AZ ENERGETIKAI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ELJÁRÁSA
TITKÁRSÁG
FELPERES
- Keresetlevél benyújtása,
annak az alperes részére
megküldése
- Regisztrációs díj átutalása

Választottbíró jelölése a
keresetben, vagy kérelem az
iránt,
hogy
a
Választottbíróság
jelöljön
választottbírót

-

Keresetlevél érkeztetése
A beérkezés visszaigazolásának és a
díjkalkuláció megküldése felperesnek
A választottbírósági díj beérkezését
követően a keresetlevél és a
választottbírók névjegyzékének megküldése alperesnek

VÁLASZTOTTBÍRÓ JELÖLÉSE
Ha nem vállalja/akadályoztatva van: a
felek felhívása új választottbíró jelölésére,
ennek eredménytelensége esetén a
Választottbíróság jelöl

ALPERES
Alperesi válaszirat

Választottbíró jelölése a
válasziratban/ellenkérelemb
en, vagy kérelem az iránt,
hogy a Választottbíróság
jelöljön választottbírót
(a kereset kézhezvételétől sz.
30 napon belül +15 napos
póthatáridő tűzhető)

ELJÁRÓ TANÁCS MEGALAKULÁSA
-

Általában 3 tagú
A kijelölt választottbírók megválasztják
az eljáró tanács elnökét

TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
-

-

Az eljáró tanács szükség esetén
előkészítő cselekményeket foganatosít
(felhívás nyiltkozattételre,
bizonyítékok előterjesztésére,
ideiglenes intézkedés stb.)
Felek idézése a tárgyalásra

ALPERES
Viszontkeresetet,
beszámítási kifogást
terjeszthet elő

TÁRGYALÁS
TÁRGYALÁS ELHALASZTÁSA
Szükség esetén, a felek
kérelmére, vagy hivatalból,
végzéssel

ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE
A felek kérelmére, vagy
hivatalból, meghatározott ideig,
vagy meghatározott esemény
bekövetkeztéig

-

Nem nyilvános
A felek távollétében is megtartható (ha
szabályszerűen lettek idézve)
Felek együttesen kérhetik a tárgyalás
tartás nélküli döntéshozatalt
Bizonyítás lefolytatása

ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE
(ÚJ LAPON)

ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE

ÍTÉLETHOZATAL
-

Zárt ülésen, szavazattöbbséggel
Az ügy érdemében

Teljesítése: 15 napon belül (kiv.ha az
ítélet más határidőt állapít meg)

VÉGZÉS HOZATALA
Az eljárás megszüntetése
hozatala nélkül:
- Egyezség
- Megállapodás az eljárás
megszüntetésében
- Hatáskör hiánya

AZ ÍTÉLET KIHIRDETÉSE
A tárgyalás berekesztését követő 30
napon belül, írásban

KIEGÉSZÍTÉS,

ÉRTELMEZÉS

KIJAVÍTÁS
Kiegészítő ítélet: ha
valamely követelés
tárgyában nem született
döntés
Kijavító végzés: ügy
lényegét nem érintő
elírási, számítási hiba

AZ ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSA
A választottbírósági ítélet hatálya
ugyanaz, mint a jogerős bírósági
ítéleté. Az ítélet ellen nincs helye
fellebbezésnek vagy
felülvizsgálati kérelemnek.

Ítélet kézhezvételétől
számított 30 napon belül
lehet kérni.

ítélet

1. A választottbírósági eljárás a keresetlevélnek a benyújtásával indul meg.

A keresetlevelet – a Választottbíróság Titkárságához történt benyújtásával egyidejűleg – a felperes köteles az alperesnek is
ajánlottan, tértivevénnyel megküldeni, valamint a Díjszabályzat mellékletében meghatározott összegű regisztrációs díjat a
Választottbíróság számlájára átutalni, és az ezekről szóló igazolások másolatát a Választottbíróság Titkárságának
megküldeni.

2. Keresetlevél érkeztetése, alperes részére megküldése




A keresetlevél kézhezvételét a Titkárság visszaigazolja felperesnek és megküldi a számára a díjkalkulációt.
A választottbírósági díj beérkezését követően a Titkárság értesíti az alperest és megküldi neki a keresetlevél, valamint
mellékletei egyik példányát, továbbá a választottbírók névjegyzékét.
Egyúttal felhívja az alperest, hogy terjessze elő válasziratát.

3. A keresetlevél megvizsgálása



Ha a keresetlevél nem felel meg az Eljárási Szabályzatban foglalt követelményeknek, a Választottbíróság megfelelő
határidő tűzése mellett felszólítja a felperest a megállapított hiányok pótlására.
A hiánypótlási határidő nem haladhatja meg a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napot.

4. Az alperes válaszirata



A kereset kézhezvételétől számított 30 napon belül kell előterjesztenie ellenkérelmét, a megfelelő bizonyítékokkal
alátámasztva. (A felperes kérelmére határidő 15 napra rövidíthető; az alperes kérelmére pedig 15 nappal
meghosszabbítható.) Az ellenkérelemben hatásköri kifogás terjeszthető elő.
Ha az alperes nem terjeszt elő ellenkérelmet a határidőn belül, a Választottbíróság a rendelkezésre álló iratok alapján fog
dönteni.

5. A választottbírók kijelölése





A választottbíróság általában 3 tagú tanácsban jár el, amelybe az alperes és a felperes is jelöl egy-egy választottbírót,
akik majd megválasztják a tanács elnökét.
Ha a felek nem kívánnak jelölni választottbírót, a Választottbíróság póthatáridőt tűz, ennek eredménytelen eltelte után
maga jelöl választottbírót.
A felek kérhetik, hogy helyettük a Választottbíróság jelöljön választottbírót.
Akkor is a Választottbíróság jelöli ki a választottbírót, ha a fél által jelölt választottbíró akadályoztatva van, vagy nem
vállalja.

6. Az eljáró tanács megalakulása




A választottbírók megválasztják az eljáró tanács elnökét.
A tanács megalakulásától kezdve minden intézkedést az eljáró tanács teszi meg.
A tanács elnöke jogosult saját hatáskörében az ügy érdemi eldöntését nem befolyásoló eljárási intézkedéseket tenni.

7. A tárgyalás előkészítése




Az eljáró tanács ellenőrzi a tárgyalás előkészítése érdekében tett intézkedéseket és szükség esetén további előkészítő
cselekményeket foganatosít, így egyebek között felhívja a feleket írásbeli nyilatkozatok, bizonyítékok és egyéb kiegészítő
iratok beterjesztésére.
Az eljáró tanács dönti el, hogy a felek a keresetlevélen és a válasziraton kívül milyen további beadványokat kötelesek
vagy jogosultak benyújtani, és megszabja ezek benyújtási határidejét is.
A választottbírósági tárgyalás időpontjáról és helyéről a feleket idézés útján kell értesíteni, oly módon, hogy mindegyik
félnek legalább 15 nap álljon rendelkezésére a tárgyalásra történő felkészülésre.

8. A tárgyalás lefolytatása







A tárgyalás nem nyilvános.
A tárgyaláson az eljáró tanács elnökén, tagjain, a feleken, a felek képviselőjén, a beavatkozón, a beavatkozó
képviselőjén, a jegyzőkönyvvezetőn, a tolmácson és esetenként a szakértőn és a tanúkon, valamint a választottbíróság
elnökén kívül csak olyan személy lehet jelen, akinek a jelenlétéhez mind az eljáró tanács, mind pedig minden fél
hozzájárult.
A választottbírósági tárgyalás megtartható a szabályszerűen értesített fél távollétében is.
A felek együttes írásos bejelentéssel kérhetik, hogy az eljáró tanács szóbeli tárgyalás tartása nélkül, az iratok alapján
határozzon az ügyben. Az eljáró tanács ilyen esetben is kitűzheti az ügyet szóbeli tárgyalásra, ha az ügy elbírálásához ezt
szükségesnek tartja.

9. Viszontkereset és beszámítási kifogás



Az alperes az alapkereset tárgyában megtartott szóbeli tárgyalás berekesztéséig viszontkeresetet terjeszthet elő,
amennyiben a Választottbíróságnak a viszontkereset elbírálására hatásköre van.
Az alperes jogosult beszámítási kifogást is előterjeszteni a felperessel szembeni lejárt és egynemű követelései
tekintetében, amennyiben ezen igények elbírálására a Választottbíróság hatásköre fennáll.

10. Bizonyítás






A bizonyítás módját az eljáró tanács állapítja meg.
A választottbírók meggyőződésük szerint mérlegelik a bizonyítékokat.
A fél köteles bizonyítani azokat a körülményeket, amelyekre követelése vagy védekezése megalapozásául hivatkozik.
Az eljáró tanács felszólíthatja a felet további bizonyítékok beterjesztésére, elrendelheti szakértői vélemény beszerzését,
bekérhet bizonyítékokat harmadik személyektől és elrendelheti tanúk kihallgatását.
Amennyiben a fél az előírt bizonyítékot az eljáró tanács által előírt határidőre nem terjeszti be, az eljáró tanács határozatát
a már rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján hozhatja meg.

11. A tárgyalás elhalasztása

Az eljáró tanács szükség esetén a felek kérelmére vagy hivatalból végzéssel elhalaszthatja a tárgyalást.

12. Az eljárás felfüggesztése

Az eljáró tanács az eljárást a felek közösen előterjesztett kérelmére vagy hivatalból meghatározott ideig, vagy meghatározott
esemény bekövetkeztéig felfüggesztheti.

13. Az eljárás befejezése

Az eljáró tanács az eljárást ítélettel vagy végzéssel fejezi be.

14. Ítélethozatal




Ítéletet hoz az eljáró tanács abban az esetben, ha érdemben dönti el a jogvitát vagy a felek ítélet hozatalát kérik a közöttük
létrejött egyezségnek megfelelően.
Ha az eljáró tanács a jogvita körülményeit megfelelően tisztázottnak tekinti, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja,
berekeszti az eljárást és határozatot hoz.
Az ítéletet az eljáró tanács szavazattöbbséggel, zárt ülésen hozza. Ha nem alakul ki többségi vélemény, az eljáró tanács
elnökének a véleménye szerint hozza meg ítéletét a Választottbíróság.

15. Végzés hozatala



Ha az eljáró tanács az ügyben nem hoz ítéletet, az eljárást végzéssel fejezi be
Továbbá, ha az eljárás megszüntetéséről végzéssel dönt, amennyiben:
a) a felperes nem terjesztette elő vagy visszavonta keresetét, kivéve, ha az alperes ez ellen kifogással él és az eljáró
tanács az ügy érdemi eldöntéséhez fűződő jogos érdekét elismeri, vagy
b) a felek olyan egyezséget kötöttek, amely ítéletbe foglalását nem kérték, vagy
c) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, vagy
d) megállapítja saját hatáskörének hiányát, vagy
e) a Választottbíróság úgy ítéli meg, hogy az eljárás folytatására bármely okból nincs szükség vagy az lehetetlen
f) a jogelőd tekintetében, ha a jogutód perbe lépett és ha az egyébként lehetséges vagy szükséges.

16. Az ítélet kiegészítése, kijavítása, és értelmezése




Az eljáró tanács a fél kérelmére kiegészítő ítéletet hozhat abban az esetben, ha a választottbírósági ítélet nem tartalmaz
döntést a felek valamennyi követelése tárgyában.
Az eljáró tanács a fél kérelmére vagy hivatalból végzéssel javítja ki a választottbírósági ítélet szövegében előforduló
nyilvánvaló leírási hibákat vagy elírásokat, amelyek az ügy lényegét nem érintik, valamint a számítási hibákat.
A felek bármelyike egy alkalommal kérheti az eljáró tanácsot, hogy az ítélet meghatározott része vagy pontja tekintetében
adjon írásbeli értelmezést. (az ítélet kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet kérni)

17. Az ítélet végrehajtása




A választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté.
A Választottbíróság ítélete végleges és kötelező, az ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálati eljárás
kezdeményezésének nincs helye, a felek annak önként tartoznak eleget tenni.
A végrehajtásra egyébként a végrehajtás helyén a bírósági határozatok végrehajtására vonatkozó jogszabályok irányadóak.

