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1. A kutatási témaválasztás indoklása 

 

Az elmúlt tizenöt év alatt számos magyar exportáló vállalatnál (döntıen kis és 

középvállalkozásnál) végeztem tanácsadói munkát. Tevékenységem révén két 

felismerés fogalmazódott meg bennem. Egyrészt úgy találtam, hogy a relatív 



tudáshiány az a tényezı, amely a nemzetközi kereskedelemben, az export piacokért 

küzdı cégeket megakadályozza abban, hogy érdekeiket hatékonyan érvényre 

juttassák. Másrészt, az is világossá vált, hogy bizonyos kereskedelmi és pénzügyi 

konstrukciók, a felek döntési illetve cselekvési szabadságát tekintve, nem 

biztosítanak egyenrangú pozíciókat, jogilag nem kiegyensúlyozottak.  

A megoldásra váró vitás illetve peres ügyek elıször az okmányos 

meghitelezés egyensúlytalanságaira hívták föl a figyelmet, és e problémák révén 

váltam az okmányos meghitelezés – közkedvelt nevén az L/C – elkötelezett 

„kedvezményezetti-aktivistájává”.  

Bár a kereskedelmi hitellevél1, késıbb az okmányos meghitelezés 

kialakulásának folyamatát, szabályozását és mőködési mechanizmusait – a hatékony 

gazdasági kompromisszum keresés technikáit – egyre nagyobb csodálattal 

szemléltem, mégis az áttanulmányozott esetekbıl lassan kirajzolódott, hogy az a 

személy, akinek ebben az instrumentumban fizetést ígérnek, és akinek az érdekében 

elméletileg ez a rendszer mőködésbe lép, valójában „háttérbe szorított” szereplı, 

olyan aktor, akit a nem írott szokásjog illetve az apró, rejtett szerzıdéses feltételek és 

kondíciók „gúzsba kötnek”, néha még elismert jogától is megfosztanak. Amikor e 

véleményemnek elıször hangot adtam, az aktuális elıadás résztvevıi –bankok és 

vállalatok jogászai, gyakorló okmányos kollégák2, üzletkötık és bonyolítók3- szinte 

azonnal két „ellenséges” táborba tömörültek és olyan parázs vita alakult ki közöttük, 

amelyet csak hosszú órák alatt lehetett nyugvópontra vinni. Ez az elıadás egész 

életemre szólóan meghatározó élménnyé vált, mert egyértelmővé tette, hogy 

valójában nem ismerem az okmányos meghitelezést. Ahogy az évek során lépésrıl-

lépesre haladtam elıre az akkreditív világában, úgy vált meggyızıdésemmé, hogy a 

konstrukció haldoklik. Visszaszorulásának okát egy központi problémában lehet 

megragadni, nevezetesen, hogy az L/C az évek hosszú során lassan céltévesztetté, 

szinte „kedvezményezett-ellenessé” vált, azaz minden szereplıt, így különösen a 

részes bankokat és magát a megbízót is, sokkal nagyobb erıvel képviseli és védi, 

mint azt a személyt, aki értéket (árut és szolgáltatást) termel,gyárt, szállít, és birtokba 

ad. Úgy véltem, hogy a bankok figyelmét haladéktalanul föl kell hívni erre a 

                                      
1 Commercial letter of credit, késıbb documentary credit 
2 Bár sohasem dolgoztam bankban, mégis szeretném e nagy tudású szakembereket szerénytelenül kollégáimnak 
tekinteni és hívni. Precizitásuk, felkészültségük és gyakorlati tudásuk hatalmas kincs.  
3 Tudatosan szeretném a régi terminológiát használni, tekintettel arra, hogy ezeknél a szakembereknél, akik 20-
30 éve dolgoznak a magyar exportban fölbecsülhetetlen tudás és ismeretanyag halmozódott föl. 



problémára azzal a céllal, hogy az instrumentum – amely egyidejőleg egy elınyös 

banki üzletág is - ne veszítsen vonzerejébıl. Sajnos erıfeszítéseimet nem koronázta 

siker. Miközben közismert ténnyé vált, hogy az akkreditíves kibocsátások száma és 

értéke évrıl-évre közel 15-20%-kal csökken4, a szakmai közvélemény sokáig nem 

kereste annak az okát, hogy miért fordulnak el az exportırök az akkreditívtıl, a 

feltételen és visszavonhatatlan bankgaranciák irányába. Amikor a Nemzetközi 

Kereskedelmi Kamara (ICC) szaktudósai, és bankárai érzékelték ezt az irányváltást, 

és a folyamatot vissza akarták fordítani5, ezek az általam nagyra becsült 

szakemberek, a jelen disszertáció gyakorlati „professzorai” sajnálatos módon nem ott 

keresték a megoldást, ahol azt –meglátásom szerint –kellett volna. Bár az új 

szokvány, az UCP 600 bizonyos mértékben sokkal inkább „user-friendly”, mint a 

korábbi szabályok, mégis ez a felhasználó-barátság ismételten a megbízóra, és a 

résztvevı bankokra szőkül le. 

Ahogy a magyar és külföldi cégek érdeklıdése egyre inkább a bankgaranciák 

felé fordult, úgy találtam rá egy olyan különleges személyi biztosítékra, a standby 

letter of credit-re, amely képes arra, hogy optimális kompromisszumot találjon a 

garanciák „kegyetlen”6 természete és a hitellevelek okmány központúsága között.  

Elterjedésében és közkedveltségében meghatározó szerepet játszott a 

globalizáció, az amerikai pénzintézetek leánybank alapításai, a „mergers and 

acquisitions”, és a világkereskedelmi folyamatok integrációja is. Ugyanakkor a 

bankok és ügyfeleik idıközben nagy jártasságra tettek szert a „letter of credit”, 

késıbb a „documentary credit” használatában, megértették annak fundamentumát, a 

mögöttes ügylettıl való elválását, és nem utolsósorban a „principle of 

independence”7 elvébıl adódó biztonságot.  

Bár a „standby letter of credit” a „letter of credit”-bıl fejlıdött ki, mégsem 

fizetési mód, hanem biztosíték, amelyet a felek szerzıdésszegés esetére, mint 

szerzıdést biztosító mellékkötelezettséget rendelnek alkalmazni. Feltételes 

kötelezettségvállalás, amely akkor lép mőködésbe, ha egy kedvezıtlen esemény, az 

ún. biztosított esemény bekövetkezik, azaz valamelyik szerzıdı fél nem teljesíti 

                                      
4 Melynek oka a globalizációban is keresendı, hiszen a multinacionális vállalatok egymás közötti leányvállalati 
elszámolási forgalmukban, sokkal szívesebben használják az okmányos beszedvényt, vagy a váltót vagy 
egyszerően csak átutalást, mely ebben a relációban nem hordoz kockázatot. 
5 Megkezdıdik az akkreditíves szokvány az UCP 500 revíziója és vitája 
6 Banki szakemberek a bankgaranciákat csıre töltött és homlokukhoz szorított revolvernek tartják. Megjegyzem 
ez a vélekedésük sok szempontból helytálló, különösen, ha a bankgaranciák alapvetésére gondolunk: Fizess 
most és pereskedj késıbb!”. 
7 A mögöttes ügylettıl való függetlenség elve 



vállalását akár neki felróható okból, akár tıle függetlenül bekövetkezı események, 

cselekmények, például „force majeure” miatt. Miközben ugyanis a „documentary 

credit” mindig valamilyen pozitív történést, például áruszállítást tételez föl, addig a 

„standby letter of credit” ún. „default instrument”8, amely akkor aktiválódik, ha 

valamely elırelátható és definiált negatív esemény bekövetkezik, például a financial 

standby-ok esetében tipikusan, ha a vevı nem fizet.  

A „standby letter of credit” értéke, azaz a benne foglalt „kártalanítási” ígéret 

érvényesíthetıségének biztonsága azonban azon személy „értékéhez” igazodik, aki 

a saját nevében teszi meg fizetési ígéretét. Ily módon a szerzıdı feleknél jelentkezı 

kockázattartalom áttelepítıdik egy harmadik, kívülálló személyre, az instrumentum 

kibocsátójára. Ha azonban a nyitó9 gazdasági érdekei, illetve jogi viszonyrendszere 

miatt függésben marad attól a személytıl, akinek a nem-teljesítésére10 fizetést ígért, 

akkor az instrumentum értelmét veszti, hiába veszi át a „standby letter of credit” az 

akkreditív két alapvetését, a „principle of independence” és a „strict 

compliance”11elvét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A kutatási célkitőzései 

 

A jelen értekezés kettıs célt tőzött ki maga elé. Egyrészt be kívánja mutatni e 

különleges személyi biztosíték, a standby letter of credit12 jogi alapvetését, 

alkalmazásának jellemzı területeit és mőködésének fı folyamatait, másrészt rá kíván 

világítani a pénzügyi instrumentum szabályozásában rejlı belsı ellentmondásokra.  

                                      
8 Hibából, mulasztásból vagy nem-teljesítésbıl eredı károk biztosítására kialakított pénzügyi termék 
9 Általában pénzintézet, de az Egyesült Államokban magánszemélyek, és vállalatok is bocsáthatnak ki standby 
L/C-ket 
10 „non-performance” 
11 Okmányok betőszerinti vizsgálata 
12 A disszertációban standby L/C-nek rövidítve 



Az elemzéshez azonban nem az un. tradicionális módszert használja, 

nevezetesen azt a szakirodalomban általánosan alkalmazott vizsgálati metódust, 

melynek során a szerzık az irányadó szokvány, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 

által publikált ISP 9813 rendelkezéseit pontról-pontra, elsıdlegesen finanszírozói 

szemszögbıl és jellemzıen az okmányos meghitelezés felfogásában14 tekintik át.  

A szerzı a fenti megközelítést egyrészt azért vitatja, mert az a standby letter 

of credit-et kiszakítja az adott kereskedelmi és pénzügyi ügyletbıl, másrészt, mert ez 

a metódus fölerısíti azt a nem kívánatos tendenciát, amely a garanciák 

„akkreditívesítésének”15 irányába halad.  

A jelen értekezés foglalkozni kíván azzal a fejlıdési úttal is, amelynek során 

az instrumentum leszakad az okmányos meghitelezésrıl, és elnyeri új, önálló 

arculatát, jogi karakterét.  Ez az evolúciós folyamat azonban még nem zárult le, 

amelyet hően tükröznek a „standby letter of credit”-et szabályozó jogi megoldások, 

törvények és szokványok antagonizmusai.  

A „standby letter of credit” világhódító útja során behatolt az európai, az ázsiai 

jogrendszerekbe is, és ez az angolszász jogfelfogásban kialakult biztosíték számos 

probléma elé állította az egyes államok bíróságait. Miközben az Egyesült Államokban 

még folyt a fogalom definiálása, és elhatárolása a „commercial letter of credit”-tıl, a 

világ számos országának bírósága, „szemét az amerikai ítéletekre vetve” 

megpróbálta beilleszteni ezt az új pénzügyi instrumentumot a saját nemzeti 

jogrendjébe. Azt gondolhatnánk, hogy ez az adaptálás az angolszász országokban 

játsznyi könnyedséggel ment végbe, és bár igaz, hogy Kanada, Ausztrália viszonylag 

gyorsan ültette át az amerikai bíróságok által megfogalmazott normákat a saját 

jogrendjébe, mégis Anglia a mai napig adós maradt az ilyen típusú független 

személyi biztosíték fogalmának megalkotásával és továbbra is ragaszkodik a 

„guarantee”16, illetve a „commercial letter of credit” tradicionális intézményéhez.  

Az Egyesült Államok pénzintézeteinek „letter of credit” kibocsátásait 

szemlélve, megállapítható, hogy a „performance” illetve a „financial standby letter of 

credit” kibocsátások17 értéke közel húszszorosan meghaladja a „commercial letter of 

credit” nyitások összegét. A „standby letter of credit” piaci hódító útját és jelenlegi 

                                      
13 ICC International Standby Practices 
14 Az akkreditívre vonatkozó vizsgálati módszerek, a….tükrében 
15 Mindez jól érzékelhetı az ICC garanciákra vonatkozó szokványának az URDG jelenleg folyó vitája során 
16 a kezesség 
17 FDIC Statistics on Depository Institutions Report 2008. III. negyedév 



domináns szerepét a személyes biztosítékok nemzetközi piacán elsıdlegesen az 

indokolja, hogy az akkreditívvel ellentétben, képes volt erıegyensúlyt teremteni a 

felek között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a jogi kiegyensúlyozottság csupán 

egy pillanatnyi állapot, amelyben hol a bankok, hol a kedvezményezettek javára 

billen a mérleg nyelve. Amikor a „standby letter of credit”-ben felborul a jogi és a 

gazdasági egyensúly, és vita, majd per keletkezik, az eljáró bíróságok nem pusztán a 

felek egyenjogúságát állítják helyre, de minden egyes alkalommal hitet tesznek az 

instrumentum absztrakt természete, az alapügylettıl való függetlensége mellett.  

Az értekezés ezeket az izgalmas és feszültségektıl terhes helyzeteket 

boncolgatja, és arra keresi a választ, hogy milyen körülmények, és jogi 

feltételrendszerek egyidejő megléte mellett maradhat ez a feltételes, szerzıdést 

biztosító és ily módon az alapügylettıl függı mellékkötelezettség, mégisfeltétlen és 

független. 

A szabályozás kialakulatlansága, a szakmai közvéleményben jelen lévı 

félreértések, és a „standby letter of credit” alapos ismeretének hiánya, táptalajt 

biztosított az egész világot behálózó, sejtszerően építkezı és burjánzó 

csalássorozatok18 megjelenéséhez is.  

A jelen disszertáció igyekszik bemutatni az instrumentumra épülı, és jól 

tipizálható bőncselekményformákat is, rávilágítva, hogy egyre gyakoribb 

felbukkanásuk hátterében a jogi megítélések bizonytalanságai, a szakirodalom 

tévedései és a szakemberek félrevezetı megnyilatkozásai állnak. 

A disszertáció határozott céljának tekintette, hogy a módosító és kiegészítı 

javaslatok megfogalmazásával útját állja, a jelenleg az ISP 98-ban lappangva 

megbújó egyensúlytalanságok kifejlıdésének, mert azok - ellenkezı esetben- az 

instrumentum lassú, de biztos elsorvadásához vezetnek.  

3. A kutatás hipotézisei 

 

A jelen dolgozatban a szerzı azt kívánja bizonyítani, hogy a „standby letter of credit”  

 

1. speciális garanciaszerzıdés és 

2. absztrakt jogviszony. 

 

                                      
18 „high yield investment fraud” 



A két alaptézis további segítı jellegő altézisek megfogalmazását is szükségessé 

teszi, így a disszertáció bizonyítani kívánja, hogy a standby letter of credit 

egyidejőleg megırzi 

 

1. feltételes kötelezettségvállalás és  

2. szerzıdést biztosító mellékkötelezettség jellegét is. 

 

Fıtézisek: 

 

1. A „standby letter of credit” olyan szerzıdés, amely a nyitó és a 

kedvezményezett között hoz létre jogviszonyt. A szakirodalom egységesen a nyitó 

visszavonhatatlan fizetési ígéretérıl beszél, ugyanakkor az ISP 98-ban és az 

UNCITRAL Egyezményben19 is megjelenik az „undertaking”, azaz a „vállalás” 

fogalma. Egyetlen amerikai szerzı sem vitatja, hogy a felek között, a polgári jognak 

alávetett szerzıdés jön létre, miközben az európai szerzık, illetve a banki 

szakemberek többnyire a nyitó egyoldalú kötelezettségvállalásának koncepciójából 

kiindulva kártalanítási ígéretrıl - egy, a biztosítási szerzıdéshez hasonlatos, de 

rendkívül speciális és ezért a polgári jog szerint talán nem is nevesíthetı 

szerzıdéstípusról - beszélnek. A jelen értekezésben a szerzı rávilágít arra, hogy a 

„standby letter of credit”-ben egzaktan definiálható az a feladat20, amelynek 

elvégzésére a nyitó kötelezi magát, és amelynek hiánytalan teljesítése esetén 

jogosult kizárólag díjazásra. A disszertáció elsı fıtézise szerint a „standby letter of 

credit”-ek a garanciák rendszertani csoportjába tartozó, független személyi 

biztosítékok. Ez az állítás megteremtheti annak a lehetıségét, hogy az instrumentum 

szervesen be tudjon illeszkedni olyan jogi környezetbe is, amely az angolszász 

felfogástól idegen. Minderre a „standby letter of credit” világmérető elterjedése miatt 

mutatkozik nagy igény, de nem szabad elfelejtkezni azokról a hatásokról sem, 

amelyek az ügylet lezárásakor a (volt) kedvezményezett, illetve a (volt) nyitó jogaiban 

és kötelességeiben keletkeznek. 

 

2. Az absztrakt jogviszony kifejezés arra utal, hogy a „standby letter of credit”-

ben megtestesülı vállalás, amely egy elıre pontosan meghatározott pénzösszeg 

                                      
19 UNCITRAL Convention on Independent Guarantees 
20 Megkockáztatható, az elérendı eredmény fogalmánk bevezetése 



megfizetésére vonatkozik, teljes mértékben függetlenedik attól az eseménytıl, 

elsıdlegesen szerzıdésszegéstıl, amelynek a biztosítására létrejött.  

Az alapjogviszonytól való elválás azt jelenti, hogy a nyitó fizetési kötelezettsége a 

„maga szabta feltételekhez” igazodik, tekintet nélkül arra, hogy a biztosítandó 

eseményt produkáló, mögöttes jogviszonyban milyen történések zajlanak, illetve 

zajlottak le. A szakirodalomban közkedvelt „saját maga kialakította feltételrendszer” 

kitétel azonban félrevezetı, hiszen azt sugallja, mintha a nyitónak korlátlan 

kompetenciája lenne a „standby letter of credit”, mint szerzıdés tartalmának 

megformálásában. Ezt a téves elképzelést erısíti az a tény is, hogy a nyitói 

feladatokat ellátó pénzintézetek (bankok, biztosító társaságok, 

magánnyugdíjpénztárak) formanyomtatványokkal, szabványszerzıdésekkel 

dolgoznak, amelyekhez igyekeznek - természetes módon - ragaszkodni. 

Bár az évente megnyíló több ezer „standby letter of credit” banki standardok szerint 

kerül kibocsátásra, ebbıl a ténybıl azonban nem vezethetı le az a következtetés, 

hogy annak feltételrendszere egy megváltoztathatatlan, módosíthatatlan dolog, de 

facto egy „diktátum” lenne. A szerzı vitatni kívánja ezt az uralkodó közfelfogást, és 

amellett érvel, hogy ha a „standby letter of credit” kizárólag a nyitó akaratát és ez 

által indirekten a megbízója szándékát közvetíti, annak érdekeit képviseli, úgy 

értelmét veszti, azaz megszőnik biztosíték lenni.  

Ugyanakkor az instrumentumban mindkét felet terhelik jogok és 

kötelezettségek, amelyeket „eredményesen” kell teljesíteni ahhoz, hogy a másik 

szerzıdı fél vállalása követelhetı legyen. Mindez feltételezi a szerzıdéses pozíciók 

egyenrangúságát, és szükségessé teszi, hogy a kedvezményezett elképzelései is 

érvényesüljenek. Világosan kell látni, hogy a „standby letter of credit”, mint 

személyes biztosíték a kedvezményezett jogainak védelme céljából születik, így ha 

éppen az ı érdekeire nincs tekintettel, oka-fogyottá válik. A disszertáció igazolni 

kívánja, hogy a nyitó által vállalt feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás 

csak kivételes esetekben, nevezetesen csalás, joggal való visszaélés, csalárdság 

esetében függeszthetı fel ideiglenesen, illetve törölhetı véglegesen. A kivételszabály 

jogi körülbástyázása azonban még nem lezárult jogi folyamat. 

 

Altézisek: 

 



1. A „standby letter of credit” feltételes kötelezettségvállalás21. Feltételessége 

abban ragadható meg, hogy operatívvá válásához szükség van arra, hogy a felek 

által meghatározott ok, esemény bekövetkezzen. A feltételesség az ún. effektivitási 

klauzulában jut a legnagyobb erıvel kifejezésre, és szinte összesőrősödik, miután az 

itt megfogalmazott kondíciók egyfajta köldökzsinórt jelentenek a mögöttes 

kereskedelmi ügylethez. Sikerül-e elvágni ezt az összekötı szálat és megteremteni 

az instrumentum autonómiáját vagy fenn kell-e illetve szabad-e tartani a függést, 

olyan nagy horderejő kérdés, amely elvezet a kezességbe való – sajnos gyakori – 

átcsúszás problematikájához. Ellentmondásosnak tőnik, hogy miközben a „standby 

letter of credit” a nyitó feltétlen vállalása, mégis feltételes, hiszen aktiválódásához 

nemcsak valamely esemény beállta vagy be nem állta szükséges, de az azt bizonyító 

okmányok hiánytalan megléte és a formai követelményeket mindenben kielégítı 

benyújtása is.  

Elmondható, hogy a deklarált feltétlenség egy rendkívül szigorú 

szabályrendszeren, sıt paradox módon számtalan egymásra épülı feltétel egyidejő 

teljesítésén nyugszik. A szerzı célja, hogy egyértelmően igazolja azt a tényt, hogy a 

feltételesség valójában nem más és nem több, mint a kedvezményezett vállalásának, 

kvázi eredménykötelmének tartalmi kifejezıdése, így azt túlbecsülni, nevezetesen 

abból arra a konzekvenciára jutni, hogy a „standby letter of credit” járulékos 

kötelezettségvállalás lenne, teljes szakmai tévedés. Ugyanakkor az a szándék, 

amely az effektivitási klauzulában a biztosítandó szerzıdéstıl való függıséget 

elsıdlegesen okmányelıírásokkal akarja létrehozni, nem elégíti ki a felektıl elvárt 

jóhiszemő magatartás alapkövetelményét. 

 

2. A „standby letter of credit” szerzıdést biztosító mellékkötelezettség, azaz 

feltételez egy alapügyletet. Számtalan esetben bocsátanak ki azonban olyan 

instrumentumot, amelyben a feltétel nem „valódi”, azaz valójában nincs 

prognosztizálható szerzıdésszegés, (a feleknek nem áll szándékában semmi ilyet 

elkövetni) csupán a vevı nem átutalással kívánja megfizeti a vételárat, hanem azzal, 

hogy hagyja, hogy a kedvezményezett lehívja a s”tandby letter of credit”-et.  

                                      
21 A pénzintézetek mérlegében a „contingent liabilities” címszó alatt szerepel 



Az ilyen típusú nyitások – bár kétségtelenül jelen vannak a pénzügyi piacon – 

különösen az elsı fizetési felszólításra szóló22 instrumentumok formájában nem 

feltétlenül üdvözlendık, mert azt a téves képzetet keltik, mintha „standby letter of 

credit” egy fizetési mód lenne.  

Továbberısíti ezt a helytelen elképzelést az a tény is, hogy miután az 

instrumentum megırizte a „letter of credit”-ek jellemzı formai jegyeit, a nemzetközi 

pénzintézetek szakemberei által összeállított ISP 98 szokvány is szinte megtéved, 

amikor e külsıségek, és formai azonosságok miatt, számtalan szabályozási ponton 

szem elıl téveszti a „standby letter of credit” személyi biztosíték természetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A kutatás módszertana 

 

A „standby letter of credit”, mint szerzıdés, és mint valamely üzleti tranzakciót 

biztosító vállalás rendkívül személyes, privát ügy. A megnyílt és még le nem hívott 

„standby letter of credit”-ek érthetı módon a részes felek legféltettebb üzleti titkát 

                                      
22 first demand payment standby L/C 



képezik, hiszen nyilvánosságra hozatalukból nemcsak az üzleti értékre lehet 

következtetni, de azokra a veszélyekre és kockázatokra is, amelyektıl a biztosítékot 

kérı jogosult, fél. Mindezen tények, adatok, illetve feltételek a konkurens vállalatok 

számára kincset érı információk, így az ügyletben résztvevı felek, de különösen a 

nyitó pénzintézetek szigorú üzleti titokként kezelik a „standby letter of credit”-ek 

keretében tett fizetési ígéreteiket. 

 

Primer kutatás 

 

A disszertáció témájának primer adatokon, információn alapuló kutatása során, bár 

felhasználásra és kiértékelésre kerültek a szerzı számára rendelkezésre bocsátott 

még élı „standby letter of credit”-ek, azok szerepeltetése, adataikra történı közvetlen 

hivatkozás fentiek értelmében természetes módon nem volt megengedett.  

A disszertáció elıkészítésének éveiben kézhez vett, és gyakran szakértıi 

véleménnyel ellátott több, mint száz „standby letter of credit”, csak a belıle 

leszőrhetı tanulságokkal „van jelen” a dolgozatban.  

A primer kutatás publikálható részét azok a közzétett peresetek képezik, 

amelyek feldolgozása egyrészt elısegítette az elıbbiekben említett konkrét egyedi 

ügyletek vitás helyzeteinek megoldását, másrészt a dolgozat téziseinek indoklását és 

szakmai megalapozását szolgálta. A jelen értekezés terjedelmi korlátai miatt, és a 

célszerőség, valamint a koncentrált vizsgálódás okán is, nem kerül ismertetésre az a 

közel kétszáz peranyag és bírói döntés, amely a „standby letter of credit” fogalmi 

meghatározásának, lehívhatóságának, és mőködésének kapcsán született, csupán 

azok kerülnek kiemelése, amelyek valamely „többletértékkel” szolgáltak.  

A peranyagok jelentıs része az Egyesült Államok jogi egyetemeinek 

szponzorált honlapjaiból23, valamint az egyes tagállamok legfelsıbb bíróságainak 

web-lapjairól származik. 

A „standby letter of credit” fogalmának kialakításakor elsıdleges forrásként 

kerültek feldolgozásra az Egyesült Államok jegybanki feladatai ellátó Federal 

Reserve különféle kiadványai, értelmezı magyarázatai, amelyek mind angol, mind 

spanyol nyelven a FED honlapján elérhetık. Különlegesen értékes, elsı kézbıl 

                                      
23 például Cornell University Law Institute, vagy a német legfelsıbb bíróság Bundesgerichtshof honlapja 



származó információk voltak fellelhetık a pénzintézeteket felügyelı állami 

szervezetek, így különösen a FDIC24 honlapján is.  

A „standby letter of credit” banki szektorban való jelenlétének bemutatásához, 

és egyre erıteljesebbé váló szerepének érzékeltetéséhez a dolgozat felhasználta az 

amerikai, európai és a távol-keleti piacokon résztvevı multinacionális bankok „annual 

report”25-jait is. Bár komoly segítséget jelentett, hogy a vizsgált pénzintézetek 

egységes számviteli rendet26 használnak, mégis feltétlenül meg kell jegyezni, hogy 

az Egyesült Államokban székhellyel bíró, vagy ott leánybankot mőködtetı 

pénzintézeteken kívül szinte egyik bank sem különítette el név szerint a „standby 

letter of credit”-ben tett fizetési kötelezettségvállalását27 az egyéb bankgaranciáktól.  

A primer kutatás egyik sarokkövét képezte az a számtalan szakmai 

beszélgetés is, amelyet a szerzı a témában rendezett konferenciákon,28 a hazai 

bankélet kiváló szakembereivel folytatott, és amelyek nagymértékben hozzájárultak a 

„standby letter of credit”-tel kapcsolatos azonos szakmai tartalom, vélekedés 

kikristályosodásához. 

A dolgozat a „standby letter of credit”-ben foglalt jogok és az instrumentum 

természetének tanulmányozása során kiemelt figyelmet fordított a jogi szabályozás 

megismerésére. Elsıdlegesen az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi 

Törvénykönyvének vonatkozó „nagy fejezeteit” elemezte, különös tekintettel az 5. 

fejezetre, amely a „letter of credit”-ek hatályos joganyagát tartalmazza. A 3. fejezet, 

amely a forgatható értékpapírokról29 szól, valamint az 1.30, illetve a 4.31 fejezetek is 

hozzájárultak a „standby letter of credit”, mint szerzıdés megítéléséhez.  

A „letter of credit”-ek függetlensége mindig csábította azokat, akik az 

akadálytalan pénzszerzés eszközét látták ebben a pénzügyi termékben. Így már az 

elsı pillanatoktól kezdve felmerült az igény, hogy ha bármelyik fél a „letter of credit”-

ben foglalt jogát nem jóhiszemően, és nem a jogszerő joggyakorlás keretei között 

gyakorolná, akkor milyen módon és eszközökkel lehetne megakadályozni a nyitó 

fizetését. A fentiekre választ keresve az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv 

                                      
24 FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation (Az USA Szövetségi Betétbiztosító Szövetsége) 
25 éves üzleti jelentés 
26 IAP VAGY US GAAP 
27 Az üzleti jelentés tartalmát magyarázó részben azonban minden bank megjegyzi, hogy a standby letter of 
creditek értéke a garanciák értékében bennfoglaltatik 
28 amelyeken elıadóként vett részt 
29 Warehouse receipt, bill of lading and other documents of title (bill of exchange) 
30 General Provision 
31 Bank Deposit 



mellett, az amerikai Polgári Perrendtartás valamint a Csıdjog rendelkezései is a jelen 

értekezés nélkülözhetetlen alapját képezték. A csalás feltérképezéséhez 

felhasználásra kerültek az FBI32, az ICC33 és a FED e tárgykörben született 

jelentései és tanulmányai. 

Nemcsak az Egyesült Államokban létezik hatályos jogszabály a „letter of 

credit”-re, hanem Kanadában, Ausztráliában, az Orosz Föderációban34, sıt 2006. 

január 1. óta Kínában is. Ugyanakkor néhány arab ország is megalkotta a saját, 

rendkívül speciális35 hitellevél törvényét. Bár ezek a normák csak közvetve érintik a 

disszertáció kutatási területét, mégis a jogi alapok lefektetéséhez elengedhetetlenül 

szükségesek voltak.  

A „standby letter of credit” teljes körő analízise magában foglalta az ISP 98 

szokvány, valamint az UNCITRAL Egyezmény rendelkezéseinek kritikai áttekintését 

is, amelynek keretében a dolgozat rámutat arra, hogy a kompromisszumkeresés, a 

minden résztvevı fél érdekének való megfelelés szándéka hogyan vezetett el fél 

vagy teljesen elhibázott megoldásokhoz. Különösen az ISP 98-as szokvány 

esetében állapítható meg, hogy a szokvány készítıi nem tudtak egzakt határvonalat 

vonni a „standby letter of credit” és az akkreditív között, és több ízben a „commercial 

letter of credit”-ek gondolatvilágában és stílusában feleslegesen, sıt félrevezetı 

módon „túlszabályoztak”.  

A „standby letter of credit” európai használata során, az instrumentum 

specialitásai beépülnek a kontinentális polgári jogok garanciákról alkotott 

szabályaiba, azt kiegészítik, néhány esetben azonban, azzal összeütközésbe 

kerülnek. Az európai gyakorlatra tekintettel a jelen disszertáció feldolgozta néhány 

európai ország garanciára vonatkozó joganyagát is, különös tekintettel a német 

BGB36, az osztrák ABGB37 és a magyar Ptk.38 tételes jogi szabályozására.  

 

A jogi háttér vizsgálatát ki kellett terjeszteni az európai jogegyesítés folyamatában 

megszületı Európai Alapelvek Személyi Biztosítékok39 ajánlásaira is, különösen 

                                      
32 Federal Bureau of Investigation 
33 International Chamber of Commerce (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) 
34 Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 2. könyv 
35 S’haria világába illeszthetı, elsıdlegesen a Kuvaiti Keresedelmi Törvénykönyv megoldásait adaptáló 
36 Bürgerliches Gesetzbuch 
37 Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
38 Polgári Törvénykönyv 
39 European Principles Personal Securities 



azért is, mert megalkotói figyelembe vették az Egyesült Államok bírói gyakorlatában 

a csalárd módon történı igénybevétel, illetve a csalás esetére kialakított szabályokat. 

 

Szekunder kutatás 

 

Miközben a „letter of credit”, illetve az okmányos meghitelezés témakörében gazdag 

irodalom áll rendelkezésre, addig a „standby letter of credit” – éppen újszerősége 

miatt – nem dicsekedhet ilyen bıséges szakmai anyaggal. Számtalan, az akkreditív 

tárgykörében született tanulmány, cikk, értekezés ugyan említést tesz az ún. 

készenléti hitellevélrıl, sok esetben azonban átvett, és torzított információkat idézve 

és azokat továbbferdítve. Ezektıl az anyagoktól eltekintve, néhány szerzı, kiváltképp 

amerikai jogi, illetve pénzügyi szakemberek speciális konstrukciók kapcsán, mint 

például „standby letter of credit” a lízingügyletben vagy komplex és bonyolult 

szavatossági kötelmeket megfogalmazó építıipari, kivitelezési szerzıdésekben, 

értékes elemzést ad az instrumentum mőködésérıl. Bár elsıdlegesen az okmányos 

meghitelezés területén fejtik ki tudományos tevékenységüket, de feltétlenül ki kell 

emelni James és Christopher Byrnes40 munkásságát, és egyidejőleg a 

bankgaranciák nemzetközi összehasonlításában Bertrams publikációit. 

A standby L/C, mint mérlegen kívüli tétel41 gyakran képezi pénzügyi kutatás tárgyát, 

elsıdlegesen a banki kockázatmenedzsment42 problematikájára fókuszálva.  

A bankgaranciák és bankkezességek funkció, illetve jogi szabályozás szerinti 

megkülönböztetése elsıdlegesen az európai szakirodalomban van jelen, különösen 

azokban az országokban43, amelyekben a garancia, mint független személyi 

biztosíték a hagyományos kezességbıl került levezetésre. 

Összefoglalva elmondható, hogy direkten a standby L/C sajátosságaival 

foglalkozó szakirodalom viszonylag kevés szerzı tollából és szők terjedelemben áll 

rendelkezésre. 

 

A disszertáció szerzıje a tanulmány elkészítése során így elsıdlegesen deduktív 

módszert alkalmazott, azaz megnyitott „standby letter of credit”-ek elıírásai, bírói 

ítéletek és jogszabályi elıírások, mint ismert tények felhasználásával igyekezett 

                                      
40 DC World és az Annual Survey of letter of credit law & practice évente megjelenı kötetének szerzı párosa 
41 off-balance sheet 
42 Operating risk management problémakörében 
43 ilyen például a legtöbbet idézett német szerzı Canaris, és híres könyve a „Bankgeschäft” 



bizonyítani téziseit, és megmutatni, hogy a gazdasági és a kereskedelmi élet 

változásai mely területeken indukálják a nemzeti jogok, illetve szokványok revízióját.  

A szerzı az értekezését egy új definíció megalkotására építi, és javaslatokat 

fogalmaz meg az ISP 98 egyes paragrafusainak módosítására, illetve bizonyos 

rendelkezések teljes törlésére. 

 

 

A disszertáció szerkezeti felépítése 

 

A disszertáció három fı fejezetre tagolódik. 

 

Az elsı fejezet, amely „A standby letter of credit természete” címet viseli 

mindenekelıtt az instrumentum fogalmát kívánja definiálni. A fogalom pontos 

meghatározásához a szerzı segítségül hívja az Egyesült Államok különféle 

bankfelügyeleti és pénzügyi testületeinek állásfoglalásait, valamint az ISP 98 

szokvány, illetve az UNCITRAL Egyezmény terminológiáját. Mindezen 

meghatározások ismertetése után, egyrészt a szerzı elhatárolja a „standby letter of 

credit”-et a „guaranty”, azaz a kezesség, valamint a „commercial letter of credit”, azaz 

az akkreditív fogalmától, másrészt megalkotja azt az új definíciót, amely pontosabban 

és teljesebben fejezi ki az instrumentum lényegét és funkcióját. 

 

A dolgozat elsı bizonyítandó alaptézise – mely szerint a „standby letter of 

credit” egy speciális szerzıdés – megköveteli mindazoknak a jogviszonyoknak a 

bemutatását, amelyek az ügylet során létrejönnek. Így a dolgozat részletesen elemzi 

az alapügylet kötelezettje, a megbízást adó személy és a nyitásra felkért pénzintézet 

viszonyát, elsısorban abból a szempontból, hogy ez a megbízási szerzıdés milyen 

mértékben van kihatással a „standby letter of credit”-ben megfogalmazott feltételekre 

és kikötésekre. 

A szerzı azt is szemléltetni kívánja, hogy a megbízó és a nyitó közötti 

megtérítési megállapodás éppúgy alkalmas a „standby letter of credit”-ben 

megtestesülı független fizetési ígéret kezességgé történı átalakítására, mint azok az 

utasítások, amelyek alapján a felkért pénzintézet magát az instrumentumot 

kibocsátja. Az értekezés elemzi azokat a jogviszonyokat, – külön kitérve a bennük 



rejlı ellentmondásokra - amelyek a nyitó és „teljesítési segédeinek” (mint például 

értesítı, fizetı, stb. bankok) kapcsolatát jellemzik. 

 

A felhasználási területek, valamint a „standby letter of credit” alkalmazásának 

gyakorlati életbıl vett és példákra alapuló kockázati analízise, az instrumentum 

legkülönfélébb üzleti szituációkban nyújtotta megoldásait kívánja vizsgálni. 

 

A tanulmány elsı fejezetének súlypontja azonban a „standby letter of credit”, 

mint szerzıdés belsı jogi problémáinak elemzésében található. A szerzı igyekszik 

rávilágítani arra, hogy a szokványok és az UNCITRAL Egyezmény a felek jogainak 

és kötelezettségeinek kialakítása során nem tudott egyensúlyt teremteni a nyitó és a 

kedvezményezett jogi pozíciója között. A jogi diszharmónia feloldására néhány 

esetben a szerzı konkrét javaslatot tesz, akár a teljes törlés, akár szövegmódosítás 

formájában. A disszertáció kiemelt figyelmet szentel az olyan bonyolult jogi 

helyzeteknek is, mint a váltójog érvényesülése, illetve a „standby letter of credit”, mint 

vagyoni érték viselkedése csıd, illetve felszámolási eljárásokban. 

 

A disszertáció második fı fejezete a „standby letter of credit” mőködésének operatív 

elemeibıl csak azokra koncentrál, amelyek az instrumentum absztrakt jellegét 

megtörhetik, és képesek arra, hogy független személyes biztosíték jellegét, az 

alapügylettıl való függéssé formálják át. A szokványok számtalan apró, 

jelentéktelennek tőnı félmondata vezethet ilyen eredményre, amelyrıl a napi banki 

munkában dolgozó szakemberek gyakran úgy vélik, hogy azok elsıdlegesen éppen 

a kedvezményezett érdekét szolgálják.  

Külön gondosságot igényelt az ún. „evergreen” klauzula, illetve az „extend or 

pay” kikötés tényleges joghatásának és valós céljának feltárása, amely végül a 

szerzıt arra ösztönözte, hogy mindkét rendelkezéssel szemben elutasító álláspontot 

foglaljon el. 

A második rész analízisének sarokkövei az okmánybenyújtás, az 

okmányvizsgálat és a honorálás tárgykörei, azaz azok a feladatok, amelyek a nyitó 

vállalásának gerincét alkotják. A szerzı jellemzı jogesetek ismertetésével mutat rá a 

nyitó által elkövethetı szerzıdésszegésre és azok következményeire.  

 



A szokványok44, illetve az UNCITRAL Egyezmény megalkotásakor az 

„elfogadható kompromisszum”, mint preferált cél e rendelkezések befejezetlenségét 

eredményezték, olyan „elvarratlan szálakat”, amelyek jogi bizonytalanságot hoztak 

magukkal, és amelyekben a nyitó érdekeinek dominanciája figyelhetı meg, a 

megbízó és a kedvezményezett jogainak egyidejő alávetettsége mellett. 

 

A disszertációban egy újdonságnak számító terület is elemzésre kerül, amikor 

a kedvezményezettnek a benyújtott okmányok tekintetében fennálló szavatossági 

kötelmei képezik a vizsgálódás tárgyát. A dolgozat az általános szakmai vélekedéstıl 

eltérı megvilágításba helyezi az átruházhatóság problematikáját, és miközben 

elismeri az engedményezést, határozottan síkra száll a „standby letter of credit” 

átruházhatóságának kifejezett tiltása mellett, amely álláspont okára a harmadik 

fejezetben részletesen jellemzett csalárd igénybevétel, illetve bőnszövetkezetben 

elkövetett csalások adják meg a teljes értékő, komplex magyarázatot. 

 

A harmadik fejezetben a szerzı azokat a körülményeket elemzi, amelyek módot 

adnak a „standby letter of credit”-ben foglalt feltétlen és visszavonhatatlan fizetési 

kötelezettség csalárd igénybevételére. A legprimitívebb formától, azaz az 

okmányhamisítástól eltekintve a „standby letter of credit” jogosulatlan vagy a joggal 

való visszaélés keretében elkövetett lehívásai, alapvetıen azokon a 

félmegoldásokon alapulnak, amelyeket a szokványok fölkínálnak.  

 

A disszertációban bemutatásra kerül a „material fraud” angolszász 

terminológiája, amelynek alapján a szerzı kialakítja a saját terminológiáját és „fraud 

exception” szabályát, abban a reményben, hogy az ISP 98 revíziójakor e kikötések 

beépítésére majd javaslatot tehet. 

A „prime bank investment” alfejezet talán egyfajta szakmai nóvumnak minısül, 

amikor fölsorolja mindazokat az ismertetıjegyeket, és bemutatja mindazokat a 

megjelenési formákat, amelyek a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi színtereken, 

szervezetszerően mőködı bankcsalásokat jellemzik, és amelyek a „standby letter of 

credit”-k átruházhatóságának korlátlanságába vetett hitre épülnek.  

                                      
44 ISP 98 mellett, az Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, azaz az Okmányos 
Meghitelezésekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok 500-as  illetve a 2007. július 1-tıl hatályba lépı 
600-as szokványa 



 

A világ ma már minden országában, a presztízs értékkel bíró pénzügyi 

körökben jelenlévı és ott aktívan tevékenykedı csalók nemcsak a rászedett 

„befektetıknek” okoznak kárt, hanem bankrendszer egészét is veszélyeztetik. 

Létezésük egyre erıteljesebben veti föl annak igényét, hogy a nemzeti jogok, a 

polgári és büntetı törvénykönyvek megváltoztatásával hatékony védelmi rendszert 

alakítsanak ki.  

 

A szerzı által megfogalmazott új, csalás elleni rendelkezés nemcsak a jelen 

értekezés jogesetein és az abból leszőrhetı tanulságokon nyugszik, hanem jelentıs 

mértékben figyelembe veszi az európai jogtudósok által kidolgozott ajánlásokat is.45 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A kutatás újszerő megállapításai 

 

1. Új definíció megalkotása 

A „standby letter of credit” olyan szerzıdés, amelyben a nyitó, valamely esemény 

bekövetkezte vagy be nem következtének esetére, feltétlen és visszavonhatatlan 

                                      
45 Principles of European Law on Personal Security 



fizetési kötelezettséget vállal a jogosult irásbeli fizetési felszólítására, ha a jogosult, 

hiánytalanul és kifogástalanul teljesíti a standby L/C-ben meghatározott feltételeket 

és elıírásokat. 

  

2. Az absztraktvitás meghatározása 

a. A nyitó fizetési ígérete a maga szabta feltételekhez igazodik, és 

kötelezettsége független attól a kötelezettségtıl, amelyért garanciát vállalt, ily 

módon nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a mögöttes ügylet 

kötelezettje érvényesíthet a jogosulttal szemben. 

b. A standby L/C-ben foglalt, a biztosított kötelezettsége történı pusztán 

általános jellegő utalás, nem érinti a nyitó kötelezettségének a biztosított 

kötelezettségtıl való függetlenségét. 

 

A disszertációban bizonyítást nyert, hogy a „standby letter of credit”, mint szerzıdés, 

és mint biztosíték a kedvezményezett érdekében jön létre, de a standby konform 

igénybejelentésig, a fedezetül elkülönített vagyon a nyitó saját vagyonát képezi.  

 

c. A standbyban foglalt összeg, a standby megnyilásának pillanatától kezdve a 

nyitó illetve a megerısítı saját vagyonát képezi, amely akkor kerül át a 

kedvezményezett vagyoni érdekeltségébe, amikor a kedvezményezettnek 

valós anyagi jogalapon érvényes és a standby konform okmánybenyújtást 

eszközöl. 

 

3. A kibocsátás feltételeinek módosítása 

a. Egy standby akkor minısül kibocsátottnak, és a nyitóval szemben 

kikényszeríthetınek, amikor az elhagyta a nyitó kontrollját, de csak attól 

a naptól lép hatályba, amikor azt a standby-ban megnevezett 

kedvezményezett kézhez vette.  

b. A nyitó köteles meggyızıdni arról, hogy a kedvezményezetthez eljutott-

e a sértetlen szövegő vállalás. Jelen kötelezettsége kiterjed a kijelölt 

személyek közremőködésére is. 

c. A nyitás, illetve a standby bármely módosítása és a kedvezményezett 

általi kézhezvétel között nem haladhatja meg az 5 banki munkanapot.  



d. A nyitó és a kijelölt személyek nem köthetik a nyitás vagy a 

módosítások kiértesítését semmiféle feltételhez, különösen bármely díj 

megfizetéséhez. 

e. Vita esetén a nyitót illetve a megerısítıt terheli annak bizonyítása, hogy 

a standby L/C milyen szövegezéssel, milyen módon és idıben nyílt 

meg. 

 

 

4. A szerzıdéses egyenrangúság védelme 

A nyitó által kibocsátott standby-t a nyitó visszavonhatatlan és érvényes ajánlatának 

kell tekinteni, amelyre nézve a kedvezményezett jogában áll észrevételt, módosító 

indítványt tenni, vagy azt visszautasítani. A standby csak akkor válik a nyitó feltétlen, 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalásává, ha annak minden részletében a nyitó és 

a kedvezményezett egyezı álláspontra jutottak. 

 

 

5. A letiltás intézményének magyarázata 

Az „injunction” kibocsátása elıtt a bíróságnak egy standby L/C ügylet során, a 

fentieket figyelembe véve az alábbi négy szempontot kell mérlegelnie: 

1. a letiltó végzés hiányában helyreállíthatatlan kárt fog-e szenvedni a felperes, 

azaz az alapügylet megbízója; 

2. vajon ez a károsodás meghaladná-e annak a kárnak a mértékét, amely akkor 

jelentkezne, ha a letiltó végzés kibocsátásra kerülne; 

3. vajon a felperes az ügy érdemi szempontjai tekintetében számolhat-e a siker 

valószínőségével46 

4. vajon sérülne-e a közérdek a letiltás okán. 

 

6. Javaslat az  új „fraud exception” szabályára 

Lényegi csalásnak kell tekinteni, ha 

a) Bármely benyújtott okmány hamisított; 

b) Ha bármely benyújtott okmány bármely adata hamisított; 

c) Az adott okmányt csalással szerezték; 

                                      
46 Likelihood of success 



d) Minden kétséget kizáróan semmilyen anyagi jogalap nincs a lehívás 

benyújtására; 

e) A megbízó minden kétséget kizáróan hiánytalanul és kifogástalanul teljesítette 

azt a kötelezettségét, amelyért a standby, mint biztosíték létrejött; 

f) Minden kétséget kizáróan a kedvezményezett szándékos és rosszhiszemő 

magatartása akadályozta meg a megbízót a kötelezettségének teljesítésében; 

g) Bírósági határozat állapította meg annak a kötelezettségnek az 

érvénytelenségét, amelyért a standby-ban a nyitó garanciát vállalt; 

 

Amennyiben a fenti körülmények fennállnak bármely érintett fél kezdeményezheti a 

bíróságtól a standby-ban foglalt fizetési kötelezettség ideiglenes vagy végleges 

letiltását. A letiltó végzés kiadásainak feltételeire nézve az illetékes nemzeti jogok az 

irányadók, az alábbi ajánlásokkal: 

a) A mérlegelésre kerülı bizonyítékoknak olyan mértékben nyilvánvalóknak, és 

egyértelmőknek kell lenniük, hogy egy azonnali bírói döntést lehetıvé 

tegyenek; 

b) Szubjektív megállapítások, így különösen tanúvallomások vagy a kérelmezı 

saját dokumentumai csak akkor elfogadhatók, ha az azokban felsorakoztatott 

tények és állítások harmadik, nem elfogult személy által igazolhatók; 

c) A letiltásra vonatkozó döntést a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 7 

munkanapon belül meg kell hozni;47 

d) A letiltás ellen fellebbezésnek van helye, amelyet annak kézhezvételétıl 15 

napon belül el kell bírálni; 

 

Az ideiglenes letiltó végzés a standby lejárati határidejét meghosszabbítja. A letiltó 

végzésben foglalt határidı elteltét követı banki munkanapon a nyitó fizetési 

kötelezettsége beáll. 

 

Amennyiben a nyitó nem teljesítené a fizetési kötelezettségét, akkor köteles helytállni 

minden a szerzıdésszegı magatartásából eredı kárért és költségért valamint a nem 

                                      
47 A szerzı a jelen pont megfogalmazása során igyekezett figyelembe venni a váltóperekre érvényes eljárási 
szabályokat, és éppen a nemzeti jogok eltérı rendelkezései miatt nem tesz javaslatot arra, hogy a letiltó végzés 
meghozatalakor a szóbeli tárgyalást célszerőnek tőnik mellızni; 



fizetés napjaira köteles a standby-ra irányadó nemzeti jog által elıírt, vagy a felek 

által meghatározott késedelmi kamatot megfizetni. 

 

A letiltó végzés minden érintett félre nézve kötelezı rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Nem kezdeményezhetı letiltás, nyilvánvalóan lényegi csalás esetében az igazoló 

illetve a negociáló személlyel szemben, ha ezek a személyek a nyitó instrukcióit 

követve és jóhiszemően eljárva, úgy szerezték meg a standby-ban foglalt összeg 

követelésének a jogát, hogy azért megfelelı értéket adtak cserébe illetve, ha nem 

tudtak illetve kellı gondosság mellett eljárva nem is kellett tudniuk arról, hogy a 

tranzakcióban a 11.01. pontban meghatározott bármely körülmény fennáll. 

 

Amennyiben a standby váltót tartalmaz, a váltójog a standby-ra vonatkozó jognak 

alárendelıdik. 

 

 

7. A kedvezményezett szavatossági kötelezettségei 

Amint a kibocsátó teljesítette a standby L/C-ben foglalt fizetési kötelezettségét, és a 

kedvezményezett kézhez vette a standby L/C összegét, a kedvezményezettnek mind 

a kibocsátó, mind a szerzıdı partnere, azaz megbízó felé szavatolnia kell, hogy: 

a) a lehívás jogszerő volt, azaz nem sértette a kedvezményezett és a megbízó 

között fennálló jogviszonyt; 

b) hogy a lehívás semmilyen egyéb olyan szerzıdést sem sértett, amelyet a 

kedvezményezett, illetve a megbízó szándékai szerint a letter of credit-tel 

kellett kiegészíteni; 

c) a lehívásban nem volt sem hamisítás, sem csalárdság. 

 

 

8. Az átruházás tilalma 

Az ISP 98 szokvány bekezdésben az UCC48-vel összhangban megállapítja, hogy a 

standby csak akkor lesz átruházható, ha ezt magáról kinyilvánítja. A 

transzferálhatóság formai követelménye így mindkét szabályozásban azonos módon 

                                      
48 Uniform Commercial Code, az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi Törvénykönyve 



került rögzítésre. A szokvány azonban pontosítja az átruházás folyamatát, mely 

szerint erre nemcsak egyszer, de több alkalommal is sor kerülhet, ha az új 

kedvezményezett a standby L/C-t a maga teljességében veszi át, újra és újra.  

 

Az elıbbiekben elmondottakhoz képest az jelenti a releváns jogi problémát, hogy az 

európai jogrendek alapvetıen elutasítják a garanciáik átruházhatóságát.49 Ha például 

egy német, vagy egy holland székhelyő bank az adott nemzetközi ügyletben standby 

L/C-t bocsát ki, akkor az irányadó jog szerint – amely fıszabályként a nyitó székhelye 

szerinti jog – eleve kizárt a standby L/C átruházhatóságának lehetısége.  

 

Az ISP 98 átruházhatósági szabályai -megítélésem szerint- sokkal inkább a 

documentary credit sajátosságait mutatják fel, mintsem megfelelnének a független 

személyi biztosítékokkal szemben támasztott követelményeknek, így dolgozatomban 

a standby letter of credit átruházhatóságának teljes körő tiltása mellett foglalok állást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A kutatás eredményeinek felhasználási területei 

 

Bár a disszertáció a kiegészítı és a módosító javaslatait elsıdlegesen az ICC által 

publikált ISP 98 tekintetében fogalmazta meg, azok felhasználása még sem 

szőkíthetı le kizárólag a szokvány alkalmazási területeire.  

                                      
49 Az uralkodó német, osztrák, svájci és magyar stb. jogi közfelfogás szerint 



Az értekezés megállapításai elısegíthetik a „standby letter of credit” nemzeti 

jogokba történı beillesztését, feltárva a szokvány rendelkezései és különösen a 

német-római jogrendszerek megoldásai közötti diszharmóniát és az ebbıl eredı 

veszélyhelyzeteket. Ily módon a dolgozat gondolatai hozzájárulhatnak az egyes 

nemzeti jogok, de különösen a magyar Polgári Törvénykönyv megújításához, a 

személyi biztosítékokra vonatkozó rendelkezezések modernizációjához.  

Tágabb értelemben az értekezés javaslatainak lényege a bankgaranciákra 

illetve a bankkezességekre vonatkozó szemléletmód megváltoztatásában 

definiálható.  

A nemzetközi kereskedelemben alkalmazott személyi biztosítékok esetében a 

cél, a mögöttes ügyletben jelenlévı kockázatok allokációja, egy kívülálló, semleges 

harmadik személyre történı telepítése.  A betétesek védelme, és a törvényi elıírások 

szigorú követése azonban arra kötelezi a pénzintézeteket, hogy kerüljenek 

mindennemő felesleges kockázatvállalást. Az a határ, amely a szükséges és indokolt 

valamint túlzott kockázatvállalás között meghúzódik, azonban nem definiálható 

egzaktan. A „standby letter of credit”-bıl, ahogy a bankgaranciákból származó 

veszélyek minimalizálásához azonban a megtérítési megállapodások illetve a hitel-

ekvivalensek meghatározása nem szolgálhat kizárólagos eszközül, mert ez a 

megközelítés szinte észrevétlenül áttolja a független kötelezettségvállalásokat a 

járulékos kötelezettségek a bankkezességek területétre. A jelen értekezés révén 

lehetıvé válik, hogy a pénzintézetek kitekintsenek a hitelezés szigorúan szabályozott 

világából, és az operating risk management területén figyelembe vegyék a 

kedvezményezett eltérı, de mégis respektálandó szempontjait is.  

 

A dolgozatban megfogalmazott, az ISP 98 szokvány módosítását célzó új 

rendelkezések azt segítik elı, hogy a „standby letter of credit”-ben lévı erıviszonyok 

egyensúlyba kerüljenek, és a kedvezményezett élvezhesse mindazokat a jogokat, 

amelyekkel egy egyenrangú szerzıdı fél bír, így legyen joga formálni a nyitó 

vállalását, ellenırizni annak állításait illetve bizonyos mértékben a tevékenységét.  

A szokványok jelenlegi szabályozása ezektıl a jogosítványoktól szinte teljes 

mértékben megfosztja a kedvezményezettet, és egyfajta passzív szerepkörre 

kárhoztatja. Véleményem szerint kedvezményezettnek biztosítani kell azt a jogot, 

hogy „standby letter of credit” kialakításában aktívan részt vehessen, hiszen 

kizárólag ez az egyenjogúság biztosíthatja e banki üzletág további „virágzását”.  



 

A dolgozatban elemzett ISP 98 és UCP szokványok, valamint az UNCITRAL 

Egyezmény legfıbb hiányossága szakmai következetlenségükben keresendı, amely 

egyértelmően ahhoz vezetett, hogy a „standby letter of credit”-ben részes felek jogai 

és kötelezettségei tekintetében bizonytalanságok és egyensúly hiány lépett föl.  

Sem a szokványok, sem az UNCITRAL Egyezmény nem ismeri föl, hogy a 

fizetést ígérı nyitó és igazoló vállalása a kedvezményezett vállalásával, azaz a 

lehívással egyenértékő, azzal azonos súlyú. Ennek alapján a „nem-teljesítést” sem 

lehet eltérı módon megítélni, abban is érvényesülnie kell az erıegyensúlynak és a 

harmóniának, mert míg a kedvezményezett nem vagy hibás igénybejelentése végsı 

soron megszünteti a nyitó fizetési kötelezettségét, addig a nyitó 

szerzıdésszegésének50 semmilyen konzekvenciája sincs, miközben díjtételeinek és 

költségeinek megfizetésre igényt tart, amelyeket gyakran – a megbízó utasításnak 

értelmében- éppen a kedvezményezettnek kell részben vagy egészben viselnie. 

Ha a nyitó visszautasítja a fizetést, akkor ugyan köteles közölni azokat az 

eltéréseket, amelyek alapján diszhonorált, de nem kell az ellenırzés módszerérıl 

elızetesen információt szolgáltatnia, illetve annak helyességét utólagosan 

bizonyítania. Ha a diszhonorálása jogtalan volt, minden konzekvencia nélkül 

szabadul a „standby letter of credit” szerzıdésbıl, és a szokványok jelenlegi 

rendelkezései szerint sem a megbízó, sem a kedvezményezett felé nem tartozik 

kártérítési kötelezettséggel. 

A jelen disszertáció talán a kedvezményezett irányában némileg elfogult 

tőnhet, mégis elsıdlegesen a kereskedelmi közösségben uralkodó közfelfogás 

pozitív módosulását kívánja elérni, hogy a „standby letter of credit” hosszú távon 

legyen képes valós funkciójának betöltésére. 
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