 
1. A választottbírák véleményüket kifejtve és megvitatva meghozzàk az ítéletet.
2. Az dontèsi szakasz bizalmas. 
3. A Választottbírónak el kell kerülnie minden akadályozó vagy nem együttműködo magatartàst, biztosítva 

részvételèt  a dontèsi szakaszban. Ez nem érinti a választottbíróság többségi szavazatával hozott 
határozat esetén az ítélet aláírására vonatkozó hatáskörét.

12.CIKK - DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK 
1. A választottbíró nem fogadhat el semmiféle közvetlen vagy közvetett megállapodást a felekkel vagy 

azok védőivel a díjak és kiadások tekintetében.     
2. A Választottbíró díját kizárólag a Vàlasztottbìròi Kamara határozza meg az általa meghatározott 

Dìjtàblàzat szerint, amelyeket a Választottbíró jóváhagyottnak tekint, amikor elfogadja a kinevezést.    
3.  A Választottbírónak kerülnie kell az ésszerűtlen és indokolatlan kiadásokat, amelyek növelhetik az 

eljárás költségeit. 

13.CIKK – AZ ETIKAI KÓDEX MEGSÉRTÉSE 
1. A választottbíró, aki nem tartja be az Etikai kódex szabályait, akár hivatalból is leválthatja a Vàlasztottbìròi 

Kamara, amely a jogsértés súlyosságát és jelentőségét felmérve, megtagadhatja a megerősítést a későbbi 

eljárások során is. 
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