A választottbírósági díjakról, költségekről és a felek költségeiről szóló szabályzat
(Díjszabályzat)
1. § Fogalom meghatározások
(1) „Regisztrációs díj”: az eljárás megindításának feltételeként a keresetlevél benyújtásával
egyidejűleg befizetendő és vissza nem téríthető díj, ami része a választottbírósági díjnak.
(2) „Választottbírósági díj”: A Választottbíróság tevékenységével összefüggő általános költségek
(a választottbírók tiszteletdíja, a jogi és technikai munkatársak díjazása, az adminisztratív
szolgáltatások stb.) fedezésére szolgáló térítés, amelynek a felperes (viszontkereseti felperes)
részéről előlegként történő kifizetése az eljárás lefolytatásának feltétele. A választottbírósági díj
tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 55. §-ban meghatározott illetéket.
(3) „Választottbírósági költségek": Az eljárás során a Választottbíróságnál felmerülő egyéb
költségek, (a szakértői eljárásokkal, a nem magyar, német, orosz vagy angol nyelven folytatott
eljárással összefüggésben esetlegesen felmerülő többletköltségek /ld. az Eljárási Szabályzat
5. §/, az esetleges egyéb fordításokkal kapcsolatos kiadások, a tolmácsok, a szakértők és tanúk
díjazása, a választottbírók kiküldetési, utazási, tartózkodási költségei).
(4) „A felek költségei": Azok a költségek, amelyek a feleknél érdekeiknek a Választottbíróság
előtti védelme kapcsán merülnek fel (a felek kiküldetési díjai, az ügyvédek tiszteletdíjai stb.).
2. § A regisztrációs díj
(1) A regisztrációs díj a Díjszabályzat mellékletében meghatározott összeg, amit a felperesnek a
a Választottbíróság a Titkárság által közölt bankszámlájára kell átutalnia.
(2) A regisztrációs díj lerovására a választottbírósági díj lerovására vonatkozó szabályokat (3. §)
kell alkalmazni.
3. § A választottbírósági díj
(1) Az eljárás megindításának feltételeként a perértékhez igazodó módon megállapított
választottbírósági díjat kell fizetni a Választottbíróság a Titkárság által közölt bankszámlájára.
(2) A választottbírósági díj összegét a Titkárság a mellékelt díjtáblázat szerint állapítja meg.
(3) Idegen pénznemben meghatározott követelés esetén annak összegét a Titkárság a kereset
benyújtásának napján irányadó MNB deviza középárfolyamon számítja át forintra.
(4) A választottbírósági díj lerovása forintban történik.
(5) A választottbírósági díj megfizetése abban az időpontban tekintendő teljesítettnek, amikor a
felperes feltétlen megbízást adott saját országa bankjának az összeg átutalására, feltéve, hogy a
kérdéses összeg jóváírása a Választottbíróság számlájára a fenti időponttól számított harminc
napon belül jóváírásra kerül.

SZÉKHELY: 1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.
POSTACÍM: 1462 BUDAPEST, PF.: 540
TELEFON/TELEFAX: 061 459 7769
E-MAIL: TITKARSAG@ EAVB.HU WEB: WWW .EAVB.HU

4. § A választottbírósági díj csökkentése és részbeni visszatérítése
(1) Abban az esetben, ha a felperes legkésőbb az első tárgyaláson vonja vissza keresetét,
egyebek közt annak folytán, hogy a felek megegyezéssel rendezték vitájukat, valamint azokban
az egyéb esetekben, amikor a felek a Választottbírósággal a jelzett határnapig közlik, hogy
elállnak vitájuknak a választottbírósági úton történő elbírálásától, vagy az eljáró tanács az ügyet
ugyancsak legkésőbb az első tárgyaláson egyéb ok miatt megszünteti, a felperesnek
visszatérítendő – a regisztrációs díj és illeték nélkül számított – választottbírósági díj 50 %-a.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetében a választottbírósági díj részbeni visszatérítésére
vonatkozó határozatot az eljáró tanács az eljárás befejezéséről szóló határozattal együtt hozza
meg. Ha az eljáró tanács még nem alakult meg, a díj visszatérítésére vonatkozó határozatot a
Választottbíróság elnöke hozza meg.
(3) Amennyiben az eljáró tanács (i) saját hatáskörének hiánya miatt, vagy mert (ii) az eljárás
lefolytatása lehetetlen, az eljárást az első tárgyalást követően megszünteti, a felperesnek
(viszontkereseti felperesnek, beszámítási kifogást előterjesztő félnek) visszatérítendő a –
regisztrációs díj és illeték nélkül számított – választottbírósági díj 50 %-a. Abban az esetben, ha
az eljárás ítélet hozatala nélküli megszüntetésére (i) a felek első tárgyalást követően előterjesztett
közös kérelme alapján kerül sor, vagy (ii) azért kerül sor, mert a fél keresetétől az első tárgyalást
követően elállt és a másik fél az elállást nem ellenezte, a felperesnek (viszontkereseti
felperesnek, beszámítási kifogást előterjesztő félnek) visszatérítendő a – regisztrációs díj és
illeték nélkül számított – választottbírósági díj 25 %-a. Ebben az esetben a másik fél vagy felek
részére – a felek ellenkező megállapodása hiányában - az ügyben elvégzett ügyvédi munka a
választottbíróság becslése szerint szükséges, órában meghatározott időmennyiségének az eljáró
tanács mérlegelése alapján megállapított óradíjjal szorzott összegében jár ügyvédi munkadíj
címen költség.

5. § A választottbírósági díj viszontkereset, valamint beszámítási kifogás esetén
(1) Viszontkereset esetén ugyanazok a választottbírósági díjak nyernek alkalmazást, mint az
alapkereset esetében.
(2) Amennyiben a fél beszámítási kifogást terjeszt elő, az eljáró tanács a viszontkereset esetére
érvényes választottbírósági díj megfizetését írja elő a beszámítási kifogást előterjesztő fél terhére.
(3) Amennyiben a viszontkeresetet vagy a beszámítási kifogást érvényesítő fél a viszontkeresetre,
ill. a beszámítási kifogásra előírt díjat az eljáró tanács által megszabott határidőn belül nem rója
le, úgy a Választottbíróság a viszontkeresetet, ill. a beszámítási kifogást úgy tekinti, mintha azt
elő sem terjesztették volna.
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6. § A választottbírósági díj megosztása
(1) A választottbírósági díj – a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve – a pervesztes felet,
pervesztessége arányában terheli.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól az eljáró tanács indokolt esetben eltérhet.
(3) A választottbírósági díj megosztására nézve a felek a jelen szakasz (1) és (2) bekezdésében
foglalt szabálytól eltérően is megállapodhatnak egymás között.
(4) Ha az eljárás ítélet hozatala nélkül fejeződik be, a választottbírósági díj – a felek ellenkező
megállapodása hiányában – az azt megelőlegező felet terheli.

7. § A választottbírósági költségek
(1) A választottbírósági költségeket a felek a 6. § rendelkezéseinek megfelelően viselik.
(2) Amennyiben a választottbírósági eljárás nyelve nem magyar, angol, orosz vagy német
(Eljárási Szabályzat 5. §), úgy az idegen nyelv használata miatt esetleg felmerülő többletköltséget
a felek egyenlő arányban előlegezik, illetve viselik. Amennyiben az alperes az eljáró tanács e
költségek előlegezésére vonatkozó felhívásának a kitőzött határidőn belül nem tesz eleget, úgy a
költséget – az eljáró tanács felhívására – a felperesnek kell megelőlegeznie. Ha a felperes ezt
elmulasztja, az eljáró tanács határidő tűzésével felhívja a feleket, hogy eljárási nyelvként a
magyar, angol, orosz vagy a német nyelv valamelyikében állapodjanak meg. Ha a felek e
felhívásnak nem tesznek eleget, az eljáró tanács az eljárás nyelvét az adott ügy összes
körülményeire tekintettel a magyar, az angol, az orosz vagy a német nyelv valamelyikében maga
állapítja meg. Eljáró tanács hiányában a jelen bekezdésben meghatározott intézkedések a
Választottbíróság elnökének hatáskörébe tartoznak.
(3) Az eljáró tanács felszólíthatja a felperest előleg fizetésére az eljárás folytatásához szükséges
intézkedései költségeinek fedezésére. Az eljáró tanács felszólíthatja előleg fizetésére azt a felet
is, akinek valamely eljárási intézkedés teljesítésére vonatkozó indítványát az eljáró tanács
indokoltnak látja.
(4) A Választottbíróság felszólíthatja a külföldi lakóhelyű választottbírót jelölő felet, illetve külföldi
lakóhelyű elnök választása esetén a feleket a választottbíró, illetve az elnök utazási és
tartózkodási költségeinek, valamint a részére biztosított tolmács díjának megelőlegezésére.
Külföldi lakóhelyű elnök esetén a felek e költségeket 50-50 % arányban előlegezik.
(5) A választottbírósági költségek abban a pénznemben állapítandók meg, amelyben felmerülnek
és a a Választottbíróság a Titkárság által közölt bankszámlája javára fizetendők.
(6) A költségek és költségelőlegek lerovására nézve irányadó a 3. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezés.
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8. § A felek költségei
A felek indokolt költségeinek a viselésére a 6. § rendelkezései az irányadóak.

9. § Kivételek
A Választottbíróság a 6., 7. és 8. szakaszokban foglalt rendelkezésektől eltérően kötelezheti a
felet olyan többletköltségek megtérítésére, amelyek a fél célszerűtlen, indokolatlan vagy
rosszhiszemű eljárási cselekményei folytán keletkeztek. Ilyennek minősülnek – egyebek mellett –
azok az eljárási cselekmények, amelyek többletköltségeket okoznak a szükségtelennek bizonyult
perbeli intézkedések foganatosítása révén (így például az eljárásnak az ügy körülményeivel nem
indokolt elhúzása folytán).
10. § A választottbírói tiszteletdíj előlegezése
Az eljáró tanács (egyesbíró) igénye esetén a Választottbíróság Elnöksége elrendelheti, hogy a
meghozott részítélet alapján az eljáró tanács (egyesbíró) arányos választottbírói
tiszteletdíjelőlegben részesüljön.
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