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Visszaállították a választottbíráskodás állami
szerződésekkel kapcsolatos korábbi hatásköreit
Magyarországon
A nemzeti vagyonról szóló törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett – nagy port kavart –
módosítása a nemzeti vagyonnal kapcsolatos jogviták rendezése vonatkozásában kizárta a
választottbíráskodás lehetőségét. A korlátozás –, amely súlyos jogbizonytalanságot okozott pl.
bizonyos állami építési beruházásokkal kapcsolatos jogvitáknál– sokak szerint ellentétes volt
Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel és magával az Alaptörvénnyel is.
2015. március 19-én lépett hatályba a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával
kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
„salátatörvény”, amely visszaállította a választottbíráskodás korábbi hatásköreit
Magyarországon. Ezzel megszűnt az a csaknem két és fél éven keresztül fennállt kedvezőtlen
jogi környezet, amely jelentősen korlátozta a választottbírósági tevékenységet hazánkban.
A jelenleg hatályos nemzeti vagyonról szóló törvény szerint, amennyiben nemzetközi
szerződés eltérően nem rendelkezik, Magyarország határa által körbezárt területen lévő
nemzeti vagyonra vonatkozó polgári jogi szerződésben a nemzeti vagyonnal rendelkezni
jogosult irányadóként kizárólag a magyar nyelv és a magyar jog alkalmazását, jogvita esetére
kizárólag a magyar bíróság joghatóságát kötheti ki. A magyar bíróság joghatóságának
kizárólagossága nem érinti a választottbíróság kikötésének jogát.
Egyelőre kérdéses, hogy a szerződő felek mennyiben fognak élni a régi-új lehetőséggel pl. az
állami építési megrendelések esetében.
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