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Bevezetés 
 

1. Kutatási kérdéskörök 
 

 

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

középvállalkozásnál) végeztem tanácsadói munkát. Tevékenységem révén két felismerés 

fogalmazódott meg bennem. Egyrészt úgy találtam, hogy az export piacokért küzdő cégeket 

relatív tudáshiányuk akadályozza meg abban, hogy érdekeiket eredményesen érvényre tudják 

juttatni. Másrészről az is kirajzolódott, hogy bizonyos kereskedelmi és pénzügyi konstrukciók 

– különös tekintettel a résztvevő felek döntési illetve cselekvési szabadságára - nem 

biztosítanak egyenrangú pozíciókat, jogilag nem kiegyensúlyozottak.  

 

A megoldásra váró vitás illetve peres ügyek először az okmányos meghitelezés 

egyensúlytalanságaira hívták föl a figyelmet. Bár a kereskedelmi hitellevél, később az 

okmányos meghitelezés a gazdasági kompromisszum hatékony kifejeződési formája, mégis az 

áttanulmányozott esetek arra világítottak rá, hogy az a személy, akinek ebben az 

instrumentumban fizetést ígérnek, és akinek az érdekében ez a rendszer elméletileg 

működésbe lép, valójában „háttérbe szorított” szereplő. A kedvezményezett olyan aktor, akit 

az írott, és a nem írott szokásjog illetve az apró, rejtett szerződéses feltételek gyakran kötnek 

„gúzsba”, sőt néha az egyébként még elismert jogától is megfosztanak. Ahogy az évek során 

lépésről-lépesre haladtam előre az akkreditív világában, úgy vált meggyőződésemmé, hogy a 

konstrukció haldoklik. Visszaszorulásának okát egy központi problémában lehet megragadni, 

nevezetesen, hogy az L/C1 az évek hosszú során lassan céltévesztetté, szinte 

„kedvezményezett-ellenessé” vált, így a részes bankokat, sőt magát a megbízót is sokkal 

nagyobb erővel képviseli, mint azt a személyt, aki értéket (árut és szolgáltatást) állít elő, 

szállít, és birtokba ad. Meglátásom szerint a bankok figyelmét haladéktalanul föl kellett hívni 

erre a problémára azzal a céllal, hogy az instrumentum – amely egy előnyös banki üzletág - ne 

veszítsen vonzerejéből. Erőfeszítéseimet nem koronázta siker. Sajnálatos módon a szakmai 

közösség sokáig nem vizsgálta, hogy az L/C kibocsátások értéke milyen okból csökken évről-

évre 15-20%-kal, és hogy az exportőröket milyen tényezők fordítják a feltételen és 

visszavonhatatlan bankgaranciák irányába. Amikor a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
                                                 
1 A szakmai közösség mind a kereskedelmi hitellevélre, mind az okmányos meghitelezésre egyformán az L/C rövidítést 
használja; 
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(International Chamber of Commerce ICC) szakemberei, és bankárai érzékelték ezt az 

irányváltást, a folyamatot az okmányos meghitelezésre irányadó szokvány revíziójával 

kívánták visszafordítani. Igaz ugyan, hogy az új szokvány, az UCP 6002 bizonyos mértékben 

sokkal inkább „user-friendly”, mint a korábbi szabályok, de a fenti problémára mégsem talált 

megoldást. Felhasználó-barátsága ismételten a megbízó, és a résztvevő bankok 

érdekképviseletére szűkült le. 

 

Ahogy a magyar és külföldi cégek érdeklődése egyre inkább a bankgaranciák felé fordult, úgy 

találtam rá egy olyan különleges személyi biztosítékra, a standby letter of credit3-re, amely 

ambivalens természete ellenére képes arra, hogy összhangot teremtsen a garanciák 

„kegyetlen”4természete és a hitellevelek okmány központúsága között. A standby L/C 

elterjedésében a globalizációs folyamatok mellett meghatározó szerepet játszottak az amerikai 

pénzintézetek leánybank alapításai valamint az integrálódó világkereskedelmi és pénzügyi 

folyamatok. Ugyanakkor a bankok és ügyfeleik időközben nagy jártasságra tettek szert a 

kereskedelmi hitellevek később az okmányos meghitelezések használatában, megértették 

annak fundamentumát, a „principle of independence” (a mögöttes ügylettől való elválás) 

elvéből adódó biztonságot.  

 

Bár a „standby L/C” a hitellevélből fejlődött ki, mégsem fizetési mód, hanem biztosíték, 

amelyet a felek szerződésszegés esetére, mint szerződésbiztosító mellékkötelezettséget 

rendelnek alkalmazni. Az élő nemzetközi és magyar banki gyakorlatban ugyanakkor 

megfigyelhető, hogy ezt az instrumentumot az okmányos meghitelezésre irányadó 

szokványnak rendelik alá, egy olyan szabályrendszernek, amelyet pozitív esemény 

bekövetkezte esetén kell alkalmazni. A fenti helyzet is rámutat arra a tényre, hogy a standby 

L/C-t még az alkalmazó bankok sem ismerik a maga teljességében, és fizetési 

kötelezettségvállalásaik során kerülik az ICC által speciálisan e biztosítékfajtára kidolgozott 

szokvány az ISP 985 kirendelését. A standby L/C azonban, szemben az akkreditívvel, olyan 

feltételes kötelezettségvállalás, amely akkor lép működésbe, ha egy kedvezőtlen esemény, az 

ún. biztosított esemény bekövetkezik, azaz, ha valamelyik szerződő fél nem teljesíti vállalását 

                                                 
2 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 500 szokványa helyett 2007. július 1.-én életbe lépett a 600 új 
előírásrendszer, amely többek között fogalmak definiálásával is megpróbálkozott, de amelyen elsődlegesen a feltörekvő 
piacok, így különösen Kína és az ázsiai bankok sajátos gyakorlata érződik; 
3 A jelen disszertációban, a továbbiakban standby L/C-nek rövidítve; 
4 Banki szakemberek a bankgaranciákat csőre töltött és a homlokukhoz szorított revolvernek tartják. Megjegyzem ez a 
vélekedésük sok szempontból helytálló, különösen, ha a bankgaranciák alapvetésére gondolunk: „Fizess most és pereskedj 
később!”. 
5 International Standby Practices 
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akár neki felróható okból, akár tőle függetlenül bekövetkező események, cselekmények, 

például „force majeure” miatt. A szakirodalom egységes álláspontot foglal el abban, hogy a 

standby L/C „default instrument”6 jellege az un. effektivitási klauzulában jut kifejezésre. Az 

instrumentum feltételességét egyrészt operativitásként kezeli, másrészt kijelenti, hogy a banki 

kötelezettségvállalás, azaz a nyitó illetve a megerősítő bank feladatai akkor „aktiválódnak”, 

amikor az előre definiált esemény bekövetkezik. A tárgykör vizsgálta során kitűnt, hogy ez a 

megközelítés valójában a probléma leszűkítése, hiszen a nyitó illetve az igazoló bankot már 

jóval a feltétel bekövetkezése előtt is terhelik kötelezettségek. Másrészről, a feltétel 

igazolására benyújtandó okmányok gyakorta kaptak túlhangsúlyozott szerepet. A 

szakirodalom sokszor és kiemelten foglalkozik a kedvezményezett feladataival, a részes 

bankokkal szembeni kötelezettségeivel, de jogait mintha elfelejteni látszana.  A legnagyobb 

hiányosság – minden, egyébként helytálló megállapítás mellett és ellenére – elsődlegesen 

abban ragadható meg, hogy a standby L/C aktiválódását nem jogi, illetve kereskedelmi 

kontextusban vizsgálták. Az érvényesség, a hatályosság és az absztrakt természet vizsgálatát a 

jelen disszertáció kutatási céljának tekinti. A fentiekben vázolt problémákra tekintettel, a 

témában való elmélyedés során elsődleges igényként vetődött föl a standby L/C-re irányadó 

kemény jogok (törvények, rendeletek, felügyeleti szervek értelmező magyarázatai) és puha 

jogok (szokványok, szokásjogok) minél teljesebb áttekintése, az átfedések, és a szabályozási 

„fehérfoltok” feltérképezése. A standby L/C fejlődéstörténete magyarázattal szolgál azokra a 

belső ellentmondásokra, amelyek miatt az instrumentumot mind a mai napig bizonyos 

kétarcúság jellemzi, amely újabb kutatási feladatokat hozott napvilágra: milyen módon lehet 

elhatárolni a standby L/C-t a kezességtől, és hol húzható meg az egyértelműen elválasztó 

határvonal az okmányos meghitelezés illetve az amerikai pénzpiacon a kereskedelmi 

hitellevél és az standby L/C között.  

 

A banki gyakorlatban a BASEL II. szigorú előírásait a személyi biztosítékok kialakítása során 

is be kell tartani, így föl kell mérni, és veszélyességük alapján ki kell értékelni azokat a 

kockázatokat, amelyek föllépésével a független garanciák esetében, még a legnagyobb 

gondosság mellett is joggal lehet számolni. A BASEL II. által definiált kockázati körökből a 

standby L/C esetében az alábbi három rizikó faktor emelhető ki: a külső csalások7, az 

ügyfelek és az üzleti gyakorlat kapcsán elkövetett gondatlanság8, valamint a bank reputációját 

                                                 
6 Hibából, mulasztásból vagy nem-teljesítésből eredő károk biztosítására kialakított pénzügyi termék; 
7 Lsd. A IV. fejezet 9. pontját 
8 A megbízó hitelképességének és hitelérdemességének nem megfelelő felmérése, a biztosítékként megkövetelt fedezet 
problémái, illetve a kedvezményezett rosszhiszemű magatartásából származó veszélyek; 
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rontó esemény9. A banki üzletszabályzatok kötelező módon egyedi belső utasításrendszereket 

dolgoztak ki és léptettek életbe a fenti veszélyhelyzetek előfordulásának kiküszöbölésére. 

Ugyanakkor a kutatás során kérdésként merült föl, hogy vajon a szokványok alkalmasak-e 

arra, hogy lépést tartsanak a követelmények szigorodásával, illetve fölkészülten fogadják-e az 

üzleti életben egyre szaporodó negatív eseményeket. Bár a szakemberek gyakran és nagy 

részletezettséggel foglalkoznak a banki kockázati körben valószínűsíthető károkozó 

eseményekkel, ugyanakkor a szokványok „megfeleltetése” mindezidáig még nem volt 

vizsgált terület. Mindezen problémák tükrében egyre élesebben vetődött föl az a probléma, 

hogy miért nem képezték érdeklődés tárgyát mindazok a kockázatok és veszélyek, amelyek az 

instrumentum alkalmazása során a kedvezményezett oldalán okozhatnak károkat, 

veszteségeket.  

 

A standby L/C értéke, azaz a benne foglalt kártérítési ígéret érvényesíthetőségének biztonsága 

mindig azon személy „értékéhez” igazodik, aki a saját nevében vállal fizetési kötelezettséget. 

A nyitó10 gazdasági érdekeinek precíz feltárása olyan feladat, amely nélkül az instrumentum a 

maga teljességében nem elemezhető. Ha azonban a nyitó jogi viszonyrendszere miatt 

függésben marad ügyfelétől, a megbízójától, akkor nem jön létre a kockázat allokációja, hiába 

veszi át a standby L/C az akkreditív két alapvetését: a függetlenség és a formai egyezőség11 

elvét.  

 

 

2. A kutatási célkitűzések 

 
A jelen értekezés kettős cél megvalósítását tűzte ki maga elé. Egyrészt be kívánja mutatni e 

különleges személyi biztosíték, a standby L/C jogi és gazdasági alapvetését, alkalmazásának 

jellemző területeit és működésének fő folyamatait. Másrészt rá kíván világítani e pénzügyi 

instrumentum szabályozásában rejlő belső ellentmondásokra.  

 

Az elemzéshez azonban nem az un. tradicionális módszert használja, nevezetesen azt a 

szakirodalomban általánosan alkalmazott vizsgálati metódust, melynek során a szerzők az 

                                                 
9 Lsd. Részletesebben a III. fejezet 8. pontját, amely a honorálás kérdésével foglalkozik. Megállapítható, hogy ha a bank 
valós ok nélkül megtagadja az egyébként kifogástalan igénybejelentés teljesítését, ez a hír futótűzként terjed a szakmai 
körökben. 
10 Általában pénzintézet, de az Egyesült Államokban magánszemélyek, és vállalatok is bocsáthatnak ki standby L/C-ket 
11 „Strict compliance” elve 
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irányadó szokvány, az ICC által publikált ISP 98 rendelkezéseit pontról-pontra, de 

elsődlegesen finanszírozói szemszögből és jellemzően az okmányos meghitelezés 

felfogásában tekintik át.  A szerző a fenti megközelítést egyrészt azért vitatja, mert mindez 

kiszakítja standby L/C-t az adott kereskedelmi és pénzügyi ügyletből, másrészt, mert ez a 

metódus azt a nem kívánatos tendenciát is fölerősíti, amely a garanciák 

„akkreditívesítésének”12 irányába halad. A jelen értekezés foglalkozni kíván azzal a fejlődési 

úttal is, amelynek során az instrumentum leszakad a kereskedelmi hitellevélről, és elnyeri új, 

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

miután a standby L/C világhódító útja során behatolt az európai, az ázsiai és az arab 

jogrendszerekbe is, így - 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”-től, addig a világ 

számos országának bírósága „szemét az amerikai ítéletekre vetve” megpróbálta beilleszteni 

ezt az új pénzügyi terméket a saját nemzeti jogrendjébe. Azt gondolhatnánk, hogy az 

adaptálási folyamat az angolszász országokban játsznyi könnyedséggel ment végbe, és bár 

igaz, hogy Kanada és Ausztrália viszonylag gyorsan átültette az amerikai bíróságok által 

megfogalmazott normákat, de az Egyesült Királyság mind a mai napig adós maradt az ilyen 

típusú független személyi biztosíték fogalmának megalkotásával és továbbra is ragaszkodik a 

„guaranty” (a kezesség), illetve a „commercial letter of credit” tradicionális intézményéhez.  

A fentik tükrében a kutatás célját képezte az a vizsgálat is, amely a standby L/C-nek a 

kontinentális garanciajogokba történő beillesztésére, különösen a jelenleg átalakulóban lévő 

magyar szabályozásra vonatkozott. 

 

Az Egyesült Államok pénzintézeteinek hitellevél kibocsátásait szemlélve, megállapítható, 

hogy a teljesítési („performance”), illetve pénzügyi („financial”) standby L/C kibocsátások13 

értéke közel húszszorosan meghaladja az akkreditíves nyitások összegét. Az „anyatermék” 

háttérbe szorulása - amelyet a jelenlegi pénzügyi válság meg is fordíthat – az ügylet 

bonyolultságában, abban a közel ötszáz hibatipusban keresendő, amelyet az ICC mindezidáig 

azonosított. Függetlenül attól a ténytől, hogy az okmányos meghitelezés feltételen, 

visszavonhatatlan és az alapügylettől elváló ügylet, a lehívásához szükséges okmányok 

adattartalmának révén mégis „jól kézben tartható” és ez által bizonyos mértékben a mögöttes 

ügylet kötelezettjének uralma alatt marad. A nemzetközi kereskedelmi ügyletek jogosultjai 

                                                 
12 Mindez jól érzékelhető az ICC garanciákra vonatkozó szokványának az URDG jelenleg folyó vitája során 
13 FDIC Statistics on Depository Institutions Report 2008. III. negyedév 
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évtizedek óta küzdenek azzal a problémával, hogy a szerződő partnerük és a 

felhatalmazásukban eljáró bankok minden apró eltérést felhasználnak a fizetés lelassításához, 

vagy megakadályozásához.14 A számtalan hibázási lehetőség, az okmányokon széttöredező 

függetlenség nagymértékben hozzájárult a standby L/C megszületéséhez. E pénzügyi termék 

egyre erőteljesebb szerepét a független személyes biztosítékok nemzetközi piacán azonban az 

is indokolja, hogy képes volt erőegyensúlyt teremteni a nyitó és a kedvezményezett között. 

Mindazonáltal nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ez a jogi kiegyensúlyozottság csupán egy 

pillanatnyi állapot, amelyben hol a bankok, hol a kedvezményezettek javára billen a mérleg 

nyelve. Amikor a standby L/C-ben felborul a jogi és a gazdasági egyensúly, és vita majd per 

keletkezik, az eljáró bíróságok nem pusztán a felek egyenjogúságát állítják helyre, hanem 

minden egyes alkalommal hitet tesznek az instrumentum absztrakt természete, az 

alapügylettől való függetlensége mellett. Az értekezés ezeket az izgalmas és feszültségektől 

terhes helyzeteket boncolgatja, és arra keresi a választ, hogy milyen körülmények mellett 

őrizheti meg ez a szerződést biztosító mellékkötelezettség feltétlen és független karakterét, 

illetve mely feltételek eredményezhetik a kezességgé történő átformálását. 

 

A kutatás kiterjedt arra a kérdéskörre is, hogy a jelenleg hatályos szokványok megtörik-e a 

standby L/C-ben megtestesülő kvázi absztraktivitást és a felelősségkizáró rendelkezéseik 

révén képesek-e ténylegesen hozzájárulni a banki operatív kockázatok csökkentéséhez. 

 

A szabályozás kialakulatlansága, a szakmai közvéleményben jelen lévő félreértések, és a 

standby L/C alapos ismeretének hiánya táptalajt biztosított az egész világot behálózó, 

sejtszerűen építkező és burjánzó csalássorozatok15 megjelenéséhez is. A jelen disszertáció 

igyekszik bemutatni az instrumentumra épülő, és egyúttal jól tipizálható 

bűncselekményformákat is, rávilágítva, hogy az egyre gyakoribb felbukkanásuk hátterében a 

jogi megítélések bizonytalanságai, a szakirodalom tévedései és a szakemberek félrevezető 

megnyilatkozásai állnak. 

 

A disszertáció határozott céljának tekintette, hogy a módosító és kiegészítő javaslatainak 

megfogalmazásával felszámolja azokat a jelenleg az ISP 98-ban lappangva megbújó 

egyensúlytalanságokat, amelyek instrumentum lassú, de biztos elsorvadásához vezethetnek.  

                                                 
14 Gyakran azon egyszerű okból, hogy a megbízó eladhassa a már kézhez vett árut és legyen fedezete a bank megtérítésére. 
Különösen igaz ez a megállapítás olyan helyzetekben, amikor a bankok nem kérnek előre fedezetet ügyfelüktől. 
15 „high yield investment fraud” lsd. Részletesebben IV. fejezet 9.pont 
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I. A kutatási hipotézisek és módszertan 

 

 

I. 1. A disszertáció hipotézisei 
 

A standby L/C - mint a kedvezményezett és a kibocsátó között létrejövő jogviszony – 

szerződésként történő értelmezése során, mindenekelőtt a „letter of credit” jogviszonyt 

szükséges minősíteni. Kiindulási pontként a brit és az amerikai bíróságok által a 19. század 

végén és a 20. század elején kidolgozott alkuelmélet16 koncepciója szolgál, melynek lényegi 

elemei az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvének17 2. fejezetében, az 

adásvételi ügyletekre vonatkozóan kristályosódtak ki. Az alkuelmélet szerint: „egy ígéret jogi 

úton akkor kényszeríthető ki, ha egy alku részét képezi; máskülönben nem kényszeríthető ki.” 

Az amerikai jog szerint: „A szerződés olyan ígéret, vagy ígéretek összessége, amelyek 

megszegésére a törvény [jog]orvoslatot biztosít, vagy olyan szolgáltatás, amelyet a jog 

valamilyen módon, mint kötelezettséget ismer el.”18  

A tradicionális „letter of credit”-ben az alku, illetve a szerződés mindhárom szükséges 

alapfeltétele jelen van, így:  

a) a nyitó fizetési ígérete, amelyet mindaddig  

b) ajánlatnak kell tekinteni, míg azt a kedvezményezett kifejezetten vagy ráutaló 

magatartással el nem fogadta19. 

c) Kulcsszerepet azonban az ellenszolgáltatás mibenléte játszik. Az alkuelmélet szerint egy 

ígéretet négy különböző módon tud az ígéret kedvezményezettje ellentételezni, így: pénzzel, 

áruval, szolgáltatással illetve egy másik ígérettel. Az ellenszolgáltatás léte, tartalma és 

egyenlő értékűsége20 azért döntő jelentőségű, mert ez teszi jogilag elismertté, és ez által 

kikényszeríthetővé a felek egyezségét.  

 

A fizetési módként alkalmazott hitellevélben a nyitó egyoldalú fizetési kötelezettségvállalását 

egyenértékű szolgáltatásként azok a benyújtott „értékes” okmányok képezik, amelyek az áru 

feletti tulajdonjogot, vagy rendelkezési jogot testesítik meg. Fölvetődik azonban a kérdés, 

                                                 
16 Cooter, Ulen (2005) 205.old. 
17 Uniform Commercial Code (UCC) 
18 Restatement of Contracts §1. „Contract defined” 
19 Az okmányos meghitelezés szokványainak módosításra vonatkozó szabályaiban is ez az elv tükröződik; 
20 „A promise must be exchanged for adequate consideration” 
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hogy a standby L/C pusztán attól a ténytől, hogy egy „letter of credit” formáját ölti magára, 

definiálható-e szerződésként. Szükségesnek mutatkozik, hogy a standby L/C-ben vállalt 

szolgáltatások és ellenszolgáltatások kölcsönössége és egyenértékűsége, valamint nem utolsó 

sorban a felek akarata, a kikényszeríthetőség szempontjából kerüljön meghatározásra. A 

vonatkozó szakirodalom szerint az alkuelméletben megfogalmazott elvi álláspont – mely 

szerint „az ellenszolgáltatás teszi kikényszeríthetővé az ígéretet”21– az évek során a gyakorlati 

alkalmazási nehézségek miatt oly módon finomodott, hogy általánossá vált az a jogi 

vélemény, mely szerint akkor kell a felek egyezségét szerződésnek tekinteni, ha annak 

kikényszeríthatőségét az ígérettétel pillanatában, mindkét fél kölcsönösen akarja. A 

kedvezményezett határozott érdeke, hogy a kibocsátó ígéretét vita, illetve kifogás nélkül 

azonnal igénybe vegye, nem szorul magyarázatra. A kibocsátónak azonban a törvényi 

kikényszeríthetőséggel kapcsolatos álláspontja némileg ambivalensnek tűnik. Érdekeinek 

ellentmondásossága több ponton is jól érzékelhető, de kifejezett formájában csak a vonatkozó 

szokványokban jelenik meg22.  

 

A jelen dolgozatban a szerző főtézisként azt kívánja bizonyítani, hogy a standby L/C egy 

 

1. speciális garanciaszerződés, amely elválik a mögöttes ügylettől, így 

2. (kvázi) absztrakt jogviszonynak tekinthető. 

 

A két alaphipotézis további segítő jellegű kiegészítő hipotézisek megfogalmazását is 

szükségessé teszi, így azt állítom, hogy a standby L/C egyidejűleg 

 

3. feltételes kötelezettségvállalás és  

4. szerződést biztosító mellékkötelezettség. 

 

1. A disszertáció a főtézis kifejtésekor arra az egységes amerikai jogi álláspontra 

helyezkedik, hogy a standby L/C a személyi biztosítékok rendszertani csoportjába tartozik és 

ezen belül jellegét tekintve független biztosíték, azaz garancia. Az értekezés bizonyítani 

kívánja, hogy a standby L/C-ben jelen vannak a szerződés tartalmi elemei, melynek alapján az 

ISP 98 szokvány kiegészítése és néhány paragrafusának módosítása válik szükségessé. 

                                                 
21 Cooter, Ulen (2005) 206. old 
22 Mind az UCP-k, mind az ISP 98 szokvány több helyen is tartalmaz olyan kikötést, amely a kikényszeríthetőség 
megnehezítésének irányába hat, így különösen azt a rendelkezését, amely igyekszik kizárni a részes bankok felelősségét az 
átvett okmányok elvesztéséért, vagy az általuk küldött üzenetek hibáiért.  
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Miközben a témát vizsgáló amerikai szerzők egyike sem vitatja, hogy a felek között a polgári 

jognak alávetett szerződés jön létre, addig az ISP 98 és az UNCITRAL Egyezmény23 csupán a 

nyitó visszavonhatatlan fizetési ígéretéről beszél, bár mindkét forrásban megjelenik az 

„undertaking”, azaz a „vállalás” fogalma is. Az európai szerzők24, de különösen a gyakorló 

banki szakemberek többnyire a nyitó egyoldalú kötelezettségvállalásának koncepciójából 

kiindulva kártérítési ígéretről - egy, a biztosítási szerződéshez hasonlatos, de specialitásai 

miatt a polgári jog szerint talán nem is nevesíthető szerződéstípusról - szólnak.  

 

A jelen értekezés célja, hogy egzaktan definiálja azokat a feladatokat, amelyek a standby L/C-

ben a nyitó kötelezettségét, szolgáltatását képezik, és amelyek hiánytalan teljesítése esetén 

szerzi meg a jogosultságot a kedvezményezett ellenszolgáltatásának követelésére. 

 

A főtézis igazolás megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy a standby L/C olyan jogi 

környezetbe is be tudjon illeszkedni, amely az instrumentum alapját képező angolszász 

felfogástól idegen. Minderre a standby L/C világméretű 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. A főtézis második eleme a standby L/C-ben megnyilvánuló absztraktivitást kívánja 

bizonyítani. A problematika feltárásakor a római jog terminológiáját célszerű alapul venni25, 

mely szerint az „absztrakt” vállalásban az adós nem hivatkozhat az alapjogviszonyból eredő 

kifogásokra.26 A nyitónak a standby L/C-ben megtestesülő vállalása, amely egy előre 

pontosan meghatározott pénzösszeg megfizetésére vonatkozik, teljes mértékben függetlenedik 

attól az eseménytől -elsődlegesen szerződésszegéstől-, amelynek a biztosítására létrejött. Az 

alapjogviszonytól való elválás azt jelenti, hogy a kibocsátó 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 félrevezető, hiszen azt 

sugallja, mintha a nyitónak korlátlan kompetenciája lenne a standby L/C tartalmának 

                                                 
23 UNCITRAL Convention on Independent Guarantees 
24 Kivételt képeznek a német (elsősorban Canaris) és az osztrák szerzők, illetve bírósági ítéletek, amelyek kivétel 
nélkül”Garantievertrag”-ról szólnak; 
25 Brósz-Pólay (1991) lsd. A stipuláció alkalmazási körében: „Másik előnye a stipulációnak, hogy ennél nem kell megjelölni 
az ügyleti „clausulát”, azt, hogy a felek milyen jogcímen és jogalapon hozzák létre a kötelmet. (Absztrakt, causátlan 
kötelem)” 1204. pont. 
26 A német szerzők ugyanezt az álláspontot vallják, amikor az un. Garantiestrenge fogalmánál az alapügylettől való 
elszakítottságot hangsúlyozzák; 
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megformálásában. Ezt a téves elképzelést erősíti az a tény is, hogy a nyitói feladatokat ellátó 

pénzintézetek (bankok, biztosító társaságok, magánnyugdíjpénztárak) 

formanyomtatványokkal, szabványszerződésekkel dolgoznak, amelyekhez igyekeznek -

természetes módon - ragaszkodni. 

Bár az évente megnyíló több ezer standby L/C kétségtelenül a banki standardok szerint kerül 

kibocsátásra, ebből a tényből azonban mégsem vonható le –általános érvénnyel- az a 

következtetés, hogy az instrumentum feltételrendszere megváltoztathatatlan, módosíthatatlan, 

de facto a kedvezményezett számára egyfajta „diktátum” lenne. A szerző vitatni kívánja ezt az 

uralkodó közfelfogást, és amellett érvel, hogy ha a standby L/C kizárólag a nyitó akaratát és 

ez által indirekten a megbízója szándékát közvetíti, annak érdekeit képviseli, úgy célját és 

értelmét veszti, azaz megszűnik biztosíték lenni. Ugyanakkor a standby L/C-ben pontosan 

meg kell határozni a feleket terhelő jogokat és kötelezettségeket, amelyeket „eredményesen” 

kell teljesíteni ahhoz, hogy a másik fél vállalása követelhető legyen. Mindez egyrészt igényli 

a standby L/C szerződésként történő definiálását, majd a felek pozíciójának 

„egyenrangúsítását”, amelynek eredményeképpen a kedvezményezett érdekei hatékonyabban 

tudnak érvényre jutni. Világosan kell látni, hogy az instrumentum a kedvezményezett 

jogainak védelme céljából születik, így ha éppen az ő érdekeire nincs tekintettel, oka-fogyottá 

válik. A disszertáció igazolni kívánja, hogy a standby L/C-ben, a nyitó által vállalt feltétlen és 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás csak kivételes esetekben, nevezetesen csalás, joggal 

való visszaélés, csalárdság esetében függeszthető fel ideiglenesen, illetve törölhető 

véglegesen. A kivételszabály jogi körülbástyázása azonban még nem lezárult jogi folyamat. 

 

3. A standby L/C feltételes kötelezettségvállalás27. 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 erővel 

kifejezésre, és szinte összesűrüsödik, miután az itt megfogalmazott feltételek egyfajta 

köldökzsinórt jelentenek a mögöttes kereskedelmi ügylethez. Sikerül-e elvágni ezt az 

összekötő szálat és megteremteni az instrumentum autonómiáját vagy fenn kell-e illetve 

szabad-e tartani a függést, olyan nagy horderejű kérdés, amely elvezet a kezességbe való – 

sajnos gyakori – átcsúszás problematikájához.  

 

                                                 
27 A pénzintézetek mérlegében a „contingent liabilities” címszó alatt szerepel 
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Ellentmondásosnak tűnik, hogy miközben a standby L/C 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 kielégítő benyújtása is. Elmondható, hogy a deklarált feltétlenség egy rendkívül 

szigorú szabályrendszeren, sőt paradox módon számtalan egymásra épülő feltétel egyidejű 

teljesítésén nyugszik. A szerző célja, hogy egyértelműen igazolja azt a tényt, hogy a 

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

ellenszolgáltatásának tartalmi kifejeződése, így azt túlbecsülni, nevezetesen abból arra a 

konzekvenciára jutni, hogy a standby L/C járulékos kötelezettségvállalás lenne, szakmai 

tévedés. Ugyanakkor az a szándék, amely az effektivitási klauzulában a biztosítandó 

szerződéstől való függőséget elsődlegesen okmányelőírásokkal akarja létrehozni, nem elégíti 

ki a felektől elvárt jóhiszemű magatartás alapkövetelményét. 

 

4. A standby L/C szerződést biztosító mellékkötelezettség, azaz feltételez egy 

alapügyletet. Számtalan esetben bocsátanak ki azonban olyan instrumentumot, amelyben a 

feltétel nem „valódi”, azaz valójában nincs prognosztizálható szerződésszegés, (a feleknek 

nem áll szándékában semmi ilyet elkövetni) csupán a vevő nem átutalással kívánja megfizeti 

a vételárat, hanem azzal, hogy hagyja, hogy a kedvezményezett lehívja a standby L/C-t. Az 

ilyen típusú nyitások – bár kétségtelenül jelen vannak a pénzügyi piacon – különösen az első 

fizetési felszólításra szóló28 instrumentumok formájában nem feltétlenül üdvözlendők, mert 

azt a téves képzetet keltik, mintha standby L/C egy fizetési mód lenne. Továbberősíti ezt a 

helytelen elképzelést az a tény is, hogy miután az instrumentum megőrizte a „letter of credit”-

ek jellemző formai jegyeit, a nemzetközi pénzintézetek szakemberei által összeállított ISP 98 

szokvány is szinte megtéved, amikor e külsőségek, és formai azonosságok miatt, számtalan 

szabályozási ponton szem elől téveszti a standby L/C személyi biztosíték természetét. 

A jelen tanulmány minden egyes esetben szigorú kritikával illeti azokat a normákat, amelyek 

bizonytalanok a standby L/C-nek az akkreditívtől való elhatárolásában. 

 

 

 

 

 

                                                 
28 first demand payment standby L/C 
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I. 2. A kutatási módszertan 
 

A standby L/C, mint szerződés, és mint valamely üzleti tranzakciót biztosító vállalás 

rendkívül személyes, privát ügy. A megnyílt és még le nem hívott standby L/C-k érthető 

módon a részes felek legféltettebb üzleti titkát képezik, hiszen nyilvánosságra hozatalukból 

nemcsak az üzleti értékre lehet következtetni, de azokra a veszélyekre és kockázatokra is, 

amelyektől a biztosítékot kérő jogosult, fél. Mindezen tények, adatok, illetve feltételek a 

konkurens vállalatok számára kincset érő információk, így az ügyletben résztvevő felek, de 

különösen a nyitó pénzintézetek szigorú üzleti titokként kezelik a standby L/C keretében tett 

fizetési ígéreteiket. 

 

I. 2. 1. Primer kutatás 

 

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

felhasználásra és kiértékelésre kerültek a szerző számára rendelkezésre bocsátott még élő 

standby L/C-k, de azok szerepeltetése, és az adataikra történő közvetlen hivatkozás - fentiek 

értelmében - nem volt megengedett. A disszertáció előkészítésének éveiben a kézhez vett, és 

gyakran szakértői véleménnyel ellátott több, mint száz standby L/C, csak a belőle leszűrhető 

tanulságokkal „van jelen” a dolgozatban.  

 

A primer kutatás publikálható részét azok a közzétett peresetek képezik, melyek feldolgozása 

nemcsak elősegítette az előbbiekben említett konkrét egyedi ügyletek vitás helyzeteinek 

megoldását, de a disszertáció téziseinek indoklását és szakmai megalapozását is szolgálta.  

A jelen értekezés terjedelmi korlátai miatt, és a célszerűség, valamint a koncentrált 

vizsgálódás okán is, nem kerül ismertetésre az a közel kétszáz peranyag és bírói döntés, amely 

a standby L/C lehívhatóságának, és működésének kapcsán született, csupán azok kerülnek 

kiemelése, amelyek valamely „többletértékkel” szolgáltak. A peranyagok jelentős része az 

Egyesült Államok jogi egyetemeinek szponzorált honlapjaiból29, valamint az egyes 

tagállamok legfelsőbb bíróságainak web-lapjairól származik. 

 

A standby L/C fogalmának kialakításakor elsődleges forrásként kerültek feldolgozásra az 

Egyesült Államok jegybanki feladatai ellátó Federal Reserve különféle kiadványai, értelmező 

                                                 
29 például Cornell University Law Institute 
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magyarázatai, amelyek mind angol, mind spanyol nyelven a FED honlapján elérhetők. 

Különlegesen értékes, első kézből származó információk voltak fellelhetők a pénzintézeteket 

felügyelő állami szervezetek, így különösen a FDIC30 honlapján is.  

 

A standby L/C-nak a banki szektorban való jelenlétének bemutatásához, és egyre 

erőteljesebbé váló szerepének érzékeltetéséhez a dolgozat felhasználta az amerikai, európai és 

a távol-keleti piacokon résztvevő multinacionális bankok „annual report”31-jait is. Bár komoly 

segítséget jelentett, hogy a vizsgált pénzintézetek egységes számviteli rendet32 használnak, 

mégis feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Államokban székhellyel bíró, vagy ott 

leánybankot működtető pénzintézeteken kívül szinte egyik bank sem különítette el név szerint 

a standby L/C tett fizetési kötelezettségvállalását33 az egyéb bankgaranciáktól.  

 

A primer kutatás egyik sarokkövét képezte az a számtalan szakmai beszélgetés is, amelyet a 

szerző a témában rendezett konferenciákon,34 a hazai bankélet kiváló szakembereivel 

folytatott, és amelyek nagymértékben hozzájárultak a standby L/C-vel kapcsolatos azonos 

szakmai tartalom, vélekedés kikristályosodásához. 

 

A dolgozat a standby L/C-ben foglalt jogok és az instrumentum természetének 

tanulmányozása során kiemelt figyelmet fordított a jogi szabályozás megismerésére. 

Elsődlegesen 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 értékpapírokról35 szól, 

valamint az 1.36, illetve a 4.37 fejezetek is hozzájárultak a standby L/C, mint szerződés 

megítéléséhez.  

 

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

pénzszerzés eszközét látták ebben a pénzügyi termékben. Így már az első pillanatoktól kezdve 

felmerült az igény, hogy ha bármelyik fél a „letter of credit”-ben foglalt jogát nem 

                                                 
30 FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation (Az USA Szövetségi Betétbiztosító Szövetsége) 
31 éves üzleti jelentés 
32 IAP VAGY US GAAP 
33 Az üzleti jelentés tartalmát magyarázó részben azonban minden bank megjegyzi, hogy a standby letter of creditek értéke a 
garanciák értékében bennefoglaltatik 
34 amelyeken előadóként vett részt 
35 Warehouse receipt, bill of lading and other documents of title 
36 General Provision 
37 Bank Deposit 
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jóhiszeműen, és nem a jogszerű joggyakorlás keretei között gyakorolná, akkor milyen módon 

és eszközökkel lehetne megakadályozni a nyitó fizetését. A fentiekre választ keresve az 

Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv mellett, az amerikai Polgári Perrendtartás valamint a 

Csődjog rendelkezései is a jelen értekezés nélkülözhetetlen alapját képezték. A csalás 

feltérképezéséhez felhasználásra kerültek az FBI38, az ICC39 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 Föderációban40, sőt 2006. január 1. óta Kínában is. 

Ugyanakkor néhány arab ország is megalkotta a saját, rendkívül speciális41 hitellevél 

törvényét. Bár ezek a normák csak közvetve érintik a disszertáció kutatási területét, mégis a 

jogi alapok lefektetéséhez elengedhetetlenül szükségesek voltak.  

 

A standby L/C teljes körű 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 résztvevő 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 készítői nem 

tudtak egzakt határvonalat vonni a standby L/C és az akkreditív között, és több ízben a 

„commercial letter of credit”-ek gondolatvilágában és stílusában feleslegesen, sőt félrevezető 

módon „túlszabályoztak”.  

 

A standby L/C 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 BGB42, az osztrák ABGB43 és a magyar Ptk.44 tételes jogi szabályozására.  

 

                                                 
38 Federal Bureau of Investigation 
39 International Chamber of Commerce (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) 
40 Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 2. könyv 
41 S’haria világába illeszthető, elsődlegesen a Kuvaiti Kereskedelmi Törvénykönyv megoldásait adaptáló 
42 Bürgerliches Gesetzbuch 
43 Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
44 Polgári Törvénykönyv 
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A jogi háttér vizsgálatát ki kellett terjeszteni az európai jogegyesítés folyamatában megszülető 

Európai Alapelvek Személyi Biztosítékok45 ajánlásaira is, különösen azért is, mert megalkotói 

figyelembe vették az Egyesült Államok bírói gyakorlatában a csalárd módon történő 

igénybevétel, illetve a csalás esetére kialakított szabályokat. 

 

I. 2. 2. Szekunder kutatás 

 

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

irodalom áll rendelkezésre, addig a „standby L/C” – éppen újszerűsége miatt – nem 

dicsekedhet ilyen bőséges szakmai anyaggal. Számtalan, az akkreditív tárgykörében született 

tanulmány, cikk, értekezés ugyan említést tesz az ún. készenléti hitellevélről, sok esetben 

azonban átvett, és torzított információkat idézve és azokat továbbferdítve. Ezektől az 

anyagoktól eltekintve, néhány szerző, kiváltképp amerikai jogi, illetve pénzügyi szakemberek 

speciális konstrukciók kapcsán, mint például standby L/C a lízingügyletben vagy komplex és 

bonyolult szavatossági kötelmeket megfogalmazó építőipari, kivitelezési szerződésekben, 

értékes elemzést ad az instrumentum működéséről.  

 

A standby L/C, mint mérlegen kívüli tétel46 gyakran képezi pénzügyi kutatás tárgyát, 

elsődlegesen a banki kockázatmenedzsment47 problematikájára fókuszálva.  

A bankgaranciák és bankkezességek funkció, illetve jogi szabályozás szerinti 

megkülönböztetése elsődlegesen az európai szakirodalomban van jelen, különösen azokban az 

országokban48, amelyekben a garancia, mint független személyi biztosíték a hagyományos 

kezességből került levezetésre. 

 

Összefoglalva elmondható, hogy direkten a standby L/C sajátosságaival foglalkozó 

szakirodalom viszonylag kevés szerző tollából és szűk terjedelemben áll rendelkezésre. 

 

A szerző az értekezését egy új definíció megalkotására építi, és javaslatokat fogalmaz meg az 

ISP 98 egyes paragrafusainak módosítására, illetve bizonyos rendelkezések teljes törlésére. 

 

 
                                                 
45 European Principles Personal Securities 
46 off-balance sheet 
47 Operating risk management problémakörében 
48 ilyen például a legtöbbet idézett német szerző Canaris, és híres könyve a „Bankgeschäft” 



 16

I. 3. A disszertáció szerkezeti felépítése 
 

A disszertáció három fő fejezetre tagolódik. 

 

Az első fejezet, amely „A standby letter of credit meghatározása” címet viseli mindenekelőtt 

az instrumentum fogalmát kívánja definiálni. A fogalom pontos meghatározásához a szerző 

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 szerző elhatárolja a 

standby L/C-t 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 első bizonyítandó alaptézise – mely szerint a standby L/C egy speciális szerződés 

– 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, elsősorban abból a szempontból, hogy ez 

a megbízási szerződés milyen mértékben van kihatással a standby L/C-ben megfogalmazott 

feltételekre és kikötésekre.49 

 

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

megállapodás éppúgy alkalmas a standby L/C-ben megtestesülő független fizetési ígéret 

kezességgé történő átalakítására, mint azok az utasítások, amelyek alapján a felkért 

pénzintézet magát az instrumentumot kibocsátja.  

 

Az értekezés elemzi azokat a jogviszonyokat, – külön kitérve a bennük rejlő 

ellentmondásokra - amelyek a nyitó és „teljesítési segédeinek” (mint például értesítő, fizető, 

stb. bankok) kapcsolatát jellemzik. 

 

A felhasználási területek, valamint a standby L/C alkalmazásának gyakorlati életből vett és 

példákra alapuló kockázati analízise, az instrumentum legkülönfélébb üzleti szituációkban 

nyújtotta megoldásait kívánja vizsgálni. 

                                                 
49 Lsd. részletesebben a II. 8.1. „A megbízás” pontot 
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A tanulmány első fejezetének súlypontja azonban a standby L/C, mint szerződés belső jogi 

problémáinak elemzésében található. A szerző 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 szerző 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 L/C, mint 

vagyoni érték viselkedése csőd, illetve felszámolási eljárásokban. 

 

A disszertáció második fő fejezete a standby L/C működésének operatív elemeiből csak 

azokra koncentrál, amelyek az instrumentum absztrakt jellegét megtörhetik, és képesek arra, 

hogy független személyes biztosíték jellegét, az alapügylettől való függéssé formálják át. A 

szokványok számtalan apró, jelentéktelennek tűnő félmondata vezethet ilyen eredményre, 

amelyről a napi banki munkában dolgozó szakemberek gyakran úgy vélik, hogy azok 

elsődlegesen 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 szerzőt 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 

szerző jellemző jogesetek ismertetésével mutat rá a nyitó által elkövethető szerződésszegésre 

és azok következményeire. A szokványok50, 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 figyelhető meg, a megbízó 

és a kedvezményezett jogainak egyidejű 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 vélekedéstől eltérő 

                                                 
50 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-től hatályba lépő 600-as szokványa 
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megvilágításba helyezi az átruházhatóság problematikáját, és miközben elismeri az 

engedményezést, határozottan síkra száll a standby L/C átruházhatóságának kifejezett tiltása 

mellett, amely álláspont okára a harmadik fejezetben részletesen jellemzett csalárd 

igénybevétel, illetve bűnszövetkezetben elkövetett csalások adják meg a teljes értékű, 

komplex magyarázatot. 

 

A harmadik fejezetben a szerző azokat a körülményeket elemzi, amelyek módot adnak a 

standby L/C-ben foglalt feltétlen és visszavonhatatlan fizetési kötelezettség csalárd 

igénybevételére. A legprimitívebb formától, azaz az okmányhamisítástól eltekintve a standby 

L/C jogosulatlan vagy a joggal való visszaélés keretében elkövetett lehívásai, alapvetően 

azokon a félmegoldásokon alapulnak, amelyeket a szokványok fölkínálnak. A disszertációban 

bemutatásra kerül a „material fraud” angolszász terminológiája, amelynek alapján a szerző 

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 minősül, amikor 

fölsorolja mindazokat az ismertetőjegyeket, és bemutatja mindazokat a megjelenési formákat, 

amelyek a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi színtereken a szervezetszerűen működő 

bankcsalásokat jellemzik, és amelyek a standby L/C-k korlátlan átruházhatóságába vetett hitre 

épülnek. A világ ma már minden országában - a presztízs értékkel bíró pénzügyi körökben - 

jelenlévő és ott aktívan tevékenykedő csalók nemcsak a rászedett „befektetőknek” okoznak 

kárt, hanem bankrendszer egészét is veszélyeztetik. Létezésük egyre erőteljesebben veti föl 

annak igényét, hogy a nemzeti jogok a polgári és büntető törvénykönyvek megváltoztatásával 

hatékony védelmi rendszert alakítsanak ki.  

 

A szerző által megfogalmazott új, csalás elleni rendelkezés nemcsak a jelen értekezés 

jogesetein és az abból leszűrhető tanulságokon nyugszik, hanem jelentős mértékben 

figyelembe veszi az európai jogtudósok által kidolgozott ajánlásokat is.51 

 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Principles of European Law on Personal Security 
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II. A standby letter of credit meghatározása 
 
 
 
II. 1. Fejlődéstörténet 
 

A standby L/C az amerikai pénzügyi piac terméke. Először a 60-as években jelenik meg az 

építőipari boom finanszírozásában, amely piaci lehetőséget akkoriban, elsősorban a biztosító 

társaságok uralták olyan „guaranty”-k52 kibocsátásával, amely alapján a kedvezményezett 

pozíciójában lévő tulajdonos csak akkor gyakorolhatta szavatossági jogait, ha bizonyítani 

tudta a hibás teljesítés tényét és az ebből eredő károk nagyságát. Az építtetők részéről 

ugyanakkor egyre határozottabb igény jelentkezett az azonnal és közvetlenül hozzáférhető 

„cash deposit”53-ok iránt, amelyre a biztosító társaságok nem kívántak kötelezettséget 

vállalni. Jogi álláspontjuk csak olyan „guaranty letter” konstrukciók létrehozását tette 

lehetővé, amelyek megadták a biztosító társaságoknak azt a jogot, hogy a mögöttes szerződés 

minden egyes pontját ellenőrizzék, mind a „garancialevél” kibocsátása, mind annak kifizetése 

előtt. Amikor azonban a beruházási láz már a tengerentúli piacra is átterjedt, a bankok egy 

különös természetű pénzügyi termékkel, a „standby letter of credit” megalkotásával álltak elő 

és kapcsolódtak be az építőipari businessbe, majd ott rendkívül gyorsan egyeduralkodó 

szerepre tettek szert.  

 

A standby L/C megszületését két fontos törvény is segítette. Egyrészt az Egyesült Államok 

1864-es Banktörvénye, amely meghatározza a lehetséges banki tevékenységek körét, és amely 

alapján általánosan elfogadottá vált az a jogi vélemény, hogy a bankok nem állhatnak jót 

harmadik személyek adósságaiért 54. A „guarantee”-k kibocsátását „ultra vires” ügyként 

kezelték és az uralkodó jogértelmezés szerint az ilyen típusú kötelezettségvállalások kizárólag 

a biztosító társaságok hatáskörébe tartozhattak. 

 

Ugyanakkor a bankok, az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv55 által biztosított formában, 

letter of credit-ek formájában, saját váltó egyidejű csatolásával vagy idegen váltó 

elfogadásával illetve forgatásával „túljártak a törvény eszén”, és a tiltás ellenére garanciát 

tudtak vállalni az adósok tartozásaiért. Az eseti megállapodások lassan gyakorlattá váltak, és 
                                                 
52 „guaranty” szó jelentésének elhatárolását a független garanciáktól lsd. részletesebben II.2.2. pontot 
53 Igény esetén azonnal lehívható készpénz letétek 
54 Betrams (2004) 5. oldal, The National Bank Act of 1864 
55 UCC Uniform Commercial Code 5. fejezete a letter of credit-ről 
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bár a felügyeleti szervek nem kifogásolták, mégis szükségessé vált annak megválaszolása, 

hogy milyen típusú „garancialevelek” kiadására jogosult végső soron egy bank. 

 

A „guaranty”’56 szó az angol és amerikai jogban szavatosságot illetve járulékos, másodlagos 

kötelezettség vállalást jelöl elsősorban. Az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi 

Törvénykönyve57  a következőket rögzíti: „Az Egyesült Államokban a „guarantee” szó 

tipikusan olyan kezesség jellegű tranzakciók leírására használandó, amelyekben a „guaranter” 

csak másodlagosan felel, és joga van az adós védekezéseit érvényesíteni. A „guaranter” csak 

akkor felel, ha a főkötelezett nem teljesít a mögöttes szerződésben.”58 A fenti törvényi 

rendelkezésre tekintettel a bankoknak sem állt érdekükben vitatni a Banktörvény tiltását, 

hiszen nem akartak a mögöttes szerződések „aktív” részeseivé válni azáltal, hogy a 

„guarantee”- k feltételeként, a hibás teljesítés körülményeit, és az azokat bizonyító 

okmányokat előírják. Az elvi okokat, praktikus megfontolások is támogatták, hiszen nem állt 

rendelkezésükre olyan elégséges tárgyi, illetve személyi kapacitás, amelynek alapján meg 

tudtak volna győződni a teljesítés hibájának valódiságáról.  

 

A napi gyakorlat során a bankok egyre inkább csak utaltak a mögöttes tranzakcióra, míg a 

következő álláspont határozottan el nem nyerte a körvonalait: „Amikor a bank a fizetési 

kötelezettségvállalását pusztán a mögöttes jogviszonyra történő hivatkozással határozza meg, 

és különösen akkor, ha a fizetés feltételeként okmányok benyújtása van előírva, a mögöttes 

ügylet feltételeire való utalás nélkül, és ha a bank fizetési ígérete a megbízó hitelképességétől 

függ, már olyan instrumentumról van szó, amelynek a kibocsátása nem sérti a Banktörvény 

előírásait.”59  

 

A bankok erőteljes lobbizására annak elérésére, hogy legyen lehetőségük olyan független 

kötelezettségvállalások kibocsátására, amelyekben kizárólag egy okmány (vagy okmányok) 

ellenében fizetnek, és nem kötelesek megvizsgálni a mögöttes szerződések ténybeliségét, 

került sor az „Interpretive Ruling 7. 1016 of the Comptroller of the Currency”60, 1996. február 

9-i kibocsátására, amelynek reviziója 2000. január 1.-én lépett hatályba. A jogszabály 

                                                 
56 vagy „guarantee” szavatolás, kezesség, jótállás, garancia valamiért vagy valakiért. (Országh 1976) szinoníma „warranty”, 
„jótállás” pld. „we provide a 5-year guarantee against rust.” (Oxford Advance 2005) ford. 5 éves jótállás rozsdásodás ellen. 
57 Uniform Commercial Code § 5-103 (2002), továbbiakban UCC 
58 Barru (2005) 37. oldal  
59 Betrams (2004) 7. oldal 
60 A Pénzforgalom ellenőrzéseinek értelmező szabályai 
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megszületése nemcsak a gyakorlat győzedelmeskedését jelentette a szemantika felett, hanem a 

készenléti hitellevél fogalmának jogi megalapozását is.  

Ezt követően szembesült a jogalkotó azzal a megoldandó feladattal, hogy el kell határolnia 

egymástól az áruk nemzetközi adásvételében használt un. „commercial letter of credit-et”, 

azaz kereskedelmi hitellevelet és az új független fizetési ígéretet megtestesítő a „standby”61 

kötelezettségvállalástól. 

 

A 70-es évektől kezdve a standby L/C piacán robbanásszerű fejlődés ment végbe, de ezzel 

együtt megnőtt azon bankcsődök száma is, ahol az összeomlás, a nem kellő gondossággal és 

körültekintéssel kibocsátott standby L/C-kre volt visszavezethető. A szakirodalomban 

legtöbbet idézett példa az amerikai Penn Square National Bank 1982. évi összeomlása, amely 

egyértelmű bizonyítékot szolgáltatott arra nézve, hogy a bankok kintlévőségeinek kockázati 

tartalmát jelentős mértékben megnövelik a standby L/C-k62 .  A Penn Square National Bank 

többek között 37 standby L/C-t nyitott az UTICA National Bank javára, amelyeket a 

kedvezményezett hibás teljesítést igazoló nyilatkozatával63 lehetett volna lehívni. 1982. július 

5-én az amerikai Állami Számvevőszék „csődbejutott”-nak nyilvánította a Penn Square 

National Bankot és csődgondnokot rendelt ki FDIC személyében, aki első intézkedésével a 

bank összes korábbi kötelezettségvállalást befagyasztotta, így a le nem hívott standby L/C-k 

kifizetését is megtagadta. 

 

Az Egyesült Államokban standby L/C kibocsátás 1982. júniusában már elérte 80,8 milliárd 

USD-t, amely érték 1985. júniusára 153,2 milliárd USD-ra növekedett. A kibocsátások 77 %-

a összpontosult a 10 legnagyobb amerikai bank kezében, illetve az 50 milliárd USD 

eszközállomány feletti vagyonnal rendelkező bankok piaci részesedése a teljes standby L/C 

piac 51,7 %-át tette ki64. A gyors felfutás hátterében nemcsak gazdasági erők álltak, de a 

pénzügyi szabályozás sajátosságaiból eredő okok is. A standby L/C a bankok ún. „off-balance 

sheet”65 tevékenységének csoportjába tartozva, a tőke-megfelelési mutatók, a tartalékképzési 

előírások, illetve a betétbiztosítási szabályok tekintetében kedvezőbb megítélés alá esett, mint 

például a hitelezés.  

                                                 
61 Standby szó jelentése: ready to do sy immediately if needed or asked. Kész arra, hogy kérésre vagy    szükség esetén 
valamit azonnal megtegyen (Oxford Advance 2005) 
62 Bennet (1986) 20. oldal 
63 Certificate of default 
64 Bennett (1986) 21. oldal 
65 Mérlegen kívüli tétel 
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Az ún. „off-balance sheet” tevékenységek feltételes követelésnek, azaz valamely feltétel 

bekövetkeztétől függő szerződésnek tekintendők. A feltételes igény jogilag arra kötelezi a 

pénzügyi intézményt, hogy csak akkor adjon kölcsönt, illetve folyósítsa a szerződött összeget, 

ha az előírt feltétel66 beállott. Ez az opcionális kötelezettségvállalás a bankok mérlegére mind 

addig nincs kihatással, ameddig a körülírt feltétel és ezáltal a bank fizetési kötelezettsége, be 

nem állott. Ha azonban sor kerül az igény érvényesítésre, akkor az aktivált követelés 

eszközigényt támaszt, amelyhez a banknak meg kell teremtenie a szükséges pénzügyi 

fedezetet. Az aktivált igény, tőke és likviditási kockázatot jelent a bankok számára, amellyel 

szemben speciális intézkedések nyújtanak védelmet, így például, az adós hibás teljesítési vagy 

nem fizetési valószínűségének reális becslése, a standby L/C átlagos „igénybevételi illetve 

veszteség mutatójának” kiszámítása. Az utolsó ilyen jellegű adatgyűjtésre 1978-ban került 

sor, amikor az Egyesült Államok jegybankjának „Board of Governors”67 testülete egy 

speciális standby L/C jelentésben fölmérte az instrumentumot jellemző kockázati 

tényezőket68.  A jelentés tanúsága szerint, egy standby L/C lehívásának valószínűsége 

átlagosan 2,03%, amely azt jelenti, hogy a teljes kibocsátás 98 %-ára nézve nem nyújtottak be 

igényt, és a veszteségráta, azaz amikor a nyitó nem kapott megtérítést nem haladta meg a  

0,03%-os mértéket. Ha a standby L/C szárnyalását tekintjük, joggal valószínűsíthető, hogy 

mind az igénybevételi, mind a veszteségmutatók százalékos értéke emelkedett, de erre nézve 

már nem állnak rendelkezésre megbízható források.  

 

Egy 2005-ben készített tanulmány szerint69 csupán a 300 amerikai bank által kibocsátott 

standby L/C-k értéke, 2005. II. negyedévére elérte a 339,7 milliárd USD-t, míg a 

kereskedelmi hitellevelek értéke csupán 28,5 milliárd USD volt. Ugyanezen időszakban 194,2 

milliárd összegben vállalt standby L/C kötelezettséget 200 olyan bank, amelyik az USA-ban 

is működtetett leánybankot. Kereskedelmi hitellevél forgalmuk értéke ugyanakkor 9,45 

milliárd USD-t tett ki. Az amerikai bankok standby L/C kibocsátása 2004. év azonos 

időszakához képest 3,6 %-kal nőtt, miközben kereskedelmi hitellevél kibocsátásuk 5,8 %-kal 

csökkent. A nem amerikai (de az USA-ban leánybankkal rendelkező) bankok standby L/C 

forgalma 16,8 %-kal növekedett, míg a documentary credit kibocsátás 15,8 %-kal esett vissza.  

 

                                                 
66 Az ún. „contingency”  
67 A FED Igazgatótanácsa 
68 Bennet (1986) 25. oldal 
69 Byrne (2006) 6. old. 
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Megbízható számadatok nyerhetők az FDIC folyamatosan aktualizált pénzügyi jelentéseiből 

is, mely szerint 2008. év első negyedévében 7240 kereskedelmi bank mindösszesen 547,9 

milliárd USD értékben bocsátott ki „financial and performance standby letters of credit-et és 

foreign office guarantee”-t 70, míg az akkreditív kibocsátások értéke csupán 29,4 milliárd 

USD összeget ért el.  

 

Bár a biztosító társaságok még jelen vannak a standby L/C piacán, részesedésük időközben 

marginálissá vált, hiszen mindösszesen 2,5 milliárd értékben nyitnak standby L/C-t, és 0,62 

milliárd USD értékben akkreditívet.71 

 

Hatalmas tőkekoncentráció figyelhető meg napjaink standby L/C piacán is. Az idézett 2005. 

évi tanulmány szerint a 10 legnagyobb amerikai bank 72 a standby L/C piacának 75,2 %-át 

uralja, míg az akkreditívek kibocsátásában 85,5 %-os részesedéssel bír. 

 

Időközben jelentősen megnőtt a standby L/C kedveltsége az európai, az arab és az ázsiai 

bankok körében is, amelyre az alábbi néhány példa szolgál illusztrációul. A Deutsche Bank 

2007. évi mérlegbeszámolójának73 tanúsága szerint a pénzügyi és jó-teljesítési garanciák 

(beleértve az standby L/C kibocsátásokat is) értéke 49,9 milliárd EUR-ra növekedett, a 2006. 

évi 43,05 milliárd EUR értékhez képest.  (Érdekes megjegyezni, hogy 2006-ban 11,2 milliárd 

EUR értékben bocsátott ki a Deutsche Bank olyan garanciát, amelyeket akár a bank, akár 

annak megbízója bármikor törölhetett.)  A Raiffeisen Csoport 2007. évi mérlegadatai szerint74 

a standby L/C  értéke 8, 08 milliárd EUR volt, míg a 2006. évi nyitások értéke 6,6 milliárd 

EUR-t tett ki. Mindeközben a „letters of credit”-ek értéke („documentary business”) 0,66 

milliárd EUR-t sem haladta meg. 

 

 

 

 

 
                                                 
70 Pénzügyi és teljesítési készenléti hitellevelet és külföldi leánybanki bankgaranciát 
71 FDIC Statistics on Depository Instititutions Report 
72 A 10 legnagyobb bank: IP Morgan Chase, amely mind az standby L/C, mind a commercial L/C kibocsátásban az abszolút 
első; Bank of Amerika (standby L/C 2. hely commercial L/C 3. hely); Citibank (standby L/C 3. hely commercial L/C 2. 
hely), Wachovia Bank (standby L/C ill. commercial L/C vonatkozásában 4. hely), US Bank, Bank of New York, Comerica 
Bank, Wells Fargo Bank, SunTrust Bank, Keybank  Bank USA, National City Bank; 
73 Annual Report of Deutsche Bank 2007. 
74 Raiffeisen Group Annual Report 2007. 
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II. 2. Fogalom meghatározás 
 

II.2.1. Az amerikai terminológia 

 

A standby L/C terminológiájának kialakításakor, tekintettel amerikai eredetére, először azokat 

a definíciókat célszerű áttekinteni, amelyek az Egyesült Államok pénzügyi irányító és 

felügyeleti szervezeteitől származnak.  

 

Az Egyesült Államok jegybanki feladatait ellátó a Federal Reserve a standby L/C 

sajátosságait, a „letter of credit”-ekre érvényes általános jellemzőkből vezeti le, majd 

definiálja azokat a speciális, egyedi tulajdonságokat, amelyek az instrumentumot 

megkülönböztetik a hagyományos kereskedelmi hitellevelektől. 

 

A Federal Reserve álláspontja szerint a „letter of credit” olyan dokumentum, amelyet bank 

vagy annak fiókja bocsát ki, ügyfele megbízásából, felhatalmazva egy harmadik személyt, a 

kedvezményezettet vagy speciális esetekben magát a megbízóját, hogy az váltókat 

intézvényezzen a bankra vagy annak fiókjára, egy meghatározott összeg erejéig a megjelölt 

feltételek és határidők szerint. A „letter of credit” egy feltételes kötelezettségvállalás a nyitó 

bank részéről, hogy váltók ellenében, illetve az előírt okmányok feltételeivel összhangban, 

fizetést teljesítsen. 

 

Az érvényes joggyakorlat szerint, a „letter of credit”-nek olyan okmány minősül, amely 

rendelkezik a következő formai és tartalmi jegyekkel: 

• nyilvánvalóan és egyértelműen feltünteti azt a szót, hogy „letter of credit”; 

• meghatározott lejárati időt tartalmaz vagy határozott időre nyílt; 

• összegszerűségében korlátozott; 

• felhívja a nyitó bankot, vagy annak nyitó fiókját, hogy váltó illetve a „letter of credit”-ben 

meghatározott okmányok ellenében fizessen, és nem követeli meg a nyitó banktól, illetve 

a nyitó fiókjától azoknak a tényeknek a meghatározását illetve annak a jognak a 

definiálását, amely a megbízó és a kedvezményezett közötti [jogviszonyból adódóan] a 

nyitás alapjául szolgál; 

• a megbízó és a nyitó bank illetve a nyitó fiókja közötti megállapodáson alapszik, amely 

megteremti a megbízó feltétlen megtérítési kötelezettségét mindazon kifizetések 
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tekintetében, amelyeket a nyitó bank illetve annak nyitó fiókja eszközölt, a „letter of 

credit” keretében. 

 

A „letter of credit”-nek négy alaptípusa különböztethető meg: 

• „commercial letter of credit”, azaz a kereskedelmi hitellevél, amelyet elsősorban a 

kereskedelem finanszírozására bocsátanak ki, és fő szabályként ilyenkor egy váltót kell 

intézvényezni, ha a mögöttes kereskedelmi tranzakció, a szándékok szerint végbement; 

• „letter of credit sold for cash”, azaz készpénzért eladott hitellevél. Ebben az esetben a 

bank a megbízójától a kibocsátás pillanatában megkapja a hitellevél összegét; 

• „travelers’ letter of credit” kibocsátásának célja utazások lehetővé tétele, melynek során a 

hitellevelet a nyitó bank, banki levelező partneréhez címezi, felhatalmazva, hogy 

honorálja a hitellevélben megnevezett személy által benyújtott váltókat, a „letter of credit” 

feltételeivel összhangban. Az ilyen típusú a „letter of credit”-eket is általában 

készpénzfizetés ellenében bocsátja ki a bank; 

• a „standby letter of credit” vagy bármely más megállapodás, amely kötelezettséget testesít 

meg a kibocsátó bank oldalán, a kijelölt harmadik személlyel (kedvezményezett) 

szemben, feltéve, hogy a kibocsátó bank megbízója a kedvezményezettel kötött szerződés 

szerint nem teljesít; Kötelezi a kibocsátó bankot, hogy szavatolja, vagy álljon jót, mint 

kezes egy harmadik fél javára és érdekében, olyan mértékben, ahogy ezt a törvény vagy 

jogszabályok megengedik. A mögöttes szerződés akár pénzügyi, akár nem pénzügyi 

kötelezettséget róhat a megbízóra, a kedvezményezettel szemben. A mögöttes szerződés 

olyan feladatokat tartalmazhat, mint a megbízó fizetési kötelezettségét valamely 

kereskedelmi papírokért, áruk szállításáért, építési szerződés befejezéséért, vagy a 

megbízó kötelezettségének ismételt megfizetését illetve tengeri zálogjog felszabadítását; 

 

A „standby letter of credit” feltételei alapján fő szabályként váltókat kell intézvényezni, ha a 

mögöttes szerződésben meghatározott esemény nem következett be, vagy nem úgy 

következett be, amely a felek záradékának megfelel75. 

 

 

 

 

                                                 
75 Board of Governors (1995) 
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Az FDIC76 a következőképpen definiálja a „standby letter of credit”-et: 

„… bármely olyan hitellevél, vagy hasonló megállapodás, akárhogyan is nevezzék, vagy 

jelöljék, amely a kibocsátó részéről a kedvezményezett felé kötelezettséget testesít meg az 

alábbi célokból: 

• a megbízó által felvett kölcsön visszafizetése; 

• a megbízónak teljesített előleg visszafizetése; 

• fizetés teljesítése, bármely a megbízó által elvállalt adósság esetére; 

• fizetés teljesítése bármely a megbízó általi, nem vagy hibás teljesítés esetére (beleértve a 

szerződésszegésről szóló nyilatkozatot is); 

 

 

II. 2. 2. Elhatárolás a ”guaranty”-tól 

 

A fentiekben körvonalazott definíciók pontosabb értelmezése terén az FDIC tanácsadó 

testületének jogi álláspontja nyújt további segítséget. A kérdés, amelynek a megválaszolására 

a tanácsadókat felkérték, arra irányul, hogy a minősülhet-e egy „guaranty”, standby L/C-nek, 

illetve fordítva, azaz tekinthető-e egy standby L/C kezességnek. A magyarázat minden 

kétséget kizáróan elhatárolja egymástól a két pénzügyi instrumentumot. Mindenekelőtt 

rögzíti, hogy a hatályos törvények szerint amerikai bank nem kezeskedhet más személyek 

kötelezettségeiért 77.  

Majd megállapítja, hogy a „guaranty”-ban78 – ellentétben a standby L/C-vel – a bank arra 

vállal kötelezettséget, hogy bármely természetű és fajtájú adósságért vagy más 

kötelezettségért jótáll, függetlenül attól, hogy ez közvetlen vagy közvetett, abszolút vagy 

feltételes, esedékes vagy esedékessé váló jellegű, ill. jövőbeni, így azt járulékos 

kötelezettségvállalásnak, „surety”-nek, azaz kezességnek kell tekinteni. 

 

Az alábbi jó teljesítési standby L/C esetében hozott bírói döntés a következőképpen mutat rá a 

„guarantor” és a standby L/C-t nyitó felelősségében és feladatában mutatkozó különbségre.79 

A South Trust Bank of Alabama, N.A v. Webb-Stiles Co. peres eljárásban India New Delhi 

nemzetközi repülőterén készülő logisztikai központ építésével kapcsolatban, az építési 

vállalkozótól azt követelte meg a szerződés, hogy a beruházó Airport Authority of India javára 

                                                 
76 FDIC (2002) 
77 FDIC § 332. 1. (d) „a bank may not guarantee the obligation of others.” 
78 FDIC Advisory Opinions 4000 
79 Byrnes (2006) 448. old. 
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egy helyi indiai banknál nyittasson „performance guarantee”-t, azaz jó-teljesítési garanciát. Az 

építőipari vállalkozó, a Transact International Inc. Connecticut Corporation, a State Bank of 

India bankkal együttműködve, 175.661,- USD értékben létrehozta a kívánt „performance 

guarantee”-t,. A jó teljesítési garancia fedezetéül egy „counter-standby L/C”-t is nyittatott a 

State Bank of India, mint kedvezményezett javára80.   

A megbízó Transact International egyik alvállalkozója úgy nyújtott segítséget a „counter 

standby L/C” megszerzésében, hogy kezességet vállalt a megbízóért. Később, amikor a 

beruházó Airport Authority of India és a kivitelező Transact International között vita támadt a 

szerződés teljesítését illetően (amelynek egyébként nem volt köze a kezességet elvállaló 

alvállalkozó teljesítéséhez), a kedvezményezett Airport Authority of India lehívta a teljesítési 

garanciát és ezt követően a State Bank of India, mint kedvezményezett igénybevette a 

„counter standby L/C”-t. Ezzel egyidejűleg a kezességet vállaló alvállalkozó pert indított a 

„counter standby L/C” kibocsátója, a South Trust Bank of Alabama bank ellen, azt kérelmezve 

a bíróságtól, hogy tiltsa meg a standby L/C kifizetését. Az elsőfokú bíróság kiadta a letiltó 

határozatot81, de a másodfokon eljáró bíróság ezzel ellentétes álláspontra jutott, és ítéletének 

indoklásában elkülönítette egymástól a „guarantor” és a standby L/C fogalmát, kijelentve, 

hogy: „ A kezes, azaz a „guarantor” egyetemlegesen felel a főkötelezettel együtt a mögöttes 

szerződés alapján. Amikor különbséget kell tenni egy garancia [standby L/C] és egy kezesi 

szerződés között sohasem a szerződés feltételeit, hanem a kötelezettség lényegét kell 

tekintetbe venni”.  

 

Egy 1992-ben született bírósági döntés82 még precízebben világít rá a két instrumentum 

közötti különbségre: „A standby L/C és az igazi „guaranty” közötti különbség lényege abban 

mutatkozik meg, hogy a „letter of credit” egy közvetlen fizetési kötelezettségvállalás olyan 

okmányok bemutatásakor, amelyek valamely hibát (hiányosságot) tanúsítanak, ezzel szemben 

a „guaranty” egy másodlagos kötelezettségvállalás, amely megköveteli a hiba, hiányosság 

[meglétének] bizonyítását….[A visszavonhatatlan standby letter of credit] feltételei 

nyilvánvalóvá tették, hogy a bank ellenvetés nélkül83 fog honorálni megfelelő okmányok 

kedvezményezett általi benyújtása esetén…A letter of credit nyitója nem nézhet bele a 

mögöttes tranzakcióba, hogy a letter of credit feltételeit kiegészítse, vagy interpretálja. 

Ugyanígy a nyitó nem tekinthet bele a teljesítés vagy az üzlet lefolyásába abból a célból, hogy 

diszhonoráljon egy, a külső megjelenése szerint minden feltételt kielégítő igénybejelentést.” 

 
                                                 
80 counter-guarantee v. ellengarancia működési modellje lsd. Részletesebben II. 6. pontban 
81 Lsd. részIetesebben III. 7. „Az injunction intézménye” pontot 
82 America Samoa Bank v. Pacific Reliant Industries 
83 Without protest 
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II. 2. 3. Elhatárolás az akkreditívtől  

 

A standby L/C fogalmát el kell választani a commercial letter of credit, azaz a kereskedelmi 

hitellevél terminológiájától is. Az amerikai szakirodalomban egységesen csak LOC-nak 

rövidített „letter of credit”-re vonatkozó általános érvényű szabályokat az Egyesült Államok 

Egységes Kereskedelmi Törvénykönyve 5. fejezet 103-118. paragrafusaiban rögzítette. A 

törvény előírásai mind a standby L/C-kre, mind a kereskedelmi hitellevelekre egyformán 

alkalmazandók.  

Különösen fontos azonban, hogy a standby L/C-nek a kereskedelmi hitellevéllel szembeni 

sajátos, egyedi tulajdonságai elhatárolásra kerüljenek, hiszen miközben a standby L/C az 

akkreditív formáját ölti magára, mégsem fizetési mód, hanem ún. „default instrument”, azaz 

szerződésszegés esetére létrehozott biztosíték.  

 

Egy gyakran idézett törvényi magyarázat szerint84, amely Apex Oil Co. v. Archem Co. ügyben 

született, a standby L/C „számít arra”, hogy valami rosszul történik vagy egy kedvezőtlen, 

negatív esemény bekövetkezik, mint például, hogy a megbízó nem teljesíti a 

kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségét, vagy valamely egyéb kötelezettségét 

illetően szerződésszegést követ el. A kereskedelmi hitellevél ezzel szemben egy olyan fizetési 

feltétel, amely valamely pozitív esemény bekövetkeztét vetíti előre, nevezetesen a mögöttes 

üzleti tranzakció eredményes beteljesülését. Így a kereskedelmi hitellevél, amely megfelel a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara UCP 600-as szokványában kifejtett „documentary credit”-

nek, azaz okmányos meghitelezésnek, és amely a vevő illetve az eladó kölcsönös 

szolgáltatásának végrehajtó eszköze, addig standby L/C mintegy előre látja annak 

valószínűségét, hogy a megbízó a mögöttes jogviszonyban foglalt szolgáltatását nem vagy 

nem megfelelő módon fogja teljesíteni. Az ítélet továbbiakban azt is kimondja, hogy míg a 

commercial L/C mindig okmányos, addig a standby L/C lehet okmányos vagy „clean”85. 

 

A Prairie State Bank v. Universal Bonding Insurance Company ügyben, az eljáró bíróság 

hivatkozva az 1996. évi ún. „Kansas Comment”-re kimondja, hogy lényegében „két letter of 

credit” típus létezik: 

                                                 
84 Barru (2005) 
85 Clean or simple, csak egy igénybejelentő levéllel lehívható standby L/C 
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a) „Az első típus az ún. „commercial”’ vagy kereskedelmi hitellevél, amely lehetővé 

teszi az áruk okmányok alapján történő eladását, és ez által bármely harmadik személyt 

megvéd az ügyfélnek mögöttes kötelezettségből eredő szerződésszegésével szemben. A vevő 

megbíz egy bankot, hogy az eladó javára bocsásson ki egy „letter of credit”-et. A vevő a 

megbízó (applicant) az eladó a kedvezményezett (beneficiary) és a bank a nyitó (issuer). A 

„letter of credit” a bank vállalása (undertaking), hogy az összes, a kedvezményezett által rá 

intézvényezett váltót, amely a vételi árra szól olyan mértékben honorálja, ahogy a váltókat a 

„letter of credit”-ben megkövetelt okmányok kísérik, mint például számla, bill of lading vagy 

minőségi tanúsítvány. Az a kockázat, amely a vevő csődjéből ered, áttevődik a bankra, ahogy 

az a veszély is, hogy a vevő hibázik86 a szerződésben. Az eladó élvezi a banki 

kötelezettségvállalás minden előnyét, illetve hasznát, feltéve, hogy az okmányos 

követelményeket ki tudja elégíteni.  

 

b) A második típus az ún. „standby” hitellevél. A standby L/C azt szavatolja, hogy a 

bank a legkülönfélébb helyzetekben teljesíteni fogja az ügyfele kötelezettségét. Ilyen helyzet 

lehet például, hogy egy teljesítési kezesség helyett egy ingatlan tulajdonosa azt követeli a 

szerződő partnerétől, hogy az nyújtson számára egy olyan „letter of credit”-et, amely arra 

kötelezi a bankját, hogy egy, a szerződésszegésről kiállított tanúsítvány („certificate of 

default”) benyújtásakor, amelyet egy fizetést követelő váltó is kísér, teljesítsen fizetést a 

tulajdonos számára.” 

 

A New York-i fellebbviteli bíróság a Nissho Iwai Europe PLC v. Korea First Bank ügyében87, 

2002-ben meghozott döntésében az alábbiak szerint definiálja a „commercial letter of credit” 

fogalmát és viszonyát a standby L/C-hez: „A „letters of credit”-ek, azaz a hitellevelek olyan 

kereskedelmi instrumentumok, amelyek egy eladót vagy bérbeadót (a kedvezményezettet) a 

vevő vagy bérlő pénzügyi helyzetére való puszta hagyatkozás  helyett, egy harmadik 

hitelképes féltől (a nyitótól) származó garantált fizetési móddal látják el. Történelmileg a 

hitelleveleket arra használták, hogy a kereskedelemi tranzakciók előreláthatóságát és 

stabilitását oly módon biztosítsák, hogy csökkentik az elégtelen fedezet miatt az eladó oldalán 

jelentkező nem-fizetés kockázatát.88 A hitellevelek úgy fejlődtek, hogy [később] egyéb célok 

                                                 
86 az eredeti szöveg a „renege” szót használja, amelynek jelentése cserbenhagy, megszegi a szavát, hamiskodik, visszatáncol 
stb. 
87 Byrne (2006) 421. old illetve Cornell University Law Institution publikációi 
88 Itt a bíróság hivatkozik a Voest-Alpine Int. Corp. V. Chase Manhattan Bank ügyben 1983-ban megszületett, nagy 
horderejű és gyakran idézett ítéletre; 
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beteljesítésére is alkalmassá váltak, így biztosítékot nyújtottak fizetés elmaradásának esetére, 

amely kötelezettség egy elkülönült szerződésből, mint például egy kölcsönszerződésből 

származott. Az ilyen célokat szolgáló hitellevelet azonban a standby L/C-k osztályába kell 

sorolni, mert az csak a megbízó nem teljesítése vagy mulasztása illetve vétségének 

bizonyítéka89 esetén fizetendő. Másféleképpen fogalmazva, a kereskedelmi hitellevelek 

elsődlegesen fizetési módot testesítenek meg, míg a standby L/C-k másodlagos 

kötelezettséget, azt követően, hogy a megbízó nem fizetett a kedvezményezettnek.” 

 

A standby L/C fogalmára nézve érdemesnek tűnik megemlíteni New York állam 

szabályozását is90, amely nemcsak rögzíti a standby L/C-k alapvető tartalmi jegyeit, de utal 

azokra a nemzetközi egyezményekre is , amelyeket a bankok a standby L/C-k működésére 

nézve az egész világon figyelembe vesznek. Így utal az ICC által összeállított ISP 98-ra, 

valamint UCP 500-ra is.   

 

 

II. 2. 4. Az ISP 98 fogalom meghatározása 

 

Az amerikai terminológia megismerése után az ICC szokvány fogalom-meghatározása 

igényel mélyebb analízist, amely új elemekkel gazdagítja, és egyidejűleg pontosítja is a 

standby L/C lényegét. Az 1.06 § (1) szerint a standby L/C, amikor kibocsátották, egy 

visszavonhatatlan, független okmányos és kötelező vállalássá válik, még akkor is, ha ezeket a 

kritériumokat, magán az okiraton nem tünteti föl.  

 

Az amerikai definícióhoz képest többlet elemként jelenik meg az „okmányos” kitétel, hiszen 

ez a fogalmazás most már nemcsak váltókra, hanem egyéb kereskedelmi illetve jogi 

okiratokra is vonatkozik, amelyeknek elsődlegesen a teljesítési standby L/C esetében van 

jelentőségük. A „visszavonhatatlanság”, mint alapfeltétel hiányzik az alaptulajdonságok 

felsorolásából, melynek okát az 1.06 § b) bekezdésének magyarázata adja meg: „a kibocsátó 

kötelezettsége … nem módosítható vagy törölhető a kibocsátó által, kivéve, ha a standby erre 

módot ad, vagy az a személy, akinek a hátrányára a módosítás vagy a törlés történne, ehhez 

hozzá járul.” Ez a kitétel visszalépés az amerikai szabályokhoz képest és jogi 

bizonytalanságot eredményezhet. 

                                                 
89 lsd. Részletesebben a III. 6. „Az okmányvizsgálat” pontot 
90 State of New York Letter of Credit & Regulation 133, 2003 
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II. 2. 5. Az UNCITRAL Egyezmény fogalom meghatározása 

 

A standby L/C-ket szabályozó harmadik jogforrás, az UNCITRAL független garanciákra 

vonatkozó Egyezménye. A 2.cikk (1) bekezdése szerint: „a vállalás, amelyet a nemzetközi 

gyakorlatban, mint független garanciát vagy mint stand-by letter of credit-et ismernek, egy 

bank, vagy más intézmény illetve személy független kötelezettségvállalása, hogy a 

kedvezményezettnek egy meghatározott vagy egy meghatározható összeget fizessen meg 

egyszerű felszólításra, vagy okmányokkal kísért felszólításra, abban az esetben, ha mindezek 

a vállalás okmányos feltételeivel és kikötéseivel összhangban állnak, valamint feltüntetik, 

vagy a vállalásból az következik, hogy a fizetési kötelezettség, a teljesítés során bekövetkezett 

szerződésszegés illetve hiba esetén esedékes, vagy más feltétel alapján, vagy a megbízó által 

kölcsönvett, vagy megelőlegezett illetve a megbízó vagy más személy bármely lejárt adóssága 

alapján.” 

 

A fenti definíció jól látható módon arra törekedett, hogy összeolvassza mindazokat a 

szabályokat, amelyek a garanciákra, és az standby L/C-kre, az egyes nemzeti jogokban illetve 

az ISP 98-ban már kialakításra kerültek. Az eredmény kétséges, bár fölismerhető benne 

minden „kötelező tartalmi elem”, így kijelenti, hogy a standby L/C-k független 

kötelezettségvállalások, amelyek lehetnek okmányos természetűek is. Ezen a ponton az 

inkább ISP 98-al mutat hasonlóságot, mint az amerikai rendelkezésekkel.  

 

Amikor az UNCITRAL Egyezmény a kibocsátó személyénél nemcsak bankot nevesít, akkor 

viszont az amerikai szabályokhoz közelít, miután az Egyesült Államokban bankok, biztosító 

társaságok, multinacionális vállalatok, magán-nyugdíjpénztárak, de kivételes esetben gazdag 

magánszemélyek is kibocsáthatnak standby L/C-ket.91 Az UNCITRAL Egyezmény megjelöli 

a főbb felhasználási területeket is, hiszen definiálja a teljesítési, fizetési, az előleg-

visszafizetési garanciákat, de ismét inkább az amerikai szabályozással talál kapcsolódási 

pontot, amikor a kölcsön vett összeg vagy a lejárt adósság megfizetéséről beszél. 

 

 

                                                 
91 A kibocsátók személyében mutatkozó „gazdagság” gyakran a csalások legfőbb oka is. 
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II. 2. 6. Az európai fogalom meghatározások 

 

Miután a standby L/C-ket, mint független személyi biztosítékokat nemcsak az Egyesült 

Államokban, de egyre jelentősebb mértékben az európai illetve a nemzetközi kereskedelmi és 

pénzügyi tranzakciókban is használják, így lényeges kérdéssé vált annak megítélése, hogy 

mely jogforrások vonatkoznak a standby típusú banki „undertaking”-ekben foglalt jogokra 

illetve kötelezettségekre.  

 

Európában, az amerikai anyabankkal rendelkező pénzintézeteket leszámítva, elsődlegesen a 

lex mercatoria92 tekinthető a standby L/C-t szabályozó legfontosabb jogforrásnak. Nem 

szabad azonban megfeledkezni a nemzeti jogokról sem, miután az egyre kiszélesedő standby 

L/C gyakorlat, de facto kikényszerítette a „standby” kvalifikálást és a nemzeti jogba történő 

beillesztését. Az integrálás jogtechnikailag azért okoz illetve okozott számos problémát, mert 

sok államban magának a (bank)garanciának, mint független személyi biztosítéknak, sincs 

tételes jogi szabályozása. Néhány ország polgári törvénykönyve, így az osztrák93 illetve a 

magyar94 Ptk. Is szűkszavúan írja körül a garancia természetét. A német jogi álláspont szerint, 

amelyet Eberding és Ehrling95 képvisel, a standby L/C-ek a független személyi 

biztosítékokhoz hasonlatosak. Ennek alapján a német bíróságok a standby L/C-re is 

alkalmazzák azokat az alapelveket, amelyeket az első fizetési felszólításra szóló független 

biztosítékokra kialakítottak96.  

 

A görög, az olasz, a portugál és a holland jogi álláspont megegyezik a német véleménnyel. A 

francia jogi álláspont szerint, amelyet Ripert és Roblot fogalmazott meg a bankárok 

elkötelezettsége a mögöttes ügylettől autonóm és a stand-by L/C-k valódi személyi 

biztosítékok. Angliában és Skóciában a standby L/C-k a performance bond-ra jellemző 

jegyeket viselik magukon, illetve a demand security-re hasonlítanak, amelyek minden 

kétséget kizáróan szerződéses biztosítékok. Ugyanakkor az is kimondásra került, hogy a 

                                                 
92 ISP 98 illetve UCP 500/600 
93 Az első európai tételes jogi szabályozás, ABGB 881§(b) bekezdés 
94 A jelenleg hatályos Ptk 249.§-a amelyet azonban az új Ptk bővebb és modernebb szabályozása vált föl; 
95 Drobnig (2007) 132. old 
96 Drobnig (2007) 132. old, CA Frankfurt WM, 1997,1983 
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„jogban egy standby hitel nem különbözik más típusú hitelektől” illetve Goode Kereskedelmi 

Jog könyve szerint a „demand” jellegű személyi biztosítékok különbsége nem a jogban, 

hanem a gyakorlatban keresendő”.97 

 

A fentiek alapján érzékelhető, ahogy az európai szakirodalom megkülönbözteti egymástól a 

commercial és a standby L/C-ket, és az amerikai jogi álláspontot átvéve, kijelenti, hogy az 

akkreditív egy fizetéstechnika, míg a standby L/C egy személyi biztosíték funkciót ellátó 

pénzügyi instrumentum. Az osztrák szerzők azonban kiemelik, hogy a különböző funkció, a 

különböző szabályokban is megnyilvánul, azaz a [commercial] letter of credit-ben foglalt 

kötelezettségek elsődlegesek, míg a személyi biztosítékok a biztosított kötelezettség nem 

teljesítésére szólnak. Ugyanakkor egy osztrák szerző Avancini kiemeli98, hogy a fenti 

különbségtétel egy olyan „letter of credit” tranzakcióban, amelynek célja nem  valamely 

pénzösszeg megfizetése, jogilag szinte teljesen eltűnik, illetve, hogy ez a differencia 

gazdasági szempontból marginális jelentőségű. Egyetértve Avancini álláspontjával, és 

egyúttal azt kiegészítve, különösen igaz a fenti megállapítás olyan esetekre, amelyekben egy 

„letter of credit” nyitására azzal a céllal kerül sor, hogy a vevő által becsatolt váltót, egy 

másik bank avaljával ellássa, vagy negociálja, ily módon teremtve meg az előfinanszírozás 

lehetőségét. 

 

Az olasz és a dán szerzők a két instrumentum közötti hasonlóságot a történelmi előzményekre 

vezetik vissza, hiszen a kereskedelmi hitellevelek szabályai szolgáltak alapul a standby L/C-k 

kialakulásához. Az olasz és a belga szerzők miközben rámutatnak a két instrumentum között 

fennálló szoros kapcsolatra, hangsúlyozzák, hogy a kereskedelmi hitellevelek elsődlegesen 

okmányos jellegűek, valamint kiemelik azt a tényt is, hogy a kibocsátásukra csak 

felhatalmazott hitelintézetek jogosultak. 

 

Az idézett szerzők a commercial illetve a standby L/C-eket elsődlegesen az általuk ellátandó 

feladat, a létrehozásuk célja, és a működésük „külső jegyei” alapján definiálják. Meglátásom 

szerint ezek az elemzések nem képesek megragadni a standby L/C igazi lényegét,  polgári jogi 

értelemben vett szerződés jellegét. Ugyanakkor egyetlen szerző sem tesz különbséget a 

tradicionális „commercial letter of credit” illetve a „documentary credit” között, amely 

                                                 
97 Ua. 
98 Drobnig (2007) 329. old 
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mulasztás azért hordoz magában veszélyeket, mert az európai bankok ma már szinte kizárólag 

a szokvány által definiált akkreditív nyitására vállalkoznak. 

 

A standby L/C fogalmának definiálása nem képzelhető el egy új jogforrás, az Európai 

Alapelvek ismerete nélkül. Az 1:102 cikk kommentárjának 10.-11. pontja az alábbiakban 

határozza meg a standby letter of credit-ek fogalmát: „Egy egyszerű (pure) hitellevélben egy 

bank valamely pénzben meghatározott összeg megfizetését ígéri a hitelezőnek, ha ez utóbbi 

ezt követeli; Valószínűleg a hitelezőnek be kell mutatnia olyan dokumentumokat, amelyekre 

az igénybejelentését („demand”-ját) alapozza. Az ilyen hitellevelek a hitelező által eladott 

áruk vagy egyéb teljesítések, úgy mint munka illetve szolgáltatás, elsődleges fizetési 

eszközeként szolgálnak. Ezzel szemben a stand-by hitellevelek biztosítéki funkciót látnak el, a 

független személyi biztosítékokhoz hasonló módon. Mint biztosítékok kerülnek kibocsátásra, 

amelyeket a hitelező akkor vehet igénybe, ha a felhasználás feltételei teljesülnek. Még az 

egyszerű (pure) hitelleveleket is, a valóságban biztosítéki céllal nyújtják.” 

 

 

II. 2. 7. Az új standby L/C definíció 

 

Megismerve, és áttanulmányozva az instrumentumre vonatkozó jogi véleményeket lehetővé 

vált a standby L/C-ben foglalt szolgáltatás-ellenszolgáltatás rendszer kimunkálása, így: 

 

A kibocsátó ígérete, azaz szolgáltatásai: 

a) Érvényes nyilatkozatot tesz, melynek hatályát valamely esemény bekövetkezésétől teszi 

függővé; 

b) Egyértelműen definiálja, hogy e fenti feltétel igazolásaként milyen nyilatkozato(ka)t, 

okmány(oka)t fogad el; 

c) Összegszerűségében pontosan meghatározott fizetési kötelezettségvállalást tesz, amelyet; 

d) Egy előre, naptári nap szerint meghatározott határidőig visszavonhatatlannak minősít, azaz 

egyoldalúan lemond a felmondási jogáról; 

e) Fizetési ígéretéről kinyilvánítja, hogy az független attól a kötelezettségvállalástól, 

amelynek biztosítékául létrejött, azaz egyértelműen lemond a megkifogásolás jogáról; 

f) Vállalja, hogy a kedvezményezett igénybejelentésének jogszerűségét csakis formai 

szempontok alapján vizsgálja, a benyújtott nyilatkozatokat, illetve okmányokat külső 

megjelenésük alapján ítéli meg, azok tartalmát nem vizsgálja; 
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h) Vállalja, hogy a fizetésének visszautasítása esetén felelősséget vállal az általa közölt adatok 

(azaz eltérések) valódiságáért és jogszerűségéért. 

 

A kedvezményezett ígérete, azaz az ellenszolgáltatás: 

a)  Szavatol az igénybejelentés jogszerűségéért; 

b) Szavatol azon okmányok, illetve nyilatkozatok valódiságáért és jogszerűségéért, amelyeket 

az előírt feltétel igazolásához benyújtott; 

c) Átadja azokat a nyilatkozatok, okmányokat, amelyek alapján a kibocsátó megtérítési 

igénnyel fordulhat a megbízója felé, és ugyanilyen céllal átruházza a vonatkozó okmányok 

tulajdonjogát is; 

 

A felek jogainak és kötelezettségeinek számbavétele után javaslatot kívánok tenni egy új, 

összefoglaló jellegű fogalom megalkotására. 

 

 

A standby L/C új definíciója 

 

A standby letter of credit olyan szerződés, amelyben a nyitó, valamely esemény bekövetkezte 

vagy be nem következtének esetére, feltétlen és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget 

vállal a jogosult irásbeli fizetési felszólítására, ha a jogosult, hiánytalanul és kifogástalanul 

teljesíti a standby L/C-ben meghatározott feltételeket és előírásokat.   

 

A nyitó fizetési ígérete a maga szabta feltételekhez igazodik, és kötelezettsége független attól 

a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, ily módon nem érvényesítheti azokat a 

kifogásokat, amelyeket a mögöttes ügylet kötelezettje érvényesíthet a jogosulttal szemben. 

 

A standby L/C-ben foglalt, a biztosított kötelezettségre történő pusztán általános jellegű 

utalás, nem érinti a nyitó kötelezettségének a biztosított kötelezettségtől való függetlenségét. 
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II. 3. Standby L/C típusok 
 

A standby L/C-ek két alapvető csoportját definiálja az Egyesült Államok jegybankja, amikor 

elkülöníti egymástól a pénzügyi standby L/C-t (financial standby letter of credit) ill. a 

teljesítési standby L/C-t (performance standby letter of credit), a következő módon99: 

 

• Pénzügyi standby L/C-nek tekintendő minden olyan kötelezettségvállalás, amely 

visszavonhatatlan és amelyet tipikusan pénzügyi intézmény nyújt, valamely 

meghatározott pénzügyi kötelezettség megfizetésének szavatolása céljából. Ilyen 

bankgaranciáknál gyakran előfordul egy speciális típusú, ún. clean standby lettter of 

credit is, amelynél az igénybevétel egyedüli feltétele, hogy a kedvezményezett 

benyújtsa a kibocsátó bank bemutatóra szóló saját váltóját. Biztosító társaságok 

gyakran követelnek ügyfelüktől ilyen biztosítékot. 

• Teljesítési standby L/C-nek minősül a garantőr olyan visszavonhatatlan 

kötelezettségvállalása, amelynek célja, hogy fizetést teljesíten arra az esetre, ha a 

meghatározott harmadik személy, a nem pénzügyi jellegű szerződéses kötelezettségét 

megszegné. Az ilyen típusú standby letter of credit-et ún. tranzakció alapú ügyletnek 

kell tekinteni, amely azért bír jelentőséggel, mert arra utal, hogy a bankgaranciáknak a 

mögöttes ügylettől való relatív függősége bizonyos esetekben fennmaradhat.  

 

Annak eldöntésében, hogy pénzügyi vagy teljesítési standby L/C-ről van-e szó – a Federal 

Reserve álláspontja szerint – az a szerződéses kötelezettség játssza a meghatározó szerepet, 

amely kiváltja a bank fizetését. Amennyiben a fizetést aktiváló esemény pénzügyi jellegű, 

mint például vételár, bírság, adóteher, biztosítási díj megfizetése, akkor pénzügyi standby 

letter of credit-ről van szó. Ha az esemény, amely megteremti a garancia lehívásának jogát, 

valamilyen teljesítéshez kapcsolódik, például valamely termék szállításának elmaradása, 

valamely szolgáltatás (tervezés, építés, szakértői jelentés, engedély megszerzése stb.) 

nyújtásának elmulasztása, akkor azt teljesítési standby L/C-nek kell definiálni.  

 

                                                 
99 FASB Interpretation No. 45. 
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Az ISP 98 a bevezető részében különféle standby L/C típusokat nevesít, amelyek mutatnak 

ugyan egyezőséget az amerikai csoportosítással, de sokkal inkább megfelelnek az ún. 

kontinentális vagy európai típusú bankgaranciák fajtáinak, így: 

• Performance Standby azaz teljesítési standby L/C olyan kötelezettség teljesítését 

támogatja, amely más, mint valamely pénzösszeg megfizetése, és amely magába 

foglalja mindazon veszteségek fedezetét, amelyek abból származnak, hogy a megbízó 

nem vagy hibásan teljesítette a mögöttes tranzakciót; 

• Advance Payment Standby, előleg visszafizetési standby L/C, a kedvezményezett által 

a megbízónak teljesített előleggel való elszámolási kötelezettséget fedezi; 

• Counter Standby, egy különálló standby L/C kibocsátása teszi lehetővé, illetve 

biztosítja Counter standby L/C kedvezményezettjének más kötelezettségét. 

• Financial Standby olyan kötelezettségeket támaszt alá, amelynek célja pénzösszeg 

megfizetése, beleértve bármely olyan eszközt is, mely nyilvánvalóvá teszi egy 

kölcsönösszeg visszafizetésének kötelezettségét; 

• Direct Pay Standby olyan fizetéseket támaszt alá, amelyek tipikusan a pénzügyi 

standby L/C-hez kapcsolódóan, szerződésszegésre tekintet nélkül, azonnal esedékessé 

válnak; 

• Insurance Standby, biztosítási standby L/C a megbízó biztosítását ill. 

viszontbiztosítását fedezi; 

• Commercial Standby, azaz kereskedelmi standby L/C a megbízó azon kötelezettségét 

garantálja, amennyiben a megbízó más módon nem fizetné meg az áruk vagy a 

szolgáltatások ellenértékét.100  

 

A fent ismertetett típusokon túl elsődlegesen az amerikai banki szakirodalomban a következő 

kifejezések is fellelhetők101:  

• direct pay standby L/C 

• nondirect pay or true standby L/C 

• evegreen azaz örökzöld standby L/C102 

• renewal (azaz megújuló) standby L/C, amely a hitelezésben játszik kiemelkedő 

szerepet, és amelyben a bank arra vállal kötelezettséget, hogy a standby L/C lejárata 

                                                 
100 Ez az utolsó típus alkalmas arra, hogy a standby L/C-t a kereskedelmi hitellevéllel összemossa 
101 Klein (2006) 
102 Erről a különös, de az amerikai pénzvilágban rendkívül gyakran alkalmazott instrumentumról lsd. Részletesebben a III. 
4.1. „Az evergreen kaluzula” pontot 
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után, azt újra meghosszabbítja, ha a megbízó hitelképességében nem állt be időközben 

negatív változás; 

• clean103 standby L/C (ahogy azt a Federal Reserve tanulmánya is említette), amelyet 

elsősorban biztosító társaságok követelnek meg, és az elnevezés egyetlen kellékére 

egy, a nyitó bankra intézvényezett váltóra utal. 

 

 

II. 4. A felhasználási területek 

 

A standby L/C lényegének és fogalmának meghatározása után, célszerű röviden felsorolni 

mindazokat a mögöttes ügylet típusokat, amelyekkel összefüggésben, standby L/C-k 

megnyitására kerülhet sor, így különösen: 

• Vételár megfizetése; 

• Bérleti szerződések biztosítása; 

• Hitelkeret biztosítása; 

• Kölcsönösszeg visszafizetésének szavatolása; 

• Építőipari szerződésekben foglalt szavatossági jogok biztosítása; 

• Erőmű építkezések teljesítése és szavatossági jogainak biztosítása; 

• Közbeszerzések, tenderkiírások; 

• Ipari fejlesztések kötvényeit kibocsátók hitelképességének javítása; 

• Kereskedelmi papírok megvásárlása; 

• Harmadik személy által nyújtott kölcsönök felvételének megkönnyítése; 

• Munkavállalói szerződésekben foglalt jogok biztosítása; 

• SWAP  és Forward ügyletek; 

• Adófizetési kötelezettség biztosítása; 

• Fogolycsere (Kuba); 

• Counter-Trade104   

• Viszontbiztosítások; 

• Államkötvény kibocsátás, vásárlás; 

• Vezető tisztségviselők végkielégítése; 

• Környezetvédelmi intézkedések betartása; 

                                                 
103 Gyakorta emlegetik még „simple” standby L/C-nek is; 
104 Olajat élelemért és gyógyszerért (Irak) 
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Az Estate of Monroe v. Bottle Rock Power Corp.105 ügy arra kíván rámutatni, hogy az standby 

L/C-ket gyakran alkalmazzák magas komplexitású gazdasági folyamatokban.  

A Bottle Rock vállalat, egy geotermikus hőerőművet kívánt megvásárolni California Államtól. 

Miután a cég nem rendelkezett elégséges pénzeszközzel, így felkeresett két magánszemélyt (Jones 

és Winemiller) akik, egy harmadik személlyel együtt, kizárólag a projekt megfinanszírozása 

céljából, hitelezői társaságot alapítottak Estate of Monroe néven. A hitelező társaság 1,5 millió 

USD kölcsönt nyújtott a vásárló Bottle Rock vállalatnak és gondoskodott egy 5 millió USD értékű 

standby L/C kibocsátásáról is. A standby L/C-t, a New Orleans-i székhelyű Whitney National 

Bank hozta létre abból a célból, hogy biztosítsa az erőmű megvásárlására kibocsátott kötvényeket. 

A standby L/C kedvezményezettje, a kötvényt kibocsátó társaság, a Greenwich Insurance 

Company volt. A standby L/C lehívásának feltételeként egy saját váltó bemutatását írták elő.  

A konstrukció megvalósítását követő évben a Jones és Winemiller adósok valamint a Montercy 

Farms Inc. vállalat megvásárolta a harmadik adós, a Bottle Rock Power Corporation részvényeit 

és megállapodott a hitelezői társasággal, hogy a standby L/C kedvezményezettje, azaz a 

kötvénykibocsátó hívja le a garanciát és ennek révén a hitelező társaság felszabadulna a standby 

L/C-ben foglalt megtérítési kötelezettségének terhe alól. 

A felek abban is megegyeztek, hogy az új adósok a hitelezői társaságnak a standby L/C 

kibocsátásával kapcsolatos összes költségét megtérítik, és ezen felül további egy millió USD-t 

fizetnek kompenzációként. Ezt követően a Bottle Rock Power Corporation részvényei az új 

tulajdonos kezébe kerültek, amelynek neve Bottle Rock Holdings Corporation lett. A hitelezői 

társaság az új tulajdonossal folytatott tárgyalás során elérte, hogy a standby L/C további harminc 

napos meghosszabbításáért cserébe, felszabadítják a standby L/C-ben vállalt kötelezettségei alól és 

a hosszabbítás költségeit is megtérítik a számára. A standby L/C-et azonban sohasem 

szabadították fel. A hitelezői társaság emiatt beperelte a Montercy Farms Inc., és a Bottle Rock 

Holdings Corporation nevű vállalatokat, miután jogi álláspontja szerint, egyrészt ezek a cégek 

megszegték az standby L/C felszabadításának céljából megkötött szerződésben vállalt 

kötelezettségeiket, másrészt jogalap nélküli gazdagodás címén.  

 

Az esetből levonható legfontosabb tanulság az, hogy a standby L/C a kibocsátása után 

„független életet” kezd élni, és a megbízó (jelen esetünkben a hitelezői társaság) a nyitást 

követően már semmilyen jogi akcióval nem tudja működését befolyásolni.  

Minden megállapodás, amelyet a kötelezettségből való szabadulás céljából köt, 

értelmetlen erőfeszítés, mert a standby L/C-re nézve a megbízó sem jogokkal, sem 

kötelezettségekkel nem rendelkezik, abban ugyanis nem szereplő. Megtérítési 
                                                 
105 Byrne (2006) 315. old. 
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kötelezettsége a nyitó bankkal kötött szerződéséből ered, mely azonban csak áttételesen, 

de sohasem közvetlen módon kapcsolódik a nyitó standby L/C-ben vállalt fizetési 

kötelezettségéhez.  

 

EOP Colonnade of Dallas L.P. V. Faulkner esetben106 a standby L/C-t egy leasing szerződés 

biztosítékaként bocsátották ki. A standby L/C kedvezményezettje a bérbeadó volt, aki egy 

irodaházban lévő ingatlanának lízingelésére kötött szerződést.  

A lízingbevevő a fizetési kötelezettségét egyrészt készpénz letét formájában, másrészt egy 

visszavonhatatlan standby L/C-vel biztosította, melynek összege 1.430.065,74 USD volt, és 

nyitó banki szerepet a Bank of Oklahoma bank vállalta magára. A nyitó azt írta elő a 

megbízója (a lízingbevevő) számára, hogy megtérítési kötelezettségének fedezetéül bocsásson 

a bank rendelkezésére, egy 1.250.000 USD értékű letétet.  

2001. szeptember 6-án azonban a lízingbevevő, a hatályos amerikai csődtörvényben foglaltak 

alapján, önmaga ellen csődeljárás megindítását kérelmezte. Ezt követően a lízingbeadó és a 

lízingbevevő megállapodtak abban, hogy a lízingszerződést legkésőbb október 31-i 

határidővel megszüntetik. 2001. október 23-án a lízingbeadó a standby L/C teljes összegére 

nézve lehívást eszközölt. A nyitó bank okmányeltérésekre hivatkozva visszautasította a 

fizetést. A lízingbeadó kijavította a hibákat és megismételte a lehívást. A nyitó bank most már 

honorálta a „demand”-ot és kiállított egy csekket október 30-i dátummal, 1.430.065,74 USD 

értékben. 2001. november 8-án a csődeljárásban eljáró illetékes bíróság 2001. október 1-jét 

jelölte meg a csőd megnyílásának napjául és ezáltal a lízingszerződés megszüntetésének 

határnapjául is. A nyitó bank, a fizetését követően azonnal igénybe kívánta venni a 

lízingbevevő letétjét és emiatt tárgyalásokat kezdeményezett a csődgondnokkal. Szerződésük 

értelmében, amennyiben a csődgondnok fölszabadítja a letétet, a bank felhatalmazza a 

csődgondnokot, hogy a lízingbeadó - feltételezhetően nem jogos- lehívása ellen eljárást 

kezdeményezzen. Ezt követően a Csődbíróság előtt a csődgondok szerződésszegésért és a 

nyitó bank felé történt téves vagy visszaélésszerű benyújtásért beperelte a lízingbeadót. 

 

 

II. 5. Kockázatok és veszélyek 
 

Ahogy a fenti esettanulmányokból is kitűnik a standby L/C-k bonyolult gazdasági 

környezetben létrejövő komplex szerződések, amelyek számtalan pénzügyi és jogi 

veszélyforrást rejtenek magukban. 

                                                 
106 Byrne (2006) 308. oldal  
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A standby L/C természetének teljes körű megismeréséhez így mindenféleképpen szükséges és 

érdemes áttekinteni azokat a rizikó faktorokat, amelyekkel egy nyitónak, a megbízó 

felkérésekor, számolnia kell. 

 

A standby L/C nyitását megelőzően a kibocsátásra felkért nyitó a következő kockázatokat 

mérlegeli: 

a) Elemzi a kedvezményezett oldalán fellépő veszélyeket; 

b) Áttekinti azokat problémák, amelyek a megbízója oldalán keletkezhetnek; 

c) Végiggondolja a bekapcsolt bankok – különös tekintettel az igazoló bankra – oldalán 

jelentkező kritikus helyzeteket; (csőd, likviditási nehézségek, állami moratórium stb.) 

d) Számba veszi mindazokat a jogi kérdéseket, így különösen a letiltást és annak 

megtámadását, amelyek a nyitó cselekményére vonatkoznak; 

 

a) A kedvezményezett oldalán a jogtalan illetve a csalárd igénybevétel okoz jelentős 

károkat107. 

 

b) Amennyiben a nyitó előfinanszírozást vállal a standby L/C ügyletben, azaz a megbízójától 

nem kér be előzetes fedezetet, úgy szembe kell néznie az adós személyéhez kötődő 

hitelkockázattal.  Általában a standby L/C szerződések megkötésére a nyitó olyan ügyfelének 

felkérésére vállalkozik, akinek a számláját vezeti, illetve akinek a banktörténetét jól ismeri.  

A standby L/C - a bankgaranciákhoz hasonlóan – a mögöttes ügyletből származó kockázatok 

allokációját testesíti meg, hiszen a nyitó, aki sokszor pontosabb és megbízhatóbb 

információval bír a kötelezett hitelképességéről és hitelérdemességéről, mint a 

kedvezményezett, átvállalja a jogosult oldalán jelentkező veszélyeket.  

Ha azonban megbízó végül nem nyújt megtérítést a banknak, akkor a standby L/C keretében 

kifizetett összeget a nyitónak a saját tőkéje terhére kell lekönyvelnie és mindez áttételesen a 

teljes bankrendszerre is kihat, növelve annak általános működési kockázatát. Különösen igaz 

lehet ez a megállapítás, ha figyelembe vesszük, hogy a megbízók gyakran akkor aktiváltatják 

a standby L/C-ket, amikor a kedvezőtlen gazdasági folyamatok megakadályozzák őket 

kötelezettségeik teljesítésében. Ha az adósok tömegesen járnának el ily módon, ez végső 

soron bankcsődökhöz vezetne, majd pénzügyi válságba torkollna. A megbízó életében fellépő 

pénzügyi zavarok, illetve az adós ellen meginduló csőd és felszámolási eljárások esetében 

                                                 
107 Lsd. Részletesebben a teljes IV. fejezet „Joggal való visszaélés, csalás, csalárdság” 
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gyakran a nyitó -a nyitásra vonatkozó szerződés megkötésével- arra is jogosultságot szerez, 

hogy kilépjen a standby L/C kereteiből108, amely nemcsak a kedvezményezett érdekét sértheti 

súlyosan, de az instrumentum jogi természetének alapvetését, a függetlenségét is. 

Ugyanakkor a megbízó oldalán is tapasztalható a csalárd igénybevétel szándéka, azaz amikor 

a kedvezményezettel vagy valamely bekapcsolt bankkal összejátszva, az egyedüli cél az 

standby L/C-ben foglalt összeg megszerzése, a reálfolyamat bármely elemének valós 

teljesítése nélkül. 

 

c) A standby L/C-k második bank által történő igazolása az Egyesült Államokban is kedvelt 

gyakorlat. Az igazolt standby L/C esetében akár a nyitó bank, akár az igazoló bank likviditási 

problémája, illetve csődje jelenti az elsődleges kockázatot. Az un. szindikátusban kibocsátott 

standby L/C-k esetében, a résztvevő bankok egymás közötti megtérítési megállapodásaiból 

származó veszélyhelyzeteket kell reálisan felmérni. 

 

d) A jogi kérdések tárgykörében olyan rendkívüli gazdasági és politikai helyzetek igényelnek 

említést, amelyek kiélezett és feszültségekkel teli jogviszonyokat teremtenek. Különösen 

izgalmas annak megítélése, hogy egy állami intézkedés például embargó és ennek 

következményeként a követelések befagyasztása, milyen módon befolyásolja a bankok 

standby L/C-ből fakadó fizetési kötelezettségét109.  

 

Vizsgálni kell azokat a jogorvoslati eszközöket is, így elsődlegesen a letiltás intézményét és 

feltételrendszerét, amelyet a megbízó vagy a nyitó akkor kérelmezhet, ha csalárd vagy jogalap 

nélküli lehívás szándékát észleli. 

 

A standby L/C-ben részes bankok csődje esetén eldöntendő kérdés, hogy mely szereplő 

vagyonát képezi a megnyílt, de még le nem hívott garancia.  

 

Gondos és alapos mérlegelést igényel az a helyzet is, amikor a kedvezményezett vagy maga a 

megbízó vitatja a nyitó díszhonorálását, és pert indít ellene nemcsak az összeg lehívásáért, de 

a következmény károk megtérítéséért. 

 

 

                                                 
108 A visszavonható vagy törölhető standby L/C 
109 lsd Consarc Corp. v. Iraqi Ministry esettanulmány  III. 1. fejezet, 71. old 
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II. 6. Működési modellek 
 

A standby L/C ügyletben résztvevő személyeket egyértelműen el kell határolni a standby L/C, 

mint szerződés szerződő feleitől. 

 

A standby L/C alapját képező kereskedelmi ügyletben két „alap” személy van jelen: 

• a mögöttes ügylet kötelezettje, adósa a későbbi megbízó (applicant) 

• a mögöttes ügylet jogosultja, a későbbi kedvezményezett (beneficiary) 

 

A gyakorlati banki életben a standby L/C két alaptípusa van jelen: 

• A közvetlen vagy direkt model 

• A közvetett vagy indirekt model  

 

 

A direkt standby L/C működési modellje az alábbi 1. számú ábrán szemléltethető: 

 

 
 

Fizetésre kötelezett pld. 
bérlő, hiteladós, 

építőipari vállalkozó, 
tenderpályázó 

▼ 
megbízó 

Fizetés jogosultja: 
Bérbeadó, tenderkiíró, 
hitelező, adóhatóság, 

ingatlantulajdonos 
▼ 

kedvezményezett 

A megbízó bankja 
 
▼ 
 

nyitó bank 
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1. A szerződő felek között létrejön egy polgári jogviszony (bérlet, hitel vagy 

kölcsönszerződés, építési-szerelési vállalkozói szerződés, kötvénykibocsátás stb.) amelyben a 

fizetésre vagy valamely szolgáltatásra (performance) nyújtására kötelezett személy azt 

vállalja, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinek határidőben és a szerződés előírásainak 

megfelelően eleget fog tenni. 

2. Az alapjogviszony kötelezettje, a szerződés előírásai szerint eljárva, felkeresi a 

számlavezető bankját, hogy felkérje egy standby L/C kibocsátására. A standby L/C 

megnyílása, de különösen a megállapodás szerinti feltételeknek a garanciában való 

megjelenése, mint például a lejárati idő, az okmányok, stb., a mögöttes jogviszony 

hatálybalépésének elő vagy bontó feltételét is jelenthetik. Bár a megbízó a leggyakrabban a 

saját számlavezetőjét keresi fel igényével, mégis – elsősorban a kedvezményezett kérésére, 

biztonsági, illetve költségtakarékossági okokból – az is előfordul, hogy a megbízó a 

kedvezményezett által megjelölt bankot kéri föl, akár a saját országában, akár az export 

célországban. Mindez többlet terhet (anyagi, eljárás-technikai, dokumentációs) ró a 

megbízóra, hiszen ilyen esetben egy „idegen” bank fogja lefolytatni azt a hitelképességi 

vizsgálatot, amely megelőzi a nyitó standby L/C-ben foglalt garanciavállalását. 

3. A nyitásra felkért pénzintézet megvizsgálja a megbízó hitelképességét és 

hitelérdemességét, de különösen az általa felkínált fedezetet, és mindazokat a feltételeket, 

amelyek mellett a standby L/C-t ki kellene bocsátania. Ha a nyitó és a megbízó között 

„bizalmi” viszony, szoros üzleti kapcsolat áll fenn, a nyitó a feltételek megformálásában, vagy 

gyakran ki-, és átalakításában is, szakmai tanáccsal szolgál. A megkövetelt fedezet fajtája és 

nagyságrendje, a megbízó személyéhez igazodó döntés, amely egy egyszerű inkasszós jogtól 

egészen az óvadékig terjedhet.  

4.  Ha a nyitó a megbízó kérelmét pozitívan bírálja el, akkor megnyitja a standby L/C-t és 

kiértesíti a kedvezményezettet. Minden standby L/C tartalmaz egy ún. effektivitási klauzulát, 

azaz nevesíti azon feltételek körét, amelyek a nyitó fizetési kötelezettségét aktiválják. Ezek a 

feltételek az adós valamely szerződésszegő magatartásához kötődő események, mint például a 

vételár meg nem fizetése, a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítésének megtagadás 

stb. A feltételek bekövetkeztekor keletkeznek azok az okmányok, amelyek a lehíváshoz 

szükségesek. 

5. A kedvezményezett kézhez veszi a nyitó szerződéses ajánlatát, áttanulmányozza, és 

amennyiben rendben lévőnek találja, hatályba lépteti a mögöttes szerződést, például egy 

kötvény kibocsátásánál, elindítja a nyilvános jegyzést. 

6. A standby L/C-t aktiváló feltétel beállta, azaz valamely szerződésszegő magatartás (például 
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nem fizetés), hiány, hiányosság bekövetkeztekor a kedvezményezettet jogot szerez a 

„demand” benyújtására. 

7.  A „demand”, azaz a lehívás. 

8. A nyitó megvizsgálja az igénybejelentést, azaz a kedvezményezett nyilatkozatát és az előírt 

illetve benyújtott okmányokat. Ha a nyitó bankban felmerül a gyanú, hogy a benyújtott 

okmányok hamisítottak a nyitó bank felhívja a megbízója figyelmét, aki a bíróságtól kérheti 

az standby L/C ideiglenes vagy végleges letiltását110 

9. Amennyiben a benyújtás a standby L/C feltételeivel és kikötéseivel teljes összhangot, 

„betűszerinti” egyezőséget mutat, a nyitó fizetést teljesít a kedvezményezettnek. 

10. Ezt követően a nyitó bank lehívja a megbízó által rendelkezésre bocsátott fedezetet, a 

közöttük létrejött megtérítési megállapodás alapján, és átadja számára a kedvezményezett 

dokumentumait. 

11. Amennyiben a megbízó nem ért egyet az standby L/C igénybevételével, peres eljárásban, 

visszakövetelheti a kedvezményezettnek kifizetett összeget. 

 

A közvetett standby L/C működési modellje az alábbi 2. számú ábrán szemléltethető: 

 

 
1. A szerződő felek között létrejön az alapügylet, azonban a kedvezményezett vagy nem 

kívánja, vagy nem tudja (például deviza jogszabályi tiltás) elfogadni a külföldi kötelezett 

                                                 
110 Lsd. Részletesebben III.7. pont 

 
Megbízó 

 
Kedvezményezett 

 
Megtérítő bank, 

a megbízó bankja 

Nyitó bank, 
általában a 

kedvezményezett 
bankja 
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bankjának garanciáját, és ragaszkodik ahhoz, hogy standby L/C-t egy hazai illetőségű 

bank nyissa meg. Ez a helyzet számos előnyt kínál a kedvezményezettnek, amelyek közül 

az a legdöntőbb, hogy a garanciát a kedvezményezett országának belföldi joga fogja 

uralni, és mindez nagyfokú jogbiztonságot nyújt. 

2. A megbízó az alapszerződés értelmében felkeresi a bankját és felkéri, hogy az, saját 

nevében járjon el a kedvezményezett bankjánál annak érdekében, hogy ez utóbbi nyissa 

meg standby L/C-t, azaz a saját nevében vállaljon elsődleges fizetési kötelezettséget. 

3. A megbízó bankja ilyenkor mindazokat a műveleteket végrehajtja, amelyek az ún. direkt 

standby L/C-nél már bemutatásra kerültek (hiteligény elbírálása, fedezetértékelés, a 

garancia feltételrendszerének kialakítása, stb.), de nem megnyitja a standby L/C-t, hanem 

megbízza a kedvezményezett bankját a garancia kibocsátására. 

4. A külföldi bank felé történő megbízás, amelyhez becsatolásra kerül a megbízó bankjának 

megtérítési szerződése (ígérete) is. A megtérítő bank közli a standby L/C kibocsátására 

vonatkozó részletes utasításait, valamint teljes körű és visszavonhatatlan megtérítést ígér a 

felhatalmazása alapján eljáró nyitónak, ha az a standby L/C feltételeivel összhangban fizet 

a kedvezményezettnek. 

5. A nyitásra felkért bank mérlegeli a kézhez kapott instrukciókat, és elfogadása esetén saját 

nevében tesz fizetési ígéretet a kedvezményezettnek. 

6. A standby L/C megnyitása és kiértesítése 

7. A lehívásra feljogosító esemény bekövetkezése; 

8. Igénybejelentés; 

9. A nyitó honorálása; 

10. A nyitó a fizetést követően, megtérítést kér az őt megbízó banktól; 

11. A megtérítő bank fizet; 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy standby L/C kibocsátásával összefüggésben 

alapvetően három különböző jogviszony keletkezik111: 

1. a megbízó és a kedvezményezett közötti szerződés (underlying contract or obligation, 

azaz mögöttes szerződés vagy jogviszony) valamely szolgáltatás nyújtására, áruk 

szállítására, kötvénykibocsátásra, kölcsön nyújtására; 

2. a megbízó és a bankja közötti megbízás standby L/C nyitására (kérelem, majd 

megbízási szerződés és az ehhez szervesen kapcsolódó megtérítési szerződés;) 

                                                 
111 Lsd. Részletesebben a Centrifugal Casting Machine v. Chase Manhattan Bank esetben született bírói ítélet indoklását, a 
III.1. pontban 
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3. a nyitó és a kedvezményezett közötti szerződés, a standby L/C, amely a nyitó 

egyoldalú kötelezettségvállalását tartalmazza a kedvezményezett által benyújtott 

váltók vagy fizetésre szóló igénybejelentések és okmányok honorálására, ha azok a 

standby L/C-ben meghatározott feltételekkel és kikötésekkel összhangban állnak. 

 

A standby L/C két alaptípusai mellett három további „altípus” érdemel említést: 

a) az ún. counter-guarantee 

b) a confirmed vagy igazolt garancia 

c) a szindikátusban kibocsátott garancia 

 

a) Az Egyesült Államokban gyakran alkalmazott módszer, mind a közvetett, mind az igazolt 

standby L/C-k esetében. Ilyen konstrukciókban a megbízó által felkért bank az elsődleges 

garanciáért ún. ellengaranciában vállal jótállást, azaz egy a tényleges nyitóra, mint 

kedvezményezettre kibocsátott standby L/C-ben áll helyet az eredeti jogügylet jogosultja (az 

elsődleges standby L/C kedvezményezettje) felé történő fizetésért. Az ún. ellengarancia 

feltételrendszere abszolút azonosságot mutat az elsődleges standby L/C-vel, kizárólag a 

kedvezményezett személyében van eltérés, hiszen a „counter standby L/C” a tényleges nyitó 

banknak ígér fizetést. Az UNCITRAL Egyezmény 6. cikkelye is rögzíti a „counter-guarantee” 

fogalmát, amely definíció bár nehezen érthető, mégis kifejezésre juttatja a megoldás lényegét, 

nevezetesen, hogy a „counter-garantőr” a valós nyitónak ígér fizetést, és 

kötelezettségvállalása az eredeti standby L/C-hez igazodik, bár attól független. A konstrukció, 

a főkötelezett megbízásából eljáró bank felhatalmazása alapján jön létre. 

 

b) Az ISP 98 az alábbiak szerint definiálja az igazoló („confirmer”) fogalmát az 1.09 pont (a) 

bekezdésében: „Az a személy, aki a nyitó felhatalmazása alapján eljárva a nyitó 

kötelezettségvállalásához hozzáadja a saját standby honorálására vonatkozó 

kötelezettségvállalását.” A kötelezettségvállalás tartalma többnyire megegyezik a nyitó 

vállalásával, így a 2.01. (d) (i) értelmében: „A kedvezményezett igénybejelentésének 

honorálása látra szóló fizetéssel vagy bármely olyan módon, amelyet a standby előír, és amely 

konzisztens a nyitó vállalásával, ha az [a lehívás] külső megjelenése szerint megegyezik a 

standby L/C kikötéseivel és előírásaival.” 

A 2.01 pont (d) (ii) alapján: „Ha az igazolás megengedi a nyitóhoz történő (közvetlen) 

benyújtást, úgy az igazoló azt is vállalja, hogy a nyitó jogtalan diszhonorálása esetén úgy 

honorál, mintha a benyújtás (először) az igazolóhoz történt volna.”  
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A fenti szabály fordítottan is érvényesül, nevezetesen, ha a standby L/C megengedi, hogy a a 

kedvezményezett az igénybejelentését elsődlegesen az igazolónak nyújtsa be, és az jogtalanul 

visszautasítja a fizetést, akkor a nyitó úgy köteles a honorálás során eljárni, mintha az 

igénybejelentés bemutatása először nála történt volna. 

 

A fenti két szabály némileg bonyolult megfogalmazása azt a célt szolgálja, hogy minden 

kétséget kizáróan kimondásra kerüljön a következő alaptétel:  

 

Az igazolás nem feltételes, hanem önálló kötelezettségvállalás, melynek következményeként 

a standby L/C két fizetésre kötelezett személlyel rendelkezik, a nyitóval és az igazolóval, akik 

fizetési ígéretüket egymásra tekintet nélkül, a saját hatáskörükben és nevükben teszik meg. 

 

Az UNCITRAL Egyezmény is ismeri az igazolás fogalmát, amely a 6. cikkely szerint: 

„Az igazolás olyan kötelezettségvállalást jelent, amely a garáns/nyitó kötelezettségét egészíti 

ki, és amelyet a garáns/nyitó felhatalmazása tesz lehetővé, biztosítva a kedvezményezett 

számára az opciót, hogy a fizetést a garáns/nyitó helyett az igazolótól követelje, egyszerű 

igénybejelentés vagy okmányokkal kísért igénybejelentés alapján, feltéve, hogy ez 

összhangban áll a megerősített vállalásban rögzített feltételekkel és okmányos előírásokkal, 

fenntartva a kedvezményezett azon jogát, hogy a fizetést a garánstól/nyitótól követelje.” 

 

Az igazolás intézménye megtalálható az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi 

Törvénykönyvének 5-107§. a) bekezdésében is, amely az igazoló fogalmát és feladatait, a 

következőképpen határozza meg:  „ A megerősítő közvetlenül válik kötelezetté egy letter of 

credit alapján, és megerősítésének mértékéig a nyitót megillető jogokkal és a nyitót terhelő 

kötelezettségekkel rendelkezik. A megerősítő jogokkal és kötelezettségekkel bír a nyitó felé 

is, amennyiben a nyitó volt a megbízója és a megerősítő a nyitó kérésére és számlájának 

terhére járt el.”  

Az UCC nem szűkíti le az igazolás lehetőségét kizárólag az olyan helyzetekre, amelyek a 

nyitó megbízásán alapulnak, szemben a standby L/C-t szabályozó szokvánnyal, az ISP 98-al.  

 

Meglátásom szerint, az igazolás tárgykörében is fölbukkan az ISP 98 azon jellegzetessége, 

hogy szabályrendszerében az okmányos meghitelezés gondolatvilágát indokolatlanul a 

független biztosíték, a garancia hátrányára igyekszik érvényesíteni. 
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c) Szindikátusban kibocsátott standby L/C-k akkor jelentenek megoldást, amikor a 

biztosítandó követelés meghaladja egy bank pénzügyi erejét. A nyitásra felkért bank - később 

az ún. vezető bank - társakat keres a kibocsátáshoz, akik akár egyforma, akár különböző 

részarányokban járulhatnak hozzá a standby L/C végső összegéhez. Nyitásra - a teljes 

összeget tekintve - a vezető bank úgy vállalkozik, hogy ellengarancia formájában biztosítékot 

nyújt a részes bankok számára, míg saját magát a megbízótól bekért fedezettel védi. Ez a 

megoldás egyike a legnagyobb rizikót hordozó konstrukcióknak, hiszen a fedezet pénzzé 

tétele időben megkésve követheti a „counter-guarantee”-k lehívását, amely likviditási 

válságot eredményezhet a vezető banknál.  

 

Az ISP 98 10. pontjának első bekezdése a szindikátusban kibocsátott standby L/C-k esetében 

úgy szabályoz, hogy ha egy kibocsátó nem jelölte meg azt a személyt, akihez a benyújtást 

eszközölni kell, akkor függetlenül attól, hogy melyik bankhoz nyújtották be, mindegyik 

kibocsátóra nézve kötelezőnek fog minősülni. A 2. bekezdés feljogosítja a nyitót, hogy eladja 

a részesedését, kivéve, ha a megbízóval másképp nem állapodott meg. Ilyen esetben joga van 

feltárnia a megbízóval (annak fedezetével és hitelképességével) kapcsolatos összes 

információt, a részesedést szerző félnek. A nyitó kötelezettségének az eladás útján történő 

„felosztása” nem érinti a nyitónak a kedvezményezettel vagy bármely bekapcsolt féllel 

kapcsolatos jogait, illetve kötelezettségeit. 

  

 

II. 7. Az irányadó jog 

 

A megnyílt standby L/C-re, mint szerződésre fő szabályként a nyitó székhelyének a joga az 

irányadó. 

 

A standby L/C különféle modelljeiben uralkodó jog illetve jogok teljes feltárásához először az 

UCC 5-116. §-át célszerű megvizsgálni, amely az alkalmazandó jogról és az eljáró bíróságról 

a következőképpen rendelkezik: 

Az a) bekezdés szerint: „A kibocsátó, a megnevezett személy és az értesítő bármely 

tevékenységét és mulasztását azon törvénykezés joga szerint kell megítélni, amelyet az 

érintett felek … meghatároztak, vagy amelyet az adott személy letter of credit-jében, 



 50

megerősítésében, vagy bármely vállalásában szereplő feltétel előír. Az ítélkezés választott 

joga nem kell, hogy a tranzakcióval bárminemű kapcsolatban álljon.” 

 

A b) bekezdés értelmében: „Amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek nem 

alkalmazandók, úgy egy nyitó, egy megnevezett személy vagy egy értesítő bármely 

tevékenységére nézve azon ország törvénykezésének jogát kell rendelni, amelyben ez a 

személy székhellyel bír. Azt a helyet kell mérvadónak tekinteni, amelyet a vállalásban 

megjelöltek. Ha több ilyen hely is szerepel, azt a helyet kell figyelembe venni, ahol az adott 

személy vállalása kibocsátásra került.”  

 

Az egyes bankfiókokat külön jogi személynek kell tekinteni az UCC szabályai szerint. 

 

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Törvénykönyvének c) bekezdése megteremti a 

kapcsolatot UCP szokvánnyal is, amikor kimondja: „…kivéve, ha a jelen bekezdésben más 

módon nincs szabályozva, egy nyitó, egy megnevezett vagy egy kiértesítő felelősségét 

bármely olyan szokvány, gyakorlat, mint például az Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credit (UCP) uralja, amelynek a letter of credit-et, a megerősítést vagy egyéb 

más vállalást alávetettek”. Majd folytatva: „Ha (i) ez a paragrafus  szabályozza egy nyitó, egy 

megnevezett személy vagy egy értesítő felelősségét, vagy (ii) a releváns vállalás szokvány 

vagy gyakorlat szabályait foglalja magában (például az ISP 98-at vagy az ISBP112-t) vagy (iii) 

konfliktus van ezen paragrafus és a vállalásban alkalmazni rendelt szabályok között, akkor a 

szokvány, illetve a gyakorlat szabályait kell figyelembe venni, kivéve az 5-103. § c) 

pontjában foglaltakat, amely szerint bármely olyan feltétel, amely általános érvénnyel kizárná 

a felelősséget, vagy amely általános érvénnyel korlátozná a kártérítési kötelezettséget 

valamely szerződésszegésért, nem alkalmazható.113 

 

Az UCC 5-116. § e) pontja szerint a vitás ügyek rendezésében eljáró fórum kiválasztása 

természetszerűen következik a fenti paragrafusokból, amelyek az alkalmazandó jogot 

meghatározzák. 

 

                                                 
112 International Standard Banking Practice (ISBP) 
113 Ezen kitételnek különösen az UCP-nak alárendelt standby L/C-k esetében van jelentősége, amely két paragrafusban is 
igyekszik kizárni a nyitó, illetve a bekapcsolt bankok felelősségét pld. a benyújtott okmányok elveszéséből,  késedelmes 
továbbításából stb. eredő felelősségért. Lsd. UCP 600 34. illetve 35. cikkely 
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Az ISP 98 1.02 pontja szerint a szokvány szabályai olyan mértékben alkalmazandók, amely 

mértékben az nem sérti az irányadó jogot.  

A 1.05 pont értelmében az ISP 98 szokvány nem tartalmaz rendelkezést: 

• „a standby kibocsátására vonatkozó felhatalmazottságra nézve”, amely azt jelenti, hogy a 

kibocsátó székhelye szerinti pénz, illetve hitelintézeti és/vagy devizatörvény illetékességi 

körébe utalja ezt a kérdést; 

• „a standby formai kivitelezésére nézve”, amelyet ennek megfelelően a nemzeti polgári 

jogoknak kell meghatározniuk, például szükség van-e aláírásra, stb.; 

• „a csalás, csalárd igénybevétel tényállására alapított védekezésre” nézve, amelyet ily 

módon ismét visszautal az irányadó nemzeti jog hatáskörébe. 

 

Az UNCITRAL Egyezmény 1. cikkelye szerint a Konvenció szabályait akkor kell alkalmazni, 

ha a nyitó vagy a garáns székhelye a szerződő állam területén van, vagy ha nemzetközi 

magánjogi szabályok a Szerződő Állam jogának alkalmazására utalnak.  

 

A Konvenció, a kevés ratifikáló állam miatt, még nem örvend általános elfogadottságnak114, 

és szabályai rendkívül ritkán bukkannak föl garanciák, illetve a standby L/C-k megnyitásakor. 

Az UNCITRAL Egyezmény 21., illetve a 22. fejezete az irányadó jog kérdésében az UCC, 

illetve az ISP 98 szabályaival nagymértékben azonos rendelkezéseket fogalmaz meg.  

 

Mind az UCC, mind a szokványok és az UNCITRAL Egyezmény is, egyező állásponttal 

lehetővé teszi, hogy a felek meghatározzák az irányadó jogot, de ha ez mégsem történne meg, 

akkor a jellemző szolgáltatás - azaz a bekapcsolt bankok vállalása - szerinti ország jogát 

rendelik alkalmazni. 

 

A gyakorlatban a SWIFT üzenet formájában megnyílt standby L/C-k az irányadó jogra nézve 

általában semmiféle utalást nem tartalmaznak, kizárólag az alkalmazandó szokványt jelölik, 

gyakran helytelenül az UCP 600-t vagy helyesen az ISP 98-at. Számos nyitó tévesen úgy véli, 

hogy ezzel a kijelöléssel teljes körűen meghatározta a standby L/C-ben foglalt feladatok, 

határidők és felelősségi kérdések megítélésének módját is. 

 

                                                 
114 2000. január 1-én Equador, El Salvador, Kuvait, Panama, Tunézia írta alá az Egyezményt, míg 2003. február 1-én 
Belorusszia lépett a szerződő államok sorába. (Bertrams 2003) 
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A Middlexes Bank v. Trust Co. v. Mark Equipment Corp. ügyben115 a Massachusetti 

Legfelsőbb Bíróság kimondta: „annak eldöntésében, hogy egy banknak jogában áll-e a 

szokvány (a felek ISP 98-at rendelték ki) szabályai szerint visszautasítani a standby L/C 

kifizetését, a kérdést a helyi jognak kell alávetni”. A bíróság a nyitó ellen döntött, mert a bank 

a diszhonorálást kizárólag a szokványra kívánta alapozni, figyelmen kívül hagyva a helyi jog 

előírásait. 

 

Európai viszonylatban célszerű megvizsgálni az 1991-ben hatályba lépett EU Konvenció 

szabályait a szerződéses kötelezettségek tekintetében irányadó jogról, amely szerint egy 

szerződést az a jog ural, amelyet a felek vagy kifejezetten, vagy hallgatólagosan kijelöltek. 

Ennek hiányában azon ország joga az irányadó, amely a szerződéssel a legszorosabb 

kapcsolatot mutatja fel, azaz ahol a jellemző szolgáltatás végbemegy. A fenti szabályt 

figyelembe véve olyan standby L/C-nél, ahol a szerződés hallgat az irányadó jogról nemcsak 

a nyitó székhelye szerinti jog, de a fizető bank székhelye szerinti jog is szóba jöhet. 

Különösen igaz ez a negociált, illetve az igazolt standby L/C-k esetében. 

 

A bekapcsolt bankok és a nyitó közötti jogviszony egy komplex kérdéskör. A nyitó és az 

értesítő bank közötti jogviszonyra, ha a felek nem határoztak meg irányadó jogot, néhány 

szakértő véleménye szerint, a nyitó bank joga lesz az irányadó.116  

Meglátásom szerint ezek a szerzők nem jutottak helyes következtetésre, hiszen egy értesítő 

banki funkció esetében nem a megbízó utasítása, hanem a megbízott tevékenysége vagy éppen 

mulasztása az a jellemző cselekmény, amely alapján a jogkövetkezményekről döntést lehet 

hozni. 

 

A counter standby L/C-k esetében a nyitásra szóló megbízásra, jogválasztás hiányában a a 

megbízott joga, míg a megtérítési megállapodásra - miután az egy standby L/C formáját ölti - 

a nyitó székhelye szerinti jog lesz az irányadó. A fentiekben kifejtettek érvényesek az igazolás 

esetében is.  

 

 

 

 
                                                 
115 Byrne (2006.) 307. oldal 
116 Bertrams (2003.) 455. oldal 
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II. 8. Jogviszonyok 
 

II. 8. 1. A megbízás 

 

A kibocsátó és az ügyfele között létrejövő szerződés a polgári jog szabályai szerint egy 

megbízás. A mögöttes ügylet kötelezettje azzal bízza meg a bankot, hogy az, az általa 

meghatározott feltételek szerint teljesítsen fizetést a kedvezményezettnek, azaz az alapügylet 

jogosultjának.  

A standby L/C szerződést megkötő felek általában a pénzintézetek formanyomtatványát 

használják az alapvető kondíciók meghatározásához. 

A formanyomtatványok117 a következő kérdések megválaszolását kérik: 

• a kérelmező (applicant) azaz a megbízó neve, címe, telefonja, faxszáma, e-mail 

elérhetősége; 

• a kedvezményezett (beneficiary) neve, címe, és ha a banknak el kell küldenie a 

garancialevelet, akkor a „contact person” elérhetőségei.  A nemzetközi 

kereskedelemben használt standby L/C-k többségét a nyitó SWIFT üzenet formájában 

juttatja el a banki levelező partnerén keresztül, a kedvezményezettnek. A levelező 

banki partner legtöbbször a kedvezményezett saját számlavezetője, amelyet nemcsak 

költségcsökkentési, de kényelmi és elsősorban bizalmi okok indokolnak. A 

szakirodalom példaként említi a Szaúd-arábiai kedvezményezettek javára nyitott 

garanciákat, amelyeket kizárólag helyi bankon keresztül lehet avizálni. A helyi 

törvények alapján a szaúdi bankok többek között arra is felhatalmazottak, hogy 

meggyőződjenek vajon a megnyílt garancia rendelkezik-e a Szaúd-arábiai Monetáris 

Ügynökség által meghatározott törvényi kellékekkel. Ugyanakkor a standby L/C-k 

„papír-alapon” is létező dokumentumok, amely forma az USA belső piacán elterjedt, 

és amely jelenség nagymértékben hozzájárult az okmányos csalások kifejlődéséhez. 

• a kötelezettségvállalás összege, a megfelelő devizanemben; 

• a lejárati idő, az a legkésőbbi időpont, ameddig a kedvezményezett még benyújthatja a 

megfelelő okmányokat akár a saját, akár más országban, vagy a nyitó bank fiókjában; 

• a kedvezményezett számlavezető bankjának címe, elérhetőségei, IBAN száma stb.; 

• milyen típusú szerződéshez kapcsolódik a kötelezettségvállalás. A szerződés rövid 

ismertetésével egyidejűleg benyújtandó a hivatkozott szerződés, vagy a tender rövid 

                                                 
117  6. számú melléklet 
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leírása (tenderszám, a project rövid jellemzése, illetve a megrendelés (száma, dátuma, 

áruleírás); 

• azon okmányok köre, amelyek ellenében a kedvezményezett igénybe veheti az 

standby L/C összegét; 

• megengedett-e a részigénybevétel vagy a kedvezményezett csak egyszer nyújthat be 

lehívást; 

• alkalmazásra kerüljön-e az automatikus megújítás, és amennyiben a megbízó így 

rendeli, meg kell határoznia, a megújítás gyakoriságát, és azt a legvégső időpontot, 

amelyen már nem „futhat” túl a kötelezettségvállalás. 

• Ezzel egyidejűleg tisztázni kell azt is, hogy hány nappal a lejárat előtt értesüljön a 

kedvezményezett arról, hogy a standby L/C nem fog meghosszabbodni; 

• A megbízó meghatározhat egy határnapot is, amely előtt a standby L/C összegét nem 

lehet lehívni, ez az ún. non-operatív standby L/C, amely a megnyitása pillanatától 

visszavonhatatlan ugyan, de tényleges fizetési ígéretet csak egy bizonyos idő után fog 

megtestesíteni. 

• ha a megbízónak egy külföldi országban kell kibocsáttatnia a standby L/C-t, akkor 

ezen ország megnevezése; 

 

Látható, hogy a standby L/C kondíciós rendszerének kialakítása, az un. effektivitási klauzula 

megformálása, a megbízó kizárólagos döntési jogosítványa és amennyiben a megtérítési 

megállapodásban foglaltaknak eleget tud tenni (hitelképes és hitelérdemes is), a nyitó 

többnyire a megbízó által egyoldalúan megformált feltételekkel nyitja meg a standby L/C-t. 

 

 
II. 8. 2. A megtérítési megállapodás 

 
 
A megtérítési megállapodás118 a kibocsátó és az ügyfele között létrejövő, a megbízást 

kiegészítő olyan szerződés, amelynek alapján a megbízó arra kötelezi magát, hogy a nyitó 

szabad rendelkezésére bocsátja azt a megfelelő pénzösszeget – a megfelelő devizában – 

amelynek a kifizetésére a nyitó a kedvezményezett felé elkötelezi magát.  

 

 

                                                 
118 Contract of reimbursement 



 55

Továbbá a megbízó vállalja, hogy: 

• a bank felszólításra azonnal megfizeti mindazon összegeket, amelyet a nyitó bank, 

vagy annak levelezője kifizetett, beleértve a nyitó bank illetve a levelezője által 

kifizetett váltókat, kamatokkal, költségekkel valamint jutalékkal megterhelve.  

• a nyitó számára megtéríti mindazokat a díjakat és költségeket, amelyek a standby L/C-

vel kapcsolatban felmerülnek, a mindenkori aktuális banki kondíciós lista 

költségtételei szerint.  

• megfizeti a bekapcsolt bankok szolgáltatásainak díjait is, még abban az esetben is, ha 

ezek megtérítését eredetileg a kedvezményezett vállalta, de azt végül nem teljesítette. 

• Kifizeti minden okmány és jogi cselekmény költségét, beleértve azon eljárás 

költségeit is, amelyek révén a megtérítési szerződésben foglaltakat a nyitó 

kikényszeríti;  

• Köteles helytállni azokért a többletköltségekért is, amelyek azért keletkeznek, mert a 

standby L/C érvényessége alatt, bármely alkalmazandó jogban változás áll be; 

 

Az UCC 5-108 § i. pontjának (1) bekezdése is kinyilvánítja a nyitó jogát az azonnali 

megtérítésre, és ebből a fő szabályból automatikusan levezethető a megbízót terhelő 

kamatfizetési kötelezettség is. A kamat százalékos nagyságát a felek külön megállapodásban, 

írásban is rendezhetik, de mértékének megállapításakor általában a kölcsönszerződésekre 

irányadó kamatlábat veszik alapul.  

 

A megbízó teljes körű helytállási kötelezettségét jól illusztrálja a Wells Fargo 

mintaszerződése is, amely szerint a megbízó korlátozás nélkül köteles megtéríteni azokat 

díjakat, kamatokat, amelyek akár közvetve, akár közvetlenül magából a „letter of credit” 

ügyletből vagy annak kapcsán merülnek föl, beleértve a kommunikációs költségeket, illetve a 

megbízó fedezetéhez való hozzájutás költségeit, ahogy az esetleges bírósági eljárások díját, és 

a bekapcsolt értesítő, igazoló, negociáló, fizető funkciókat ellátó partner bankot díját is.119 

 

Az általános szabályok szerint a megbízó kárpótolni köteles a bankot bármely olyan 

veszteségért, kárért, költségért, követelésért, igényért, kiadásért és egyéb konzekvenciákért, 

amelyek a nyitó banknál felmerülnek, vagy amelyet a nyitó bank elszenvedhet, kivéve azokat, 

amelyek a nyitó bank gondatlanságának vagy tudatos cselekményének, 

                                                 
119 Wells Fargo Sample Contract 11. pont 4. számú melléklet 
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kötelességmulasztásának eredményeképpen lépnek föl, legyen szó akár a standby L/C 

megnyitásáról, akár annak módosításáról, igénybevételéről.120  

 

Miközben a megbízó szinte korlátozás nélkül szavatol, addig az UCP 500 szokványban - 

amelynek az ISP 98 előtt gyakran rendelték alá a standby L/C-ket - található egy különös 

felelősségkizáró cikkely. A 16. cikkely121 kimondja, hogy a bankok nem tartoznak 

felelősséggel „bármely üzenet(ek), levél(ek) vagy okmány(ok) továbbítása során 

bekövetkezett késedelem és/vagy elvesztés következményeiért.” Bár az UCP 500 

szokványnak ez a sokat vitatott fejezete elsődlegesen a nyitó bank és a kedvezményezett 

viszonyában releváns, mégis általános szabályként való megfogalmazása a megbízó érdekeit 

is érintheti.  

 

Az ISP 98 szakmailag helytálló módon kihagyta ezt, a polgári jog alapvető szabályaival 

ellentétes részt, és 1.07 pont (b) bekezdése már csak a standby L/C-ben benyújtott okmányok 

valódiságáért és pontosságáért zárja ki a nyitó felelősségét. 

 

A szokványok fenti előírásai azt kívánják lehetővé tenni a nyitó bank számára, hogy a saját 

illetve bekapcsolt bankok tevékenységével kapcsolatos felelősséget, akár a megbízó, akár a 

kedvezményezett irányában el tudja magától hárítani. 

 

Nemcsak az ISP 98 1.07. pont (c) bekezdése, hanem a megvizsgált általános szerződések 

szinte mindegyike tartalmaz ilyen kitételt, amely nemcsak a megbízó, de a kedvezményezett 

szempontjából is méltánytalan. 

 

„Nem ellentmondva a jelen szerződés feltételeinek, sem a Wells Fargo, sem annak bármely 

ügynöke, levelezője nem tartozik felelősséggel a megbízó felé bármely cselekményéért, 

mulasztásáért, gondatlanságáért, ha az adott cselekményt jóhiszeműen hajtotta végre „bármely 

letter of credit” okmánnyal kapcsolatban, beleértve, de nem korlátozva a hitel kibocsátását, 

honorálását,  a nem-kibocsátást, a nem-módosítást, illetve a diszhonorálást és minden ilyen 

cselekmény, mulasztás, vagy gondatlanság joghatásai a megbízóra nézve kötelező erővel 

bírnak.122 

                                                 
120 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.számú melléklet 
121 UCP 600 34. illetve 35. cikkelyek 
122 Wells Fargo Sample Contract 12. pont 4. számú melléklet 
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Egy másik bank123 hasonló módon úgy rendelkezik, hogy „a saját és a levelező banki 

kapcsolatának súlyos gondatlansága illetve tudatos cselekményéből eredő károkért helytállni 

tartozik”, így nem lényegetlen kérdés a nyitó személyének kiválasztása, amely a banki ÁSZF-

ek alapos, előzetes áttanulmányozását igényli. 

 

Miután a standby L/C fő funkciója, hogy allokálja a mögöttes ügyletből eredő kockázatokat, 

ezért különösen a nemzetközi kereskedelemben egyértelműnek tűnik, hogy a nyitó felelőssége 

kiterjedjen az avizáló, az igazoló és az egyéb, a nyitó megbízása alapján ellátandó funkciók 

tekintetében, a kiválasztott bankok mindenfajta cselekményére.  

 

Ugyanakkor a nyitó álláspontja is méltánylandó, hiszen gyakran kész tényként „kapja” azokat 

az idegen banki szereplőket, akikkel együtt kell működnie, így mulasztásaikért, valamely 

idegen jognak alávetett (gyakran pontosan meg nem ismerhető) döntésükért felelősséget 

vállalni ésszerűtlen kockázatok jelenthet. (pld. az  arab világban kiadott garanciák lejárati 

ideje körüli bizonytalanságok;) 

 

A megtérítési megállapodás rendezi a standby L/C-k megújításának, időbeli kiterjesztésének 

feltételét, ahogy az összegének megemelését is. Mindezen módosítások természetes módon 

igénylik a megbízó előzetes hozzájárulását. 

 

A „contract of reimbursement” rendelkezéseket tartalmaz arra az esetre is, ha bármely 

szerződő fél személyét illetően kedvezőtlen körülmények állnának be, különös tekintettel 

halálesetre, csőd vagy felszámolási eljárásra nézve. Ilyenkor az standby L/C összege azonnal 

esedékessé és megfizetendővé válik. Amennyiben a fenti események beálltakor a standby L/C 

még érvényben van, és különösen, ha a kedvezményezett még nem vette azt teljes egészében 

igénybe, néhány bank Általános Szerződési Feltétele a fennmaradt összegnek a megbízó 

részére történő azonnali visszafizetéséről rendelkezik. Ez a „háttér-megállapodás” különösen 

sérelmes lehet a kedvezményezett számára, különösen akkor, ha a megbízó még teljesítésben 

van és azt nem is akarja felfüggeszteni. (például egy lízingelt gépet egy felszámolási 

eljárásban célszerűbb lehet tovább fizetni, majd a tulajdonjog megszerzése után eladni.) 

 

                                                 
123 RBC Royal Bank ÁSZ 
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II. 8. 3. A standby L/C  szerződés 

 

Amikor a kibocsátó elfogadja az adós megbízását, és kibocsátja a standby L/C, akkor egy 

olyan szerződés születik, amely a mögöttes alapügylettől teljesen elváló jogviszonyt hoz létre 

a nyitó és kedvezményezett között. 

 

A nyitó kötelezettségei a maga szabta feltételekhez igazodnak, ez a szabály az ún. „principle 

of independence” azaz a „függetlenség alapelve”, amely az UCC 5-103 § (d) bekezdésében a 

következőképpen tükröződik: „A nyitónak a letter of credit-ből származó jogai és 

kötelezettségei a kedvezményezett és a megnevezett személy felé függetlenek azon ügylet 

létezésétől, teljesítésétől vagy nem teljesítésétől, amely a letter of credit kibocsátására alapot 

szolgáltatott…”. 

 

Majd az UCC 5-106 § (a)” …[letter of credit] a saját feltételei szerint válik 

kikényszeríthetővé.”  

Az UCC 5-108 § (f) pontjának (1-3) bekezdése tételesen felsorolja azokat a kivételes eseteket, 

amelyek nem vetik föl a nyitó felelősségét, így: 

„A nyitó nem felelős: 

1) a mögöttes szerződés, megegyezés vagy tranzakció teljesítéséért vagy nem-

teljesítéséért; 

2) bármely harmadik személy cselekményéért vagy mulasztásáért; 

3) valamely különös kereskedelmi szokvány ismeretéért vagy betartásáért, kivéve az (e) 

pontban részletezett standard gyakorlatot.” 

 

A szokványok nem nyilatkoznak a standby L/C, mint fizetési ígéret, jogi természetét illetően, 

annak megítélését a nemzeti jogok hatáskörébe utalják, de az absztrakt jelleget, az 

alapügylettől való teljes elválást minden kétséget kizáróan kinyilvánítják. 
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II. 8. 4. A bekapcsolt bankok jogállása 

 

A nyitó és az avizáló funkciót ellátó levelező banki partnere között polgári jogi értelemben 

vett megbízás jön létre, amelyre – ha a felek a szerződésükben másképp nem állapodtak meg, 

akkor - a megbízott joga lesz az irányadó. 

 

A nyitó és az igazoló nemcsak megbízási, de megtérítési megállapodást is létrehoz, 

ugyanakkor, ha a nyitó a megtérítési kötelezettségét egy standby L/C-ben kívánja teljesíteni, 

akkor a megbízást egy garanciaszerződés fogja kiegészíteni.124 Ha a felek szerződésükben 

másképp nem rendelkeztek, akkor a megbízott, azaz az igazoló országának joga lesz az 

irányadó az igazolásra történő felkérés esetében és a megtérítő bank országának joga a 

megtérítési megállapodásban. Gyakran előfordul azonban, hogy az Egyesült Államokban 

székhellyel rendelkező bankok külföldi leányvállalatai, függetlenül működésük valós fizikai 

színhelyétől, minden szerződésükre nézve az anyaország jogát alkalmazzák. Különösen igaz 

ez a Sarbanes-Oxley törvény életbe lépése óta. Ez a gyakorlat elsődlegesen az amerikai 

megbízók számára jelent előnyt, de agresszív érvényesítése, a nemzeti jogrendszerekkel való 

ütközése miatt, komoly aggodalom forrása. 

 

 

II. 8. 5. Váltójogviszony 

 

A standby L/C ügyletben jelenlévő jogviszonyok elemzésekor kiemelt figyelmet kell szentelni 

egy speciális „okmánynak”, amely egy önálló és privilegizált jogviszony hordozója. Szinte 

már az első kötelezettségvállalások megszületésétől fogva, a „letter of credit”-ek 

elválaszthatatlan tartalmi elemét képezte, a nyitó bemutatóra szóló saját váltója125. Az ilyen 

típusú komplex vállalásokat az Egyesült Államok precedens joga, egy 1765-ben hozott ítélet, 

és a Forgatható Értékpapírokról szóló törvény alapján, érvényesnek ismeri el.  

 

A váltójogon alapuló, megkérdőjelezhetetlen fizetési kötelezettség tette lehetővé a „freely 

negotiable letter of credit”126 intézményének kialakulását is. Lassan gyakorlattá vált azonban, 

                                                 
124 Irányadó jog tekintetében lsd.  II. fejezet 7. pontját 
125 Promissory note at bearer 
126 Szabadon negociálható, azaz előre meg nem határozott személy által „megvásárolható” kereskedelmi hitellevél.  
A „negotiation” szó eredeti értelmében átruházást jelent; 
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hogy a nyitó elfogadta, majd elfogadói minőségében honorálta a kedvezményezett, nyitóra 

intézvényezett saját rendeletre szóló váltóját.   

 

A fentiek következtében, egy „letter of credit”-ben két azonos rangú és erejű 

kötelezettségvállalás jelent meg, egy váltójogi és egy szerződéses alapon.  

A kedvezményezett illetve a negociáló szabadon dönthetett arról, hogy melyik jogalapon 

kívánja a nyitót igénybe venni. A rangsor, azaz a fizetési kötelezettségvállalások „alá-

fölérendeltsége”, a kereskedelmi gyakorlat, de elsősorban a szokványok megjelenése miatt, az 

elmúlt években jelentősen megváltozott.  

 

Az 1957-ben hatályba lépett UCC 5-114§(2). pontjának a) bekezdése még „meghajol” az 

UCC 3. fejezetében szabályozott váltójog előtt és előnyt biztosít a váltó jogos birtokosának, 

hiszen a jelenleg is uralkodó jogi közfelfogás szerint, egy „letter of credit” bármennyire is 

feltétlen fizetést helyez kilátásba, mégiscsak egy feltételes ígéret. Feltételessége okán, 

természetszerűleg nem rendelkezhet ugyanolyan jogi erővel és védettséggel, mint egy 

forgatható értékpapír.  

 

Az új UCC 5-116 § (d) bekezdése azonban már másképp vélekedik és kifejti, hogy ha egy 

adott „letter of credit” ügyletben váltó is jelen van, - amely a 3. fejezet hatálya alá tartozik-, 

akkor az 5. fejezet szabályai győzedelmeskednek. Ezzel a rendelkezéssel a jogalkotó 

megteremtette az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv és az UCP szokványok közötti 

összhangot. 

 

Az UCP 500 9. cikk. III. pont a) bekezdése szerint, „a nyitó bank által történő váltóelfogadás 

előírása esetén- a kedvezményezett által a nyitó banknak címzett intézvényt (intézvényeket) 

elfogadja, és esedékességkor megfizeti.” Ugyanez a szabályt kell alkalmazni az igazoló 

esetében is.  

 

Az UCP 600 7. illetve 8. cikkelye azonban már nem fogalmaz ilyen egzaktan, és sajnálatos 

módon lazítja a becsatolt váltóval kapcsolatos szabályokat, amikor a következőket rendeli: 

„…a nyitó banknak kötelező honorálnia, ha a meghitelezés  igénybe vehető: i) látra szóló 

fizetéssel, halasztott fizetéssel vagy váltóelfogadással a nyitó banknál, illetve később az iv.) 

pontban „váltóelfogadással a kijelölt banknál és a kijelölt bank nem fogadja el a rá 

intézvényezett váltót vagy elfogadja, de esedékességkor nem fizet.” 
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Az új UCP 600-ban is fennmarad az a szabály, hogy kizárólag a kedvezményezett saját 

rendeletre szóló idegen váltója szolgálhat a lehíváshoz szükséges dokumentumként, és tilos 

előírni illetve befogadni a megbízó által kiállított vagy a megbízóra intézvényezett váltót127, 

ugyanakkor fölmerül az a kérdés, hogy mi lesz a kijelölt bank által visszautasított váltó sorsa. 

Le kell-e folytatni az óvást, életben marad-e ez a jogviszony, vagy a váltó értéke és szerepe 

egy hétköznapi kereskedelmi papír például egy számla szintjére esik vissza. 

 

Az ISP 98 két paragrafusában is érinti a váltójogi problematikát. 

Egyrészt a 2.01 pontban, amikor a honorálási kötelezettség tartalmát részletezi, meghatározza 

a benyújtható váltó formáját, amely egy, a kedvezményezett által, a nyitóra intézvényezett, 

saját rendeletre szóló váltó lehet.  

 

Az UNCITRAL Egyezmény 2. (3.) pontjának b) bekezdése szerint a fizetés történhet váltó 

elfogadásával, de az nem korlátozódik kizárólag a kedvezményezett saját rendeletre szóló és a 

nyitóra intézvényezett formájára.  

Véleményem szerint, ez a megoldás nem elfogadható, mert egy a megbízóra intézvényezett 

váltó, a standby L/C-t a megbízó akaratától teszi függővé, és ez által szétrombolja a garancia 

lényegét, a mögöttes ügylettől való teljes függetlenségét. 

 

Amennyiben a kedvezményezett váltója a kontinentális Európában kerül kiállításra, akkor a 

váltóban foglalt jogokra és kötelezettségekre nézve a Genfi Váltójogi Egyezmény nemzeti 

jogba átültetett szabályai lesznek az irányadók.128 Különleges szituációk állhatnak ily módon 

elő. Ha egy standby L/C-t amerikai129 bank vagy annak leánybankja európai (kivéve Nagy-

Britannia) illetőségű jogosult számára nyitotta és a vállalását az amerikai jog uralja, akkor a 

kedvezményezett, mint váltó-kibocsátó váltójogi megítélésére a Genfi Váltójog lesz az 

irányadó, de az amerikai nyitó, mint címzett elfogadói nyilatkozatának tartalmára már az 

UCC 3. fejezete vonatkozik.  

 

Összefoglalva, egy standby L/C-ben most már két ütköző váltójog és egy szerződéses jog van 

jelen. Miközben egy Németországban nyitott és a német jognak alárendelt standby L/C 

                                                 
127 6. cikkely d) bekezdés 
128 Genfi Váltójogi Egyezmény hatálya alá tartozik Japán, Brazília, Oroszország is. 
129 Ugyanez a helyzet igaz a kanadai, ausztrál, angol, ír bankokra is, illetve mindazokra, akik az „angolszász” váltójog 
valamelyik ágát használják. 
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lehívásakor a benyújtott, és az L/C számával ellátott váltó váltójogi státusza nem sérül, és 

ennek következtében az ügyletben a két jogviszony egyszerre él egymás mellett, addig 

Magyarországon130 ez a váltó megszűnik értékpapír lenni, ugyanakkor a standby L/C tisztul, 

hiszen már csak egy jogviszony marad hatályban. 

 

Mindenesetre, ha a nyitó és a kedvezményezett egyaránt a Genfi Váltójog hatálya alá tartozik, 

a váltóban foglalt jogokra és kötelezettségre nézve egységes lesz a jogértelmezés. Ha azonban 

a nyitó, a kijelölt bank illetve a kedvezményezett jognyilatkozati olyan országokban 

születnek, amelyek különféle váltójognak alávetettek, váltójogi szempontból nehezen 

kezelhető helyzet jön létre. 

 

A kedvezményezett dönthet, hogy váltójogi alapon vagy a standby L/C nevet viselő 

garanciaszerződés alapján kér-e fizetést a nyitótól.  

A Genfi Váltójog szerint a váltóban foglalt pénzkövetelés jogcímmentes, feltétlen fizetési 

kötelezettség, „kvázi pénz”. Ha a kedvezményezett a Genfi Váltójog alapján követel fizetést, 

akkor egyrészt a rendkívül szigorú végrehajtási jogszabályok miatt sokkal gyorsabban jut a 

követelt összeghez, másrészt egyáltalán nem kell tekintettel lennie az okmányvizsgálat 

szabályaira, mert a nyitónak a váltóban megtestesülő fizetési ígérete nem függhet semmilyen 

feltételtől, különösen nem, egy szokványban rögzített általános gyakorlattól, egy „puha” 

jogtól. 

 

Ahogy a „letter of credit” történelmének ismertetése során már megemlítésre került, a váltó, 

mint kísérő okmány alkalmazása először az angolszász jogrendben történik, de ott nem is 

okoz problémát, mert az angol váltó nem „kvázi pénz”, hanem természetét tekintve inkább 

kereskedelmi papír, amely szorosan kötődhet és függhet egy adott ügylettől.  

 

Egy „angolszász” váltó lejárata meghatározható a „hajó érkezését követő 90. napra”, hiszen a 

„letter of credit” ben résztvevő felek pontosan ismerik a kereskedelmi tranzakció részleteit. A 

nyitó bank a hitellevéllel együtt, a kedvezményezettnek átadja a bemutatóra szóló váltóját, de 

a kedvezményezett, mint első rendelvényes ezzel az aktussal még nem szerez jogot a váltóban 

foglalt pénzkövetelés kikényszerítésére, mert az angolszász váltójog szerint az első 

rendelvényes sohasem lehet jogos váltóbirtokos. Jogos váltóbirtokos, azaz az a személy, aki 

                                                 
130 Illetve Japánban is; 
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jogilag teljes védettségben léphet föl a nyitóval szemben, csak az a személy lehet, aki „értéket 

adott” a váltóért, azaz csak az a kedvezményezett, aki a mögöttes ügylet áruját megtestesítő 

árupapírokat (például bill of lading stb.) átadja a nyitónak.  

 

Jogos váltóbirtokos lehet a negociáló is, ha a kedvezményezettől megvette az árupapírokat, és 

cserébe megszerezte a váltót, amelynek megfizetését ezek után a nyitó nem tagadhatta meg. 

Az angolszász jogban - a fentiek alapján - nyilvánvaló összhang áll fönn a váltójog és a „letter 

of credit” jog között, amely nem mondható el az európai jogrendszerekben alkalmazott 

documentary credit-ek illetve standby L/C-k esetében.  

 

Az UCC 5-108§(3) i) pontjának 3. szakasza szerint azon nyitó számára, amelyik honorált egy 

benyújtást, eleve lehetetlen, hogy fenntartsa a váltón alapuló visszkereseti jogát.  

 

„Az UCC 3-414.131 paragrafusának értelmében, egy forgató kötelezettséget vállal a váltó 

összegének megfizetésére azon személy felé, akinek joga van azt kikényszeríteni, illetve 

minden olyan további forgató felé, aki fizetett. A váltójogi szabályokat értelmezve, ha a nyitó 

egy olyan benyújtást honorált, amely a megbízóra intézvényezett váltót tartalmazott, akkor a 

felülvizsgált UCC szabályai szerint eleve ki van zárva abból a jogból, hogy bárki olyannal 

szemben fellépjen, akire forgatta a váltót, vagy magával a kedvezményezettel szemben 

eljárjon.”132  

 

Meglátásom szerint európai viszonylatban a váltóval vegyes konstrukciók kialakítása, a belső 

jogütközések miatt, lehetőség szerint kerülendő. 

 

 

 

 

 

                                                 
131 UCC 3-414§ 

(1) „Hacsak a váltó átruházás másképp nem rendelkezik (olyan szavakkal, mint visszkereset nélkül), minden forgató 
arra kötelezi magát, hogy a váltó meg nemfizetése vagy bármely erre utaló jelzés, illetve óvás esetén, bármely őt 
követő forgatónak megfizeti a váltóban foglalt összeget, még akkor is, ha az a forgató, aki megszerezte a váltót, 
nem lenne köteles annak megfizetésére.” 

(2) „Hacsak másképp nem rendelkeztek, a forgatók, a forgatás sorrendjében felelősek egymásnak, amely sorrendiséget 
a váltón lévő aláírásuk sorrendje alapján kell feltételezni.” 

 
132 Byrne (2007) 367. old 
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II. 8. 6. A csődjog 

 

Megvizsgálandó az a nagy horderejű kérdés is, hogy mi történik a standby L/C összegével 

illetve a mögöttes fedezettel, ha a nyitó bank csődöt jelent.  

 

A bíróságok jogi álláspontja szerint, a megnyílt standby L/C-k összege, nem a megbízó, 

hanem a nyitó bank vagyonát képezi.  

 

Miután az Egyesült Államok Csődtörvénye nem terjed ki a bankokra, így a bankok az ún. 

Szövetségi Betétbiztosítási Szövetség133működését szabályozó törvény hatálya alá tartoznak. 

Ennek alapján az FDIC, mint biztosító lesz jogosult arra, hogy a csődbe ment bank vagyonát 

megvásárolja, abból a célból, hogy a bank eszközeit illetve kötelezettségeit a hitelezők 

védelmében biztosítsa. A törvény értelmében minden olyan pénzeszköz vagy ezzel 

egyenértékű vagyontárgy „biztosított eszköznek” minősül, amelyet a letétbehelyező abban 

bízva adott át a banknak, hogy az a pénzét megőrzi. A fentiek értelmében a megnyílt „letter of 

credit”-ek is a törvény által biztosított letétnek minősülnek. 

 

A Philadelphia Gear Corp. v. FDIC 751 F.2d 1131 ügyben a Philadelphia Gear egy 

olajpumpákat gyártó cég volt, amely szállítási szerződés kötött az Orion Manufacturing 

Corportion céggel, mint vevővel. Az Orion, a vételár fizetési kötelezettségének biztosítékaként 

visszavonhatatlan standby L/C-t nyittatott a Philadelphia javára. Az Orion, mint megbízó a 

standby L/C megtérítési megállapodásának keretében, saját váltót állított ki a nyitó bank, a 

Penn Square Bank, mint rendelvényes javára. A standby L/C lehívásának a feltétele az volt, 

hogy a kedvezményezettnek, azaz a Philadelphiának be kellett benyújtania a következő 

okmányokat:  

• az Orionra címzett számlákat,  

• a nyitó bankra intézvényezett azonos összegű váltókat és  

• azt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a számlák legalább 15 napja nem 

kerültek kifizetésre. 

A Penn Square Bank még a standby L/C érvényességi ideje alatt csődöt jelentett, és az FDIC 

átvette a csődgondnoki teendőket. Két nappal később a Philadelphia lehívást eszközölt, 

minden okmányos feltétel egyidejű teljesítése mellett. Az FDIC a bank csődjére hivatkozva 

visszautasította a fizetést, de a kedvezményezett jogtalan diszhonorálás miatt beperelte. A 
                                                 
133 A már idézett FDIC. 
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bíróság döntése szerint a megbízó saját váltója, még akkor is, ha az bizonyos tekintetben 

feltételes biztosítékként is megítélhető, kimeríti a biztosítandó követelés (azaz a letét) 

fogalmát, így a FDIC-nek honorálnia kellett az standby L/C-t. 

 

Érdemes megemlíteni az Allen v. FDIC 599 F. Supp 104 ügyet is, melyben a standby L/C-ek 

egy cégvásárlás biztosítékaként kerültek kibocsátásra.  

1984-ben a Butcher Group megvásárolta a Farmers Deposit Bankot, és minden korábbi 

részvényesét vagy készpénzzel, vagy saját váltóval kifizette. A standby L/C-ket a Butcher 

Group a saját váltóinak biztosítékául bocsátotta ki. A nyitó bank, az United American Bank és 

a megbízója közötti megtérítési megállapodás értelmében a Butcher Group minden egyes 

kibocsátott standby L/C „mögé” is saját váltót állított. A nyitó bankot a felügyeleti szerve 

bezárta, majd az FDIC-t nevezte ki csődgondnoknak, aki értesítette a Farmers Deposit Bank 

korábbi részvényeseit, mint kedvezményezetteket arról, hogy nem áll szándékában újra 

megerősíteni a United American Bank által korábban vállalt fizetési ígéreteket. Három 

hónappal később a Butcher Group (a megbízó) szerződésszegést követett el, amikor a saját 

váltóit nem fizette meg a Farmers Deposit Bank korábbi tulajdonosai felé, akik követeléseik 

érvényesítése céljából lehívták a standby L/C-ket. Az FDIC azonban megtagadta azok 

kifizetését, mondva, hogy a saját váltók, amelyek kifizetését a standby L/C-hoz kötötték, 

feltételesek, így nem tekinthetők biztosított követelésnek. A bíróság az FDIC véleményével 

ellentétes álláspontra helyezkedett.  

 

Mindkét esetből jól megfigyelhető, hogy az FDIC a bankcsőd megnyílásának pillanatában 

igyekezett lezárni a standby L/C-ket, függetlenül attól, hogy azok lejáratuk szerint még 

érvényben voltak-e vagy sem. Törekvésére nemcsak a megbízóval kötött megtérítési 

megállapodások szolgálhattak alapul, hanem az ún. vételi és adósságátvállalási 

megállapodások134 is, amelyekben a kötelezettségek listájából kifejezetten kizárták a standby 

L/Ck-et.  

 

Az USA-ban a standby L/C-k esetében a nyitó bank csődje akkor jelent rendkívüli kockázatot 

a kedvezményezettnek, ha a standby L/C mögött nem áll biztosíték (még egy saját váltó sem, 

csak példáúl egy inkasszós megállapodás), hiszen ilyenkor valószínűleg biztosíték nélkül 

marad. Mindez fölhívja a jövőbeni kedvezményezettek figyelmét arra, hogy a nyitó bank 

ígérete pont annyit ér, mint amennyit a nyitó bank rating-je. 

 

                                                 
134 purchase and assumption (P&A) agreement 
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A First Empire Bank, New York v. FDIC. 572. F2d.1361 ügyben a bíróság a standby L/C 

védett jogi státuszának (azaz biztosított követelésként történő) elismeréséhez a 

kedvezményezett oldalán az alábbi három feltétel teljesülését írta elő: 

1) a kedvezményezett igényeinek már a csőd megnyílása előtt léteznie kell, és ezek 

semmilyen módon nem függhetnek a csődöt követő bármilyen szerződéses 

kötelezettségtől; 

2) a fizetési kötelezettségnek teljes mértékének még bizonytalannak kell lennie abban az 

időpontban, amikor a kedvezményezett perli a csődgondnokot135; 

3) az igényeket az előtt kell érvényesíteni, mielőtt a bank vagyonát a csődgondnok 

felosztotta volna, kivéve, ha a felosztás a „P&A”  megállapodás keretében történik. 

 

Két jogi aspektusra is tekintettel kell lenni ilyen válságos helyzetben. Egyrészt az UCC 

előírásai szerint egy megnyílt „letter of credit”-ek feltételeit a jogutód, a felszámoló vagy a 

csődgondnok megörökli, és azt változatlan formában köteles teljesíteni. Másrészt figyelembe 

kell venni, hogy a nyitó a kedvezményezett beleegyezése nélkül még csőd esetén sem 

módosíthatja a standby L/C feltételeit, amely szabály kiterjed az instrumentumban foglalt 

kötelezettség „lezárására” is.  

 

A nyitó bank csődje olyan váratlan és kritikus esemény, amely a kedvezményezettet, 

különösen a külföldieket felkészületlenül éri, és minimális annak az esélye, hogy a standby 

L/C (mint szerződés) felmondása ellen képes lesz megfelelő jogi érveket fölsorakoztatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
135 Sem az európai, sem a magyar bankgaranciák illetve standby L/C-k vizsgálata során a szerző nem talált iránymutatást arra 
nézve, hogy a nyitó csődje esetén milyen jogi státusszal bírnak a „feltételes kötelezettségvállalások”, visszakerülnek-e a 
megbízóhoz, vagy bekerülnek-e a teljes csődvagyonba illetve megmaradnak-e egy speciális személy, a kedvezményezett 
„vagyonának”.  
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III. A standby letter of credit működése 
 

 

III. 1. A függetlenség alapelve 
 

A mögöttes jogviszonytól való abszolút elválás, azaz a függetlenség alapelve minden 

garancia, így az standby L/C alapvetése is.  

 

A törvényi alapok feltárását célszerű a UCC 5-103 §(d) bekezdésének elemzésével kezdeni, 

amely kimondja, hogy „a kibocsátónak a kedvezményezett vagy a megnevezett  személy felé 

a letter of credit-ből származó jogai és kötelezettségei függetlenek (independent) azon 

szerződés vagy (per)egyezség létezésétől (existence), teljesítésétől (performance), vagy nem 

teljesítésétől (non-performance), amely a kibocsátó (issuer) és a megbízó (applicant) illetve a 

megbízó és a kedvezményezett között köttetett.” 

 

Ennek következtében a standby L/C szerződés, amely a kötelezettséget vállaló nyitó és a 

kedvezményezett között jön létre, semmilyen módon nem lehet érintve a mögöttes szerződés 

által, még akkor sem, ha arra akár közvetlen, akár közvetett módon utalás történik. Az 5-106. 

§ a) bekezdése bár más megközelítésben, de ismételten megerősíti a standby L/C független 

jellegét, amikor kijelenti, hogy „a letter of credit … a saját feltételei szerint kényszeríthető 

ki”.  

 

Az ISP 98 1.07 pontja már a címében is határozottan leszögezi az instrumentum 

függetlenségét, amikor a „kibocsátó és a kedvezményezett viszonyának függetlenségéről” 

beszél, majd így folytatja: „Egy kibocsátónak a kedvezményezett felé fennálló kötelezettségét 

nem érintik a kibocsátónak bármely alkalmazandó szerződés, gyakorlat vagy jog alapján a 

megbízó felé fennálló jogai és kötelezettségei.” 

A következő 1.08 pont egyértelműen körülírja a „felelősségek korlátait” is.  

Ennek alapján a kibocsátó „nem tartozik felelősséggel: 

a) bármely mögöttes tranzakció teljesítéséért vagy az abban történt szerződésszegésért; 

b) A standby-ban benyújtott bármely okmány hitelességéért, valódiságáért és 

következményeiért; 

c) Harmadik személyek cselekményeiért, mulasztásaiért, még akkor sem, ha ezen 
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személyeket a kibocsátó vagy a kijelölt személy választotta; vagy 

d) Bármely olyan jog vagy gyakorlat figyelembevételéért, amely a standby-ban választott 

jogtól eltér, vagy amely a kibocsátás székhelyén alkalmazandó.” 

 

Az UNCITRAL Egyezmény 3. pontja a „vállalás függetlenségét fogalmazza meg”, majd 

folytatja: „A jelen konvenció alkalmazása céljából, egy vállalás akkor független, ha a 

garantőr/kibocsátó kötelezettsége a kedvezményezett felé nem függ:  

a) a mögöttes tranzakció létezésétől és érvényességétől vagy bármely más vállalástól 

(beleértve a stand-by letter of credit-eket vagy független garanciákat, amelyre 

megerősítések vagy ellengaranciák vonatkoznak) illetve, ha nincs alávetve, 

b) semmilyen olyan feltételnek illetve előírásnak, amely nem tűnik ki magából a vállalásból, 

vagy [nincs alávetve] bármely jövőbeni, bizonytalan cselekménynek vagy eseménynek, 

kivéve okmányok benyújtását vagy más cselekményeket és eseményeket, amelyek a 

garantőr/kibocsátó működési körébe tartoznak.” 

 

A standby L/C függetlenségét igazolják az alábbiakban bemutatott garancialevelek is: 

„A Havelspring Inc. 189 Bernardo Avenue, Mountain View, CA 94043 társaság felkérésére és 

számlájának terhére ezennel kibocsátjuk a visszavonhatatlan standby letter of credit-ünket, az 

Ön javára, kilencmillió ötszázötvenhét ezer amerikai dollár értékben (USD 9.557.000,-) amely 

igénybevehető a fent megjelölt fiókunkban, az Önök által benyújtott látra szóló váltó(k) 

ellenében, amelyhez mellékelni kell egy aláírt és ledátumozott, alábbi szövegezésű 

nyilatkozatot…” 

 

Egy ún. „sample letter of credit”136 mintában az egyik kanadai bank, már a standby L/C 

címében is „unconditional irrevocable standby letter of credit” kifejezést használ, majd 

kijelenti, hogy „ az ügyfelünk kérésének megfelelően….(az ügyfél neve), mi …. (a bank 

neve), ezúton megnyitunk és átadunk Önnek egy feltétel nélküli, visszavonhatatlan standby 

letter of credit-et az Ön javára, … CAD teljes összeg erejéig, mely Ön által bármikor 

igénybevehető, vagy időről-időre lehívható egy írásos, a bank nevére címzett fizetési 

felszólítással, amely igénybejelentést anélkül fogjuk teljesíteni, hogy kérdéseket tennénk föl 

arra nézve, vajon jogosult-e Ön a  fenti összeg lehívására, az Ön és a mi fent megnevezett 

ügyfelünk közötti jogviszony alapján, és anélkül, hogy a fenti ügyfelünk bármely jogát vagy 

kifogását elismernénk az általunk teljesítendő fizetésre nézve. Abban az időben, amikor Ön a 

fizetési felszólítását hozzánk intézi, köteles benyújtani egy Ön által aláírt igazolást, amelyben 

                                                 
136 lsd. 6. számú melléklet „Sample Letter of Credit” 
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elfogadja és/vagy megerősíti, hogy a jelen Letter of Credit feltételeinek megfelelően lehívott 

összegeket a fent nevezett ügyfelünk, Ön felé fennálló kintlévőségeinek kiegyenlítésére kell 

fordítani, amelyet … (szerződés) rögzít”.  

 

A kanadai banknak ez a megkötése meglehetősen szokatlan előírás és bár első pillanatra 

összekapcsolja a standby L/C-t a mögöttes ügylettel, mégis a valós szándék a csalárd 

igénybevétel kivédésén van és nem irányul a függetlenség megtörésére. A standby L/C a 

továbbiakban kijelenti, hogy az aláíró (azaz a nyitó bank) jelen Letter of Credit szerinti 

kötelezettsége kizárólag abban áll, hogy fizetést teljesítsen, és az aláíró semmilyen 

körülmények között nem lesz arra kötelezve, hogy a fent nevezett ügyfélnek Ön felé fennálló 

aktuális kötelezettségét teljesítse, vagy teljesítesse. 
 

A State of Oregon Department of Consumer and Business Services, Workers’ Compensation 

Division, mint kedvezményezett számára kibocsátott „irrevocable standby letter of credit” a 

következő feltételeket fogalja magába137: 

„… (a bank neve, továbbiakban „nyitó”) ezúton bocsátjuk ki visszavonhatatlan standby letter 

of credit-ünket (továbbiakban „letter of credit”) az Oregon Department of Consumer and 

Business Servies javára, a … megbízó nevében, továbbiakban „Ön-biztosított munkaadó” … 

USD összegben. A hitel igénybevehető … oregoni székhelyű nyitó illetve az igazoló banknál, 

a kedvezményezett által benyújtott, a nyitó vagy a megerősítő bankra intézvényezett látra 

szóló váltó ellenében, három munkanapon belül, amennyiben egyidejűleg benyújtásra kerül az 

alábbi négy igazolás bármelyike.” 

 

A „hangzatos” és formális kinyilvánítások mellett gyakran kerül veszélybe a standby L/C 

függetlensége, ahogy az a PNC Bank v. Spring Ford Industries138 ügyben is történt. 

Egy textilipari cég, a Spring Ford Industries vállalat, egy egymillió USD értékű standby L/C-

et nyittatott a pennsilvániai State Agency, mint kedvezményezett javára, munkavállalók 

számára fizetendő kártérítés biztosítékául, a Munkaügyi Balesetek Kártalanítási Törvényének 

előírásai szerint139.  A megtérítési megállapodás keretében140 felek úgy rendelkeztek, hogy az 

Állami Ügynökség (State Agency) akkor is lehívhatja a standby L/C-t, ha nem kapná meg a 

nyitó megújításról szóló értesítését. 

Ez a megállapodás egy letéti számla létrehozását is előírta, amelyen a lehívott letter of credit 

összegét kellett tartani. Maga a standby L/C nem tartalmazott semmiféle (speciális) feltételt 
                                                 
137 lsd 6. számú melléklet 440-3640 b 
138 Byrne (2006) 425. oldal 
139 Worker’s Compensation Act 
140 Acknowledgment of the Terms and Conditions on Posting Letter of Credit 



 70

vagy előírást, amelyet az Állami Ügynökségnek be kellett volna tartania, kivéve természetesen 

azt az alapkövetelményt, hogy a lehívás álljon összhangban a standby L/C feltételeivel és 

előírásaival. Egy nappal azt követően, hogy a standby L/C-t a PNC Bank megnyitotta, a 

megbízó, a nyitó segítségével a letéti szerződést is létrehozta, amelyben a nyitó, mint 

letétkezelő-megbízott feladatát képezte, hogy „biztosítsa a pénzügyi forrásokat és fenntartsa a 

megfelelő készleteket” a dolgozók kártérítési igényeinek kielégítése céljából. A megbízó 

Spring Ford Industries ugyanakkor arra kötelezte magát, hogy a szükséges fedezetet biztosítja. 

A letéti szerződés, amelynek a kedvezményezett, azaz az Állami Ügynökség nem volt részese 

tartalmazta az alábbi kikötést is: „Az Állami Ügynökség a biztosítékból (azaz a standby L/C-

ből) származó összeget, szerződésszegés esetén a kártérítési igényekre, az ezekkel 

összefüggésben felmerülő költségekre és a letét kezelésének költségeire fordíthatja. Ha a 

szerződésszegés orvoslásra kerül, vagy ha az Állami Ügynökség úgy nyilatkozik, hogy a 

biztosítékból származó összegre a továbbiakban már nincs szükség, akkor az Állami 

Ügynökség szabadon dönthet a fel nem használt összeg sorsa felől.” 

 

Összefoglalva, a nyitó és a megbízó úgy gondolta, hogy a lehívott standby L/C teljes összege 

először kerüljön egy letéti számlára, amelyből majd (a letétkezelő-megbízotti) státuszban lévő 

nyitó - a megbízó felhatalmazása alapján- folyamatosan folyósítja az éppen aktuális 

kifizetéseket. A letéti számla konstrukció kedvezőnek tűnt a megbízónak, mert úgy vélte, 

hogy továbbra is ő marad az „ügy ura”, de előnyösnek mutatkozott a nyitó számára is, mert a 

standby L/C összege ily módon „nem hagyta el a bankot”, azaz a megtérítés forrását képezte. 

 
Néhány héttel később, amikor a nyitó bank nem volt hajlandó meghosszabbítani a standby L/C 

lejárati idejét, az Állami ügynökség igénybejelentéssel élt.  A lehívást a nyitó teljesítette és a 

lehívott összeget elhelyezte a letéti számlán. Nem sokkal ezután a megbízó, csődeljárás 

keretében az ún. Csődtörvény 11. fejezetére hivatkozva,141 fizetési moratóriumért folyamodott. 

Miután az Állami Ügynökség minden dolgozó kártérítési igényét kifizette, és levonta a 

költségeket is, a letéti számlán az eredeti egy millió USD-ből már csak 440. 000 USD maradt.  

A nyitó bank, hogy a kifizetett standby L/C-ért megtérítést kapjon, a folyamatban lévő 

csődeljárás keretében, egy ún. „nem-biztosított követelési” igényt nyújtott be egy millió USD 

értékben a megbízó csődvagyona ellen, és kérte a bíróságot, hogy határozatban mondja ki, 

hogy a letét nem a megbízó vagyonát képzi, így azt a nyitó bank számára ki kell szolgáltatni. 

A nyitó bank jogi álláspontja az volt, hogyha a kifizetett összeget az Állami Ügynökség a 

letéti számlán köteles tartani, (onnan fel nem veheti), akkor legalább az el nem költött 

összegre nézve legyen közvetlen hozzáférése, így a „megtérítése” igaz részben nincs 
                                                 
141 US Bankruptcy Code, Chapter 11. fejezete „Debtor reorganisation” 
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veszélyben. A megbízó véleménye ezzel szemben az volt, hogyha az Állami Ügynökség nem 

költötte el a letéti számlára helyezett összeget, akkor a fennmaradó összegre már nincs is joga, 

azzal köteles elszámolni, majd azt számára visszaszolgáltatni. 

 

Mindkét fél megfelejtkezett azonban a standby L/C lényegéről, nevezetesen, hogy ez a 

biztosíték nem a nyitó bankot vagy annak megbízóját, hanem a kedvezményezettet óvja, és az 

alapügylettől, illetve bármely egyéb szerződéstől való függetlensége szavatolja a 

kedvezményezett érdekeinek érvényre jutását.  Bármely igény, így a konkrét esetben, a nyitó 

bank megtérítési igénye a megbízóval szemben, csak egy a standby L/C-től független 

eljárásban érvényesíthető. 

A peres eljárásban nyitó bank úgy érvelt, hogy a standby L/C éppen a jogi függetlensége miatt 

nem képezheti a csődvagyon részét. Ezzel ellentétben a megbízó azt igyekezett bizonyítani, 

hogy a letéti szerződés alapján, mint megbízónak, és mint a számla tulajdonosának van joga a 

le nem hívott összegre. A perben eljáró bíróság ítéletében egyértelművé tette, hogy a standby 

L/C kizárja annak lehetőségét, hogy egy csődbejutott adós bármilyen jogcímen igényt 

formálhasson a standby L/C-re, (illetve az ahhoz biztosított fedezetre vagy annak 

maradványára), miután ennek a szerződések nem alanya, hiszen az a nyitó és a 

kedvezményezett között jön létre. Ítéletét a bíró a következő szavakkal indokolta: 

„Az előttem fekvő Letter of Credit egyszerűen az igénybevétel mechanizmusával foglalkozik. 

Semmiféle olyan kitétel nincs ebben a szerződésben, amely egyrészt azt szabályozná, hogy 

hogyan kell a LOC összegét felhasználni, másrészt nem tartalmaz szabályt arra nézve sem, 

hogy a le nem hívott összeggel mit kell kezdeni. Ebből következőleg, ha a nyitó bank 

teljesített a Letter of Credit alapján és fizetett az Állami Ügynökségnek, úgy a szerződés teljes 

mértékben teljesítésre került, és minden kötelezettséget kielégítettek. Az Állami Ügynökség 

saját belátása szerint szabadon azt tehet a LOC összegével, amit akar, összhangban azokkal az 

egyéb szerződésekkel, illetve állami előírásokkal, amelyek számára kötelezettségeket írnak 

elő.” 

 

A fenti eset kíválóan érzékelteti, hogy a megbízó semmilyen szerződéssel sem tud 

kapcsolódási pontot létrehozni a standby L/C-vel. A Letéti Szerződés teljesen feleslegesen 

fogalmazta meg azokat a jogokat és feladatokat, amelyek az Állami Ügynökséget, a standby 

L/C-ből származó összeggel kapcsolatban megillették, illetve kötelezték, mert a szerződés 

olyan személyre nézve nyilatkozott, akire ráhatása nem volt. A felek Letéti Szerződése a 

standby L/C természetének teljes félreértelmezésén alapult, miután nemcsak a megbízó, de a 

nyitó bank is végig úgy vélte, hogy a standby L/C-ben biztosított pénz „mégis csak az én 
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pénzem”.  Magatartásuk azt jelentette, hogy egy „harmadik személyt [a kedvezményezettet], 

annak saját pénzére nézve, és annak belegyezése és akarata nélkül, mégis őt kötelezve 

kívántak rendelkezéseket kialakítani.” 

 

A konkrét esetből levonható másik fontos következtetés, hogy a nyitó bank vagyonát csak 

addig képezi a fedezeteként elhelyezett összeg, amíg a standby L/C érvényben van. Amint a 

kedvezményezett a standby L/C előírásaival betűszerinti egyezőséget mutató igényt nyújt be, a 

garancia összege átkerül a kedvezményezett vagyonába.  

 

Ha a nyitó, a szabályszerű és jogszerű lehívás ellenére nem vagy késve fizet, szerződésszegést 

követ el a kedvezményezett felé és számolnia kell az ebből eredő összes jogkövetkezménnyel, 

illetve azzal is, hogy a megbízó felé is teljes körű kártérítéssel tartozik, beleértve közvetett 

károkat is. Kizárólag csalás vagy csalárd igénybevétel esetén van joga a nyitó banknak arra, 

hogy a standby L/C összegének kifizetését, egy bírósági végzés142 birtokában megtagadja.  

Ha a nyitó bank, a megbízójától nem kapna utólag megtérítést, nem fizethet másból, csak a 

saját tőkéjének terhére. Jelen esetben a nyitó is tévedett, amikor úgy vélte, hogy a Letéti 

Szerződésen fennmaradó összeget automatikusan a megtérítésre tudja majd felhasználni.  

 

A Lakeside at Pole Creek, LLC v. Taberrash Meadows, LLC ügyben143 egy elmaradt térség 

fejlesztése tárgyában jött létre a standby L/C,  250 ezer USD értékben.  

A nyitó bank a Citiwich Bank (Aurora Colorado) a megbízó, a Lakeside at Pole Creek LLC, 

míg a kedvezményezett a Taberrash Meadows LLC cég volt.  

A vevő, azaz a Lakeside (a standby L/C megbízója) adásvételi megállapodást kötött a térséget 

fejlesztő Taberrash céggel, egy bizonyos földterület megvásárlásáról. A vevő a vételár 

biztosítékául nyittatta meg a fejlesztő társaság, mint kedvezményezett javára, a standby L/C-t. 

A fejlesztési tervek azonban meghiúsultak és a fejlesztő társaság a Csődtörvény 11. fejezete 

értelmében moratóriumot kért, majd visszautasította az ingatlan adásvételi szerződés 

teljesítését. Időközben a helyi önkormányzat zároltatta a fejlesztő társaság (kedvezményezett) 

tulajdonát, a víz- és szennyvízrendszer kiépítésével összefüggő kötelezettségek megsértése 

miatt. A zárolás kiterjedt a vevő által megvásárolt földterületre is. Mindezen előzmények után 

a fejlesztő társaság, mint kedvezményezett a standby L/C előírásaival konform 

igénybejelentéssel élt, arra hivatkozva, hogy teljesült a garanciavállalás feltétele, azaz a vevő 

nem fizette ki a földterület vételárát. Az idézett példában a Taberrash fejlesztési társaság, mint 

                                                 
142 Restraining order lsd részletesebben III. 7 pont Az „injunction” intézménye 
143 Byrne (2006) 387. old 
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eladó valójában éppen a saját teljesítésével maradt adós, szerződésszegést követett el, 

amelynek következményeként a vevőnél érdekmúlás állt be, és így érthető módon vissza 

kívánt lépni az adásvételi szerződéstől. 

A bíróság ítéletében kijelentette, hogy a standby L/C teljes mértékben független az eladó 

vállalásától, azaz a fejlesztéstől, így magától az adásvételi szerződéstől, és az önkormányzat 

igényétől is, de ugyanakkor helyt adott a megbízott azon kérelmének, amely a nyitó fizetési 

kötelezettségének felfüggesztését indítványozta. A bíróság indoklásában hivatkozott egy 

korábbi ügyben született döntésre is, kimondva, hogy „bár a letter of credit-re gyakran utalnak 

úgy, mint a nyitó bank illetve a kedvezményezett közötti szerződésre, pedig a közöttük lévő 

kapcsolat természete szerint nem szerződéses jellegű, hanem a törvény által meghatározott.144 

Bár ez a kijelentés első ránézésre ellentmondani látszik az előbbiekben kifejtetteknek, mégis 

mélyebb vizsgálata során kibomlik az igazi jelentése, nevezetesen, hogy a standby L/C 

függetlensége nem a felek szabad akaratán nyugszik, hanem azt a törvény garantálja. 

A bíróság azt is megjegyezte, hogy egy standby L/C feltételrendszerét úgy kell kialakítani, 

hogy az érvényes és kikényszeríthető legyen. „Ez azt jelenti általánosságban, hogy a kibocsátó 

bank nem perelheti a mögöttes szerződés teljesítését. A letter of credit kibocsátója nem 

tekinthet a mögöttes tranzakcióra abból a célból, hogy kiegészítse, vagy interpretálja annak 

feltételeit. …A kibocsátónak ügyelnie kell arra, hogy ne tekintsen bele az ügylet vagy a 

teljesítés folyamatába abból a célból, hogy megindokolja a szabályszerűen benyújtott 

igénybejelentés visszautasítását, hiszen, ha így járna el, akkor egy komplex [megítélést 

igénylő] peres ügyet, jogszerűtlen diszhonorálási üggyé alakítaná át. Ugyanakkor a standby 

L/C „függetlenségi alapelve” nem lehet korlátok nélküli….Ebből következőleg, bár az UCC és 

az esetjog szűkkörűen írja le azokat a kivételeket, amelyek alapján a bíróság megtilthatja a 

nyitó banknak a letter of credit alapján történő fizetést, mégis ezek a kivételek azt illusztrálják, 

hogy a „csalás joga” nem egy [kialakult] statikus joganyag és azt a bíróságok éveken keresztül 

a kereskedelem, tranzakciók változó természetéhez igazították.”145  

 

Az ITXS ügyben146 az ITXS cég, egy ingatlan bérlőjeként 62.360 USD értékű standby L/C-t 

nyittatott az ingatlan tulajdonosának a F&S Hayward LLV cég, mint kedvezményezett javára. 

A standby L/C a bérleti díj és egyéb összegek biztosítékaként jött létre. A megbízó, az ITXS 

cég zálogszerződést kötött a nyitó bankkal, így biztosítva a nyitó felé fennálló, a megtérítési 

kötelezettségét. 

Később az ingatlan tulajdonosa az állítva, hogy a bérlője megsértette a bérleti szerződést, 

igénybejelentéssel élt a nyitó bank felé, és kézhez vette a standby L/C teljes összegét. 

                                                 
144 Ward Petroleum Corp. v. FDIC  
145 Lsd. A fraud exception kivételszabályról szóló IV. 1. pontot 
146 Lsd. Bírói ítéletek 
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Időközben a megbízó, az ITXS a Csődtörvény 11. fejezetére hivatkozva fizetési moratórium 

elrendelését kérte a bíróságtól. Ezen fizetési moratórium 90 napos határidején belül utalta át a 

nyitó bank a standby L/C összegét a kedvezményezett számlájára. A Csődbíróságra hárult 

annak a jogkérdésnek az eldöntése, hogy a standby L/C összegének átutalása kimerítette-e a 

„hitelező jogtalan előnyben részesítésének” jogi kategóriáját, illetve annak megítélése, hogy 

vajon a kifizetésnek a bank saját vagyonából vagy a megbízó vagyonából kell-e megtörténnie. 

A bíróság ítéletében kimondta, hogy a nyitó bank által történt kifizetés nem tekinthető hitelező 

jogtalan előnyben részesítésének, miután az összeg átutalása nem az ITXS azaz nem a 

megbízó vagyonának terhére történt. A nyitó bank a saját pénzeszközeiből fizet, amikor 

honorálja a standby L/C-re benyújtott „drawing”-ot (lehívást). A függetlenség alapelve 

szerint, a standby L/C a nyitó bank olyan független kötelezettségvállalása, amely alapján az 

ITXS azaz a megbízó sohasem rendelkezhet semmiféle érdekeltséggel a kedvezményezettnek 

kifizetett összegre nézve. Ezt követően az ITXS úgy érvelt, hogy a standby L/C kifizetése 

közvetett módon, de mindenképpen előnyben részesített egy hitelezőt, hiszen a megbízó a 

standby L/C kibocsátásáért cserébe, zálogjogot biztosított a nyitó banknak a vagyontárgyai 

felett. A bíróság az ITXS ezen érvelését sem találta helytállónak és rámutatott, hogy az ITXS a 

zálogjog telepítését még a 90 napos türelmi idő kívül engedélyezte a nyitó bank számára. A 

standby L/C összegének megfelelő vagyoni érték átadására így még akkor került sor, amikor a 

zálogjog, a „megtérítési megállapodás” keretében került biztosításra. Ha a zálogjogot a 90 

napos türelmi időn belül nyújtották volna, ez kielégítette volna az „egy hitelező előnyben” 

részesítését, így az átadott vagyontárgynak vissza kellett volna kerülnie a megbízóhoz illetve a 

kijelölt csődgondnokhoz. 

 

Pontosan ez történt az In re Air Conditioning, Inc. of Stuart147 ügyben is 1988-ban, amikor a 

megbízó a türelmi időn belül nyittatott az egyik hitelezője javára standby L/C-t, olyan 

kötelezettség megfizetésére, amely a türelmi idő megnyílását megelőzően keletkezett. A 

megbízó letéti igazolással garantálta a nyitó felé megtérítési kötelezettségének teljesítését. Ez 

a transzfer jogellenesnek minősült, és a bíróság utasította a kedvezményezettet, hogy az átvett 

pénzösszeget fizesse vissza a megbízónak.  
 

A hitelezőknek akkor is számolniuk kell a fenti veszéllyel, ha egy olyan „letter of credit”  

meghosszabbítását kényszerítik ki, amelyet a türelmi idő előtt nyitottak, de amelynek ezáltal a 

lejárati határideje már belenyúlik a türelmi időbe. 

 

                                                 
147 Cisar & Simoni (2005) 
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A standby L/C függetlenségét azonban olyan politikailag és gazdaságilag kényes 

helyzetekben is érvényre kell juttatni, mint amilyenek az állami embargós intézkedések 

következtében előálló „befagyasztások”.  
 

A Consarc Corp. v. Iraqi Ministry of Industry and Minerals 27.F. 3d 695148 ügye 

különlegesen fontos szakmai kérdéseket feszeget, és rendkívül érdekes tanulságokkal is 

szolgál.  

1989-ben a Consarc Corporation, egy New Yersey állambeli kazángyártó cég megállapodást 

írt alá több kazán leszállítására az Iraki Ipari és Bányászati Minisztériummal (IMIM), amely a 

szerződés teljesítésére 1,1 millió USD értékben előleget folyósított. A kereskedelmi ügylet 

keretében két „letter of credit” került kibocsátásra. Az első egy „commercial letter of credit”, 

azaz egy kereskedelmi hitellevél volt 6,4 millió USD összegben, amelyet az IMIM 

megbízásából, Rafidain Bank of Iraq nyitott a Consarc, mint kedvezményezett javára. Az 

akkreditíves ügylet keretében a Pittsburg National Bank, a Rafidain felkérésére értesítő és 

fizető banki funkciót vállalt, és kötelezte magát, hogy a Consarc megfelelő lehívása esetén 

kifizeti a „letter of credit” összegét és cserébe megtérítést kap a Bank of New York-tól. Ennek 

alapján a Rafidain 6,4 millió USD összeget helyezett el a Bank of New York-nál vezetett 

számlájára oly módon, hogy egyidejűleg feljogosította a számlavezetőjét, hogy a megnevezett 

összeget a Pittsburg National Bank kifizetésére használja föl. A második „letter of credit” egy 

standby L/C volt 1,1 millió USD összegben, amelyet a Pittsburg National Bank nyitott, a 

Consarc megbízásából a Rafidain Bank of Iraq, mint kedvezményezett javára. Ez az 

instrumentum feljogosította az IMIM-t az 1,1 millió USD előleg visszaigénylésére, ha és 

amennyiben a Consarc nem tenne eleget a szállítási szerződésben foglaltaknak.  

A Consarc 1990-ben export engedélyeket szerzett az US Commerce Department-től, de ezeket 

az US Department of Defence mind visszavonta, mert felfedezte, hogy Irak a kazánokat a 

nukleáris fegyverkezési programjához akarja felhasználni.  

Ezt követően az IMIM hamis okmányokkal látta el a Consarc-ot, amelyben tanúsította, 

hogy a kazánokat kizárólag anti-nukleáris és nem fegyverkezési célra fogja használni.  

A visszavont export engedélyek miatt azonban a Consarc nem tudta benyújtani azokat 

az okmányokat, amelyek szükségesek lettek volna a „commercial letter of credit” 

igénybevételéhez, azaz a 6,4 millió USD lehívásához. Ezen eseményeket követően rohanta le 

Irak Kuvaitot és 1990. augusztus 2-án Bush elnök kiadta 12.722-es számú elnöki utasítását, 

amelyben befagyasztotta az iraki kormány és az általa ellenőrzött összes jogi személy 

valamennyi tulajdonát és érdekeltségét.  

A Consarc beperelte az IMIM-t szerződésszegésért és csalásért – beleértve a kazánok 

                                                 
148 Lsd. Bírói ítéletek 
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használataira vonatkozó hamis igazolást is – és pert nyert. Az elsőfokú bíróság 1991. április 

10-én meghozott ítéletében úgy találta, hogy a Consarc-nak joga van lehívnia a Rafidain (ez a 

bank is az iraki kormány ellenőrzése alatt állt) banknak a Bank of New York-nál elhelyezett és 

befagyasztott letétjét. A bíróság az alperes, azaz IMIM 1,1 millió USD-ra szóló érdekeltségét 

is törölte és ezt az összeget kártérítés jogcímén megítélte a Consarc-nak. Az ítélet ellen az 

Office of Foreign Assets Control nyújtott be fellebbezést, aki egyrészt a fent említett elnöki 

rendelet végrehajtására volt kötelezett, másrészt azt a jogi álláspontot képviselte, hogy az ítélet 

megsértette az elnöki rendeletben foglaltakat, amikor megengedte a Consarc-nak, hogy lehívja 

a „blokkolt” iraki vagyont. A bíróság az 1991. augusztus 22-i, majd az 1992. december 29-i 

határozatában úgy találta, hogy a Consarc teljesítette a szerződésből eredő kötelezettségét még 

akkor is, ha a kazánokat ténylegesen sohasem szállította le, amelynek oka egyrészt az export 

engedélyek visszavonásában illetve az IMIM hamis nyilatkozatában, másrészt az Egyesült 

Államok Irakkal szemben meghirdetett szankcióiban keresendő. A bíróság arra az álláspontja 

jutott, hogy a Consarc még a szankciók bevezetése előtt szerzett jogot a 6,4 millió USD-ra. 

Ezzel egyidejűleg a kazánok „joga” átszállt az iraki alperesre. A fellebbviteli bíróság azt 

állapította meg, hogy a 6,4 millió USD átutalása a Bank of New York számlájáról 

megvalósította az elnöki rendeletben meghatározott tulajdon-átruházást. A kérdés, amelyet a 

bíróságnak egyértelműen tisztázni kellett arra irányult, hogy a „befagyasztó rendelet” hatályba 

lépésekor kinek a tulajdonát képezte a 6,4 millió USD, azaz a „commercial letter of credit”-

ben foglalt összeg, vajon még iraki, vagy már amerikai vagyoni érdekeltség volt-e.  

Miután a Consarc nem tudott bemutatni egyetlen olyan okmányt sem, amely a 

kazánok elszállítását tanúsította volna, a bíróság úgy döntött, hogy a „letter of credit” 

hatályban maradt és az iraki jogi személyeknek fennmaradt a joguk a „letter of credit” 

összegének feltételes visszavételére, és ez a tény elégséges arra nézve, hogy kielégítse az 

elnöki rendeletben a „tulajdoni érdekeltség” definíciójában foglaltakat. Ugyanakkor a „letter 

of credit”-tel való összefüggésben a kedvezményezett terhére felróható csalás, illetve csalárd 

eljárás, csak egy kijelentésen és nem bizonyítékon alapult. 

 

A bíróság a letter of credit függetlenségének jogi alátámasztására a következő érveket 

sorakoztatta föl, idézve a Centrifugal Casting Machine v. Chase Manhatten Bank149 eset 

kapcsán született ítéletet.  

„A „letter of credit” ügyletben150 alapjaiban három szereplő vesz részt: a nyitó bank, amely 

hozzájárul ahhoz, hogy a „letter of credit” keretében benyújtott megfelelő váltók ellenében 

fizetést teljesítsen. A számlatulajdonos (accounting party), amely „megrendeli” (orders) a 

”letter of credit”-et és megállapítja annak feltételrendszerét, és a kedvezményezett, aki 
                                                 
149 Lsd. Bírói ítéletek 
150 Lsd. Részletesebben a II. 6. pontot „Működési modellek” 
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megfelelő igénybejelentést benyújtva beszedi a „letter of credit” összegét.  

A jogviszony a nyitó bank és a számlatulajdonos, a kedvezményezett és a számlatulajdonos, 

valamint a nyitó bank és a kedvezményezett között egymástól független jogviszonyok. Néha 

egy negyedik fél, a megerősítő bank is bekapcsolódik az ügyletbe. A megerősítő bank 

felvállalja a nyitó bank szerepét, amikor közvetlen kötelezetté válik a „letter of credit” alapján, 

a kedvezményezett jogos és helyes igénybejelentéskor. Ha fizet, megtérítést követelhet a nyitó 

banktól. Ennek alapján két újabb jogviszony keletkezik, azaz létrejön a megerősítő bank és a 

kedvezményezett, illetve a megerősítő bank és a nyitó bank közötti jogviszony. A felek 

közötti, egymástól elkülönülő jogviszonyokból az következik, hogy a nyitó és a megerősítő 

banknak még akkor is honorálnia kell a kedvezményezett igénybejelentését, ha a 

kedvezményezett szerződésszegést követett volna el a számlatulajdonos/megbízóval 

megkötött ún. mögöttes ügyletében. Ez az alapvetés testesíti meg az „independence principle”, 

azaz a függetlenség elvét. A nyitó illetve megerősítő bank nem a számlatulajdonos tőkéjéből, 

hanem a bank saját vagyonából fizet. A megbízó nem szerezhet és nem is rendelkezhet 

semmiféle jogilag elismerhető érdekkel a bank kedvezményezett felé történő fizetésével 

kapcsolatban.” 

 

A függetlenség alapelvének feltételen érvényesülése szempontjából a súlyponti kérdések az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

a) A „letter of credit”-ek lehívásához szükségesen benyújtandó okmányok megtörhetik-e 

a függetlenség alapelvét, azaz feltételessé tehetik-e a fizetést? 

b) A standby L/C a kibocsátásától kezdve a nyitó „saját vagyona”. Ennek ellenére milyen 

körülmények között és mely időpillanatban kerülhet vissza a standby L/C összege a 

számlatulajdonoshoz? 

c) Ha a nyitó bank olyan ország bankja, amely ellen szankciót alkalmaznak, de a nyitó 

„letter of credit” összegét még az embargó meghirdetése előtt, a szankciót alkalmazó 

országban151 lévő levelező banki kapcsolatához telepítette, kiterjed-e ezen összegre is 

a „befagyasztás”? 

d) Amennyiben a levelező bank nemcsak értesítő és fizető funkciót vállalt, hanem 

megerősítő feladatra is vállalkozott, kiterjed-e rá az embargó hatálya? 

e) A függetlenség alapelve egyformán jut-e érvényre a commercial és a standby letter of 

credit-ek esetében? 

 

 

                                                 
151 Vagy esetleg más országban, mint például gyakran az off-shore paradicsomokban 
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Centrifugal ügyben a bíróság nem adott egzakt választ a fentiekben felsorolt kérdésekre, bár 

megállapította, hogy a megbízónak (az iraki tulajdonú State Machinery Trading Co. 

Vállalatnak) nem fűződik semmilyen anyagi joga a kedvezményezett részére történő 

kifizetéshez. A kedvezményezett a „letter of credit” összegét a megerősítő banktól hívta le, és 

a bíróság úgy találta, hogy nem kell vizsgálnia, vajon a megerősítő bank kap-e valaha is 

megtérítést a nyitó banktól a Central Bank of Iraq-tól. Ugyanakkor kifejtette, hogy az iraki 

banknak a Centrifugal felé fizetendő pénzösszegre nézve addig nem áll be „végleges 

érdekeltsége”, amíg a nyitó bank a megerősítő bank irányában nem válik megtérítésre 

kötelezetté. 

 

A fenti két esetből leszűrhető tanulság, hogy a „letter of credit”-ek bár független, de a nyitó 

számára nem feltétlen kötelezettségvállalások. Ahogy a Federal Reserve-nek a bankok mérleg 

készítésére vonatkozó szabályai a standby L/C-k számbavételének esetére egyértelműen 

kimondják, ezek a kötelezettségvállalások „contingent liabilities”-nek azaz feltételes 

kötelezettségeknek minősülnek és így könyvelendők. 

 

A minden körülménytől elváló és töretlenül érvényre jutó függetlenség kizárólag az „ún. 

clean standby L/C” esetében értelmezhető, de itt sem „letter of credit”, hanem váltójogi 

alapon, hiszen az ilyen pénzügyi instrumentumok lehívásához elégséges benyújtani a nyitó 

bank saját váltóját illetve csatolni a kedvezményezettnek a bankra intézvényezett idegen 

váltóját.  

 

Minden egyéb esetben a benyújtandó okmány (illetve okmányok) kisebb vagy nagyobb 

mértékben a kedvezményezett és a megbízó közötti létrejött szerződéshez kötődik, feltételeit 

ebből meríti, így egy rosszul megválasztott okmány megtörheti a standby L/C függetlenségét. 

 

A fentieket összefoglalva az ISP 98 szokvány kiegészítésére az alábbi javaslatot kívánom 

tenni. 

A standbyban vállalt fizetési kötelezettség összege a standby megnyilásának pillanatától 

kezdve a nyitó illetve a megerősítő saját vagyonát képezi, amely akkor kerül át a 

kedvezményezett vagyoni érdekeltségébe, amikor a kedvezményezettnek valós anyagi 

jogalapon érvényes és standby konform okmánybenyújtást eszközöl. 
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III. 2. Az érvényesség és hatályosság 

 

A következő problematika, amely alaposabb elemzést kíván, a standby L/C, mint szerződés 

érvényessége illetve hatályossága. 

 

Az ISP 98 erről a következőképpen rendelkezik a 2.03. pontban: „a standby akkor tekinthető 

kibocsátottnak, amikor kikerül a kibocsátó ellenőrzése alól, hacsak kifejezetten ki nem 

nyilvánítja, hogy nem [ettől az időponttól] kibocsátott vagy érvényesíthető [kikényszeríthető].  

Olyan kijelentések, mint például, hogy a standby nem vehető igénybe, nem operatív illetve, 

hogy még nem hatályos”152 vagy bármely ehhez hasonló megjegyzések nem érintik a 

[standby] visszavonhatatlan és kötelező természetét attól az időtől kezdve, hogy az elhagyta a 

kibocsátó kontrollját”. 

 

Az ISP 98 alapján eljáró nyitó banknak nem kötelessége sem gondoskodnia, sem 

meggyőződnie arról, hogy a kedvezményezett megkapta-e a megnyílt standby L/C-et illetve, 

hogy az ajánlata hiánytalanul és sérülésmentesen érkezett-e meg. 

 

Az UCC 5-106 § (a) bekezdése szerint: „a letter of credit akkor tekinthető kibocsátottnak és 

akkor válik kikényszeríthetővé a kibocsátóval szemben a „letter of credit”-ben foglalt 

feltételek szerint, amikor a kibocsátó elküldi vagy bármely más módon továbbítja annak a 

személynek, akit az értesítéssel megbízott vagy a kedvezményezettnek. A „letter of credit” 

csak akkor visszavonható, ha ezt magáról így tünteti fel”. A kedvezményezett a saját 

érdekében, és a tőle elvárható gondossággal cselekszik, amikor utána jár az adós által 

megígért standby L/C-nek, és, ha a nyitó ajánlata a megállapodás szerint időben nem érkezett 

meg, akkor reklamációval él.153 

 

Az UCC előírása minden tekintetben precízebb, hiszen konkrétan megnevezi azt a személyt, 

akihez a standby L/C-t el kell juttatni, és amely szabály a nyitó bank felelőssége tekintetében 

sokkal korrektebb, mint az ISP 98 „a kikerül az ellenőrzése alól” szövegezésű rendelkezése. 

 

                                                 
152 Not available, operative, effective 
153 Meg kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy a kézhezvételt követően a kedvezményezett jogában áll-e, hogy a mögöttes 
szerződésnek ellentmondó feltételekre nézve, észrevételt tegyen.  
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Az ISP 98 megfogalmazása azért is vitatható, mert standby L/C-eket olyan országokban is 

kibocsátanak, ahol a polgári jog valamely kötelezettségvállalás – így a bankgarancia – 

hatálybalépését ahhoz a tényhez és ezzel egyidejűleg ahhoz az időponthoz köti, amikor az 

érintett fél tudomást szerzett annak megnyitásról.  

 

Ebből következik, hogy például a német, osztrák, olasz, orosz stb. standby L/C nyitáskor az 

ISP 98 szabályai ütköznek a hatályos polgári törvénykönyvek előírásaival, amelyek a 

nyitó/garáns számára kötelezővé teszik, hogy meggyőződjön arról, vajon a megnevezett 

személyhez illetve a kedvezményezetthez ténylegesen eljutott-e a teljes, sértetlen és ép 

szövegű dokumentum, miután érvényes fizetési kötelezettségvállalása csak ekkor válik 

egyben hatályossá is. Vita esetén a nyitót/garánst terheli a fenti esemény bekövetkeztének 

bizonyítása.  

 

A fent elmondottak alapján, megfontolásra érdemes, hogy az ISP 98 2.03 pontja az alábbiak 

szerint módosuljon: 

a) Egy standby akkor minősül kibocsátottnak, és a nyitóval szemben 

kikényszeríthetőnek, amikor elhagyta a nyitó kontrollját, de csak attól a naptól lép 

hatályba, amikor azt a standby-ban megnevezett kedvezményezett kézhezvette.  

b)  A nyitó köteles meggyőzödni arról, hogy a kedvezményezetthez eljutott-e a 

sértetlen szövegű vállalás. Jelen kötelezettsége kiterjed a kijelölt személyek 

közreműködésére is. 

c) A nyitás, illetve a standby bármely módosítása és a kedvezményezett általi 

kézhezvétel közötti időtartam 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 megerősítőt terheli annak bizonyítása, hogy a standby 

L/C milyen szövegezéssel, milyen módon és időben nyílt meg. 

 

Az ISP 98 szövege visszautal a napi gyakorlatra, amikor az „available, operative, effective” 

szavakat kiemelve, és hivatkozva megerősíti a standby L/C visszavonhatatlanságát.  
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A hazai banki szakemberek véleménye szerint, az ilyen vagy ehhez hasonló jelzők arra 

utalnak, hogy a standby L/C lehívása valamely különös, nem szokványos feltételhez kötött, 

amely, ha nem okmányos jellegű154, akkor figyelmen kívül hagyandó.  

Függetlenül attól, hogy ez az álláspont praktikusan és problémamegoldóan közelíti meg a 

kérdést, mégsem nem lehet teljes mértékben elfogadni, bár el kell ismerni, hogy a „letter of 

credit”-ek napi gyakorlatában az „okmányos jelleget” célszerűnek tűnik mindenek fölé 

helyezni.  

 

Az ISP 98-ban megfogalmazott kitétel célja – megítélésem szerint – talán éppen az volt, hogy 

„legalizálja” a gyakorlatban már létező szokásjogot, amely devizatörvények, vagy egyéb 

állami rendelkezések miatt, a nyitó bank fizetési kötelezettségvállalásának megnyílását csak 

egy bizonyos időpont után teszi lehetővé. 

 

Ezt a „feltételt” nem szabad összekeverni a standby L/C-ben foglalt ún. effektivitási 

klauzulával, amely azokat a kondíciókat írja elő, amely alapján egy „presentation” azaz 

igénybejelentés megfelelőnek tekintendő. Bizonyos esetekben, mint például, ha egy standby 

L/C megnyitása egy „counter-standby” kibocsátásától függ, elfogadható a hazai banki 

álláspont, hiszen itt már keletkezik egy olyan okmány, amellyel az „operatívvá” válás 

igazolható, fenntartva és hangsúlyozva azt az álláspontot, hogy mindezen okmányok köre 

nem tartozik az igénybejelentéssel összefüggő dokumentumok csoportjába.  

 

A standby L/C szerződéses jellegéből ered, hogy a kedvezményezettnek „természetes” 

kifogásolási joga képződik a nyitás összes feltételére nézve. Ennek következtében a nyitó által 

elkészített fizetési ígéretet mindaddig kizárólag a nyitó ajánlatának kell tekinteni, amíg azt a 

kedvezményezett jóvá nem hagyta. Ezen álláspontom teljesen ellentétes az uralkodó 

bankszakmai gyakorlattal és megítéléssel, mely szerint, ha a kedvezményezett nem lenne 

elégedett a megnyitott standby L/C feltételeivel, akkor a kereskedelmi partneréhez kell 

fordulnia, és ezt követően a megbízó majd saját belátása szerint cselekszik. A bankok úgy 

vélik, hogy nincs közük ahhoz a vitához, amely az effektivitási klauzulát érinti, de bármely 

feltételt szívesen módosítanak, ha erre a megbízótól utasítást kapnak illetve, ha a 

közreműködésük díját megtérítik. 

 

                                                 
154 Azaz okmánnyal nem igazolható 
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Véleményem szerint ez a banki álláspont téves. Az instrumentum belső logikájából és az 

idézett bírói döntésekből ugyanis az következik, hogy ha a kedvezményezett nem ért 

egyet a standby L/C feltételrendszerével, akkor közvetlenül a nyitóhoz - mint egyedüli 

illetékes személyhez - kell fordulnia. Miután a nyitó a standby L/C-ben se nem 

megbízott, se nem bizományos, hanem saját nevében jogosult és kötelezett, egyedül ő 

lehet a kedvezményezett tárgyaló partnere. Teljesen nyilvánvaló és magától értetődő, hogy 

a nyitó a vitatott feltételek tekintetében azonnal meg fogja keresni a megbízóját, mint ahogy 

az is valószínű, hogy a kedvezményezett is rosszallását fejezi ki a kereskedelmi partnere felé. 

A lényeg az eljárási mód új rendjében keresendő, nevezetesen, hogy a nyitónak ki kell 

mozdulnia a jelenlegi passzív szerepköréből, és föl kell vállalnia mindazt a felelősséget, 

amely a standby L/C-vel együttjár. A jelenlegi gyakorlatban miközben a nyitó 

„ünnepélyesen” kinyilvánítja, hogy vállalása kizárólag a maga szabta feltételekhez igazodik, 

lényegében minden lépésében a megbízójától várja az instrukciót és ezzel egyidejűleg az 

esetleges problémák, illetve a káresemények alóli felmentést is.  

 

Az ISP 98 2.03 pontjának a fentiek értelmében célszerű lenne tartalmazni a következő 

szabályt is. 

 

f) A nyitó által kibocsátott standby-t a nyitó ajánlatának kell tekinteni, amelyre 

nézve a kedvezményezett jogában áll észrevételt, módosító inditványt tenni, vagy azt 

visszautasítani.  

A standby csak akkor válik a nyitó feltétlen, és visszavonhatatlan 

kötelezettségvállalásává, ha annak minden részletében a nyitó és a kedvezményezett 

egyező álláspontra jutottak. 

 

 

 

III. 3. A visszavonhatóság és módosítás 
 

Úgy tűnik, mintha mindhárom, a standby L/C-re vonatkozó jogforrás a 

visszavonhatatlanságot mint a vállalás megkérdőjelezhetetlen fundamentumát határozná meg. 

A helyzet azonban korántsem ilyen egyértelmű. 
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Az UCC 5-106 § (b) bekezdésének értelmében: „Miután a letter of credit kibocsátásra került a 

kedvezményezett, a megbízó, a megerősítő és a nyitó jogait és kötelezettségeit semmilyen 

olyan módosítás, törlés nem érintheti, amelyhez  az [ezáltal] érintett személy hozzá nem 

járult, kivéve, ha a letter of credit úgy rendelkezik, hogy „visszavonható”, illetve, ha kijelenti, 

hogy a [letter of credit-et] a nyitó bank, előzetes hozzájárulás nélkül módosíthatja vagy 

törölheti.”  

 

Az UCC fenti paragrafusa a kedvezményezettnek egyidejűleg két alapjogát is sérti. Egyrészt 

megengedi, hogy a nyitó, saját hatáskörében eljárva, bármikor visszavonja az egyébként 

kötelező fizetési ígéretét, másrészt biztosítja az automatikus, azaz bármely érintett fél 

engedélye nélküli módosítást is. Fölvetődik a kérdés, hogy mennyiben képes betölteni egy 

ilyen vállalás a biztosíték szerepét, ha a jogosultnak bármikor kétsége támadhat afelől, vajon a 

garancia érvényben lesz-e még akkor, amikor a biztosított esemény bekövetkezik illetve, ha 

még ugyan „kitart” a nyitó ígérete, vállalásának tartalmi elemei (például a lejárati idő, összeg, 

benyújtandó okmány) a mögöttes ügylet tükrében egyáltalán értelmezhetők-e. 

 

Az ISP 98 szabályozása rendkívüli hasonlóságot mutat az amerikai törvényi szabályozással.  

A 1.06. pont, amely „A standby természete címet viseli”  a) bekezdésében felsorolja a standby 

L/C összes jellemző elemét, nevezetesen, hogy az „visszavonhatatlan, független, okmányos, 

és kötelező vállalás attól kezdve, hogy kibocsátották, még akkor is, ha ezt magáról nem 

nyilvánítja ki.” 

 

A b) bekezdés megmagyarázza az „irrevocable” szó tartalmát, mely szerint „a nyitó standby-

ban tett kötelezettségvállalása nem módosítható, vagy törölhető a nyitó által, kivéve, ha ezt a 

standby másképp nem állapítja meg vagy ahhoz, az a személy, akit a törlés illetve a módosítás 

érint, hozzá nem járult.” 

A szokvány a 2.06 pontban, az UCC szabályaival megegyező módon elismeri a 

kedvezményezett hozzájárulása nélküli módosítás, azaz az ún. „automatic amendment” 

intézményét, amely mintha a főszabályként működne, mert minden további rendelkezés úgy 

kezdődik, hogy „ha nincs kikötés az automatikus módosításra”. 

 

A standby L/C biztosíték jellegét szem előtt tartva, nem fogadható el a szokvány koncepciója, 

mely szerint: „ha egy standby nyilvánvalóan jelzi, hogy automatikus módosításnak van 

alávetve, akkor ez érintheti a rendelkezésre álló összeg csökkentését, illetve emelését, a 
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lejárati idő kiterjesztését vagy bármely egyéb feltételt, és a módosítás minden - a standby-ban 

előzetesen meghatározott eljárási rendet kivéve - további értesítés vagy beleegyezés nélkül 

életbe lép.” 

 

Amennyiben a standby L/C „normális módon”155 kerül módosításra, akkor a megváltoztatott 

feltételek tekintetében ugyanúgy kell a kedvezményezett hozzájárulása, mint az UCC-nél.  

A módosítás hatályosságának kérdésében, a kibocsátáskor már megismert „az ellenőrzés alóli 

kikerülés” elve érvényesül, de az ISP 98 sajnálatos módon átveszi az okmányos 

meghitelezéseknek a módosításra vonatkozó egyéb aggályos szabályát is, így a 2.06. pont c) 

bekezdés ii) pontja szerint: „…ha kedvezményezett a standby módosított feltételeinek 

megfelelő okmányokat nyújt be, olyan okmányokat, amelyek a módosítás előtti állapotnak 

nem felelnének meg, akkor ez a kedvezményezett elfogadásának tekintendő.” 

 

Az ISP 98 tartalmaz egy különös szabályt is, a 2.06.c) iii) pontja értelmében, amely szerint 

ahhoz, hogy a módosítás hatályba lépjen, azaz ahhoz tényhez, hogy a módosított standby L/C 

a nyitót, a megerősítőt  és a kedvezményezettet egyaránt kötelezze, nem kell a megbízó 

hozzájárulása.  Bár ez a rendelkezés logikusan levezethető a „függetlenség elvéből”, mégis 

elképzelhetetlennek tűnik, hogy a nyitó bank ne szerezné be a megbízója engedélyét, például 

a standby L/C lejárati határidejének módosításához, amely a megtérítési megállapodásban 

rendelkezésre bocsátott fedezet további lekötését eredményezi. A standby L/C összegének 

növelése vagy csökkentése, a szerződésszegés tényét igazoló okmányfajták vagy azok 

adattartalmának megváltoztatása csak a megbízással, illetve közvetetten, a mögöttes 

szerződéssel összhangban történhet.  

 

Szakmailag helyesebb lenne a módosítást, mint új ajánlatot kezelni, ha bármely olyan 

tartalmi elemet érint, amelyre nézve a nyitó bank és a megbízó az eredeti standby L/C-

megbízásban megállapodott. 

 

Mindezek alapján az ISP 98 2.06 pontját érdemesnek tűnik az alábbi szövegrésszel 

kiegészíteni: 

 f) Amennyiben a standby bármely feltétele tekintetében, egyoldalú nyitói döntéssel 

módosulna,úgy azt a nyitó új ajánlatának kell  tekinteni. 

                                                 
155 Azaz kizárólag a kedvezményezett beleegyezésével módosítható 
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Az UNCITRAL Egyezmény a 7. cikkelyében foglalkozik a visszavonhatóság kérdésével:  

Az 1) bekezdés értelmében: „Attól az időponttól történik meg a vállalás kibocsátása, amikor 

az elhagyja az érintett garáns/nyitó ellenőrzési szféráját.”  

A 2) bekezdés arról szól, hogy „A kibocsátás idejétől kezdve nyújtható be a fizetésre szóló, a 

vállalás feltételeit és kikötéseit kielégítő igény, kivéve, ha a vállalás más időpontot jelez.” és 

végül, a 4) bekezdés szerint: „Egy vállalás a kibocsátástól kezdve visszavonhatatlan, hacsak 

azt nem jelzi, hogy visszavonható.” 

 

Jól látható, hogy az UNCITRAL Egyezményben semmilyen előrelépés nem történt, 

ugyanazok az ambivalens szabályok születtek, mint az UCP-ben, és az ISP 98-ban. 

 

A módosításról a 8. cikkely tartalmaz rendelkezéseket, amely rejtetten ugyan, de mégis 

megtartotta az automatikus módosítás intézményét, kimondva, hogy „egy vállalás nem 

módosítható, kivéve abban a formában, amelyet a vállalásban kikötöttek…” 

Ugyanakkor a 8. cikkely 4) bekezdése nem „néz félre”, hanem nyíltan vállalja, hogy „egy 

vállalás módosításának nincs hatása a megbízó, illetve az igazoló jogaira és kötelezettségeire 

nézve, kivéve, ha ezek a személyek a módosításokhoz megadták a hozzájárulásukat.” 

 

Összefoglalva elmondható, hogy mindhárom szabályrendszer a nyitó hatalmi pozicióját 

igyekszik alábástyázni a visszavonhatóság, illetve az automatikus módosítás intézményével, 

amely egyszerre sérti és tagadja, illetve teszi értelmetlenné a standby L/C biztosíték és 

szerződéses jellegét. 

 

 

III. 4. A lejárati idő 

 

A standby L/C függetlensége a lejárati határidőben (expiry date156) is kifejeződik, hiszen a 

benyújtásra nyitva álló utolsó nap – bár kétségtelenül igazodik az adós által vállalt teljesítési 

határidőkhöz – azzal nem feltétlenül mutat fel szoros korrelációt. A lejárati időnek a mögöttes 

ügylettel való közvetlen összekapcsolása elsősorban a megbízó érdeke, aki íly módon szeretné 

                                                 
156 a hamisított standby L/C-k esetében gyakran „maturity date” 



 86

korlátok közé szorítani a kedvezményezett erős jogosítványait. (Mindez különösen a „first 

demand” standby L/C-kre jellemző.)  

 

A naptári napban meghatározott lejárati idő kedvező a nyitónak is, mert feltételes fizetési 

kötelezettségvállalása ez által pontosan tervezhetővé válik.  

 

A lejárati határidő a kedvezményezett nézőpontjából szemlélve bonyolult, több összetevős 

problematika, amely egyrészt attól függ, hogy biztosított eseményről milyen módon és 

mennyi idő alatt értesül, másrészt attól, hogy milyen hosszú időt vesz igénybe az előírt 

okmányok beszerzése.  

Ha egy jó-teljesítési standby L/C-nél a szavatossági igények jogosságát igazoló műszaki 

szakértői jelentés a becsatolandó okmány, akkor a szerződésben vállalt legvégső szavatossági 

időhöz automatikusan hozzá kell számítani egy szakértői vélemény elkészülésének az átlagos 

időigényét is. Ha egy ugyancsak jó-teljesítési standby L/C esetében a lejárati határidő nem 

fedi le a törvény, illetve a megbízó által garantált szavatossági időt, akkor az értelmezhetetlen, 

hiszen nem nyújt védelmet a jogosultnak.  

 

Összefoglalva, a kedvezményezettnek lejárati időn vagy időtartamon belül képesnek kell 

lennie arra, hogy egy, a standby L/C előírásaival és kikötéseivel mindenben megegyező, 

azaz konform lehívást tudjon benyújtani, amely azt jelenti, hogy a standby L/C csak 

akkor tudja betölteni a biztosíték szerepét, ha a lejárati határidő a kedvezményezett 

érdekeihez igazodik.  

 

Másrészt a lejárati időn belül a nyitó bank csődje a kedvezményezett helyzetében 

kiszámíthatatlan problémákat eredményezhet, ugyanakkor a megbízónál is vagyonvesztés 

léphet föl, különösen, ha a megnyitásához a szükséges fedezetet teljes összegben előre 

rendelkezésre bocsátotta.  

 

A fenti szélsőséges esetektől eltekintve, a megbízó tőkéjének lekötése mindenképpen 

magában hordoz bizonyos likviditási kockázatot. A fedezet nélkül megnyitott standby L/C 

esetében a megbízó lejárati határidőn belül bekövetkező csődje viszont a nyitó bank 

kockázatát növeli, illetve vagyonát csökkenti.  
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A jó-teljesítési illetve a tender standby L/C-k lejárati határidőiben a kedvezményezett hatalmi 

pozíciója is megnyilvánulhat, különösen olyan kormányzati építési projektek esetében, 

melyekben maga az állam a megrendelő. 

 

Bár az általánosan elfogadott gyakorlat szerint a standby L/C rendelkezik lejárati határidővel, 

mégis van néhány olyan különleges szituáció, amikor „lejárat nélküli” kötelezettségvállalást 

bocsát ki egy nyitó. 

 

Az ISP 98 fogalmi meghatározásában az „expiration date” azt a legutolsó napot jelenti, 

amelyen még a standby L/C előírásaival egyező igénybejelentés benyújtható, majd a 3.05, 

illetve a 3.09 pont más és más aspektusból definiálja ezt a kulcsfontosságú napot. 

 

Az ISP 98 9.01 pontjának értelmében a standby L/C időbeli kiterjedését oly módon kell 

meghatározni, hogy az tartalmazzon egy lejárati napot vagy a b) bekezdés szerint hatalmazza 

fel a nyitót arra, hogy ésszerű határidő közbejöttével és megfelelő értesítés mellett felmondja 

a standby L/C-t, illetve fizessen. A rendelkezés fent idézett b) bekezdése két lényegi szabályt 

sugall: 

• Egyrészt azt jelzi, de nyíltan nem állítja, hogy a fizetéssel véglegesen megszűnik a 

nyitónak a standby L/C-ben vállalt kötelezettsége. Az ISP 98 szokványnak az a 

törekvése, hogy beilleszkedjen, és elfogadható legyen a legkülönfélébb jogrendek 

számára, ezen a ponton is jól megragadható. Másképpen fogalmazva a szokvány nem 

kíván foglalkozni a fizetést követő számos jogkérdéssel, azokat a nemzeti jogrendek 

hatáskörébe utalja, mint például azt a helyzetet is, amely során a nyitó - a teljesítést 

követően - a kedvezményezett jogaiba lép. Feltétlenül szükséges azonban 

kihangsúlyozni, hogy a nyitónak a kedvezményezettel való jogviszonya nem zárul le a 

honorálással, bár a szokvány csak eddig a pontig terjeszkedik. 

• A 9.01. pont b) bekezdésben rejtőző súlyosabb problematikát az a lehetőség teremti 

meg, mely alapján a nyitó a saját belátása szerint, az ésszerű értesítés kötelezettségét 

szem előtt tartva, jogot biztosít önmaga számára a standby L/C-ből való kilépésre. 

Valójában ez a „félmondat” teremtette meg a „jogalapot” az ún. „evergreen” standby 

L/C létrejöttéhez és kulcsfontsságú szerepet játszik a vonatkozó perekben. 

 

Az UCC a lejárati határidővel az 5-105 § (c) bekezdésében foglalkozik, megállapítva, hogy 

„ha a [letter of credit] nem jelölne meg lejárati határidőt, vagy egyéb más feltétel nem 
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határozná meg annak [letter of credit] időtartalmát, akkor a letter of credit egy évvel a nyitás 

dátumát követően jár le, és ha ez sincs meghatározva, akkor a kibocsátás dátumát követő egy 

évvel.” 

 

Az UNCITRAL Egyezmény 12. cikkelye foglalkozik a lejárati idővel, amely az a) bekezdés 

szerint lehet konkrét naptári nap vagy valamely határidő utolsó napja, feltéve, hogy ez a nap 

egyben nem a kibocsátás napja. A 12. cikkely b) bekezdése azonban már egyfajta „áthallás” a 

kezesség felé, amikor a lejáratot valamely esemény vagy cselekmény bekövetkeztétől teszi 

függővé, és amelyet valamely meghatározott okmánnyal kell a főszabály szerint igazolni. 

 

A szakirodalom ismeri, sőt sajnálatos módon elismeri ezt a kivételszabályt.  

Két olyan különleges szituációt is említ157, amelyben a garancia lejáratát valamely előre 

meghatározott esemény teszi effektívvé. Olyan garanciákról van itt szó, amelyek akkor 

aktiválódnak, ha valamely bírósági vagy választott bírósági ítélet benyújtásra kerül, amelyre a 

nyitva álló határidőt, a dolog természeténél fogva nem lehet előre meghatározni.  

 

A szakirodalom ezen megengedő álláspontját, ahogy az UNCITRAL 12. b) pontját is 

ellentmondásosnak, bizonyos tekintetben konfúznak tartom. Megítélésem szerint a fenti 

megközelítésben összemosódik a garancia feltétele, mint a garanciát aktiváló cselekmény, 

esemény, stb., valamint a garanciában foglalt kötelezettség időtartama közötti különbség, 

amely csak egy dologra alkalmas, nevezetesen arra, hogy a garanciát a kezesség irányába tolja 

el.  

 

Azok a szerzők, akik szerint egy ilyen garancia azért előnyös, mert a nyitó, illetve a megbízó 

előzetesen értesül arról, hogy lesz-e jövőbeni fizetési kötelezettsége (például indított-e pert a 

kedvezményezett egy meghatározott időn belül), túlhangsúlyozzák a garancia, mint szerződést 

biztosító mellékkötelezettség jellegét.  

 

A szakirodalom másik tipikus példának az adó vagy egyéb állami hatóságok felé fennálló 

fizetési kötelezettség biztosítékául létrejött fizetési garanciákat említi.158 Megjegyzi, hogy e 

garanciákat határozatlan időtartamra bocsátják ki oly módon, hogy nyitó fenntartja magának a 

jogot, hogy ésszerű határidő és értesítés közbejöttével megszüntesse vállalását. 

                                                 
157 Bertrams (2004) 102. oldal 
158 Betrams (2004) 103. oldal 
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III. 4. 1. Az evergreen klauzula 

 

Az UCC 5-105§ d) bekezdése az ún. „evergreen” (örökzöld, azaz sohasem lejáró) 

hitellevelekről szól, amikor úgy rendelkezik, hogy „azok a letter of credit-ek, amelyek 

magukat örökké tartónak159nyilvánítják, a nyitás dátumát követő 5 évvel lejárnak, és ha ez a 

dátum sincs meghatározva, a kibocsátás dátumát követő 5 évvel.” 

Az ilyen típusú standby L/C sajátos tartalmi eleme a nyitó bank értesítése a megújításról 

(notice of renewal) vagy a nem-megújításról, azaz megszűntetésről (notice of nonrenewal), 

amelyet az általános gyakorlat szerint a lejáratot megelőző 30 vagy 60 napon belül kell 

megküldeni a kedvezményezettnek.  

„Ez a letter of credit bárminemű változtatás nélkül automatikusan meg lesz hosszabbítva a fent 

jelzett vagy bármely jövőbeni lejárati határidőtől számított további egy évre, hacsak legalább 

60 nappal a lejárat előtt, ajánlott levélben vagy futárpostával nem értesítjük a 

kedvezményezettet arról a döntésünkről, hogy a jelen letter of credit-et nem hosszabbítjuk 

további idővel. Az értesítést … címre kell küldeni.”160 

 

Egy másik mintaszerződésben: 
„A jelen letter of credit automatikusan meghosszabbodik, bárminemű változtatás nélkül 

további egy évre a jelen vagy bármely jövőbeni lejárati határidőtől számítva, hacsak 30 nappal 

bármely lejárati idő előtt, nem értesítjük önöket írásban, ajánlott levéllel vagy futárpostával 

arról, hogy a jelen letter of credit további meghosszabbítását nem vállaljuk. Amikor Önök 

ezen értesítésünket kézhez veszik, lehívhatják [letter of credit-et] egy igénybejelentés révén, 

amelyet kísérnie kell az Önök írásos nyilatkozatának, mely szerint a lehívott összeget azon 

kötelezettségek teljesítésére fogják fenntartani, illetve felhasználni, amelyet a fent jelzett 

üggyel kapcsolatosan keletkeztek, vagy keletkeznek, továbbá, hogy Önök a fel nem használt 

összeget visszatérítik az ügyfélnek (megbízónak).”161  

 

Ez utóbbi követelmény teljes mértékben idegen elem a konstrukció lényegét tekintve, így 

annak feltételül állításához a kibocsátónak elméletileg nincs is joga. Aggályosnak tűnik olyan 

nyilatkozatot követelni, amelyben a kedvezményezett felelősségének teljes tudatában 

kijelenti, hogy a lehívott összeget kizárólag a mögöttes szerződésből eredő jogainak 

biztosítására fogja fordítani. Egyrészt a nyitó banknak nem áll módjában, és tőle nem is 

elvárt, sőt bizonyos mértékben –a függetlenség alapelve miatt tiltott is- hogy 
                                                 
159 „that states that is perpetual” 
160 Lsd. State of Oregon „Irrevocable standby letter of credit” FORM B 2. old. 4. bek. 6. számú melléklet „C” 
161 Lsd. Sample Indexed Letter of credit 6. számú melléklet „C” 
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megbizonyosodjon afelől, hogy tényleg annak a káreseménynek a mérséklésére használta-e 

föl a kedvezményezett a standby L/C összegét, amelynek a biztosítására az instrumentum 

létrejött. Másrészt semmilyen módon nem áll jogában kötelezni a kedvezményezettet a fel 

nem használt összeggel kapcsolatos bármely cselekményre.  

Ha a kedvezményezettet esetleg „túlfizette” volna a standby L/C lehívásával, akkor majd a 

megbízó a standby ügylet körén kívül eső peres eljárásban jogalap nélküli gazdagodás címén 

visszaköveteli az őt jogosan megillető részt. Az idézett standby L/C-ben egyrészt a kibocsátó 

közel jár ahhoz, hogy „guarantee”-t azaz kezességet formáljon, másrészt egy teljesen 

haszontalan nyilatkozatot kér, amelynek talán csak erkölcsi visszatartó ereje lehet, de még egy 

esetleges ún. csalárd eljárásra alapozó keresetindításban sem állja meg a helyét.  

 

Miután az Egyesült Államokban rendkívüli népszerűségnek örvend az örökzöld standby L/C 

nem tűnik feleslegesnek egy harmadik példával illusztrálni, a „renewal” szövegi 

megfogalmazását.  

„Jelen Letter of Credit a fenti című bankfiókunkban 2002. február …-én jár le, de 

automatikusan meghosszabbodik, bárminemű írásos módosítás nélkül, minden egymást követő 

év február …-ig, de legkésőbb 2015. február 1-ig bezárólag, hacsak nem küldünk Önöknek az 

Önök címére … ajánlott levéllel vagy futárpostával illetve …(XY. Személynek) egy írásos 

nyilatkozatot azon elhatározásunkról, hogy nem hosszabbítjuk (újítjuk) meg a Letter of Credit-

et azon határidőn túl, amelyet az írásos értesítésünkben specifikálunk, amely dátum 2002. 

február …-a vagy bármely rákövetkező év február …-a, de még 2015. február 1-je előtt, és 

amely időpont legalább 30 naptári nappal követi azt a napot, amikor Önöknek ezen értesítést 

elküldtük.” 162 

 

Első ránézésre úgy tűnik, hogy az ilyen típusú standby L/C kényelmes helyzetbe hozza a 

kedvezményezettet, mert leveszi a válláról a lejárati határidő nyomon követésének terhét, 

illetve, ha mégis kedvezőtlen értesítést (notice of nonrenewal) kapna, akkor is még tud egy 

azonnali igénybejelentéssel élni. Meg kell azonban jegyezni, hogy a megszüntető értesítés 

kínos helyzetbe tudja hozni a kedvezményezettet, különösen akkor, ha a hátralévő időben nem 

tudja beszerezni és felmutatni a lehíváshoz megkövetelt okmányt, illetve ha a jelenlegi 

kibocsátási szabályok miatt nem is értesül a standby L/C felmondásáról („termination”). Egy 

örökzöld kikötéssel nyitott standby L/C effektivitási klauzulája az átlagosnál mélyrehatóbb 

vizsgálatot, és a várható események gondosabb modellezését követeli meg. 

                                                 
162 Wells Fargo Bank, N. A. 4. számú melléklet 
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Az ún. „evergreen” standby L/C gyakran fogalmaz úgy, hogy ha a nyitó bank nem küldene 

„notice of nonrenewal”-t, akkor a standby L/C további egy évvel automatikusan 

meghosszabbodik.  

 

Bármilyen előnyösnek is tűnik a folyamatosan megújuló standby L/C a kedvezményezett 

számára, mégis számtalan veszéllyel kell szembenéznie. Mindenekelőtt bizonytalan helyzet 

áll elő, ha a standby L/C ugyan lejárt, de a kedvezményezett mégsem kapott negatív tartalmú 

értesítést, amelyet elméletileg úgy kellene értelmeznie, mint a kötelezettségvállalás 

automatikus meghosszabbítását. Ha bekapcsoljuk az előzőekben ismertetett szabályt, mely 

szerint a nyitónak csak az elküldésről kell gondoskodnia, de nem kell meggyőződnie a 

megérkezésről, elképzelhető, hogy a kedvezményezett a standby L/C érvényességét illetően 

téves képzeteket táplál. Ha az általa érvényesnek és hatályosnak hitt standby L/C-t lehívja, és 

a nyitó bank azzal a meghökkentő válasszal szolgál, hogy a vállalása egy bizonyos, korábbi 

időpontban már megszűnt, a kedvezményezett számára szinte lehetetlen, hogy bizonyítsa, 

hogy a nem-megújító nyilatkozat sohasem létezett. (Valamely okmány nem létét illetve meg 

nem érkezését bizonyítani rendkívüli jogi erőfeszítés) Az ún. „evergreen letter of credit”-ek 

esetében ily módon a kedvezményezettnek már a nyitáskor meg kell követelnie, hogy a nyitó 

mindenképpen kövesse nyomon az értesítéseit, azaz a feleknek el kell térniük a jogszabály 

illetve a szokvány rendelkezéseitől.  

 
Az In re Tricord Systems, Inc.163 ügyben, egy ún. evergreen standby L/C abból a célból került 

kibocsátásra, hogy két telefonközpont bérletét biztosítsa. A nyitó bank „notice of 

nonrenewal”-t juttatott el a bérbeadóhoz, amely dokumentumot a felek, a mögöttes szerződés 

tartalma szerint, a szerződésszegés egyik tényállásaként definiáltak. Ennek alapján a 

kedvezményezett (bérbeadó) jogosan hívta le a standby L/C összegét, pontosan azzal 

egyidejűleg, amikor a kedvezményezett pénzügyileg képes volt a telefonközpont 

lízingszerződéséből eredő kötelezettségének teljesítésére és utalt. A megbízó, azaz a 

lízingbevevő csődöt jelentett, a csődbíróság megadta a nyitó banknak a jogot, hogy a 

megbízóval létrejött megtérítési megállapodás érvényesítse, a megbízó pedig beperelte a 

kedvezményezettet a kétszeresen felvett összeg miatt, jogalap nélküli gazdagodásra 

hivatkozva. 

 

                                                 
163 Klein (2006) In re Tricord Systems, Inc 2004 U.S. Dist Lexis 18455 
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Az I.P. Morgan Trust Co. N.A v. U.S. Bank N.A.164ügyben egy indián törzs egy kereskedelmi 

bölényfarmot tervezett üzemeltetni és a telep működtetését 4.650.000 USD értékű vállalati 

kötvény kibocsátással kívánta finanszírozni. A cél elérése érdekében az indián törzs egy 

„Corporation”-t hozott létre, majd a kötvénytulajdonosokkal együtt egy letéti szerződés 

keretében kijelölték a J.P. Morgan Trust céget, hogy nevükben és felhatalmazásuk alapján, 

lássa el a vagyonkezelői feladatokat. A szerződés értelmében, a „Corporation”, a 

vagyonkezelő J.P. Morgan Trust cégnek egy biztosítéki részesedést garantált mind a farmon, 

mind az ahhoz tartozó építményekben. Arra az esetre, ha a jelzálog még sem lenne elégséges 

bármely szerződésszegésből eredő károk és költségek fedezésére, a vagyonkezelő javára, a 

felek egy standby L/C megnyitását is előírták. Ilyen előzmények után Jennifer Easton megbízó 

megbízása alapján 2.200.000 USD értékben a U.S. Bank, N. A. standby L/C-t bocsátott ki, a 

J.P. Morgan Trust cég, mint kedvezményezett javára.  

A standby L/C szövege az alábbi igénybejelentés bemutatását követelte meg egy váltó 

kíséretében: „NYILATKOZAT, amelyet az alulírott kedvezményezett állít ki, és amelyben 

igazolja, hogy a „Corporation” szerződésszegésben van, illetve, hogy a kedvezményezett 

érvényesítette a jelzálogát és a biztosítéki érdekét, de az ebből származó bevételek nem voltak 

elegendőek a szerződésszegés orvoslására.” 

A „non-renewal notice”-ra vonatkozóan a következő megszövegezést tartalmazta a standby 

L/C: „a letter of credit”-et alá kell vetni egy bármely módosítás nélküli automatikus 

meghosszabbításnak, a jelen illetve bármely jövőbeni lejárati határidőtől számított további egy 

évre, hacsak a jelen lejárati határidőt megelőző legalább 60 napon belül nem értesítjük Önöket 

írásban, hitelesített levéllel vagy futárpostával, arról a szándékunkról, hogy ezt a letter of 

credit-et bármely további határidőre meghosszabbítjuk. Amennyiben Önök egy ilyen notice of 

non-renewal-t kapnak, jogukban áll a jelen lejárati határidőn belül igénybejelentéssel élni, az 

igénybevehető összeg erejéig, egy ránk [nyitó bank] intézvényezett váltó és egy az alábbi 

szövegezésű, írásos nyilatkozat becsatolása ellenében.” 

 „Ezúton nyilatkozunk, hogy megkaptuk az U.S. Bank értesítését ara nézve, hogy a bank nem 

kívánja meghosszabbítani az S103966 szám alatt kibocsátott letter of credit lejárati határidejét 

a jelen lejárati határidőn belül.” (Ez volt a kedvezményezett által benyújtandó, előírt okmány.) 

A standby L/C szövege így folytatódik: „Bármely egyéb esetben ez a letter of credit 2003. 

május 15-ig,a végső lejárati határidőn belül nem fog automatikusan meghosszabbodni.”  

Bár a „Corporation” tényleg szerződésszegést követett el, a vagyonkezelő J.P. Morgan Trust 

mégsem érvényesített semmiféle jelzálogot, ugyanakkor a végső lejárati határidő előtt 

benyújtott egy, teljes összegre vonatkozó látra szóló váltót, és igazolta, hogy a bank 

megtagadta a „letter of credit” automatikus megújításának engedélyét.  

                                                 
164 Byrne (2006) 367. old 
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A nyitó bank visszautasította a fizetést, azt állítva, hogy ő a maga részéről sohasem tagadta 

meg a standby L/C megújítását illetve sohasem küldött ilyen hatású vagy értelmű 

nyilatkozatot. Ezt követően a kedvezményezett „jogtalan diszhonorálásért” beperelte a nyitó 

bankot. A bíróság ítéletében a nyitó bank javára döntött, a kedvezményezett ellenében.  

A bíróság ítéletében kijelentette: „…a függetlenség elve…azt jelenti, hogy annak a döntésnek, 

mely szerint a [bank] fizet, vagy megtagadja a fizetést a kedvezményezettnek, pusztán a letter 

of credit feltételei szerint benyújtott okmányokon szabad alapulnia. Így ha a letter of credit 

feltételei tiszták, egy bíróságnak azokat egyáltalán nem szabad felépítenie. Egy bíróság csak 

akkor avatkozhat bele a feltételek értelmezésébe, ha a letter of credit önmagában 

ellentmondásos.” 

A bíróság rámutatott, hogy miközben a „standby L/C egyszer a lehívás feltételéül egy váltót és 

egy notice of renewal” –t írt elő, máskor egy olyan nyilatkozat benyújtását követelte meg, 

melyben a Corporation szerződésszegő magatartását kellett kijelentenie. A kedvezményezett 

azt állította, hogy a banknak nem is kellett volna „non-renewal” értesítést kiadnia, mert maga a 

standby L/C mondja ki, hogy: „Bármely egyéb esetben ez a letter of credit nem kerül 

automatikusan meghosszabbításra a 2003. május 15-ig, azaz a végső határidőn belül.” 

 

A fent bemutatott szövegezés, ahogy arra a bíróság helytállóan mutatott rá, abszurd 

eredményhez vezetett, és a bíróságnak az ítéletében helyre kellett állítania a standby L/C igazi 

lényegét. Miután a standby L/C egy szerződésszegésre nyújtott biztosíték bármennyire is 

független a mögöttes ügylettől és bármennyire is csupán formai követelményektől, 

dokumentumoktól függ, csak a céljával és lényegével összhangban lehet igénybe venni.  

 

„Normális” körülmények között a „notice of non-renewal”-t a kedvezményezett általában 

figyelmeztető jelzésként értelmezi. Ha ugyanis a nyitó nem kívánja meghosszabbítani a 

kötelezettségvállalását, ennek hátterében feltételezhetőleg az adós, a megbízó 

hitelképességének vagy hitelérdemességének megingása áll. Ha a standby L/C ráadásul fel is 

hatalmazza a kedvezményezettet, hogy a „notice of non-renewal” birtokában azonnal lehívja a 

biztosítékot, a kedvezményezett erős késztetést fog érezni, hogy önmaga bebiztosítása 

céljából ezt mindenképpen megtegye, függetlenül attól, hogy van-e valós anyagi alapja a 

„demand”-nak. Ilyen és hasonló esetek nagymértékben hozzájárultak az „injunction” 

intézményének kialakulásához. 

 



 94

A Nissho Iwai Europe PLC v. Korea First Bank165 ügyben éppen azt vizsgálta a bíróság, hogy 

„egy feltöltődő standby letter of credit megújítása automatikus cselekménynek, vagy a 

megbízó megtérítésétől függő feltételes akciónak minősül-e.” 

 Az ügy előzménye, hogy a Nissho 150 millió USD kölcsönt nyújtott a Daewoo Hong Kong 

Ltd. cégnek, amelyet az adósnak 15 egyenlő részletben, negyedévente, egyenként 10,7 millió 

USD-t kellett visszafizetnie. Az adós Daewoo felkérésére a Korea First Bank háromhavonta 

feltöltődő standby L/C-t nyitott a Nissho, mint kedvezményezett javára. A Daewoo öt teljes 

éven keresztül kifogástalanul fizette a kölcsönt, mielőtt abba a helyzetbe került volna, hogy 

határidőben ne tudjon teljesíteni. A nyitó - bízva a likviditási problémák ideiglenességében - 

két teljes részletet megfizetett a kedvezményezettnek a standby L/C alapján. Nem sokkal ez 

után a kedvezményezett értesítést kapott arról, hogy bár a standby L/C lejáratából még közel 

két év hátra van, de a standby L/C negyedévente csak akkora összeggel fog feltöltődni, 

amelyet a Daewoo az adott időszakra biztosít. A kedvezményezett „jogtalan fizetés 

megtagadás” miatt beperelte a nyitó bankot azzal érvelve, hogy a nyitó banknak a megbízó 

megtérítésétől függetlenül kötelessége a teljes összeget, az egész futamidő alatt, negyedévente 

rendelkezésre bocsátani. A Legfelsőbb Bíróság döntésében kimondta, hogy a nyitó bank 

feltöltési és fizetési kötelezettsége a kedvezményezett irányában teljesen független attól, hogy 

a nyitó bank kap-e és amennyiben igen, milyen mértékű megtérítést166 az ügyfelétől.  

 

A fent leírt feltöltődó („revolving”) standby L/C egyértelműen rávilágít arra, hogy a feltöltés 

nem minősül „újraindításnak” és nemcsak a standby L/C feltételei maradnak változatlanok, de 

a nyitó kötelezettsége is.  

 

A megtérítési megállapodás néha tartalmaz a kedvezményezettre vonatkozó jogot is. Ilyen 

lehet a standby L/C lejárat utáni „felszabadítása”, amely gyakran feltételezi a 

kedvezményezett írásbeli hozzájárulását és az eredeti okirat visszaküldését. Ezek a 

rendelkezések két szempontból is megkérdőjelezhetők.  

 

Egyrészt nem helyes a standby L/C függetlenségét megtörni azáltal, hogy a lejáratot követően 

a le nem hívott, vagy csak részlegesen igénybevett standby L/C megszűntetése a 

kedvezményezett beleegyező nyilatkozatához az legyen kötve. A kedvezményezettnek a 

lejáraton belül van joga a megfelelő lehívásokat foganatosítania, ha ezt elmulasztja, akkor a 

standby L/C-re vonatkozó jogának automatikusan el kell enyésznie.  

                                                 
165 Lsd. Bírói ítéletek 
166 Lsd. Részletesebben a II. 8.2. pontot „ A megtérítési megállapodás” 
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Értelmetlen és visszaélésekre adhat okot, ha a megbízó lekötött fedezete azért nem tud 

felszabadulni, mert a kedvezményezett bármely okból késlekedik a felszabadító levél 

eljuttatásával. Ugyancsak kifogásolható az eredeti okirat visszaküldésének előírása is, 

különösen, ha az elektronikus nyitás lehetőségét is figyelembe vesszük, de pusztán azon tény 

okán is, hogy egy érvényét veszített szerződés visszajuttatásának elmaradása nem 

akadályozhatja a megbízót a fedezet felszabadításában vagy újabb ügyletek megkötésében. 

 

Az ún. „evergreen” azaz automatikusan megújuló letter of credit-ek esetében talán a legtöbbet 

hivatkozott bírói döntés 1998-ban született a 3Com Corporation v. Banco de Brasil, S.A.167 

ügyben. 
A hitellevél egy kereskedelmi tranzakció keretében került kibocsátásra, amelyben a 3Com, 

amely számítógép hardware és software termékeket forgalmazott, disztribúciós szerződést 

kötött a Comp Service Ltd. brazil társasággal valamint az Expasa Florida Inc. Comp. Service 

céggel, amely a brazil anyavállalat eladási ügynöke volt az Egyesült Államokban. 1994. 

novemberében a Comp Service megbízta a Banco de Brasil bankot, hogy 250.000 USD 

összegben bocsásson ki standby L/C-t a 3Com, mint kedvezményezett javára. A standby L/C-t 

a Bank of America értesítette ki. Eredeti lejárati határideje 1995. május 20-a volt, de a letter of 

credit tartalmazott egy „evergreen” klauzulát is, kijelentve, hogy a letter of credit összege 

automatikusan egy évvel meghosszabbodik, bármely további írásos módosítás nélkül, hacsak a 

nyitó bank nem küld egy „írásos értesítést arról, hogy „mi a [Banco de Brasil, S.A] úgy 

döntöttünk, hogy nem újítjuk meg a letter of credit-et a fenti határidőn túl.”168 A standby L/C-t 

az UCP 500  szokványnak rendelték alá.  

A standby L/C 1995. május 20-ról, 1996. május 20-ára automatikusan meghosszabbodott, de 

1995. júliusa és 1996. áprilisa között a Banco de Brasil több ízben telefonált a Bank of 

America-hoz, amelyben a törléséhez szükséges felhatalmazást kérte. Bank of Amerika 

értesítette a 3COM-t a Banco de Brasil kéréséről, de 3Com minden esetben megtagadta ezt a 

kérést. 

1996. kora májusában a Banco de Brasil a következő szövegezésű telex üzenetet küldte a 

Bank of America-nak: „Az Önök standby L/C NBF.LASB 222099, a mi garanciánk 

NBR.GBT 2681001696 250.000,00 USD értékben, amely a 3COM Corp., Santa Clara céget 

kedvezményezi, a COMP Service Ltda Sao Paolo ügyfelünk kérése alapján, kérjük törölni a 

fenti nevezett standby L/C-t és minket a fenti garanciából fakadó kötelezettségeink alól 

mentesíteni.”  

                                                 
167 Lsd. Bírói ítéletek 
168 Written notice that we have elected not to renewal the letter of credit beyond such date 
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1996. június 13-án több, mint két héttel a meghosszabbított lejárati határidő (1996. május 20-

a) után a Banco de Brasil újabb telex üzenetet küldött, amelyben a következőket közölte: „A 

fenti nevezett standby, amely előzőleg 1995. május 20-án volt esedékes, és amely 

automatikusan meghosszabbodott 1996. május 20-áig. Kérem, tekintsék úgy az 1996. május 

13-án küldött SWIFT üzenetünket, mint a befejezésről szóló értesítést és szabadítsanak föl 

minket a kötelezettségek alól.”  

A Bank of America azonnal írt a 3COM-nak, közvetítve a Banco de Brasil kérését a letter of 

credit törléséről. A 3COM visszautasította a kérést. A Bank of America 1996. július 6-án 

megküldte a negatív választ a nyitó banknak. Ezek után a Banco de Brasil megerősítette, hogy 

az idézett május 13-i telexét a befejezésről szóló értesítésnek tekinti, és ennek értelmében a 

standby L/C 1996. május 20-án lejárt. 1996. július 19-én a 3COM igénybejelentést nyújtott be, 

amelyet a Banco de Brasil lejárati határidő túli „presentation”-re hivatkozva diszhonorált. A 

kedvezményezett 3COM beperelte a nyitó bankot jogtalan fizetés megtagadásért. A bíróság a 

nyitó bank ellenében a kedvezményezettnek adott igazat. Indoklásában előadta, hogy a nyitó 

bank 1996. május 13-i telexüzenete nem volt egyértelmű és világos és hivatkozott az UCP 500 

5. cikkelyére, amely alapján a nyitó banknak kerülnie kellett volna mindenfajta 

ellentmondásos, homályos megszövegezést. Ennek értelmében a „notice of termination”, azaz 

a standby L/C lezárásáról szóló értesítésnek nyilvánvalóvá kellett volna tennie a kibocsátó 

szándékát. Hiába hivatkozott a Banco de Brasil arra, hogy a törlés („cancellation”) hasonló 

tartalmú, mint a felmondás („termination”) szó, a bíróság még egy további érvet is 

felsorakoztatott a fizetési kötelezettség teljesítése mellett. A „notice of non-renewal” olyan 

nyilatkozat, mely nem igényli a kedvezményezett jóváhagyását, ugyanis az ilyen értesítéssel 

történő megszüntetés nem tekinthető a standby L/C módosításának. 

 

A kérdéses időszakban az ICC még nem alkotta meg a standby L/C-ekre vonatkozó ISP 98 

szokványát, így a szóban forgó instrumentumot az okmányos meghitelezés szabályainak 

vetették alá, amely nem ismeri az automatikus meghosszabbítás intézményét. A nyitó bank a 

standby L/C lezárását, annak módosításaként kellett, hogy értelmezze és ezen a jogi alapon 

kérte a kedvezményezett beleegyezését. A Banco de Brasil tulajdonképpen a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal és prudens módon járt el, amikor követte az UCP 500 előírásait, de 

elfelejtkezett a standby L/C alapvetően amerikai eredetéről, és a kialakult szokásjogról.  

 

Az automatikus megújítás intézményét az ISP 98 „törvényesítette” az „automatic 

amendment” fogalmának bevezetésével, amelyet a „notice of renewal”-ban megbújó 

veszélyek miatt továbbra is komoly fenntartással kell kezelni. A 2.06 pont (c) bekezdésével 

összhangban, ha a standby L/C nem nyilvánítja ki magáról, hogy alá van vetve az automatikus 
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módosításnak, akkor - a „letter of credit”-ekre vonatkozó általános joggyakorlat alapján - 

kizárólag a kedvezményezett jóváhagyása mellett módosítható.  

Az ISP 98 a 3.13 valamint 9.01-05. pontokban szabályozza a lejárati idő kérdését. A 3.13. 

pont technikailag közelíti meg a problémát, amikor kijelenti, hogy ha a lejárati nap olyan 

napra esne, amelyen nem dolgozik a nyitó bank vagy a kijelölt bank, akkor az 

igénybejelentést a rákövetkező első banki munkanapon kell teljesíteni. A kijelölt személy az 

ilyen módon történt okmánybenyújtásról köteles értesíteni a kibocsátót. 

 

A 9. fejezet a) illetve b) bekezdése szentel figyelmet a standby L/C időtartamának, és előírja, 

hogy a vállalás tartalmazzon egy lejárati időt, vagy engedje meg a kibocsátónak a standby 

[jogviszony] befejezését ésszerű előzetes értesítéssel vagy fizetés teljesítésével.  

A 9.04. pont szerint, ha a lejárat napján nincs pontosan meghatározva a benyújtás 

foganatosítására nyitva álló időtartam, akkor a lejárat végső határideje az üzleti nyitva 

tartáshoz igazodik. 

 

A fenti rendelkezés bizonytalanságot visz a standby L/C biztosíték jellegébe. Amennyiben a 

nyitó bank szabad belátása szerint eldöntheti, hogy lezárja a standby L/C-ben foglalt fizetési 

kötelezettségét „ésszerű előzetes értesítés közbejöttével”, akkor ez a cselekménye várhatóan 

nemcsak a kedvezményezettnek lehet sérelmes, de sérti azt a jogi egyenrangúságot, amelynek 

minden szerződésben jelen kell lennie. 

 

A rendelkezést szigorúan megítélve ki kell jelenteni, hogy sérül a standby L/C 

visszavonhatatlansága, illetve bizonyos tekintetben a kibocsátó jelen magatartását 

szerződésszegésként kell értékelni.  

 

Az „ésszerű határidő belüli” értesítés két kérdést is felvet: egyrészt az „ésszerű” időtartam 

hosszát illetően keletkezhetnek nézeteltérések, másrészt megválaszolatlanul hagyja a 

felelősség kérdését is, például arra az esetre, ha a kedvezményezett az értesítés és a lejárat 

között már nem tud új biztosítékhoz jutni, és a lejáratot követően az adós fizetésképtelenséget 

jelent be. 
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III. 4. 2. Extend or pay 

 

A lejárati határidő módosításának egy különleges esetét rendezi az ISP 98 3.09 pontja, amely 

a „hosszabbíts vagy fizess” címet viseli, és amely szerint a kedvezményezett kérheti a lejárati 

idő kiterjesztését vagy alternatívaként a standby L/C összegének megfizetését.  

 

Ez a lehetőség akkor szolgálja a kedvezményezett érdekét, ha „például a megbízó az eredeti 

lejárati határidőn belül nem tudja befejezni a szerződést, vagy ahol a mögöttes szerződésben 

részes felek éppen tárgyalásban vannak a szerződés teljesítésével kapcsolatban fellépett 

nehézségek legyőzéséről, vagy a teljesítés megítélésekor különböző álláspontot foglalnak 

el.…Gyakran előfordul, ha a mögöttes szerződés végrehajtásának időtartama az eredetileg 

tervezethez képest elhúzódik, például „force majeure” okok, a szerződés módosítása, 

többletmunkák vagy azon okból, hogy a mögöttes szerződés teljesítésének időtartamát 

meghosszabbították.”169 

 

A fentiekben kifejtett álláspont több szempontból is vitatható. A felsorolt példák mindegyike 

vitás helyzetekre vonatkozik, amelyek, ha békés úton rendeződnek, akkor a megbízó utasítása 

alapján a standby L/C módosítása a megoldás. Ha azonban a felek között a szerződés 

teljesítését vagy annak minőségét illetően fönnmarad konfliktus, akkor nagy a valószínűsége 

annak, hogy a kedvezményezett érdekét a lehívás sokkal jobban szolgálja, mint a 

hosszabbítás. Ezt látszik alátámasztani a rendelkezés ellentmondásossága is, hiszen ha nem 

történik hosszabbítás, akkor a kedvezményezett érvényes igénybejelentéssel élhet.  

 

Szakmai szempontból aggodalomra ad okot az a kérdés is, hogy kell-e az időbeli 

kiterjesztéshez a megbízó hozzájárulása, vagy arról a nyitó szabadon dönthet. A válasz oly 

mértékben magától értetődő, hogy szinte nem is igényel magyarázatot. A standby L/C mögött 

álló fedezet lekötöttsége a megbízó kompetenciájába tartozik, így a beleegyezése nélkül a 

nyitó a lekötés időtartamát nem növelheti. Pozitív esetben a hosszabításnak akkor van 

értelme, ha a kedvezményezett kész póthatáridőt biztosítani szerződéses partnerének, és 

önmagát sem akarja a biztosítékból „kiejteni.”  

 

                                                 
169 Bertrams (2004) 327. old 
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Az ISP 98 3.09 pont b) ii.) pontja a fentiekre nyújt megoldást, amikor kimondja, hogy a 

kedvezményezett ilyen irányú kérése során „felkéri a nyitót arra, hogy saját belátása szerint 

megkeresse a megbízót annak jóváhagyása végett, és hogy kibocsássa a módosítást.”  

 

Vitás ügyek esetében a szokvány e rendelkezése paradox helyzetet teremt. Ha a 

kedvezményezett akkor hívja le a standby L/C-t, amikor még folynak az egyeztető 

tárgyalások a szerződésszegés mibenlétének megítéléséről, akkor később egy esetleges 

polgári peres eljárásban szerződéses partnere rosszhiszemű magatartással vádolhatja. 

Ugyanakkor nem a kedvezményezett feladata, hogy minden lehetséges módon segítse a 

megbízót vállalása végrehajtásában, azaz nem neki kell a hosszabbítás miatt a nyitónál 

eljárnia, hanem a megbízónak.  

 

Feltételenül rá kell mutatni arra az ambivalenicára, amely ezen a ponton a szokványban 

feszül, hiszen miközben az „extend or pay” klauzulában a szokvány de facto megadja a 

kedvezményezett számára a jogot, hogy az instrumentumot aktívan formálja, addíg a 

nyitásnál ettől a lehetőségtől megfosztja. Meg kell vizsgálni azt a helyzetet is, ha a megbízó 

nem adja meg a hozzájárulását a határidő meghosszabbításához. Ez azt jelenti, hogy a 

megbízó, amelyik akár vétkesen, akár vétlenül, de nem teljesített, kifejezetten arra ad 

utasítást, hogy a biztosítékot most lehívják. Az a megbízó, amelyik egy feltételes fedezetet 

(például egy határidős váltót) biztosított, vagy amelyiket a nyitó megfinanszírozta (azaz nincs 

előzetes fedezet lekötve) könnyebben hoz ilyen nemleges döntést. Nem véletlenül történnek a 

csalások éppen ilyen típusú standby L/C esetében.  

 

Összefoglalva a szokvány jelen paragrafusa valójában felesleges, zavaró, különösen, ha 

fontolóra vesszük a „két parancs” (extend or pay) rangsorát. A két utasítás közül az első, a 

hosszabbítás élvez elsőbbséget, de nincs iránymutatás arra nézve, hogy az elutasítás miatt 

aktiválódott igénybejelentést milyen határidővel kell érkeztetettnek tekinteni, azaz már akkor 

érvényes-e az igénybejelentés, amikor a fenti utasítás megérkezett a nyitóhoz, vagy csak azt 

követően, hogy a „hosszabbíts” kérést visszautasították. Sokan úgy vélik, hogy egy ilyen 

kérdés értelmetlen, mert nem állhat elő az az abszurd helyzet, hogy a standby L/C, éppen a 

hosszabbításra adott válasz miatt váljon elkésetté. Sajnos ezekre az elhamarkodott 

véleményekre néhány bírói ítélet már rácáfolt.170 

                                                 
170 Betrams (2004) 238. old 
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Természetesen, amennyiben a nyitó bank elfogadja a lejárati határidő meghosszabbítását, a 

3.09 b) iii. pontja szerint „…a kedvezményezett visszavontnak tekinti a fizetési igényét” és 

iv) pont alapján: „… egyben hozzájárul ahhoz a maximális időhöz, amely a [szokvány] 

rendelkezései szerint a megvizsgálásra, illetve az elutasító értesítés megtételére rendelkezésre 

áll.” 

 

 

III. 5. Az okmánybenyújtás 
 

A standby L/C-ben foglalt pénzkövetelés a lehívással és az előírt okmányok bemutatásával 

aktiválható. 

 

Az ún. presentation fogalmával, körülményeivel és feltételeivel az ISP 98 teljes 3. fejezete 

foglalkozik részletekbe menően, jelentős mértékben átvéve a documentary credit-ekre 

vonatkozó UCP 500 szabályait. A 3. fejezet értelmében a standby L/C-ban előírt okmány 

átvétele okmánybenyújtásnak minősül, még akkor is, ha nem az összes előírt okmány érkezett 

meg.  

Az akkreditív előírásaival ellentétben az ISP 98 által uralt standby L/C- a 3.08. pont alapján 

megengedettek „részigénybevételek és a több részletben történő okmánybenyújtások” kivéve, 

ha ennek a lehetőség kizárt.171 

A standby L/C megkövetelheti azt is, hogy a kedvezményezett kizárólag egy benyújtást 

eszközöljön, ilyen esetben meg kell tiltania az általános szabály érvényesülését, és ki kell 

kötnie, hogy  többszörös azaz több részletben történő lehívás tilos.”172 

 

A standby L/C kibocsátások alapkoncepciója azonban a rugalmas és liberális okmány 

benyújtás, amelyet a 3.07. pont rendelkezései tanúsítanák: „Egy nem megfelelő 

okmánybenyújtás, vagy egy okmánybenyújtás visszavonása, bármely tervezett vagy 

engedélyezett okmánybenyújtás elmulasztása, nem szünteti meg, és nem befolyásolja 

hátrányosan az újabb, a lejárati határidőn belüli okmánybenyújtásokhoz, vagy az 

újrabenyújtáshoz való jogot, akár tiltja, akár nem a standby a részigénybevételt, illetve a 

többszöri benyújtást.” 

                                                 
171 „partial drawing prohibited”, vagy más hasonló kifejezés használatával 
172 „multiple drawings prohibited” 
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Az okmánybenyújtás, mint igénybejelentési folyamat csak akkor hibás a 3.03.pont (a) 

bekezdésének értelmében, ha „nem hivatkozik arra a standby-ra, amelynek keretében a 

benyújtás történik”. Még ilyen esetben is a nyitó mindent elkövet az azonosítás érdekében, 

azonban a kedvezményezettnek számolnia kell azzal a veszéllyel, hogy esetleg „kicsúszik” a 

lejárati határidőből, mert a c) bekezdés alapján „a benyújtás időpontjának azt a napot tekintik, 

melyiken az azonosítás megtörtént.”  

 

Ha az eredeti standby L/C elvész, megsérül, megsemmisül, vagy ellopták, a kibocsátó nem 

köteles azt pótolni, vagy lemondani arról a követelményről, hogy az eredeti okiratot be kell 

nyújtani az igénybejelentés során. Ebből a rendelkezésből sokszor vonják le azt a téves 

következtetést, hogy a standby L/C értékpapír, és mint ilyen szabadon átruházható, 

forgatható.  

 

Bár a standby az ISP 98 szerint átruházható, mégsem minősülhet „document of title”nak, azaz 

értékpapírnak. Ugyanakkor a megnyilt standby L/C egy eredeti példányát a megbízó is kézhez 

kapja, illetve ez az instrumentum gyakran csak SWIFT üzenet formájában létezik. 

Mindenesetre ez a helytelen megítélés gyakran képezi a standby L/C-re épülő csalás-

sorozatok „elméleti alapját”.  

 

Hibásnak minősül a benyújtás akkor is, ha nem azon a meghatározott helyszínen és ezen belül 

azon a konkrétan előírt helyen történik, amelyet a standby L/C megkövetel.  Az előírás 

kiterjed az „osztály, emelet, szoba, valamely helyiség, postabontó vagy más 

hely”173meghatározására is. Amennyiben a standby L/C nem jelzi pontosan az 

okmánybenyújtás helyét, akkor főszabály szerint a kibocsátó vagy a megerősítő székhelyén 

kell az okmánybenyújtást végrehajtani. Visszautasításban fog részesülni az igénybejelentés, 

ha az okmányokat nem a kibocsátás és a lejárati határidő közötti időszakban nyújtják be, az 

ügyfélforgalom számára nyitva álló üzleti órák alatt. Ha a kedvezményezett a lejárat napján, 

de már a nyitvatartáson túl nyújtja be az igényét, illetve a dokumentumokat, akkor lehívása 

elkésett lesz174.  

 

                                                 
173 3.04 pont(a) ill. (d) bekezd. 
174 Lsd. Részletesebben a II. 4. pontot „ A lejárati idő” 
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Diszhonorálási jogalap, ha az okmánybenyújtás nem a standby L/C-ban előírt közvetítő 

eszközön keresztül történik. Ha ilyen médium nem lenne meghatározva, akkor „az 

okmányokat papír-alapon kell benyújtani, kivéve, ha a standby L/C csak egy igénybejelentést 

ír elő, mely esetben ez benyújtható SWIFT, kulcsolt telex vagy egyéb más hitelesített eszköz 

révén, ha a kedvezményezett a SWIFT rendszer tagja vagy bank.” Mindenesetre, ha egy 

igénybejelentést nem papíralapú dokumentumként prezentálnak, akkor nem fogadható el, 

kivéve, ha a nyitó bank a saját hatáskörében eljárva, hozzájárul a benyújtásban használt 

médiumhoz175 . 

 

Az ISP 98 – tekintettel arra, hogy kidolgozása során jelentős hatással voltak rá az UCP 

szabályai és azért is, mert megalkotói az okmányos jellegét szerették volna erősebben 

hangsúlyozni – felsorolja az ún. standby okmánytípusokat.  

 

A 4.16-4.20 pontok határozzák meg azokat formai követelményeket is, amelyek betartását a 

kibocsátó az okmányellenőrzés során vizsgálni fogja. A 4.16 pont (c) bekezdése azonban egy 

különös szabályt tartalmaz.  

Az Egyesült Államokban kibocsátott standby L/C-ek szinte kivétel nélkül váltóval vehetők 

igénybe. Ez a váltó lehet a kedvezményezett saját rendeletre szóló, és a nyitó bankra 

intézvényezett váltója, de lehet a nyitó bank saját váltója is. Fel sem merül a gondolat, hogy 

ezek a váltók ne bírnának váltójogi hatállyal, és bár átruházhatóságuk ténye vitathatatlan, 

mindez mégsem vezethet arra a gondolatra, hogy ennek révén a standby L/C-k, mint 

szerződések átruházható instrumentumokká válhatnának. Amikor a „commercial letter of 

credit”-nek176 elválaszthatatlan kelléke volt a nyitó bank saját váltója, akkor a 

kedvezményezett úgy juthatott előleghez, hogy azt akár a saját bankja, akár bármely más bank 

által azt leszámítoltatta.177 A hitellevelek e fenti természetes üzleti szabadságát kívánja 

felemás és bizonyos mértékig érthetetlen módon korlátozni az ISP 98 4.16 pontjának (c) 

bekezdése, amikor megengedi, hogy a benyújtott váltók rektapapírok legyenek, igaz hozzáfűzi 

„hacsak a standby másképp nem rendelkezik.” Fordított értelmű szabályozás helyesebb lett 

volna, azaz, hacsak a standby másképp nem írja elő, a benyújtott váltóknak, minden esetben 

átruházható értékpapíroknak kellene lenniük.  

 

                                                 
175 3.06 pont (b) bekezd. i.,ii. alpontok 
176 Nem tévesztendő össze az UCP-ben szabályzott documentary credit-tel 
177 Lsd. Részletesebben a II.8.6. pontot „ A váltó jogviszonyok” 
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A 4.18. pont foglalkozik az egyéb forgatható értékpapírok kezelésével is, hasonlóan 

ellentmondásos formában, hiszen az ilyen típusú okmányok átruházására éppúgy a váltójogi 

szabályok az érvényesek, ugyanakkor mindez nem az ISP 98 kompetenciájába tartozik. Talán 

a „Rule” készítői, a csalás ellen szerettek volna ily módon féket építeni a szokvány 

szövegébe. 

 

Valószínűleg a legtöbb gondot a harmadik fél által benyújtott dokumentumok szolgáltatják a 

kibocsátónak, azok, amelyekben az igénybejelentés alapjául szolgáló eseményt kell leírni, így 

például, ha a megbízó szerződésszegését kell hitelt érdemlően tanúsítani. Az okmányok 

adattartalmának kielégítő formai és tartalmi volta szoros összefüggésben áll egyrészt az 

okmányvizsgálat alapelvével178, másrészt a csalás tényállásának megítélésével.179 

Hacsak a standby L/C nem írja elő pontosan, hogy milyen adat-, illetve szövegtartalommal 

kerüljön kibocsátásra az adott okmány, akkor az ilyen igazolás, nyilatkozat elfogadhatónak 

minősül, feltéve, hogy: 

a) „megnevezi mindazokat a körülményeket, amelyek alapján a fizetés esedékessé válik, 

mert a standby-ban a lehívás feltételeként körülírt esemény bekövetkezett.” 

b) szerepel rajta kiállításának kelte és 

c) magában foglalja a kedvezményezett aláírását, amely egy különös szabály, ha például egy 

szakértői véleményt veszünk alapul. Feltételezhető, hogy az ISP 98 – kialakításában részt 

vevő szakemberek így kívánták közvetett módon elérni, hogy a kedvezményezett jogilag 

„azonosuljon” a dokumentumban foglaltakkal, és ha azok hamisítottak vagy csupán 

részben állítanak valóságot, a kedvezményezett is vállalja az ezzel járó felelősséget. 

 

Minderre utal a 4.19 pont is, amely a többi okmányból kiemelten, külön szabályozza a „jogi 

vagy bírósági dokumentumok” kiállításának technikai részleteit, amelyek egyrészt a kiállító 

hatóság joga által meghatározottak, másrészt, amelyek szavahihetőségéhez semmiféle kétség 

sem férhet.  

Nem helyeselhető a 4.20180 pont (b) bekezdésének tartalma sem, egyrészt, mert a standby L/C 

ügyletbe tipikusan az okmányos meghitelezés körébe tartozó okmányokat kever 

(fuvarokmány, biztosítás, kötvény), másrészt mert „behívja” az UCP okmányokra vonatkozó 

                                                 
178 „Strict compliance”, azaz tökéletes szabályegyezőség; lsd. III. 6. pontot „Az okmányvizsgálat” 
179 Lsd. Részletesebben a teljes IV. fejezetet 
180 „Más dokumentumok” 
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szabályait, és ez által némileg összemossa a két különböző funkciójú pénzügyi eszköz 

feltételrendszerét.  

 

Ugyancsak fölöslegesnek tűnik a 4.21181 pont összes szabálya, amelyek arról tanúskodnak, 

hogy maguk az ISP 98 alkotói sem tudták pontosan „kezelni” a standby L/C függetlenségét, 

és mintha ebben a fejezetben is maradna egy kis „áthallás” az UCP-re. 

 

 

III. 6. Az okmányvizsgálat 
 

A nyitónak nemcsak kötelessége, de vállalásának legfőbb eleme, hogy az ellenőrzés során 

összehasonlítsa egymással a benyújtott igénybejelentést, a becsatolt váltókat és egyéb 

dokumentumokat abból a szempontból, hogy azok pontosan megegyeznek-e a standby L/C 

feltételeivel és előírásaival. A standby L/C-ek esetében - ugyanúgy, ahogy a kereskedelmi 

hitelleveleknél is - a legteljesebb egyezőség („strict compliance”) a gyakorlatban a „betű 

szerinti egyezőség” alapelveként érvényesül. 

 

Az okmányvizsgálat módja, eljárási rendje és mélysége a standby L/C független személyi 

biztosíték jellegének biztosításában azért játszik fontos szerepet, mert támogathatja, vagy 

sértheti a garanciában foglalt absztrakt fizetési ígéret érvényrejutását. 

 

Eldöntendő kérdés az is, hogy az okmányvizsgálat szempontjait előzetesen a 

kedvezményezett tudomására kell-e hozni például egy nyilvánosan hozzáférhető banki 

szabályzatban, illetve van-e joga a kedvezményezettnek vitatnia az ellenőrzési standardaket. 

 

Amennyiben a nyitó okmányeltérésre hivatkozva diszhonorál, az a kérdés is fölvetődik, hogy 

mely fórumon előtt, és melyik félnek kell a fizetés megtagadásának jogosságát bizonyítani, és 

ahhoz milyen dokumentációk, illetve egyéb bizonyító eszközök állnak a rendelkezésére. 

 

Jogi szempontból releváns problematika annak eldöntése is, hogy vajon egy szokvány – 

amely az okmányok ellenőrzésének módszereit hivatott egységesíteni182, és amelyet 

                                                 
181 Felkérés elkülönülő vállalás kibocsátására, amely azt a helyzetet szabályozza, amikor a standby előírásai szerint a 
kedvezményezettnek a saját nevében önálló kötelezettségvállalást kell tennie egy harmadik személy felé. 
182 International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits subject to UCP 
600 (ISBP) 
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elsődlegesen a banki operatív munkában használnak – kihatással lehet-e a kedvezményezett 

szerződéses jogaira. Másképp fogalmazva: elképzelhető-e, hogy az okmányvizsgálat ICC által 

kidolgozott és rendszeresített szabályai, mint „puha jog” közvetett módon, de mégis 

alakítólag behatoljon abba a nemzeti jogba, amelyen a kedvezményezett igénye nyugszik.  

 

Az UCC 5-108 § (a) bekezdése – az ISP 98 szabályaival szemben - úgy rendelkezik, hogy a 

kibocsátó banknak a „standard practice”, azaz az egységesített és rögzített ellenőrzési 

szempontrendszer alapján kell eldöntenie, vajon standby L/C előírásaival megegyező 

okmányok kerültek-e benyújtásra vagy sem. Az UCC 5-108 § (e) alpontja szerint vita esetén a 

kibocsátónak kell bizonyítania, hogy milyen vizsgálati módszereket alkalmazott és hogy 

követte-e az ún. „standard practice”-ben lefektetett eljárási rendet. 

 

Az ISP 98 a teljes 4. fejezetét szenteli az okmányvizsgálat témakörének.  

A 4.01 pont (a) bekezdése bevezetésképpen megállapítja, hogy „annak eldöntése, vajon egy 

benyújtás standby conform-nak tűnik-e, a benyújtás külső megjelenés szerinti vizsgálata 

alapján történik.” A „strict compliance” elve a függetlenség elvével azonos rangú, és 

jelentőségű, hiszen a kibocsátó ennek alapján tudja a mögöttes ügylettől való tényleges 

elválást garantálni, illetve a saját felelősségvállalásának határait felállítani. Nemcsak azt 

szavatolja, hogy a kibocsátó semmiféle módon ne involválódhasson a mögöttes tranzakcióba, 

vagy a szerződő felek nézeteltérésbe, vitájába, de a kockázati tartalom összezsugorításával 

jelentős mértékben hozzájárul ahhoz is, hogy a standby L/C, mint pénzügyi szolgáltatás 

költségei optimális szinten maradjanak.  

 

A „strict compliance”, azaz a tökéletes szabályegyezőség elvét, mint ellenőrzési methódust - 

tényleges tartalmát tekintve - alapvetően a bírói gyakorlat alakította ki, ugyanakkor hatással 

volt rá az UCP 500 keretében kibocsátott, az okmányos meghitelezésekre irányadó, már 

idézett ISBP is. 

 

A tökéletes szabályegyezőség legfőbb veszélye ugyanakkor abban áll, hogy az ellenőrzési 

szabályokhoz való túlzottan merev, esetleg „elvakult” ragaszkodás abszurd helyzetekhez, a 

felek érdekeit sértő, méltánytalan szituációkhoz vezethet.  

A külső megjelenés szerint egyébként tökéletesen egyezőnek tűnő, de mégis hamisított vagy 

csalárd tranzakciót fedező okmányok esetében azonban csak akkor szolgálhat gátként, ha a 

kibocsátó az alapügylettel kapcsolatban bizonyos alap-információval rendelkezik, vagy 
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gyanúja esetén kapcsolatba léphet a megbízójával. Mindkét „védekezési” lehetőség bizonyos 

tekintetben és mértékben a standby L/C  alapelvének feladását jelenti, és eseti bírói döntések 

révén elvezetett a „fraud exception” azaz a csalás kivételszabályának megalkotásához. 

 

A nyitó ellenőrzési folyamatának részleteit a kedvezményezettnek azért is célszerű  ismernie, 

mert így el tudja kerülni a technikai jellegű hibákat, illetve, azt a kényes és kellemetlen 

helyzetet, hogy kifogást kelljen emelnie a bank diszhonorálási döntése ellen.  

 

III. 6. 1. A „formal compliance” azaz formai egyezőség vizsgálata 

 

A tökéletes szabályegyezőségi vizsgálat két fő részből tevődik össze: 

• egyrészt az ún. „formal compliance”-ből, azaz a formai egyezőség vizsgálatából; 

• másrészt az ún. „substantial compliance”-ből, amely az alapügylet érdemi 

ellenőrzését, az anyagi és jogi tartalommal való összhang kontrollját jelenti. 

 

A formai egyezőség megállapítása során a nyitó bank a következő feltételek betartását elemzi 

a legnagyobb körültekintéssel, az ISP 98 rendelkezései szerint: 

a) a kedvezményezett által kibocsátott okmányok nyelve azonos-e a standby L/C 

nyelvével; 

b) a benyújtott okmányok eredetiek-e a 4. 15 pontjának szabályai szerint; 

c) a benyújtott okmányokat a kedvezményezett bocsátotta-e ki, kivéve, ha standby 

lehetőséget ad az ún. „third party” dokumentumok benyújtására.183  

 

A harmadik személyek által benyújtandó igazolásoknál, mint például a bírósági ítéleteknél, 

vagy a szakértői jelentések esetében egyidejűleg több probléma is fölmerül. Egyrészt előre 

pontosan meg kellene határozni a dokumentum kiállítójának személyét, amely a standby L/C 

nyitásakor gyakran még nem lehetséges.  

 

Ha egy jó-teljesítési standby L/C esetében egy szakértőnek kellene igazolnia, hogy a 

kötelezett építőipari vállalkozó szerződésszegést követett el, a feleknek már előre és 

névszerint kellene kijelölnie ezt a személyt, hogy a kibocsátó ezt, mint okmányos feltételt elő 

tudja írni. Kockázatos azonban ez az eljárási mód, hiszen a független szakértőről később 

                                                 
183 4. 03 pont 
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kiderülhet, hogy pártatlansága megkérdőjelezhető, és így a standby L/C, mint biztosíték 

értelmét veszti. Ha a standby L/C „független, szakmailag elismert” szakértői jelentést ír elő, 

szinte felesleges is magyarázni, hogy egy ilyen megszövegezés milyen gyorsan lesz heves 

vita tárgyává. Látni kell, hogy a kibocsátónak nem az az érdeke, hogy a fizetést minden 

körülmények között teljesítse, hanem az, hogy a megbízó a szolgáltatásával kapcsolatban ne 

emeljen kifogást. Ha ugyanis a megbízó bármely jogos okból megkérdőjelezheti a nyitó bank 

teljesítését, akkor nemcsak a megtérítési kötelezettségét tagadhatja meg, de még kártérítést is 

követelhet.  

 

Ezen okok következtében egy standby L/C megnyitása, azaz effektivitási klauzulájának 

kialakítása egyike a legösszetettebb feladatoknak, amely nagyfokú szakmai tudást és 

precizitást igényel. 

 

Másrészt a gyakorlatban az is sokszor előfordul, hogy a „third party” okmányokat nem a 

standby L/C nyelvén készítik el, és ilyenkor a standby L/C-nek eleve rendelkeznie kellene 

arról, hogy befogad-e hiteles fordítást vagy sem. Ha a „külsős” okmány a standby L/C 

nyelvén íródik, nyelvhelyességi problémák, a szakmai kifejezések rossz használata jelent 

kockázatot. Veszélyt hordoznak magukban ezek a dokumentumok akkor is, ha olyan 

kitételeket tartalmaznak, mint például „az építőipari vállalkozó (megbízó) nem fejezte be 

határidőre az építést (ez lett meghatározva, mint „default event”), de a határidő be nem tartása 

a tulajdonos (kedvezményezett) szerződésszegő magatartására vezethető vissza, mert…” 

 

A formai egyezőség körében, az aláírások autentikus voltának igazolása kulcskérdés a csalárd 

igénybejelentés megakadályozásának területén is, így részletes szabályaira külön kitér az ISP 

98 4.07 pontja. 

 

Miután a standby L/C az akkreditívvel ellentétben egy ún. „default instrument”, így a 

benyújtott dokumentumok többnyire nem tipizált és nem standardizált okmányok. 

Természetesen itt is érvényesül a „kivétel erősíti a szabályt” elv, hiszen a fizetési módkét is 

használt standby L/C-nél egy „egyszerű” kereskedelmi számla is szolgálhat lehívó 

okmányként. A standardizálás igénye egyre erőteljesebben van jelen, hiszen ma már nemcsak 

a nyitás történik formanyomtatványok segítségével, de maga az igénybejelentés is. Az 

okmányok formájának és tartalmának vizsgálata rendkívüli gondosságot igényel, amely 

elvezet az ún. „reasonable care” (az elvárható és ésszerű gondosság) problematikájához, 



 108

illetve visszatükröződik az érdemi egyezőségi vizsgálat (a „substantial compliance”) 

témakörében.  

 

III. 6. 2. A „substantial compliance”, az érdemi egyezőségi vizsgálat 

 

A „substantial compliance” , azaz a lényegi, a standby L/C céljának való megfelelőség még a 

formai egyezőségi vizsgálatnál is mélyrehatóbb elemzést követel meg.  

 

Ebben az összefüggésben a megbízó beleegyezésétől függő okmány184 előírása jelenti a 

legkritikusabb momentumot. Az ISP 98 szakmailag helytálló módon arra az álláspontra 

helyezkedik, hogy a standby L/C-nek ilyen okmányt nem szabad előírnia. Ha mégis 

szerepelne egy ilyen követelmény, akkor azt nem hagyhatja figyelmen kívül, ugyanakor nem 

vállalja a felelősséget azért, hogy ha a standby L/C éppen egy ilyen okmány megtagadása 

miatt válik lehívhatatlanná. 

 

Az ISP 98 fenti rendelkezése rendkívül aggályos, miután egyetlen, a megbízó akaratától 

függő dokumentum is képes arra, hogy a standby L/C független biztosíték jellegét 

megsemmisítse. Ugyancsak rendezetlen, hogy mit tehet az a kedvezményezett, aki már a 

nyitáskor felismeri az okmány beszerzésének kockázatát (és ez által a kiszolgáltatottságát a 

megbízó felé) és a standby L/C-t nem kívánja elfogadni. Ha elfogadjuk, hogy a standby L/C 

egy szerződés, amely a felek egyenrangúságán alapszik, akkor a kedvezményett számára 

biztosítani kell a jogot, hogy az ilyen, illetve a hasonló előírásokat már a nyitáskor 

töröltethesse. 

 

A jelenleg uralkodó felfogás szerint a fenti probléma megoldása céljából a 

kedvezményezettnek a megbízóval kell tárgyalást kezdeményeznie, majd megvárnia, hogy a 

megbízó eljár-e a módosítás érdekében, illetve meg kell vizsgálnia, hogy az „új” standby L/C 

most már megfelel-e a megállapodásuknak, vagy újabb „taposóaknát” rejt. Ily módon 

nemcsak a szerződéskötés folyamata lassul le, de érthető módon a kedvezményezett bizalma 

is fogyatkozik, és érdeke a puszta igénybejelentésre alapozódó un. „clean” standby L/C 

irányába tolódik el, amely egyidejűleg a megbízó kiszolgáltatottságát növeli. 

 

                                                 
184 Olyan okmány, amelyhez szükséges a megbízó aláírása például egy kárfelvételi jegyzőkönyv 
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Elméletileg mind az ISP 98, mind az UCP 600 szabályai szerint, ha a kedvezményezett elő 

nem írt okmányt nyújt be, azt a nyitó banknak figyelmen kívül kell hagynia. A valóságban 

azonban a kibocsátó - a megbízó felé fennálló felelőssége miatt - sohasem tekint el az ilyen 

okmányok precíz vizsgálatától, és ha okmányeltérést (diszkrepanciát) talál, minden 

lehetőséget megragad, hogy a fizetést megtagadja. A kérdés most már csak az, hogy 

hivatkozhat-e egy elő nem írt, de benyújtott okmánnyal kapcsolatos kétségeire, vagy sem 

illetve, ha a kedvezményezett pert indít ellene, milyen módon tudja majd megvédeni 

álláspontját. 

 

Az okmányokkal nem, vagy csak kétségesen alátámasztható feltételek is gyakran vezetnek a 

standby L/C lehívhatatlanságához. Ilyen lehet például, hogy egy standby L/C igénybevétele 

valamely ellengarancia megnyitásához van kötve, vagy ha bizonyos árak vagy árfolyamok 

változása váltja ki a standby L/C-ban foglalt fizetési kötelezettséget, de ezen árak illetve 

árfolyamok olyan nyilvános kiadványokból nem hozzáférhetőek, amelyeket a nyitó 

autentikus, ellenőrizhető forrásoknak tart. Az ilyen, okmánnyal nem igazoltatható feltételeket 

az ISP 98 4.11 pontja értelmében „figyelmen kívül kell hagyni, akár érinti, akár nem a 

nyitónak a benyújtás kezelésével, és egyezőségi vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségét…”  

 

Az okmányokkal nem igazolható feltételek („non-documentary condition”) szabályozásának 

ellentmondásossága az alábbiakban is megmutatkozik: 

• Ha a nyitó nem követi megbízója utasításait, megsérti a közöttük érvényesen létrejött 

megbízási szerződésből eredő kötelezettségeit, elveszti a megbízója bizalmát és magát 

az üzletet. Feltételezhető, hogy a nyitó figyelmezteti a megbízót azokra a 

kockázatokra, amelyek a nem okmányos feltételekből származnak, de ha a megbízó 

ragaszkodik ezekhez a kikötésekhez, egy nyitónak nem áll érdekében megtagadnia az 

egyébként hitelképes megbízója kérését. 

• Ha a nyitó okmányokkal nem igazolható feltételt épít be, akkor a lehívás elbírálásakor 

kerül nehéz helyzetbe, hiszen esetleg nem tudja eldönteni, hogy szabad-e honorálnia, 

vagy sem, illetve a megbízó kifogással fog-e élni a döntésével szemben, annak minden 

jogi és pénzügyi következményével együtt. 

• Ha a nyitó mindezek után jogkövető illetve szokványkövető magatartást tanusít, akkor 

a saját maga által előírt un. „nem-okmányos feltételeket” nem létezőnek kellene 

tekintenie. Természetesen ezek a szabályok a negociáló és az igazolóra is egyfomán 

vonatkoznak. 
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Az ISP 98, valamint az UCC okmánybenyújtásra és vizsgálatra vonatkozó szabályai után 

érdemes áttekinteni az UNCITRAL Egyezmény megoldásait is, amelyek szintén a tökéletes 

szabályegyezőség elvének talaján állnak, és a külső megjelenés szerinti vizsgálat elvét 

érvényesítik. Az UNCITRAL Egyezmény követelményként írja elő a nyitó számára, hogy 

jóhiszeműen, az elvárható gondossággal és a standby-okra vonatkozó nemzetközi gyakorlat 

általánosan elfogadott standard-jainak figyelembe vételével járjon el. Kiemelendő „többlet” 

az „in good faith” (jóhiszeműen) és „with rearonable care” (ésszerű gondosság mellett) 

kifejezések, amelyek elsődlegesen a kedvezményezett érdekét szolgálják, és a nyitó bank 

felelősségét az érdemi egyezőség viszgálatának irányába mozdítják el. 

 

A tökéletes szabályegyezőség („strict compliance”) elv érvényesülését a következő esettel 

érdemes illusztrálni.  
A Middlesex Bank & Trust Co. v. Mark Equipment Corp.185 ügyben a Middlesex Bank 

200.000 USD értékben bocsátott ki egy standby L/C-et, amelyet az ISP 98-nak vetett alá.  

A megbízó a Mark Equipment Corporation nevű vállalat, a kedvezményezett Lowell 

(Massachussetts) város önkormányzata volt. A biztosítandó ügylet tárgyát egy bontási 

engedély képezte, amelyet a városi hatóság bocsátott ki. A standby L/C igénybevételéhez, 

benyújtandó okmányként egy váltót, és az eredeti standby L/C feltételeire valamint egy „Tri-

Party Agreement”-re hivatkozó nyilatkozatot kellett becsatolni. Amikor az állami 

környezetvédelmi hatóság elrendelte a bontási munkálatok azonnali beszüntetését, mert az 

épületekben azbesztet találtak, az épületek tulajdonosa, Lowell város önkormányzata 

értesítette a bontással foglalkozó Mark Equipment (megbízó) vállalatot arról a szándékáról, 

hogy felmondja a bontási szerződést. Mindezek után az önkormányzat bejelentette, hogy a 

standby L/C tekintetében igénybejelentéssel kíván élni. Amikor a megbízó megkísérelte 

megakadályozni a lehívást, a bíróság elrendelte a standby L/C további 90 nappal történő 

meghosszabbítását.Két nappal később az eredeti standby L/C lejárt, de a nyitó bank a bíróság 

döntésének értelmében kibocsátott egy második standby L/C-t is, amelyen jelezte a két 

vállalás egymáshoz való tartozását. A második standby L/C lejárata előtt egy nappal a 

megbízó arról tájékoztatta a nyitó bankot, hogy a mögöttes szerződés rendelkezései szerint a 

kedvezményezettnek ezen határidőig kellett volna bejelentenie az igénybevételi szándékát, de 

miután ilyen tartalmú értesítést nem kapott, ezért arra utasította a kibocsátót, hogy bármely 

lehívást, mint érvénytelent utasítson vissza, hiszen az előzetes értesítésnek a lehívást 

megelőzően 5 nappal már meg kellett volna érkeznie. Amikor az önkormányzat másnap 

                                                 
185 Byrne (2006) 397. old 
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lehívta a standby L/C-t, a nyitó megtagadta a fizetést. A benyújtott dokumentumok 

tartalmaztak egy váltót, amely a standby L/C előírásainak megfelelően kifejezetten hivatkozott 

a második standby L/C-re, és pontosan tartalmazta a kiállítás napját is. A nyilatkozat 

mindazon követelményeknek megfelelt, amelyet a standby L/C feltételként szabott, de 

kiegészült egy további résszel is, amely a mögöttes tranzakcióra, a megbízó személyére, és a 

második standby L/C helyett az első standby L/C kibocsátási dátumára utalt. A nyitó bank 

fizetési kötelezettsége alóli felmentés végett bírósághoz fordult, és amikor ezt a kérvényt a 

bíróság elutasította, fizetett a kedvezményezettnek.  

Ezt követően a megbízó jogtalan honorálás miatt beperelte a nyitó bankot, de a bíróság 

elutasította a keresetét. A megbízó a keresetlevelében a „strict compliance” elvére hivatkozva 

azt állította, hogy a standby L/C-ben a kedvezményezettől megkövetelt dokumentumban nem 

kellett a standby L/C kibocsátásának dátumára hivatkozni, így nem áll fenn a betű szerinti 

egyezőség, melynek alapján a nyitó bank fizethetett volna. A bíróság ezt az eltérést technikai 

jellegűnek minősítette, amely jól példázza a „substantial compliance” elsőbbségét a pusztán 

formai egyezősséggel szemben. Indoklásában kifejtette: „Miután a Város igénybejelentése a 

lejárt letter of credit kibocsátási dátuma nélkül is elfogadható lett volna, így a jelen bíróság 

nem juthat olyan döntésre, hogy a nyitónak joga volt megtagadnia a fizetést.”  

A bíróság vizsgálta azt is, hogy egy helytelen adat „félrevezethette-e a bankot, kárt 

okozva a számára”. Álláspontja szerint egy lejárt standby L/C kiállítási napjára való puszta 

hivatkozás nem vezethet ilyen eredményre, ráadásul mind a becsatolt igazolás, mind a váltó 

megszövegezésében teljesen egyezett a standby L/C előírásaival.  

A bíróság utalt egy korábbi esetben meghozott döntésre is, amikor kijelentette:  

„A strict compliance szabálya mindazonáltal nem abszolút érvényű, hiszen a banknak pusztán 

technikai okok miatt nem áll jogában visszautasítani a fizetést….Az előírt és a benyújtott 

okmányok közötti eltérés nem minősülhet sorsdöntőnek, ha nem áll fenn annak a lehetősége 

[veszélye], hogy az okmányok a fizető banknak kárt okozhatnának”. 

 

 

III. 7.  Az ”injunction”, a letiltás intézménye 
 

Ahogy fentiekben ismertetett esetekben, úgy a Middlesex ügyben is a felek egy ún. letiltó 

végzés kiállításáért folyamodtak a bírósághoz.  

 

Az „injuction”, a letiltás formálódó intézménye a standby L/C függetlenségének megóvása, és 

a csalások megakadályozása céljából egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, így a jelen 

értekezés nem nélkülözheti ezen jogintézmény mélyebb ismertetését. 
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A letiltás intézményének bemutatását a fogalom definiálásával célszerű kezdeni, amelyhez az 

Egyesült Államok egyik híres jogi egyetemének magyarázata nyújt segítséget.186 
„Az „injunction”, a bíróság olyan határozata, amely azt követeli az (adott) személytől, hogy 

hajtson végre egy cselekményt, illetve, hogy tartózkodjon egy meghatározott magatartás 

tanúsításától. Ezt a határozatot különleges jogorvoslatnak kell tekinteni, amelyet a bíróság 

csak speciális esetekben alkalmaz, elsődlegesen akkor, ha a status quo fenntartása vagy 

valamely különös cselekmény végrehajtása a potenciális jogsértés elkerülése végett 

megkövetelt. Az elrendelő jóvátétel a bíróság diszkrecionális döntési jogkörébe tartozik. 

Ennek során a bíró arról dönt, hogy a felperes jogai sérülnének-e, a méltánytalanságok 

helyreállíthatatlanok lennének-e, illetve a károk aránytalanok lennének-e, ha a határozatot a 

bíróság nem hozná meg. Ha az a személy, akinek a javára ilyen határozat született, 

elmulasztja, hogy annak megfelelően viselkedjék, a bíróság megsértése miatt büntetésben 

részesül.” 

 

Alapvetően két típusa létezik: 

• az ún. előzetes végzés (preliminary injunction), valamint 

• az ideiglenes korlátozó határozat( temporary restraining order); 

 

Mindkét intézmény célja azonos: fenntartani a status quot, biztosítva a felperes számára, hogy 

az alperes „judgment-proof” maradjon, azaz ne tegye magát elítélhetetlenné, vagy bármely 

módon fizetésképtelenné, illetve, hogy meggátolja az alperest minden olyan cselekményben, 

amely károkhoz vezetne mindaddig, ameddig egy további igazságszolgáltatási eljárás nem 

kezdeményezhető.  

 

Az előzetes végzés kibocsátása előtt a bíróság egy „egyensúlyi teszt”-et állít fel, ahol a mérleg 

egyik tányérjába az alperes jogait helyezi, illetve a másik tányérba a felperes által - az alperes 

elítélhetetlensége miatt - valószínűleg elszenvedhető károkat helyezi. Ha megoldható, akkor 

az alperest egy szóbeli eljárásban az előzetes végzésről - annak meghozatala előtt - értesíteni 

kell. 

 

                                                 
186 Law Cornell University 
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Az ideiglenes korlátozó határozat olyan rövidtávú döntés, amelyet a bíróság azért bocsát ki, 

hogy az egyik felet visszatartsa valamely cselekménytől, amely orvosolhatatlan károsodást 

okozna, mielőtt a szóbeli tárgyalás megkezdődne. 

 

A letiltás elrendelése előtt a bíróságnak egy standby L/C ügylet során, a fentieket figyelembe 

véve további négy szempontot kell mérlegelnie: 

a) a letiltó végzés hiányában helyreállíthatatlan kárt fog-e szenvedni a 

felperes, azaz az alapügylet megbízója; 

b) vajon ez a károsodás meghaladná-e annak a kárnak a mértékét, amely 

akkor jelentkezne, ha a letiltó végzés kibocsátásra kerülne; 

c) vajon a felperes az ügy érdemi szempontjai tekintetében számolhat-e a 

siker valószínűségével187 

d) vajon sérülne-e a közérdek a letiltás okán. 

 

Amennyiben a standby L/C például egy leasing szerződés keretében, a teljes összegre kerül 

kiállításra, akkor a megbízó csődje esetén a kedvezményezettnek általában joga van 

igénybevenni a standby L/C-t. Ha azonban a teljes összegre nyújt be „demand”-ot, akkor a 

megbízót sokkal nagyobb kár éri a bank teljesítésekor, mint akkor, ha a letiltó végzéssel a 

folyamatot meg tudja állítani. Ugyanakkor a letiltó végzés hiányában, a kedvezményezett akár 

helyreállíthatatlan kárt szenvedhet, hiszen elképzelhető, hogy a csődvagyon már nem nyújt 

fedezetet a teljes hátralékos leasing díjra. Meg kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy vajon a 

megbízó milyen eséllyel érvényesíthetné a fizetés megtagadását alátámasztó jogait egy - a 

standby L/C ügyleten kívüli – „normál” peres eljárásban. Mindezeket követően a bíróság 

mérlegeli, hogy a standby L/C biztosíték szerepe, a függetlenség elve és az instrumentumba 

vetett bizalom milyen mértékben rendülne meg, egy a nyitó bank számára kiadott letiltó 

végzéssel. 

 

Megismerve a letiltás szempontrendszerét, érdemesnek tűnik a Shaanxi Jinshan, TCI 

Elektronics Corporation v. Fleetboston Financial Corporation ügyben188 született bírósági 

döntést kielemezni: 
1996. februárjában a Shaanxi, egy kínai cég szerződést hozott létre a TCI Corporation 

massachusetts-i vállalattal, amelynek értelmében a TCI arra kötelezte magát, hogy a 

                                                 
187 Likelihood of success 
188 Lsd. Bírói ítéletek 
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szerződött minőségben és mennyiségben videotelefonokat szállít a Shaanxi-nak. A szerződés 

értelmében a TCI-nek be kellett szereznie egy good-performance standby L/C-et a Shaanxi 

javára, esetleges szerződésszegésének biztosítékául. A TCI kérelemmel fordult a Baybankhoz, 

amely a megbízásnak eleget téve 300.000 USD összegben 1996. október 31-i lejárattal 

kibocsátotta a standby L/C-t. Néhány héttel ezután, a Shaanxi igénybejelentéssel élt, azt 

nyilatkozva, hogy a TCI szerződésszegést követett el, és benyújtotta a standby L/C által előírt 

dokumentumokat is.  

1996. október 11-én a nyitó Baybank jelezte a Shaanxi felé, hogy a dokumentumok eltéréseket 

tartalmaznak, és hogy emiatt nem tud fizetést teljesíteni. Négy nappal később 1996. október 

15-én a megbízó TCI ideiglenes letiltást kérelmező keresettel élt, mind a Shaanxi, mind a 

Baybankkal szemben és ezen a napon meg is szerezte a letiltó végzést, amely október 25-ig 

biztosított számára mozgásteret. 1996. október 21-én a végzés másolatát megküldte a 

Commonwealth Titkárságának, amely a Shaanxi ügynöki feladatait látta el, és amely azt 

október 24-én továbbította a Shaanxi felé. Mindezeket megelőzően, még 1996. október 18-án 

a Shaanxi egy ismételt benyújtás keretében eljuttatta a kijavított okmányokat a nyitó banknak, 

amelyet az 1996. október 24-én (azaz azon a napon, amikor a Shaanxi tudomást szerzett a 

bírói végzésről) vett kézhez.  

1996. október 28-án a Baybank telexüzenetben úgy tájékoztatta a Shaanxi-t, hogy bár 

megkapta az okmányokat, de fizetést még sem tud eszközölni, mert „kaptunk egy bírói 

végzést, amely megtiltja a számunkra, hogy a jelen Letter of Credit alapján teljesítsünk.” 

1996. október 28-án a TCI a letiltó végzés meghosszabbításaként kézhez vette az előzetes 

felfüggesztő határozatot, a „temporary injunction order”-t, amelyet 1996. november 13-án 

elküldött a Baybanknak, hozzátéve, hogy a fejléc ellenére ez „egy állandó határozat, hacsak a 

bíróság másképp nem rendelkezik.” 

1997. feburár 26-án a TCI-nek a Baybankkal és a Shaanxi-val szembeni keresetét a bíróság 

elutasította és a letiltó végzést hatályon kívül helyezte, mert a TCI nem tudta érdemlegesen 

bizonyítani, hogy 25.000 USD-nál több kárt szenvedne [ha a Shaanxi demand-ját a nyitó bank 

teljesítené]. Érdekes módon ezt követően egyetlen fél sem tett három éven keresztül semmit. 

Időközben a Shaanxi egy választott bírósági eljárásban pert nyert a TCI-vel szemben és itt 

értesült arról is, hogy a letiltási végzés már évek óta nincs hatályban, majd 2000. február 28-án 

a Baybank utódjától, a Bank Bostontól ismét megigényelte a fizetést.  

 

A fenti peres ügyből a következő fontos tanulságok szűrhetők le: 

• Az előzetes végzés célja az, hogy a folyamatokat csak rövid időre állítsa meg, és 

lehetőséget adjon a megbízónak olyan bizonyítékok beszerzésére, amelyek egy 

esetleges diszhonorálás jogosságát igazolni tudják. Ha a határidő eltelik, és a megbízó 
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nem szolgál egyértelmű bizonyítékkal, a nyitó fizetési kötelezettsége azonnal 

esedékessé válik. Ha a megbízó föl tud mutatni érdemi megfontolásra alkalmas 

bizonyítékokat, akkor kerül kibocsátásra az un. „restraining order”, amelyben a 

bíróság elsősorban önmagának (illetve bizonyos mértékig a felperes megbízónak is) 

egy korlátozott időintervallumot biztosít, hogy az eléje tárt bizonyítékokat mérlegelve 

a végleges letiltó határozat kiadásáról dönteni tudjon.  

 

• A letiltó végzés azonban csak akkor köti az érdekelt feleket, ha arról tudomást 

szereztek. Ennek értelmében, ha a kedvezményezett az értesítést megelőzően élt 

igénybejelentéssel és annak alapján a nyitó már fizetési ígéretet tett, akkor a nyitó 

teljesítése jogilag már nem támadható, illetve blokkolható. Ha azonban a „temporary 

restraining order”-t nem váltja föl a végleges tiltó határozat, akkor a nyitónak az 

ideiglenes letiltásban meghatározott határidő lejárta után beáll a fizetési 

kötelezettsége. Ha nem teljesít, akkor perelhető és kötbér, illetve kártérítés fizetésére 

köteles. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a letiltó végzés hatálya alatt a nyitó végig kötelemben marad, 

azaz a standby L/C lejárati határideje ilyenkor „automatikusan” meghosszabbodik.  

 

A bíróság a fent idézett ügyben következőképpen foglalta össze az álláspontját: 

„Egyébként standby konform okmányok benyújtása esetén azon megengedhető indokok 

száma csekély, amely alapján a fizetést meg lehet tagadni. A nyitó bank által igénybevehető 

védekezés terjedelme azon szűken meghatározott körülményekhez igazodik, amelyekben a 

bíróság megtilthatja a nyitónak a fizetést, és amelyek először a Ground Air Transfer, Inc. v. 

Westates Airlines, Inc. ügyben189 kerültek rögzítésre, kivétel szabályként, a csalás tényállását 

állapítva meg, amelynek „olyan komolynak kell lennie, hogy nyilvánvalóan értelmetlenné és 

jogtalanná tegye annak megengedését, hogy a kedvezményezett megszerezze a pénzt”190.  

Ha a nyitó bank a „letiltás” megszűnését követően sem teljesítene, ezen cselekménye 

„wrongful dishonor”-nak, azaz jogtalan diszhonorálásnak minősülne, ahogy azt a bíróság In re 

Richard Kelley v. First Westroads Bank191 ügyben hozott bírói döntés alapján kimondta. 

 

                                                 
189 Lsd. Bírói ítéletek  
190 „found so serions as to make it obvionsly pointless and unjust to permit the beneficiary to obtain the money.” 
191 Lsd. Bírói ítéletek 
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A Rockwell International Systems, Inc. v.Citibank, N.A és Bank Tejarat192 ügyben az 

ideiglenes letiltás két újabb szempontja is kialakításra került. Az ebben a perben eljáró bíróság 

azokat a károkat és költségeket is tekintetbe vette, amelyek a fizetésben „megakasztott” 

nyitónál felmerülnek, és amelyek - különös tekintettel az erkölcsi veszteségekre - nem 

háríthatók tovább a letiltást kezdeményező megbízóra. Az amerikai polgári perrendtartás 

szerint193 az ideiglenes végzés csak akkor adható ki, ha a kérelmező biztosítékot nyújt a 

letiltásból eredő és a letiltottnál jelentkező károk megtérítésére. A kérdés az, hogy vajon ezek 

a veszteségek ténylegesen fölbecsülhetők-e. A második szempont a nem orvosolható kár 

(„irreparable harm”) feltételéhez kapcsolódik, amikor azt mérlegeli, hogy egy idegen 

jogrendszerben a jogérvényesítés várható és valószínűsíthető nehézségei kimerítik-e ezt a 

kritériumot.  
1977 szeptemberében a Rockwell cég szerződést kötött az Iráni Birodalmi 

Hadügyminisztériummal mérnöki és mérnöktanácsadói szolgáltatások nyújtására, amelyek egy 

távközlési rendszer kiépítéséhez kapcsolódtak.  

A szerződés rendelkezései szerint a Rockwellnek a teljes szerződött érték 10%-ára jó-

teljesítési bankgaranciát kellett nyittatnia, amelyre az Iranians’ Bank-ot kérte föl.  

Az Iranians’ Bank 2.364.782,- USD összegben kibocsátotta a kért bankgaranciákat, majd ezek 

fedezetéül a CITIBANK-tól két standby L/C-t kapott, mint kedvezményezett194. Ezt követően 

következett be a sah bukása, és rendszerének összeomlása, amelynek alapján a Rockwell 

„force majeure”-ra hivarkozva azt kérte a megrendelőjétől, a mostmár forradalmi Védelmi 

Minisztériumtól, hogy az hosszabbítsa meg számára a kivitelezés határidejét. A szerződő felek 

1979. szeptember 22-én személyesen is tudtak találkozni, ahol a Rockwell képviselői azt az 

ajánlatot tették, hogy 3.159.400,- USD összegnek a számukra történő egyidejű megfizetése 

mellett zárják le a szerződést. A Rockwell ajánlatát az iráni fél visszautasította, és bár a 

tárgyaláson az is nyilvánvalóvá vált, hogy az új „forradalmi” megrendelő nem kívánja a 

szerződés teljesítését, a Rockwell mégsem mondta föl a szerződést, hanem épp ellenkezőleg, 

írásban is közölte teljesítési szándékának fenmaradását. Bár ezt követően semmilyen további 

fejlemény nem történt a CITIBANK 1980. április 25-én arról értesítette a Rockwell-t, hogy a 

Tejarat Bank megkísérelte lehívni a standby L/C-ket. A Tejarat Bank már korábban is nyújtott 

be igénybejelentéseket, de azokat a CITIBANK, okmányeltérésre hivatkozva mindezidáig 

visszautasította. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a standby L/C lehetővé tette az 

ismételt, és javított benyújtást, a CITIBANK-nak mostmár nem volt más választása, mint 

honorálni. A Rockwell azonnal ideiglenes letiltó végzésért folyamodott.  

                                                 
192 Lsd. Bíróí ítéletek 
193 Federal Rules of Civil Procedure 65§(c) bekezd. 
194 Lsd. Részletesebben a counter standby L/C-ről a II.6. pontot „Működési modellek” 
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A bíróság mindenekelőtt az irányadó jogot vizsgálta, és megállapította, hogy az amerikai 

jogot kell alkalmazni. Majd a letiltás három alapkövetelményének meglétét ellenőrizte. Ebből 

a hármas feltételből a helyrehozhatatlan kár („irreparable harm”) megítélése okozta a felek 

közötti jogvita forrását, amelyet a kérelmező Rockwell-nek kellett bizonyítania. A bíró végül 

helyt adott a Rockwell kérelmének, mert úgy találta, hogy ha a standby L/C-k kifizetésre 

kerülnének, akkor a Hágai Bíróság – amelyet a szerződő felek a szerződésükben eljáró 

fórumként megjelöltek - nagy valószínűséggel visszautasítaná, hogy a Rockwell igényének 

tárgyában ítélkezzen, így a Rockwell sohasem kapna kártérítést. 

 

 

III. 8. A honorálás vagy a diszhonorálás 

 

Annak eldöntésére, hogy a kibocsátó elfogadja-e az okmányokat, azaz azokat, a standby L/C 

feltételeivel és előírásaival összhangban állónak találja-e, az UCC 5-108 § (b) bekezdése 

értelmében ésszerű határidő („reasonable time”) áll a rendelkezésére, amely azonban nem 

lehet több, mint 5 banki nap.  

 

Az ISP 98-nak alárendelt standby L/C-k esetében az ésszerű idő egy 3-7 napig terjedő 

időintervallumot jelent, míg az UNCITRAL Egyezmény az UCC megoldását vette át. 

Mindhárom szabályozás megegyezik abban is, hogy az „ésszerű időtartam” a benyújtást 

követő napon kezdődik, és az üzleti napokat kell a számításkor figyelembevenni venni, így a 

munkaszüneti napok hozzáadódnak. 

 

Az UCC 5-108§(b)(2) bekezdése alapján a nyitó bank a fent jelzett időn belül köteles dönteni, 

hogy „fizet, vagy ha a letter of credit halasztott fizetést ír elő, váltót fogad el, vagy sem, mely 

utóbbi esetben erről értesítést kell adnia a kedvezményezettnek.  

 

Az ISP 98 és az UCC is nevesíti azokat a jogkövetkezményeket, amelyek az értesítés 

elmulasztásából származnak. Az UNCITRAL Egyezmény nem konkrétan, csak általános 

jelleggel beszél akkor, amikor a 14. cikkely értelmében: „a nyitót nem lehet felmenteni azon 

felelősség alól, amelyet azért kell viselnie, hogy nem jóhiszeműen járt el, illetve hogy súlyos 

gondatlanságot tanúsított”. 
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Amennyiben a nyitó a fizetés megtagadásáról határoz, akkor mind az UNCITRAL 

Egyezmény, mind az ISP 98, valamint az UCC is egyformán úgy rendelkezik, hogy pontosan 

meg kell jelölnie azokat az eltéréseket, amelynek alapján az igénybejelentésben foglalt 

fizetési felszólítást visszautasítani kényszerül. 

 

Az ISP 98 az 5.03(b) bekezdésében szigorúbban fogalmaz, amikor kijelenti, hogy ha a nyitó 

bank elmulasztaná az elutasításról szóló közlést időben megtenni, akkor a kibocsátó fizetési 

kötelezettsége az esedékességkor fennáll. 

 

Az UCC 5-108 § (c) is hasonlóképpen fogalmaz: „A kibocsátó ki van zárva abból a jogból, 

hogy bármely eltérésre, mint a diszhonorálás alapjára hivatkozzék, ha erről időben nem adott 

értesítést, vagy bármely olyan eltérésre utaljon, amelyet az időben megadott értesítésben nem 

közölt.”  

 

Az ISP 98 szerint az azonos jellegű hibára ugyanazon standby L/C keretében történő ismételt 

vagy új benyújtáskor a nyitó banknak jogában áll hivatkoznia. 

 

A fenti generális szabály alól két kisebb jelentőségű és egy hatalmas horderejű kivételt kell 

megemlíteni. Az első szinte magától értetődő, hiszen a lejáraton túli benyújtás olyan 

diszkrepancia, amelynek természetes következménye a fizetés megtagadása, még akkor is, ha 

az erről szóló értesítést a nyitó, a számára biztosított „ésszerű határidőn” belül elfelejti 

megtenni. 

 

A második kivétel már számtalan jogi bonyodalom forrása.  

Sajnálatos módon az ISP 98195 átvette az UCP sokat vitatott rendelkezését, mely szerint a 

kibocsátó saját hatáskörében eljárva felmentést kérhet a megbízójától, ha olyan eltérést talált, 

amely alapján megilletné a fizetés megtagadásának a joga. Megkeresheti az ügyfelét azzal, 

hogy adjon számára „az okmányeltérések megkifogásolása alól felmentő nyilatkozatot”, 

amely azonban őt magát a tényleges felmentésre nem fogja kötelezni.  

 

Ez a rendelkezés szinte abszurd, függetlenül attól, hogy a szokvány megalkotóinak azon 

pozitív szándéka jól körvonalazható, mely szerint a standby L/C működését, azaz a 

                                                 
195 5.05 Issuer Request for Applicant Waiver without Request by Presenter 
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lehívhatóságot preferálja. Amit azonban a szövegi megoldás közöl, az végső soron nem más, 

mint a standby L/C függetlenégi alapelvének a tagadása. Egyrészt érthetetlen, hogy a nyitó 

miért hívhatja be a megbízót, mint véleményezőt az okmányokkal gondosan körülbástyázott 

vállalásának teljesítésébe, másrészt, ha a nyitó végül is megkapta a felmentést, az miért nem 

kötelezi. 

 

Az ISP 98-ban még egy olyan rendelkezés is megtalálható, nevezetesen az 5.09 pont, 

amelynek a standby L/C intézményéhez jelen formájában semmiféle köze sincs, 

szerepeltetése – szigorú értelemben véve – teljes szakmai tévedés. Fő szabályként az kerül 

kimondásra, hogy a kibocsátónak a fizetés teljesítése után az általa kézhez vett és megvizsgált 

okmányokat el kell juttatnia a megbízójához, majd megfogalmazza a megbízó azon 

kötelezettségét, hogy [annak] „megfelelő időben kifogást kell emelnie a kibocsátó által 

honorált hibás okmányokra nézve, azonnali értesítés formájában, ahol… megjelöli azokat az 

eltéréseket, amelyeken a kifogása alapul”.  

 

A megbízót ily módon kötelezni azért nonszensz, mert a kifogásolás nem kötelezettsége, 

hanem a megbízási szerződésből eredő természetes joga. Az idézett pont c) bekezdése 

mindezek után lemondatja a megbízót azon jogáról, amely őt minden jogrendszerben 

megilleti: „Ha a megbízó elmulasztja, hogy azonnali eszközzel megfelelő időben „kifogás-

értesítést” (notice of objection) küldjön a kibocsátónak, akkor elveszíti azon jogát, hogy a 

kibocsátóval szemben a kapott okmányok bármely olyan hibájára vagy egyéb lényeges 

részére hivatkozzék, amely az okmány külső megjelenéséből kitűnik…”  

 

Az 5.09 pont arról tanúskodik, hogy a bankok által delegált és az ISP 98 megformálásban 

résztvevő szakembereknek nem sikerült a felek közötti erőegyensúlyt és egyenrangúságot 

megteremteniük, és ahogy „minden szentnek maga felé hajlik a keze”, ők is a bankok érdekeit 

igyekeztek előnyben részesíteni.  

 

Tekintettel azonban arra, hogy a szokvány mindenkor alárendelődik a kibocsátó országában 

érvényes hatályos jognak, ez a szabály a legnagyobb valószínűséggel nem fosztja meg a 

megbízót attól, hogy ha jogilag vitathatónak tartja a kibocsátó eljárását, akkor polgári perben, 

mint megbízottat, számon kérje a mulasztásáért vagy a gondatlanságáért. 
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Sem az ISP 98, sem az UNCITRAL Egyezmény nem dolgozott ki megoldást arra az esetre, ha 

a kibocsátó jogtalanul tagadná meg fizetési kötelezettségét, amely komoly anyagi és erkölcsi 

kárt okozhat mind a kedvezményezettnek, mind a megbízónak. A kérdés jogi rendezését 

visszautalja a nemzeti jogok hatáskörébe. A pénzintézetek érdekérvényesítő képessége, a 

szokvány kialakításában játszott domináns szerepük meglehetősen jól érzékelhető az egész 

ISP 98 szokványban. Az instrumentum jogi kiegyensúlyozottsága megkövetelte volna a banki 

szektoron kívüli szereplők érdekeinek védelmét is. 

 

Az UNCITRAL Egyezmény 14. pont (2) bekezdése ezt már szűkszavúan megteszi ugyan, de 

szakmailag sokkal „elegánsabb” lett volna, ha az UCC 5-111 §-ában foglalt szabályok kerülte 

volna adaptálásra.  

 

Az UCC 5-111§. a) bekezdése foglalkozik a jogorvoslat kérdésével, és mindekelőtt a nyitó 

kötelezettségeit rögzíti:„Ha egy nyitó jogtalanul diszhonorál, vagy a letter of creditből 

származó fizetési kötelezettségét még a lejárat előtt megtagadná, úgy a kedvezményezett, a 

jogutód vagy a kijelölt személy, saját nevében eljárva, azon összeg megtérítését követelheti a 

nyitótól, amellyel az a diszhonorálás, vagy a fizetési el nem ismerése okán tartozik.  

 

Ha a nyitó nem pénzösszeg megfizetésére köteles, hanem valamely szolgáltatás nyújtására, 

akkor az igénylő kérheti ezen speciális szolgáltatás teljesítését, vagy az igényjogosult 

választása szerint, az azzal egyenértékű pénzösszeget. Bármely esetben az igényjogosult 

követelheti az előre nem látható, de nem következmény károk megtérítését. Az igénybejelentő 

nem köteles arra, hogy a károk elkerülése céljából olyan intézkedést foganatosítson, amely a 

[letter of credit alapján] a nyitótól lenne elvárható. Ha - bár erre nem köteles - az 

igénybejelentő mégis megelőzi a károkat, a nyitóval szembeni megtérítési igényét 

csökkenteni kell a megelőzött károk összegével, amelynek nagyságára nézve a nyitót terheli a 

bizonyítás terhe. A fizetés el nem vállalásának 196esetén az igényjogosultnak nem kell 

okmányt benyújtania.” 

 

A b) bekezdés szerint: „Amennyiben a nyitó bank a letter of credit keretében benyújtott 

igénybejelentést, vagy váltót jogtalanul diszhonorálja, vagy úgy fizeti ki azokat, hogy 

megsérti a megbízója felé vállalt kötelezettségeit, a megbízó megtérítést követelhet azon 

                                                 
196 Nem diszhonorálás, hanem „repudiation” 
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károkért, amelyeket elszenvedett, beleértve az előre nem látható, de nem következmény 

károkat, amelyekből levonandók a szerződésszegés következtében megtakarított összegek”. 

 

A fenti szabályozással azonos értelmű és tartalmú megtérítési kötelezettség terheli az avizálót, 

a kijelölt személyeket, illetve bármely személyt, kivéve a megerősítőt – hiszen ő a nyitó bank 

státuszával bír – mindazon személyekkel szemben, akiket a szerződésszegő magatartás miatt 

kár ért. A kibocsátó, a kijelölt személy illetve az avizáló is, ha szerződésszegésben felelősnek 

találtatik, a jogtalan fizetés megtagadás időpontjától számítva kamatfizetésre is köteles.197  

 

 

III. 9. A szavatossági jogok és kötelmek 

 

Ha a nyitó bank teljesíti az igénybejelentést, akkor azonnali megtérítést igényelhet a 

megbízójától, egyidejűleg megszerezve a kedvezményezettől, illetve a benyújtóktól a 

harmadik személyek igényétől mentes okmányokat. 

 

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 szerződő partnere, azaz megbízó felé szavatolnia kell, hogy: 

a) a lehívás jogszerű volt, azaz nem sértette a kedvezményezett és a megbízó között fennálló 

jogviszonyt; 

b) a lehívás semmilyen egyéb olyan szerződést 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. 

 

A kedvezményezettnek a szerződő partnere felé fennálló jótállása a közöttük létrejött 

szerződés teljességére, és az abban foglalt szerződéses okiratok egészére vonatkozik, azaz 

nem korlátozódik a bemutatott okmányok külső megjelenés szerinti egyezőségére.  

Ez a speciális szavatossági szabály azt is jelenti, hogy a standby L/C függetlenségi alapelve 

nem gátolhatja meg a megbízót abban, hogy - miután kifizette a kibocsátót - a 

kedvezményezettel szemben más jogalapon (elsősorban a jogalap nélküli gazdagodás 

jogcímén) ne érvényesíthesse az igényét. 
                                                 
197 Az idézett Shaanxi ügyben ez közel 7 évnyi felgyülemlett kamat megfizetését jelentette. 
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Ez a szabály még akkor is érvényesül, ha a megbízó és a kedvezményezett között nincs is 

jogviszony. Jó példával szolgál erre az esetre a Sun Marine Terminals, Inc. v. Artoc Bank a 

Trust Ltd. ügy198, amelyben a Sun Marine a megkötött megállapodást alapján egy gázolaj 

raktárterminál felépítését és működtetését vállalta az Uni Oil Inc. vállalat felé.  
Az Uni egy amerikai banktól kérte a standby L/C kibocsátását, a Sun Marine vállalatot jelölve 

meg, mint kedvezményezettet. Bár az Uni az Artre Bankot kérte föl, de ez a bank a Southeast 

First National Bank of Miami-nak adott nyitási megbízást. A konstrukcióban a nyitó bank 

szerepére így végül a Southeast bank vállalkozott, a kedvezményezett a Sun Marine, a standby 

L/C megbízója az Artre lett. A kedvezményezett, bár közte és az Artre Bank között semmiféle 

jogviszony nem jött létre, mégis szavatol az Arte bank felé, hiszen a standby L/C az Uni-val 

kötött szerződésének kiegészítéseként (de facto következményeként) került kibocsátásra. 

 

Egy másik esetben, a Mellon Bank, N.A. v. General Electric Credit Corp. ügyben199 a General 

Electric a Woodings Consolidated Industries céggel kötött nagy értékű gépek megvásárlására 

és visszlízingelésére szerződést, amely előírta, hogy a kedvezményezett General Electric 

javára be kell szerezni egy standby L/C-t. Ebben az esetben a megbízó és a kedvezményezett 

közötti szerződéses kapcsolat közvetlen összefüggésben állt a kibocsátott standby L/C-vel. A 

standby L/C okmányos előírásként egy olyan aláírt és géppel írott nyilatkozatot követelt meg, 

amelyben a General Electric kijelenti, hogy az igénybejelentést kísérő váltó összege esedékes 

és követelhető. Ugyanakkor a Woodings és a General Electric által megkötött [mögöttes] 

szerződés csak a Woodings szerződésszegésének esetére engedélyezte a váltó kiállítását. A 

standby L/C ún. effektivitási klauzulájában a szerződésszegés, mint feltétel nem szerepelt. 

Amikor a General Electric az által kiállított váltóval lehívta a standby L/C teljes összegét, 

amely 600.000 USD-ról szólt, és amely egyenlő volt a standby L/C teljes összegével, pedig a 

Woodings-nak már csak 15.011,- USD értékű hátraléka volt, ezt a bíróság a szavatossági 

kötelem megsértésének tekintette, miután a kedvezményezett az igénybejelentésre nem 

rendelkezett valós felhatalmazottsággal.  

 

A megtérítendő károk tekintetében érdemes idézni az Emery-Waterhous Co. v. Rhode Island 

Hospital Trust National Bank ügyet200, ahol a bíróság arra kötelezte a standby L/C jogosultját, 

hogy az egyrészt térítse vissza a standby L/C lehívásából kézhez vett 1.397.000,- USD 

összeget, másrészt fizessen meg a megbízónak 1.397.000,- USD büntető kártérítést. A büntető 

                                                 
198 Lsd. Bírói ítéletek 
199 Lsd. Bírói ítéletek 
200 Lsd. Bírói ítéletek 
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kártérítésre való kötelezés alapja az volt, hogy a kedvezményezett három darab hamisított 

tanúsítványt nyújtott be.  

 

Egyik esetben sem csupán a hitelesség szavatolásáról (warranty of thruthfulness) volt szó, 

azaz nem csak azt szavatolja a kedvezményezett, hogy „a benyújtott okmányok hitelesek, 

hanem azt, hogy mindazok a cselekmények, amelyeket a mögöttes szerződés értelmében 

hajtott végre, kifejezetten vagy hallgatólagosan szükségesek voltak ahhoz, hogy a 

kedvezményezettet feljogosítsák a honorálásra.”201 

 

Ez az ítélet átvezet a csalárd igénybevétel témaköréhez. Ugyanakkor feltétlenül 

megjegyzendő, hogy az UCC 5-111 § (a) és (b) bekezdése értelmében a nyitó bank, a kijelölt 

személy és a kiértesítő tekintetében nincs helye következmény károk érvényesítésének ( azaz 

hallgatólagosan a büntető jellegű kártérítés is tiltott), míg ezek a megbízó vonatkozásában 

megengedettek. A különbségtétellel az volt a jogalkotó célja, hogy elkerülje a „letter of 

credit”-ek „megdrágulását”, amely természetes következménye lett volna egy olyan 

jogszabályi előírásnak, amely a következmény és egyéb károk érvényesítését is megengedi a 

nyitó, az igazoló, és a kiértesítő felé.  

 

Az ISP 98 a nemzeti jogok hatáskörébe utalja azt a kérdést, hogy a kedvezményezett szavatol-

e a lehívás jogszerűségéért, illetve milyen károk megtérítését igényelheti akár a kibocsátó, 

akár annak megbízója. Nem tárgyalja - a kedvezményezett jogtalan igénybevételeinek 

jogkövetkezményei mellett- a csalárd igénybevétel fogalmát, tényállását és következményeit 

sem. Ezekben a nagyhorderejű kérdésekben ugyanúgy jár el, ahogy azt a jogtalan 

diszhonorálás tárgykörében teszi.  

Egyik oldalról érthető az ISP 98 hozzáállása, ugyanakkor szakmailag korrektebb, de 

feltételenül teljesebb megoldásnak tűnne, ha a fenti problématerületeken az általános 

felelősségi és kártérítési szabályok megfogalmazásra kerültek volna, a nemzeti jogokra 

történő egyidejű visszautalással. 

 

Sem az ISP 98, sem az UNCITRAL nem szabályozza, hanem a nemzeti jogokra bízza annak 

eldöntését, hogy milyen jogokkal rendelkezik majd a nyitó, ha a rendben lévő okmányokra 

fizetett.  

                                                 
201 Official Comment UCC 5-110§ 
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Ezen a területen példaértékűek az UCC 5-117 §-ának a jogátruházással foglalkozó 

rendelkezései. Ha a nyitó kifizeti a kedvezményezett igénybejelentését, akkor az a) bekezdés 

szerint: „mintha a mögöttes szerződés második kötelezettje lenne, megszerzi mindazokat a 

jogokat, amelyek [a megbízót] a kedvezményezettel szemben megilletik, illetve azokat a 

jogokat is, amelyek a [kedvezményezettet] a megbízóval szemben megilletik.”  

 

Ez a szabály biztosítja a kibocsátó önálló perlési jogát, ha a megbízó nem nyújtana 

megtérítést számára, akár azért, mert csődeljárás nyílt ellene, akár azért, mert vitatja, hogy a 

nyitó bank jogosan honorálta az igénybejelentést. 

 

A b) bekezdés alapján: „Ha azonban a megbízó megtéríti a kibocsátó fizetési kötelezettségeit, 

akkor a nyitó bank jogaiba lép bármely kedvezményezettel, benyújtóval, megnevezett 

személlyel szemben olyan mértékben, mintha a nyitó bank kötelezettségeinek másodlagos 

kötelezettje lenne.”  

 

Így válik lehetővé, hogy a megbízó mindazon költségek megfizetését követelje, amelyek a 

nyitó banknál felmerültek, különös tekintettel az ügyvédi vagy szakértői díjakra. 

 

Az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi Törvénye a kijelölt személy jogait is rendezi. 

Nem foglalkozik az igazolóval, hiszen annak személyét a kibocsátóval azonos minőségűként 

kezeli. Ha a kijelölt személy fizet vagy értéket ad a váltóért vagy a „letter of credit” alatt 

benyújtott igénybejelentésért, akkor mindazokat a jogokat megszerzi, amelyek a mögöttes 

jogviszonyból eredően akár a kedvezményezettet, akár a megbízót megilletik, de azokat is, 

amelyekkel a kibocsátó bír a megbízóval kötött szerződéséből adódóan. Ha a nyitó vagy 

kijelölt személy fizetett, akkor zálogjogot szerez a benyújtott okmányokon, amelyet a 

megbízó csak a megtérítési megállapodásában foglalt összes kötelezettségének megfizetésével 

oldhat föl. A kibocsátó - a fenti okoknál fogva - igyekszik olyan okmányt (okmányokat) 

előírni, amelyre a megbízónak vagy az áru megszerzése (lsd. fuvarokmányok), vagy a 

kedvezményezett perlése (például szakértői jelentés) miatt szüksége lehet. 
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III. 10. Az átruházhatóság 
 

Az átruházhatóság problematikájának konkrét elemzése előtt célszerű áttekinteni azokat a 

fogalmakat, amelyek a nemzetközi gyakorlatban előfordulnak.  

 

A standby L/C-ben leggyakrabban használt kifejezések a következők: „assignment of”, 

„transfer of”, „transferable”, „negotiable” vagy „freely-negotiable”. 

 

A „transmissible, vagy az assignable” szavak sohasem fordulnak elő első osztályú bankok 

kibocsátásaiban, ezek többnyire hamisított okmányokban szerepelnek. 

 

A „to assign” ige szótári jelentése, hogy a „tulajdon és a jogok mostantól máshoz 

tartoznak.”202 Az „assignment” fogalom, szó szerinti fordításban engedményezést és 

átruházást is jelent, de a standby L/C világában kizárólag a kedvezményezett által lehívott és 

kézhez vett összeg engedményezését, azaz egy harmadik személy számlájára való 

továbbítását jelenti. 

 

Az UCC 5-114§ a) bekezdése szerint a letter of credit-ből származó bevétel203, készpénzt, 

csekket, elfogadott váltót vagy bármely olyan értéket jelöl, amelyet a letter of credit ügylet 

keretében a nyitó vagy bármely kijelölt személy  kifizetett, illetve a honorálás során átadott.  

 

A b) bekezdés szerint a kedvezményezett a letter of creitből származó bevételt teljes 

egészében vagy részben, már az igénybenyújtás előtt is engedményezheti, ugyanakkor a nyitó 

illetve bármely kijelölt személy ezt az engedményezést addig nem köteles elismerni, ameddig 

ahhoz hozzájárulását nem adta. Amennyiben az eredeti kedvezményezett a letter of creditből 

eredő lehívási jogát átruházta, akkor az új kedvezményezett (transferee beneficiary) jogai 

függetlenek maradnak és megelőzik az engedményes jogait. 

 

Az ISP 98 a 6.06-6.10. pontjaiban tárgyalja a standby L/C-ből származó összeg 

engedményezésének folyamatát. Az UCC-vel egyező módon kijelenti, hogy az „assignment”-

hez szükség van a nyitó vagy a kijelölt személy hozzájárulására, amely azt feltételekhez 

kötheti, így különösen: az eredeti standby okirat megvizsgálásához, az engedményező-

                                                 
202 Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
203 „proceeds of letter of credit” 
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kedvezményezett aláírásának és felhatalmazottságának azonosításához, és számtalan további 

technikai feltétel kielégítéséhez, amely a 6.08. pont d) bekezdésében kerül felsorolásra. 

 

Az ISP 98 az engedményezés témakörében a szükségesnél jóval bőbeszédűbb.  

A standby L/C-ből befolyt bevétel harmadik személyhez történő átutalása egyrészt 

banktechnikai kérdés, amelyet a pénzintézetek a saját Általános Szerződéses Feltételeikben 

kimerítően tárgyalnak, másrészt ezek az ÁSZF-ek a mindenkor hatályos nemzeti jognak 

alávetettek.  

 

Ennek alapján, az ISP 98 az „assignment”-re vonatkozó paragrafusaiban olyan kérdéskört 

szabályoz, amely nem tartozik a kompetenciájába, és amely túlzott aprólékosságával 

túldimenzionál egy rendkívül egyszerű feladatot. 

 

Túlbiztosításnak tűnik a 6.09 pont is, ahol a szokvány úgy rendelkezik, hogy amennyiben a 

bevételre nézve bárminemű jogi konfliktus keletkezne, akkor az elismert engedményes felé 

addig nem történhet kifizetés, ameddig az adott probléma nem rendeződik. 

 

A „transfer” szó szótári alakja olyan „hivatalos elintézést jelent, amelynek eredményeként 

valami máshoz tartozik vagy amelynek következményeképpen valaki, valami felett 

ellenőrzést gyakorolhat.”204  

 

Amikor az UCC a „transfer of letter of credit”-ről beszél, akkor e kifejezés alatt a „letter of 

credit”-ben, mint szerződésben foglalt összes jog és kötelezettség átruházását érti. Ezzel 

szemben az ISP 98 6.01. pontja  csupán a „transfer of drawing rights”, azaz a lehívás jogának 

átruházását szabályozza, amely egy szűkebb értelmű és korlátozóbb tartalmú rendelkezés.  

 

Az ISP 98 6.02-6.05. pontjai foglalkoznak az átruházás, mint munkafolyamat egyes 

lépéseivel, és elsődlegesen ismét banktechnikai módon közelítenek a témához. Meglátásom 

szerint ezek a pontok éppúgy nem képezhetik a szokvány részét, mint ahogyan az 

„assignment”-re adott szabályok sem. 

 

                                                 
204 Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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A standby L/C-ügyletben gyakran megtalálható a „negotiable” illetve a „freely-negotiable” 

szó is, amely tradicionális jelentésében váltóátruházást jelöl. A „letter of credit”-ek világában 

azonban olyan szituációra vonatkozik, amelyben „valamit pénzért kicserélnek, vagy más 

személynek pénzért cserébe átadnak”205, azaz amikor a negociáló, okmányokért cserébe 

értéket ad (nem feltétlenül pénzt), azaz de facto előfinanszíroz, visszkeresettel vagy anélkül. 

 

Mind UCC, mind az ISP 98 azonos módon rendelkezik egy rendkívül fontos problematikáról, 

a standby L/C, jogszabály erejénél fogva (transfer by operation of law) történő 

„megöröklésének” lehetőségéről. 

 

Az UCC 5-113 § a-b) bekezdésének értelmében a kedvezményezett jogutódja, akár jogutódi 

státuszának feltárása nélkül is, hozzájárulását adhatja a „letter of credit” bármely 

módosításához, és a kedvezményezett nevében eljárva aláírhatja és bemutatja az okmányokat, 

illetve átveheti a pénzt vagy más vagyoni értéket.” Ugyanakkor az a nyitó, akinek a 

megtérítése veszélyben van, visszautasíthatja a jogutód igénybejelentését. 

 

Az ISP 98 6.13. pontja ezzel szemben megköveteli, hogy a jogutód azonosítsa önmagát és 

bizonyítsa jogutódi státuszát, és még akkor is, ha a jogutód a standby L/C feltételeivel és 

kikötéseivel teljesen megegyező igénybejelentéssel él, a nyitónak joga van jogi 

szakvéleményt, további okmányokat, úgy, mint kártalanítási megállapodás stb. bekérni a 

követeléssel fellépő jogutódtól.  Amíg a nyitó vagy a kijelölt személy nem kapja meg ezeket a 

dokumentumokat  –amelyek nem  minősülnek ún. benyújtandó okmánynak- addig 

felfüggesztheti a teljesítését. 

 

Az ISP 98 jogutódlási szabályaival kapcsolatosan ugyanolyan véleményt kell képviselni, mint 

ami az átruházást és az engedményezést illeti, nevezetesen azt, hogy e kérdéseknek a 

szokványon belül történő szabályozása indokolatlan és félrevezető. Mindhárom kérdéskörben 

megkérdőjelezhetetlenül a nemzeti szabályozásnak kell érvényesülnie, és nem csak a polgári, 

a társasági, a csőd vagy a felszámolási jognak, hanem minden olyan jogszabálynak is, amely a 

pénzintézetek működésére vonatkozik. A „jogszabály erejénél fogva történő átruházás” 

elsősorban a csőd és felszámolási eljárások során tesz szert kiemelt jelentőségre.  

 

                                                 
205 Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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A következő FDIC v. Bank of Boulder206 eset annak illusztrálása szolgál, hogy a standby L/C 

átruházhatóságát a szokvány által tárgyalt kereteknél tágabb jogi összefüggésben kell 

értelmezni. 
Amikor a Dominion Bank of Denver felszámolási eljárás alá került, számára felszámolóként a 

FDIC-t jelölték ki. A felszámoló a bank vagyonának számbavétele során, annak eszközei 

között, fellelt egy még élő standby L/C-t is, amelynek a kedvezményezettje maga a Dominion 

Bank of Denver volt. Ezt a garanciát a „Dominion” egy kölcsönügylet biztosítékául kapta az 

egyik magánügyfelétől. A standby L/C-t az akkor érvényben lévő akkreditíves szokványnak 

rendelték alá és szövegében, a transzferálhatóságról kifejezetten nem rendelkeztek, így 

elméletileg a standby L/C nem volt átruházható. A felszámoló a hatályos csőd és felszámolási 

törvény előírásait követve arra törekedett, hogy a „Dominion” eszközállományát minél 

eredményesebben pénzzé tegye, így a standby L/C-ben megtestesülő igénybejelentési jogát, 

lehívás céljából, átruházta a felszámoló cégcsoportjának egyik tagjára. Az új kedvezményezett 

a lejárati határidőben élt is a lehívási jogával, azonban a kibocsátó a „Bank of Boulder” 

jogosulatlan lehívásra hivatkozva megtagadta a fizetést.  

A felek vitájára több jogi lépcső után az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának ítélete tett 

pontot, amely kimondta, hogy a „Bank of Boulder”-nek fizetnie kell.  

Indoklásában a következő jogi álláspontot fogalmazza meg: Egyrészt jogilag teljesen 

kifogástalan volt, ahogy a felszámoló a standby L/C-ben foglalt jogokat megszerezte, mert ez 

a jogszerzés az UCC 5. fejezetében a jogutódnak biztosított jog. Másrészt az sem 

kifogásolható, hogy a felszámoló a standby L/C-t további kedvezményezettre ruházta át, mert 

ezt mind a törvény, mind az irányadó szokvány lehetővé tette, miután ez utóbbi a 

transzeferálhatóságot nem tiltotta.207 Igaz ugyan, hogy az UCP szokvány csak egy alkalommal 

engedi meg az átruházást, de a „jogszabály erejénél fogva történő átruházás” ebbe a 

kategóriába nem számít bele.  

Az utolsó jogi probléma azt volt, hogy a felszámoló átruházó műveletének gátat szabhatott-e 

szokványnak az a rendelkezése, mely szerint csak az a standby L/C transzferálható, amely ezt 

a tényt magáról határozottan és egyértelműen kinyilvánította.  

 

Ezen a ponton a szokvány és a törvény összecsapásáról van szó, amelyben a szokvány, mint 

puha jog, természetes módon alárendelődik,és „veszít”. A csőd és a felszámolási törvény 

„parancsa”, amely a hitelező védelem talaján áll, a lehetőség szerint legnagyobb vagyon 

biztosításáról szól, és ezáltal nemcsak a szokványt írja fölül, de az UCC 5. fejezetének 

rendelkezéseivel szemben is elsőbbséget élvez. 
                                                 
206 Lsd. Bírói Ítéletek 
207 A bíró álláspontja szerint, ha az átruházhatóságra nézve nincs se tiltás, se kifejezett rendelkezés, akkor a transzfer, mint 
jogi aktus megengedett.  
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A per végeredményben azt a nagyhorderejű kérdést feszegeti, hogy egyrészt elméleti 

szempontból megengedhető-e a „demand” átruházásának joga az ezzel együttjáró összes jogi 

és kereskedelmi konzekvenciájával együtt másrészt, hogy a transzferálhatóság összhangban 

áll-e a nemzeti jogokban definiált garanciák szabályozásával. 

 

A tárgykör analízisét újra az UCC 5-112. § áttanulmányozásával kell kezdeni, amely 

főszabályként úgy nyilatkozik, hogy „hacsak egy letter of credit nem nyilvánítja ki magáról, 

hogy átruházható, akkor a kedvezményezett azon joga, hogy lehívást eszközöljön, illetve, 

hogy más módon teljesítést követeljen a letter of credit alapján, nem átruházható.” Az UCC 

fenti rendelkezése általános érvénnyel vonatkozik mind a kereskedelmi,  mind a standby L/C-

kre, így a további kikötések megismerése nélkül nem képzelhető el, hogy az átruházhatóság 

tárgyköréről szakmailag pontos kép születhessen. Az UCC 5-112§ b) bekezdésének 1. pontja 

értelmében, ha egy „letter or credit” átruházható, a nyitónak jogában áll megtagadnia e jogi 

természet elismerését, illetve az átruházás végrehajtását, ha az átruházás sértené az 

alkalmazandó jogot. A 2. pont alapján a nyitó akkor is megtagadhatja az átruházást, ha maga 

az átruházó vagy az új kedvezményezett nem képes megfelelni a letter of creditben előírt 

követelményeknek, vagy bármely olyan feltételnek, amelyet a nyitó előír, amely az adott 

körülmények között ésszerű, illetve amely az 5-108.§ c)208 bekezdésében meghatározott 

„standard gyakorlat”-tal megegyezik.  

 

Kiindulási pontként újra föl kell idézni az a tényt, hogy a standby L/C jogi természete szerint, 

egy ún. default instrument, amelyben foglalt feltételesség akkor válik valós fizetési 

kötelezettséggé a nyitó részéről, amikor a standby L/C-ben konkrétan körülírt ún. biztosított 

esemény bekövetkezett. Ez az esemény ugyanakkor erősen kötődik a kedvezményezett 

személyéhez, hiszen neki személy szerint, az ő speciális körülményeinek esetére ígérnek 

fizetést, így különösen: 

 

• Ilyen esemény lehet, ha egy bérleti szerződés kapcsán a bérlő nem fizet a 

bérbeadónak. Természetesen a bérbeadó eladhatja a bérleményt, de nyilvánvaló, hogy 

a nyitó vizsgálni kívánja majd az adásvételi szerződést, amelyből az új tulajdonos 

jogai keletkeztek, és azt a tényt is, hogy érvényesen fennmaradt-e a bérlet, stb..  

                                                 
208 A nyitó jogai és kötelezettségei 
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• Ha a standby L/C kötvénykibocsátás fedezeteként került megnyitásra, és a 

kötvénytulajdonosok személyében állt be változás, az új kötvénybirtokos jogosultságát 

a nyitónak értelemszerűen meg kell vizsgálnia ahhoz, hogy jogilag 

megtámadhatatlanul teljesítse annak „demand”-ját.  

• Ha egy adásvételi szerződés biztosítékául jön létre a standby L/C, akkor az új 

kedvezményezett gyakorlatilag új eladót jelent, és a nyitónak azt kell látnia, hogy a 

fizetés feltételei az új áru, az új teljesítés stb. esetén ugyanúgy bekövetkeztek-e vagy 

sem.  

• Egy jó-teljesítési standby L/C-ben, ha változik a kedvezményezett személye, az azt is 

jelentheti, hogy a kivitelező személyében állott be változás, és ismét felvetődik a 

probléma, hogy vajon ez az új cég képes-e biztosítani az eredeti feltételek szerinti 

igénybejelentést. 

• A fenti rövid példák csupán illusztrálják az átruházási szituációkat, ugyanakkor 

kétségtelenül rámutatnak két összefüggésre. Egyrészt a standby L/C tervezett 

átruházását megelőzően az alapviszonyban jogi átrendeződés történik, másrészt a 

nyitó ilyen helyzetekben nem maradhat passzív szemlélő. Senki sem várhatja el tőle, 

hogy automatikusan végrehajtsa „bármely” [új] kedvezményezett fizetésre szóló 

utasítását.  

 

Miután a standby L/C-nek - ahogyan a bankgaranciáknak is - az az alapvetése, hogy a 

garáns/nyitó fizetési kötelezettsége a maga szabta feltételekhez igazodik, (így különösen a 

megnevezett kedvezményezett személyéhez) magától értetődő, hogy a nyitó jogosulttá válik e 

személy „újraminősítésére”. Mindez igényli a megváltozott alapjogviszony „bevonását”, és 

analízisét. Ha azonban az alapjogviszony mérlegelés tárgyát képezi, akkor ismét számításba 

kell venni azt a veszély, hogy a standby L/C elmozdulhat a kezesség („accessory obligation”) 

azaz a „guarantee” irányába. 

 

Az ISP 98 6.02 pontja „liberális” felfogásban tárgyalja az átruházhatóság témakörét. Az a) 

bekezdésben az UCC-vel összhangban megállapítja, hogy a standby csak akkor lesz 

átruházható, ha ezt magáról kinyilvánítja. A formai követelmény így mindkét szabályozásban 

azonos módon került rögzítésre. A szokvány azonban pontosítja az átruházás folyamatát, 

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

kedvezményzetett a standby L/C-t a maga teljességében veszi át, újra és újra.  
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Az előbbiekben elmondottakhoz képest az jelenti a releváns jogi problémát, hogy az európai 

jogrendek alapvetően elutasítják a garanciáik átruházhatóságát.209 Ha például egy német, vagy 

egy holland székhelyű bank az adott nemzetközi ügyletben standby L/C-t bocsát ki, akkor az 

irányadó jog szerint – amely főszabályként a nyitó székhelye szerinti jog – eleve kizárt a 

standby L/C átruházhatóságának lehetősége.  

 

Az ISP 98 átruházhatósági szabályai -megítélésem szerint- sokkal inkább az okmányos 

meghitelezés sajátosságait mutatják fel, mintsem megfelelnének a független személyi 

biztosítékokkal szemben támasztott követelményeknek.  

 

Fenntartva azt az álláspontot, hogy az átruházhatóság egyáltalán nem tartozik szokvány 

kompetenciájába, véleményem szerint az ISP 98-nak azért is felesleges arról értekeznie, 

hogy egy standby L/C-t részben vagy egészben át lehet-e átruházni,210 vagy sem, illetve 

hogy kell-e a nyitó hozzájárulása vagy sem, mert ezek a kérdések a standby L/C 

lényegét, a benne foglalt absztrakt kötelezettség értelmét tagadják.  

Határozottan ki kell jelenteni, hogy sem a standby L/C, sem az európai értelemben vett 

bankgarancia lehívási joga nem képezheti átruházás tárgyát.  

 

Az UNCITRAL Egyezmény 9. cikkelye, a fentiek tükrében szintén kifogásolható, különösen 

azért, mert jogilag tisztázatlan fogalmakat, helyzeteket rejt a szöveg.  

Az UNCITRAL Egyezmény alapján a kedvezményezett igénybejelentéshez való joga akkor 

transzferálható, ha erre nézve a vállalásban van felhatalmazottság, de csak olyan mértékben és 

módon, ahogy ezt az adott felhatalmazás („authorization”) megengedi. A rendelkezés nem 

definiálja a felhatalmazó személyét, annak jogosítványait, így meglehetősen tág - és ez által 

bizonytalan - megoldásokhoz vezethet. 

 

 

 

 

 
                                                 
209 Az uralkodó német, osztrák, svájci és magyar stb. jogi közfelfogás szerint 
210 6.02 b) ii pont 
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IV. Joggal való visszaélés, csalás, csalárdság 
 

Egyetlen kivétel létezik a standby L/C-ben megtestesülő feltétlen, és független fizetési 

kötelezettség alól, ha a kedvezményezett hamisított okmányokat nyújt be, vagy csalárd 

módon, privilegizált jogával visszaélve akarja igénybe venni a kibocsátót. 

 

 

IV. 1. Az UCC szabályai és alkalmazásuk 
 

Az UCC 5-109 §211 (a) bekezdése szerint: „ha az eszközölt igénybejelentés külső megjelenése 

szerint úgy tűnik, hogy összhangban áll a letter of credit feltételeivel és kikötéseivel, de egy 

megkövetelt okmány hamisított vagy csalárd módon benyújtott, illetve csalással szerzett, 

akkor az igénybejelentés honorálása a kedvezményezett részéről a kibocsátóval vagy a 

megbízóval szemben, érdemi visszaélést, azaz „material fraud”-ot eredményez, de ennek 

ellenére: 

a) a kibocsátó honorálni fogja a benyújtást, ha azt egy olyan kijelölt személy kéri, aki 

jóhiszeműen eljárva értéket adott [az okmányokért], úgy hogy nem volt tudomása sem 

a hamisításról, sem a csalárdságról212; 

b) a kibocsátó honorálni fogja azt a megerősítőt (is), aki az igazolását jóhiszeműen 

eljárva kifizette; 

c) a kibocsátó honorálja azon váltó jogos váltóbirtokosát is, aki a váltót a kibocsátó vagy 

a kijelölt személy elfogadása után szerezte; 

d) a kibocsátó honorálni fogja a saját, illetve a kijelölt személy [demand-ját], ha az 

engedményes ezt a jogot értékért cserébe és azt követően szerezte, hogy ez a 

kötelezettség a kibocsátó illetve a kijelölt személy tekintetében „beállt” illetve anélkül, 

hogy tudomása lett volna hamisításról vagy csalárdságról.” 

 

Talán nem felesleges még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a „letter of credit”-ek 

originálisan elszakíthatatlanok voltak egy váltóbenyújtástól. Miután azonban a váltóban 

foglalt követelés kikényszeríthetőségét a váltójog rendkívüli szigorúsággal védi, a 

jogalkotónak nem állt szándékában egy, a „letter of credit”-re vonatkozó „kivétel” szabállyal 

megtörni a váltójog feltétlen érvényesülését.  
                                                 
211 Fraud and forgery 
212 „has given value in good faith…”, amely szabály megegyezik a jogos váltóbirtokosság megszerzésének szabályaival 
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Így az UCC 5-109. paragrafusa csak akkor nem tiltja a csalás megakadályozására biztosított 

„letiltó végzés” kibocsátását, ha a kibocsátó a váltó vagy a halasztott fizetés honorálásával 

helyreállíthatatlan kárt szenvedne el.  

 

Mielőtt a lehívással való visszaélés, a csalás illetve a hamisítás tényállásai alaposabb 

elemzésre kerülnének, meg kell határozni a „material fraud” fogalmát.  

 

Bár az érdemi visszaélés fogalmára nézve maga az UCC nem ad határozott eligazítást, de az 

új Commercial Code213-hoz csatolt Hivatalos Kommentár kísérletet tesz a fogalom 

megvilágítására, különbséget téve kereskedelmi hitellevelek, illetve a standby L/C-k között és 

ez utóbbira nézve a következőképpen nyilatkozik:  „Material fraud csak akkor áll fenn a 

kedvezményezett részéről, ha a kedvezményezettnek nem volt valószínűsíthető (elfogadható) 

joga, hogy honorálást várjon el, és ahol semmilyen olyan tényeken nyugvó jogalap nem 

létezik, amely az ilyen jogát támogatná.” 214 

 

A Hivatalos Kommentár a következő részlettel illusztrálja indoklását, amelyet a Ground Air 

Transfer v. Westates Airlines215 ügyből merít:  

„Minden tekintetben azt állítjuk, hogy a bíróságoknak „normálisan” nem szabad 

kibocsátaniuk egy letiltást, tekintettel az általános „nincs letiltás” szabályra. Ez alól - ahogy 

már az Itek ügyben is rámutattunk – egy kivétel létezik, és ez a „csalás”-ra vonatkozik, 

amelyeknek olyan lényeginek (komolynak) kell lennie, hogy nyilvánvalóan értelmetlenné és 

jogtalanná tegye a kedvezményezett számára a pénz megszerzését; 

[ilyen helyzet áll elő ott] 

a) ahol a körülmények kétségtelenül azt mutatják, hogy a kedvezményezettnek a 

mögöttes szerződés tiltja meg, hogy lehívja a letter of credit-et; 

b) ahol a körülmények azt mutatják, hogy maga a szerződés fosztja meg a 

kedvezményezettet a lehívás elfogadható jogától; 

c) ahol a szerződés és a körülmények [azt] tárják föl, hogy a kedvezményezett 

igénybejelentése nélkülöz minden ténybeli alapot; 

                                                 
213 Először 1952-ben fogadták el, egészen 1999-ig tartott az egyes fejezetek tételes reviziója. Felülvizsgálatraaz óta is 
folyamatosan sor kerül, így például 2003-ban a szerződések jogát tartalmazó 2. fejezetet módosították jelentős mértékben. 
214 the beneficiary has no colorable right to expect honor and where is no basis in fact to support such a right to honor.” 
215 Lsd. Bírói ítéletek 
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d) ahol a kedvezményezett magatartása olyan mértékben teszi érvénytelenné a teljes 

tranzakciót, hogy az tovább már nem szolgálja a kibocsátó kötelezettségének 

függetlenségét [biztosító] legitim célt.” 

 

Ebben a sokszor meghivatkozott jogesetben azonban valójában nem is csalás történt, itt a 

felek „csupán” arról vitatkoztak, hogy melyikőjük sértette meg a szerződést. 

 

Az érdemi visszaélés fogalma a fenti meghatározáson túl a Mid-America Tire v. PTZ Trading 

Ltd. Import and Export Agents ügyben216 a következő feltételekkel egészült ki:  
„…csalást elkövetve a PTZ [a kedvezményezett] megsértette „a jóhiszeműség, a gondosság és 

ésszerűség” követelményét217. A fenti esetben meghozott bírói döntés ugyanakkor azért is 

nagy jelentőségű, mert a „material fraud” elemeinek definiálása előtt a bíróság – mintegy 

összegzésképpen – áttekintette és rendszerezte a témakörben korábban született bírósági 

álláspontokat. Egyrészt részletes elemzést adott a „Fraud in the Underlying Transaktion218 

fogalmáról, másrészt a „Measure of Fraud”219 címszó alatt meghatározta a korábban nevesített 

„tartalmi jegyeket”.  

 

A mögöttes tranzakcióban elkövetett csalás illetve csalárdság tárgyalását a bíró a híressé vált 

jogeset, a Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp.220 ügy bemutatásával kezdi. 

Megállapítja, hogy első alkalommal ebben az ügyben került kimondásra, hogy a „principle of 

independence” sérthetetlen alapelve alól létezhetnek kivételek. Ebben az esetjogi 

mérföldkőnek tartott döntésben a bíróság a következő magyarázattal szolgált:  

„a függetlenség elve olyan esetekre érvényes, amelyek a [mögöttes ügyletből eredő] 

szavatosság állítólagos megsértésére vonatkoznak, de nem terjed ki egy olyan esetre, amely az 

eladó oldaláról történő szándékos csalást foglalja magában.” Majd később, más szavakkal: a 

csalárdság elleni védelem ténylegesen „határt szab annak az általánosan elfogadott elvnek, 

hogy egy letter of credit független bármely kötelezettségtől, amelynek biztosítására létrejött.” 

A bíró a történeti áttekintést azzal folytatja, hogy rámutat az 1955. évi UCC 5-114.§-a és a 

jelenleg hatályos törvény közötti különbségekre. A régi UCC vonatkozó szakasza még csak 

akkor ismerte el a bíróság jogát a fizetés megakadályozására, ha hamisítás volt jelen, vagy 

magában a megkövetelt okmányban volt csalárdság. Vita alakult ki a tekintetben is, hogy mit 

                                                 
216 Xingand & Buckley (2003) 
217 „Good faith, diligence, reasonableness and care” 
218 Csalás a mögöttes tranzakcióban 
219 A csalás eszközei 
220 177 Misc 722 31 N.Y.S. zd 631 (1941) Harward Law Review (1980) 
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kell érteni a mögöttes tranzakció alatt, magát a „letter of credit” jogviszonyt, vagy a megbízó 

és a kedvezményezett között létrejött ügyletet.  

 

A jogtörténeti fejlődés, amely végül a hatályos UCC 5-109. §-ának megfogalmazásában öltött 

testet, elsődlegesen a Cromwell v. Commerce & Energy Bank221 ügyben meghozott döntésre 

alapozódik, amely először rögzítette, hogy mind a hamisított okmány, mind a kibocsátóval 

illetve a megbízóval szemben elkövetett csalárdság megalapozza a „kivétel-szabályt”. 

 

Az „letiltás” és a „csalás-szabály” intézmények együttes alkalmazását kiválóan példázzák az 

alábbi jogesetek, amelyek során, a kezdeti túlzottan megengedő bírói döntések egyre 

szigorúbbá és következetesebbé váltak.  

 

A Brenntag International Chemicals, Inc v. Bank of India a Norddeutsch Landesbank GZ 

ügyben222a felperes Brenntag letiltó végzés kibocsátását kezdeményezte a Norddeutsch 

Landesbank GZ ellen. Egyidejűleg kérte annak megtiltását, hogy a Bank of India a kibocsátott 

standby L/C-re nézve peres eljárást indíthasson, illetve, hogy bármely további kísérletet 

tegyen a standby L/C összegének beszedésére.  

A standby L/C mögöttes jogviszonya 1996. márciusában kezdődött, amikor a Petro Pharma 

PTE Ltd. mint eladó, adásvételi szerződést kötött a Brenntag céggel, mint vevővel, 15.000 

tonna naftalin eladásáról és egy később megnevezett harmadik személynek történő 

leszállításáról. A fizetés biztosítékául a Brenntag a Norddeutsch Landesbank-nál 

visszavonhatatlan standby L/C-t nyittatott a Petro, mint kedvezményezett javára.  

A standby L/C akkor volt igénybevehető, ha a Brenntag nem teljesíti fizetési kötelezettségét, 

és benyújtásra kerülnek a következő okmányok: a kereskedelmi számla egy példánya, a 

forgatható tengeri hajóraklevél egy példánya, amely azt tanúsítja, hogy az áru elhajózásra 

került, és a Petro nyilatkozata. Ezt a Petro felhatalmazott képviselőjének kell aláírnia, 

tanúsítva, hogy „az [ellenérték] kifizetése, amely a [hajóba történő] rakodás befejezését követő 

360 nap múlva volt esedékes, nem érkezett meg és esedékes.” További feltétel volt, hogy a 

standby L/C-hez kizárólag eredeti okmányokat lehetett benyújtani, és azokat a Petronak, 

tértivevénnyel kellett a Norddeutsch Landesbank, mint nyitó kezeihez megküldenie. 

 

Az eset további ismertetését megszakítva rá kell mutatnia arra, hogy a jelen standby L/C-ben, 

amelyet kétségtelenül „default instrumentum”-ként hoztak létre, keverednek az okmányos 

                                                 
221 Lsd. Bírói ítéletek 
222 Lsd. Bírói ítéletek 
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meghitelezés tipikus jegyei, nevezetesen azok az okmányok, amelyek jellemzően teljesítési és 

nem „default” okmányok. Ez a megoldás a Brenntag szemszögéből valószínűleg indokoltnak 

tűnt, mégsem helyeselhető. A teljesítési okmányok ugyanis a standby L/C-vel, mint 

garanciával ellentétesek, ugyanakkor az instrumentum függetlenségét (különösen például a 

bill of lading223) megtörhetik, hiszen az abban foglalt adatok valóságtartalmának és 

szerződésszerűségének megítéléséhez a nyitó banknak szüksége lehet a mögöttes jogügylet 

teljes áttekintésére. Ez a fajta „kevert” megoldás a standby L/C-t a „guarantee” azaz a 

kezesség irányába mozdítja el, és bár kétségtelenül képviseli a megbízó érdekét (nevezetesen, 

hogy csak az eladó teljesítése esetén lehessen őt igénybe venni), mégis több baj és kár forrása, 

mint amennyi előny származhat belőle. 

A jogeset ismertetését folytatva: ahogy megnyílt a standby L/C, a Petro megkereste a Bank of 

Indiat és negociálásra ajánlotta föl az instrumentumot, azaz előleget kért a Bank of India-tól a 

standby L/C-ben biztosított követelése terhére.  

Amikor a Bank of India „diszkontálta” a standby L/C-t, a Petro eljuttatott hozzá egy dátummal 

el nem látott nyilatkozatot a [Brenntag] szerződésszegéséről, valamint egy számlát. Ezeknek 

az okmányoknak mindegyike tartalmazott hibákat, így például, a Petro által kiállított 

számlában az egységár helytelenül lett feltüntetve, a nyilatkozat pedig külső megjelenése 

szerint is érvénytelen volt, mert a Brenntag szerződésszegését a lehetséges legkorábbi 

szerződésszegő időponthoz képest is egy teljes évvel korábbra datálta. Később az is kiderült, 

hogy egy olyan személy szolgáltatta a „felhatalmazotti” aláírást, aki abban az időben, amikor a 

Brenntag szerződésszegése bekövetkezhetett volna, biztosan nem dolgozott (illetve 

dolgozhatott) a Petro-nál. Érdekes, hogy a Bank of India mindezen hibák ellenére mégis 

folyósította az előleg összegét, a Petro egyik igazgatójának kezességvállaló nyilatkozata 

mellett. Végül is a Petro, pénzügyi nehézségei miatt, nem tudta leszállítani a naftalint, így a 

Brenntag 1996. június 22-én felmondta a szerződést, és erről értesítette a Petro-t.  

Nem sokkal ezt követően a Petro azon tisztviselője, aki aláírta a dátum nélküli nyilatkozatot, 

benyújtotta lemondását, így a Petro 1996. július 1-jén arról értesítette a Bank of India-t, hogy 

ez a személy (Prasod) a továbbiakban nem jogosult a Petro képviseletére. 1996. augusztus 1-

jén a Bank of India felfigyelt arra, hogy a Petro egyéb hitelei tekintetében is jelentős 

késedelemben van, majd augusztus 28-án levelet intézett a Norddeutsch Landesbank-hoz, 

amelyben kérte annak elismerését, hogy a standby L/C által előírt okmányok eredeti 

példányait kézhez vette.  

                                                 
223 Tengeri hajóraklevél, amelynek eredete a Római Birodalomba nyúlik vissza. Az első írásos emlékek a justiniánuszi 
jogegységesítés idejéből származnak. Értékpapír, amely az árut dologi jogi és tulajdonjogi értelemben is megtestesíti. 
Egyidejűleg fuvarszerződés is. 
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1996. szeptember 3.-án a Norddeutsch Landesbank azt válaszolta, hogy nem kapott 

okmányokat. A Bank of India ezek után több ízben megkísérelte, hogy a Petro-tól beszerezze a 

dokumentumokat, vagy azok elküldéséről igazolást kapjon, mindezt eredménytelenül. 1997. 

februárjában a Petro hivatalos lapban közzétette, hogy felszámolási eljárás indult ellene. 

Annak ellenére, hogy a Bank of India ismerte az eseményeket és tudta, hogy a Brenntag nem 

követhetett el szerződésszegést, arra kérte a Petro-t, hogy az adjon ki „friss” nyilatkozatot, 

hogy megkísérelhesse lehívni a standby L/C-t. Amikor ezt a Petro megtagadta, a Bank of India 

felülbélyegezte az eredeti, le nem dátumozott nyilatkozatot és 1997. március 17-én benyújtotta 

azt a Norddeutsch Landesbank-hoz, honorálásra. Másnap a Norddeutsch Landesbank 

telexüzenetben arról értesítette, hogy az igénybejelentést, az okmányokban talált eltérések 

miatt, nem tudja teljesíteni. 1997. április 16-án Brenntag letiltó végzés kiadását 

kezdeményezte a Norddeutsch Landesbank, illetve a Bank of India-val szemben, aki ezt 

azonnal kézhez vette, és amelyre nézve fellebbezésével élt.  

 

A bírói döntés indoklása előtt érdemes megjegyezni, hogy az eset különlegessége abban áll, 

hogy a negociáló bank volt az a személy, aki „abuse” módon azaz „jogával visszaélve” 

próbálta meg lehívni a standby L/C-t.  

 

Ha az UCC 5-109 §-ának a) pont 1.) bekezdését vesszük figyelembe, látható, hogy a nyitó 

banknak honorálnia kellett volna a Bank of India igényét, mert értéket adott cserébe a standby 

L/C megszerzéséért (hiszen ténylegesen kölcsönt nyújtott, „diszkontálva” azt), de a 

védettségéhez hiányoztak a további feltételek. (a lehíváskor nem járt el jóhiszeműen, illetve 

minden kétséget kizáróan közrejátszott az okmányok „megmásításában”.) 

 

Az eset további furcsasága, hogy a Brenntag még akkor is szükségesnek érezte az ideiglenes 

letiltó végzés kérvényezését, amikor a nyitó bank fizetési kötelezettsége, okmányeltérések 

miatt már megszűnt, és a Bank of India a lehíváshoz szükséges okmányokat sem beszerezni 

(nem volt szállítás), sem „kijavítani” nem tudta.  

 

Sajnálatos módon az eset nem szól sem az irányadó jogról, sem pedig a standby L/C 

lejáratáról, így csak feltételezni lehet, hogy a letiltás kezdeményezésének reális indoka 

kizárólag az volt, hogy a standby L/C még nyitva volt, és a megbízó szeretett volna 

szabadulni a kötelemből, és ez által felszabadíttatni a fedezetét. 
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A bíróság a letiltó végzés elleni fellebbezésben összefoglalta azokat a feltételeket, amelyek 

mellett egy ilyen végzés kiadása egyáltalán mérlegelhető: 

a) a kérelmező félnek be kell tudni bizonyítania, hogy a letiltás nélkül helyrehozhatatlan 

kárt szenvedne; Tekintve, hogy egy pénzügyi kár pontosan megítélhető224 és 

kompenzálható, ezért az ilyen típusú veszteségek és károk nem testesítik meg a 

helyrehozhatatlan kár fogalmát, mert az sokkal inkább bekövetkezik akkor, ha a „felek 

nem tudják elfoglalni korábbi pozíciójukat”. Ugyanakkor az alperes csődje már 

valószínűleg jóvátehetetlen károkhoz vezethet. 

b) az ügy egészére nézve, vagy az ügy legfontosabb pontjai tekintetében a felperesnek 

jogalapja van a pereskedésre és 

c) határozottan a kérelmező javára billen a „baj mérlege”, valamint 

d) a lehívásban, vagy a mögöttes tranzakcióban csalás, hamisítás tényállása van jelen. Ez 

a kritérium is megvalósult, különös tekintettel az újra dátumozott szerződésszegést 

bejelentő nyilatkozatra. 

 

Mindezen tényeket ismerve sem a Brenntag, sem a Bank of India jogi akciója nem érthető, de 

az ügy mégis szolgált egy fontos tanulsággal.  

A bíróság kimondta, hogy a standby L/C-ben foglalt összeg nem a kedvezményezett vagyona, 

így azon a Bank of India nem szerezhetett vagyoni jogot. 

 

A negociáló bank jogi státuszának megítéléséhez segítségül kell hívni a Cf. First Commercial 

Bank. Gotham Originals, Inc.225 ügyet, ahol megállapítást nyert, hogy „a negociáló bank csak 

olyan mértékig szerez jogokat, ahogy [amilyen mértékben] mint kedvezményezett van 

megnevezve”.  

A vagyoni jog megszerzésének a standby L/C-ban biztosított egyetlen módja az átruházás.  

A Bank of India a standby L/C átruházásának szabályaival kapcsolatban automatikusan 

alkalmazta a „documentary credit” negociálásra vonatkozó rendelkezéseit, amely egyrészt 

utal az akkor hatályos UCP 500-ban megfogalmazott „negotiation” bizonytalan tartalmára, 

másrészt a két pénzügyi eszköz közötti különbségtétel hiányára. 

 

                                                 
224 Hivatkozva a Tom Doherty Assocs, Inc v. Saban Entertainment ügyre, lsd. Bírói ítéletek 
225 Lsd. Bírói ítéletek 
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A Banco Santander v. Banque Paribas226 ügyben hozott bírói döntés jól illusztrálja a „fraud 

exception” működését a halasztott fizetésű „letter of credit”-ek esetében. Bár a konkrét eset 

kereskedelmi hitellevelet érint, ugyanakkor a kijelölt személy jogi státuszának megítéléshez 

releváns információkat tartalmaz.  

1998. június 5.-én a Banque Paribas halasztott fizetésű hitellevelet nyitott a Bayfern Ltd. cég, 

mint kedvezményezett javára, melyben a Banco Santandert jelölte ki „nominated bank”-nak és 

egyben felkérte igazoló funkció ellátásra is. A hitellevél a Bill of Lading benyújtását követő 

180. napra ígért fizetést. Az okmányokat a Banco Santanderhez kellett benyújtani, aki ezen 

előírásról, valamint az igazolás elfogadásáról 1998. június 8.-án illetve 9.-én értesítette a 

kedvezményezettet. Egyidejűleg felajánlotta számára a teljes összegre szóló leszámítolás 

lehetőségét, amelyet a Bayfern -a Banco Santander által felajánlott diszkontráta mellett- el is 

fogadott. 1988. június 15.-én a Bayfern a Banco Santander londoni fiókjában benyújtotta az 

okmányokat, amelyeket a külső megjelenés szerinti vizsgálat alapján a bank rendben lévőnek 

talált, így az okmányokért 19.667 ezer USD-t megfizetve megszerezte a „lehívás jogát” a 

nyitó banknál, amelyet a Bayfern egy külön nyilatkozatban meg is erősített. 

(„…visszavonhatatlanul és feltétel nélkül átruházzuk a jelen „letter of credit”-ben lévő összes 

jogunkat”…)  

Mind az okmányokat, mind a fenti nyilatkozatot a Banco Santander a hitellevél lejárati 

határidején belül megküldte a Banco Paribas-nak, amely 1998. június 24.-én arról tájékozatta, 

hogy a benyújtott okmányok hamisítottak, nem valódiak és visszautasította a fizetést 

„csalásra” hivatkozva. Kijelentette, hogy a Banco Santander nem bírhat több joggal, mint a 

kedvezményezett Bayfern. A két bank vitájára a fellebbviteli bíróság tett pontot, amely 

elsődlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy „mindazon védekezési eszközök, amelyek a 

Bayfern-nel szemben igénybevehetőek lettek volna, vajon alkalmazhatók-e a Banco 

Santander-rel, mint engedményessel227 szemben.  

Az eljáró bíró a következőképpen kezdte indoklását: „Két típusa létezik azoknak a letter of 

credit-nek, amelyek okmányok bemutatását és egy jövőbeni fizetési kötelezettség elfogadását 

célozzák. Egyrészt az ún. „acceptance credit”228, amelyet sok év óta használnak, és amely 

magában foglalja az igazoló banknak a kedvezményezett javára szóló váltóelfogadását…és 

van egy újabb instrument, az ún. halasztott fizetésű „letter of credit”, amely a bank egy 

jövőbeni időpontban beálló fizetési kötelezettségét foglalja magába, ahogy ez a jelen 

esetünkben is fennáll. Ez utóbbi típust valószínűleg azért alkalmazzák, mert ha váltó kerül 

kiállításra, akkor több országban illetéket kell utána fizetni. A váltónak azonban van előnye. 

Egy forgatható eszköz, amely leszámítolható és a forfait piacon eladható.” 

                                                 
226 Lsd. Bírói ítéletek 
227 „Assignee” és nem „transferee” 
228 A fogalmi meghatározás váltó bekapcsolására és elfogadására utal, német megfelelője Akzept akkreditív 
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A bíró rávilágít arra is, hogy aki egy régi típusú kereskedelmi hitelleveleknek elválaszthatlan 

részét alkotó váltó jogos váltóbirtokosa, annak követelése minden őt megelőző fél igényétől 

mentes. „Így a jogos váltóbirtokos követelheti a váltó összegét, még akkor is, ha a váltó 

lejárata előtt csalást fedeztek föl. Továbbá az az igazoló bank, amely elfogadta a váltót, 

„holder”-229rá válik.” 

A bíróság álláspontja szerint, amennyiben a felek nem ilyen típusú kereskedelmi hitellevet 

bocsátanak ki, akkor - az UCP szabályait is figyelembe véve - és csak akkor illetné meg a 

Banco Santandert bármely kifogástól mentes jog, ha a Banco Paribas arra is fölkérte volna, 

hogy diszkontáljon, egyébként a Banco Santander a saját nevében, és hatáskörében eljárva 

cselekedett, (akkor, amikor megelőlegezte a hitellevél összegét) és mely [cselekményének] 

következményeit, engedményesi pozíciójából következőleg viselnie kell.  

 

A fenti példát azért is fontos idézni, mert ha a standby L/C-t esetleg az UCP-nek rendelnék 

alá, akkor a „negotiation” intézménye  félreértések forrás lehet. Ugyanakkor az ISP 98 2.04 

(a) bekezdése szerint „a standby kijelölhet valamely személyt kiértesítésre, okmánybenyújtás 

átvételére, átruházásra, megerősítésre, negociálás teljesítésére, halasztott fizetési kötelezettség 

elvállalására vagy intézvény elfogadására.” Ha a nyitónak halasztott fizetést kell teljesítenie, 

akkor a lejáratkor való fizetéssel teljesít. Ha a standby a honorálást negociálással írja elő, 

akkor a kibocsátó látra szóló fizetéssel teljesít, fenntartva a visszkereseti jogát.  

 

Az esetet érdemes az amerikai UCC szabályainak tükrében is megvizsgálni, hiszen ebben az 

esetben a helyzet elemzése teljesen más eredményre vezet.  

Az UCC 5-109. §-ának már idézett rendelkezései szerint a nyitó banknak még akkor is 

kötelessége honorálnia a kijelölt személy, illetve az igazoló igényét, ha az ügyletben 

hamisított okmányokat mutattak be, feltéve, hogy az igazoló bank jóhiszeműen cselekedett 

illetve, ha a kijelölt bank jóhiszeműen eljárva értéket adott az okmányokért cserébe, azaz 

negociált.  

 

A fenti analízis a standby L/C –re irányadó jog megválasztásának fontosságára is 

felhívja a figyelmet, hiszen a szokványnak való alávetés azt is jelenti, hogy a nem 

szabályozott kérdésekben - így a csalás, a „letter of credit”-ben foglalt joggal való 

visszaélés kérdésében - a kibocsátó székhelye szerinti jogot kell alkalmazni. Ez a jog 

                                                 
229 Holder, a váltónak csupán birlalója szemben a holder in due course váltóbirtokossal, aki a jogos és védett váltóbirtokos 
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győzedelmeskedik akkor is, ha a nemzeti jog rendelkezései ellentétben állnának 

bármelyik szokvány előírásával. 

 

 

IV. 2. Az ISP 98 szabályai 
 

Az ISP 98 a 8.01 pont (b) bekezdésének ii) pontjában érinti a csalás, illetve a csalárdság 

problematikát. Kijelenti, hogy a kibocsátónak, ha az előírások szerint fizetést teljesített, joga 

van megtérítést kérnie a megbízójától még „csalás, hamisítás vagy mások jogtalan 

akciójának” esetén is, és mindezen cselekmények következményeként fellépő bármely 

igényért, kötelezettségért vagy felelősségért, beleértve az ügyvédi költségeket is.  

 

 

IV. 3. Az UNCITRAL Egyezmény megoldásai 
 

Az UNCITRAL Egyezmény 19. cikkelyének 1. pontja a fizetési kötelezettség alóli 

mentesülés eseteit a következőképpen szabályozza:  

„Mentesül a nyitó bank a fizetési kötelezettsége alól, ha nyilvánvaló és egyértelmű, hogy 

a) bármely dokumentum nem valódi, vagy hamisított; 

b) ha nem követelhető fizetés a lehívásban vagy az okmányban megjelölt alapon; 

c) ha a vállalás célját és jellegét megítélve az igénybejelentésnek nincs elképzelhető 

alapja; Ilyen esetekben a nyitó jóhiszeműen eljárva jogosultságot szerez arra, hogy a 

kedvezményezett felé visszatartsa a fizetést.” 

 

Ez a rendelkezés, amely az azonosságot mutat föl az UCC-ben használt „material fraud” 

fogalmával, a következőket rendeli: 

„A fizetés megtagadásának jogalapja lehet, különösen,  

a) ha a [mögöttes szerződés] azon feltétele vagy kockázata, amelyre a [standby, mint] 

biztosíték létrejött minden kétséget kizárólag nem következett be; 

b) a bíróság vagy választott bíróság a megbízó mögöttes kötelezettségvállalását 

érvénytelennek nyilvánította, kivéve, ha a vállalás épp arra jött létre, hogy épp az 

ilyen jellegű feltétel legyen biztosított; 

c) ha a mögöttes szerződés a kedvezményezett megelégedésére, teljesítésre került. 
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d) ha a mögöttes szerződés teljesülését a kedvezményezett nyilvánvalóan szándékos 

visszaélése akadályozta meg. 

e) egy ún. ellen-garancia ügyletben, az ellengarancia kedvezményezettje azon ügylet 

tekintetében, amelyre az ellengarancia vonatkozik, és amelyben a 

kedvezményezett nyitóként kötelezett, rosszhiszeműen eljárva fizetett.” 

 

A fentiek alapján a megbízónak akkor van joga az ideiglenes bírósági intézkedéseket igénybe 

venni, ha nyilvánvaló (erős) bizonyítékkal tudja igazolni, hogy a kedvezményezett lehívása 

vagy tervezett igénybejelentése, illetve a 19. cikkelyben körülírt körülmények nagy 

valószínűséggel csalárd igénybevételre utalnak. 

 

Amikor az UNCITRAL Egyezmény az ideiglenes bírói intézkedés céljaként azt határozza 

meg, hogy a kedvezményezett ne vehesse kézhez a standby L/C összegét illetve, hogy a 

kibocsátó –megfelelő jogalap birtokában- megtagadhassa a fizetési kötelezettségét, akkor 

egyfajta iránymutatást is ad a nemzeti jogok továbbfejlődéséhez.  

 

Az amerikai szabályozáshoz hasonlóan, az Egyezmény előírása szerint, azt is figyelembe kell 

venni, hogy vajon a letiltó végzés kibocsátásának hiányában komoly sérelmet szenvedne-e el 

a megbízó. Többlet elemként jelenik meg az a rendelkezés, amely szerint a bíróság a 

kérelmező féltől biztosíték adását is megkövetelheti. Ez a pont előremutató jellegű, hiszen 

szűkíti a megbízó azon késztetését, hogy bizonytalan jogalapon vagy csupán feltételezésekre 

(esetleg saját pénzügyi, likviditási nehézségeire) tekintettel nyúljon a „letiltó végzés” 

eszközéhez.  

 

Az UNCITRAL Egyezmény 20. cikkelyének (3) pontja azonban kifogásolható, hiszen 

kimondja, hogy fentebb jelzett eseteken túl is jogában áll a bíróságnak kimondani a letiltást, 

amely indokolatlanul nagy mozgásteret biztosít az elbíráláshoz. Ugyanakkor a rendelkezés 

helytálló módon azt is megjegyzi, hogy büntetőjogi ügyekben ezt a védelmi intézkedést 

mindenféleképpen alkalmazni kell.  
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IV. 4. Az európai szabályozás 

 

Tény, hogy az Egyesült Államokban viszonylagos „könnyedséggel” alkalmazzák a „letiltás” 

intézményét, de nem ismeretlen ez az eljárás az európai jogrendszerekben sem.  

Mielőtt a formálódó európai joggyakorlat bemutatásra kerülne, érdemesnek tűnik – néhány 

gondolat erejéig visszautalni a standby L/C jellemzőire - amely szerint egy ilyen 

instrumentum, a lehívhatóságának módja alapján két nagy csoportba osztható: 

 

a) „first demand”, azaz első fizetési felszólításra szóló instrumentumok, amelyek 

igénybevételéhez elegendő a kedvezményezett puszta nyilatkozata. „Az európai 

országok joggyakorlata – Svédország kivételével - ismeri és elismeri az első fizetési 

felszólításra szóló személyes biztosítékokat, bár szinte egyetlen országnak sincs tételes 

jogi szabályozása az ilyen típusú garanciákra nézve.”230 A belga és francia szerzők 

úgy jellemzik az „egyszerű garanciákat”, mint olyan instrumentumokat, amelyek a 

hitelező puszta, formális nyilatkozatával vehetők igénybe, és amely „demand”-dal 

szemben a biztosítéknyújtó főszabály szerint nem hozhat fel kifogást. A standby L/C-k 

esetében az igénybe vevő nyilatkozatot a kedvezményezett saját rendeletre szóló 

idegen váltója is pótolhatja. Természetszerűleg a biztosítéknyújtó számára egy ilyen 

„megtöltött és tüzelésre kész revolver” rendkívül kényes helyzetet teremt. A nyitó 

joggal törekszik arra, hogy a fizetést valamilyen módon mégiscsak feltételekhez és 

okmányokhoz kösse.  

 

b) A második nagy csoportot így azok a standby L/C-k képezik, amelyek okmányok   

benyújtásával hívhatók le, mely jellemzőjük a az okmányos meghitelezésekkel, azaz 

az akkreditívekkel teszi őket hasonlatossá, illetve gyakran a felületes szemlélő 

számára összetéveszthetővé. Az okmányos standby L/C-k esetében azonban mindig 

felmerül a veszély, hogy a független kötelezettségvállalásból függő, és feltételes lesz, 

azaz az elsődleges kötelezettség helyébe egy járulékos kötelezettség lép. 

 

Mindkét esetben azt a garanciális szabályt kell szem előtt tartani, hogy a biztosítékot nyújtó 

csak rendkívül korlátozott körben, és szabályzott módon támadhatja meg a lehívó 

nyilatkozatot, illetve a csatolt okmányokat.  

                                                 
230 Drobning (2007) 341. oldal 
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A nyitó „védekezési lehetőségeinek” minimálisra történő szorítása a standby L/C-k - ahogyan 

a hagyományos, kontinentális garanciák függetlenségének is - záloga.  

 

Néhány belga szerző a kifogási jog korlátozásában egészen odáig megy, hogy tagadja annak 

szükségességét, hogy a kedvezményezett a lehívó nyilatkozatában bejelentse az adott feltétel 

bekövetkezését.231 Ezzel az állásponttal -a kedvezményezett felelősségének esetleges későbbi 

megállapítása miatt - nem lehet egyetérteni. 

 

A legtöbb európai országban a kedvezményezett lehívási joga a csalárd joggyakorlás 

tilalmának van alávetve. A joggal való visszaélés tilalma olyan alapvető elv, amely a 

jóhiszemű joggyakorlásból és a tisztességes magatartás fő szabályából vezethető le. A 

kedvezményezett akkor gyakorolja visszaélésszerűen a jogait, ha annak ellenére nyújtja be az 

igényét, hogy a biztosított kockázat, azaz a garanciában megjelölt feltétel (például a vevő nem 

fizetése) nem következett be, így értelemszerűen nem keletkezik kár, amelyet a biztosítékkal 

fedezni kellene. 

 

Az európai jogászok véleménye szerint akkor is a csalárd igénybevétel esete forog fenn, 

amikor maga az adós nincs feljogosítva egy ilyen biztosíték követelésére. Néhány vélemény 

szerint a csalárd joggyakorlásra való hivatkozás a mögöttes ügyletből eredő kifogás segítségül 

hívását is jelentheti, amely ellentétes a független személyi biztosíték jogi természetével, és 

ennek következtében csak rendkívül kivételes helyzetekben alkalmazható a 

kedvezményezettel szemben. Még pontosabban: a biztosítéknyújtó csak a saját 

kötelezettségvállalásán belül kötelezett, és csak akkor tagadhatja meg a teljesítést, ha 

bizonyítani tudja, hogy a hitelező (a kedvezményezett) állítása, mely szerint a biztosított 

esemény bekövetkezett, valótlan.  

 

Az iráni forradalom miatt nemcsak az Egyesült Államokban, de Európában is leállították az 

áruszállításokat, miután remény sem volt arra nézve, hogy az iráni fél valaha is fizetni fog. Az 

iráni importőrök erre az eladói magatartásra a teljesítési garanciák232 lehívásával akartak 

reagálni. Ebben a tárgykörben egy 1980-as holland, illetve egy 1992-es finn legfelsőbb 

                                                 
231 Drobning (2007) 342. oldal  
232 Egyfajta átalány kártérítésként kezelve a jó-teljesítési garanciában foglalt összeget, amely általában a teljes vételár 5-15%-
át jelenti; 
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bírósági ítélet született, és mind a kettő, az amerikai döntéssel megegyező módon, csalárd 

igénybevételnek minősítette az iráni fél igénybejelentését. 

 

Az európai jogfelfogás az amerikai állásponttal megegyező módon azt vallja, hogy az 

igénybevétel jogtalanságának nyilvánvalónak és kézzelfoghatónak kell lennie. „Az első 

felszólításra szóló független személyi biztosítékok esetében még szigorúbb szabályok 

érvényesülnek, azaz csak olyan jogi vagy ténybeli kifogások hozhatók fel, amelyek létezése 

mindenki számára nyilvánvaló, minden egyéb jogi vagy ténybeli problémát vagy kérdést a 

szerződő feleknek saját maguknak kell rendezniük.”233  

 

A jogalapot nélkülöző vagy csalárd igénybevétel tényének bizonyítására alkalmas bizonyító 

eszközökkel kapcsolatban számos bírói döntés született. A német jog okiratot követel meg 

bizonyítékként. A belga és a portugál bírói döntés szerint azonban az is elégséges, ha a 

biztosítéknyújtó az újsághírekből értesül bizonyos információkról, vagy „közismert” tényt 

terjeszt elő. Más országokban, így például Dániában okmányos bizonyíték nélkül nem lehet 

csalárd igénybevételről beszélni, mert a bizonyítéknak minden kétséget kizáró meggyőző 

erővel kell rendelkeznie. 

 

Németországban és Dániában, ha fennáll a kedvezményezett csalárd igénybevételének a 

veszélye, a biztosítékot nyújtó nem köteles, csak feljogosított a fizetés megtagadására, 

Portugáliában azonban, ha mégis fizet, elveszti a megbízójával szembeni visszkereseti jogát. 

Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban nem lehet kérdéses a 

biztosítéknyújtó viselkedése, mert kötelessége visszautasítani a fizetést, hiszen kötelessége 

védeni az adós érdekét.234 

 

Ausztriában sajátos helyzet létezik, hiszen maga az adós követelheti a biztosítéknyújtótól, 

hogy tagadja meg a fizetést, és bíróság útján kényszerítheti ki, ha ennek a garáns/nyitó nem 

tenne eleget. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is ismerik és használják az 

ideiglenes letiltó végzést, de az utóbbi időben Olaszország és Svájc is előszeretettel 

alkalmazza a végleges letiltást megelőző, közbülső intézkedésként. 

 

 

                                                 
233 Drobning (2007) 349. oldal 
234 Drobning (2007) 349. oldal 
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IV. 5. Az angol joggyakorlat 

 

Angliában, Írországban, Skóciában és Hollandiában gyakran használják az „abuse”235 szó 

helyett a „fraud” szót. A „fraud exception”, azaz a csalás „kivétel-szabálya” nem 

alkalmazható, ha a kedvezményezett az igénybejelentés után szembesül azzal a ténnyel, hogy 

a személyi biztosíték feltételei nem állottak be.236 

 

Angliában a biztosítéknyújtót a kedvezményezettnek történő fizetéstől az a bírósági végzés 

tarthatja vissza, amelyet akár a nyitó, akár maga az adós kezdeményezhet, feltéve, hogy a 

csalárd igénybevétel nyilvánvaló és egyértelmű bizonyítékokon nyugszik. Minden olyan 

bizonyíték elfogadható, amelyet a törvény egyébként is megenged, például a tanúvallomás. A 

jogalkalmazó megköveteli a csalás magas szintű bizonyítottságát, azaz ahhoz, hogy egy nyitó 

a „fraud rule”-ra hivatkozhasson, „a csalásnak nyilvánvalónak, egyértelműnek vagy 

megalapozottnak kell” lennie. 

 

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságban a standby L/C-k alkalmazása nem olyan 

széles körben elfogadott, mint az Egyesült Államokban vagy Kanadában, az angol 

joggyakorlatot csak tömören, a legtöbbet meghivatkozott esetek alapján érdemes bemutatni, 

hozzátéve, hogy az alább ismertetésre kerülő bírói döntések minden „letter of credit”-re 

érvényesek, ugyanakkor nem kifejezetten a standby L/C-t vizsgálják. 

 

Az angol jog fejlődése a Sztejn v. Henry Schroeder Banking Corporation esetére alapozódik, 

amely Shientag bíró világhírűvé vált döntését és indoklását tartalmazza első ízben kijelentve, 

hogy „ az eladó és a vevő közötti elsődleges szerződéstől a „letter of credit” független….A 

nyitó bank ahhoz adja hozzájárulását, hogy okmányok, és nem áruk bemutatására fizet. Ez a 

szabály nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a „letter of credit”, mint kereskedelem-finanszírozó 

eszköz hatékonyan megőrződjön.” Az adott jogeset sajátos körülményeit vizsgálva, Shientag 

bíró az alábbi következtetésre jut: „A jelen perbeli indítványban  azt kell alaptételnek 

elfogadni, hogy az eladónak nem is állt szándékában a vevő által megrendelt árut leszállítani. 

Egy ilyen helyzetben, ahol a bank figyelmét - mielőtt még bármely váltó vagy okmány fizetés 

végetti benyújtása megtörtént volna - az eladó csalása vonta magára, és a banknak a „letter of 

                                                 
235 Visszaélésszerű, jogtalan 
236 Drobning (2007) 348. oldal 
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credit”-ben tett kötelezettségvállalására vonatkozó függetlenségi elv nem kerülhet oly módon 

kiterjesztésre, hogy az megvédjen egy lelkiismeretlen eladót.” 

 

A Discount Records v. Barclay Bank237 ügyben, amely 1975-ben történt a felperes vevő azt 

állította, hogy azok a csomagok, amelyeket a francia eladó szállított, a megrendelt áru mennyiségének 

töredékét tartalmazták. A konténerek egyébként vagy üresek voltak, vagy szeméttel voltak teletömve. 

A felperes ezért ideiglenes letiltásért folyamodott, hivatkozva a fent idézett ügyre, amelyben a bírói 

döntés teljesen azonos tényállásra alapozódott. A feltételezhetően csalárd módon eljáró eladó a „letter 

of credit”-hez csatolt  váltó leszámítolásával időközben már „pénzéhez is jutott”.  

Elméletileg minden adott volt egy letiltó végzés kiadásához, a bíróság azonban ezt mégis 

megtagadta. 

 
1978-ban a Harbottle v. National Westminster Bank238 ügyben, az angol eladó egy egyiptomi 

vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben vállalta, hogy a vevő javára egy igazolt 

garancia megnyitásáról gondoskodik. A National Westminster Bank a teljes vételár 5%-ára 

nyitotta meg a garanciát, majd amikor azt a vevő igénybe kívánta venni, az eladó pert indított, 

azt állítva, hogy a vevő csalárd módon jár, mert igénybejelentésének semmilyen jogalapja 

sincs. Az eljáró bíró a kérelmet elutasította, és kijelentette, hogy a bíróságoknak nem tisztjük, 

hogy a bankok visszavonhatatlan kötelezettségvállalásába beleavatkozzanak. 

 

Még ugyanebben az évben az Edward Owen Engineering v. Barclay Bank239 esetben az eljáró 

bíró a „fraud exception” kivételszabályát a következőképpen interpretálta: „Az adott ügy 

[Szetjn v. Schroeder] arra mutat rá, hogy ez egy kivétel a szigorú szabály alól. A banknak 

nem kell fizetnie a credit alapján, ha tudja, hogy az okmányok hamisak, vagy ha olyan 

körülmények között jelentettek be csalárd módin igényt, amelyben nem volt jogalap a 

fizetésre….Azok a körülmények, amelyek feljogosítanak egy bankot, hogy ne tegyen eleget a 

lehívásnak csak olyanok lehetnek, amelyek alapján egyértelmű és nyilvánvaló a bank 

számára, hogy a vevő bűnös a csalárdság tárgyában.” 

 

A sokat idézett United City Merchant v. Royal Bank of Canada,240 1982-es ügyben, az eljáró 

Lord Diplock bíró kifejtette: „az igazoló bank és az eladó szerződéses kötelezettségeinek 

függetlenségét kimondó általános elv alól, csak egy megalapozott kivétel van, nevezetesen az 

                                                 
237 Lsd. Bírói ítéletek 
238 Lsd. Bírói ítéletek 
239 Tyree (2007) 
240 Leigh (1983) 
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a helyzet, amikor az eladó a credit lehívása céljából csalárd módon nyújt be okmányokat az 

igazoló banknak, mely okmányok kifejezetten vagy hallgatólagosan olyan tényeket 

tanúsítanak, amelyekről az eladó tudta, hogy nem felelnek meg a valóságnak.” 

 

1987-ben a Tukan Timber v. Barclay Bank,241majd a sokszor meghivatkozott Themelo v. West 

ügy jelentett mérföldkövet az angol jogalkotásban. A számtalan ügy közül, amelyek általában 

a „letter of credit fraud” tartalmi jegyeit rögzítették a jelen disszertáció szempontjából két eset 

bírói döntése érdemel kiemelt figyelmet. 

 

A Deutsche Rückversicherung v. Walbrook Insurance242 esetben, 1996-ban az eljáró bíró 

kimondta, hogy „a kereskedelem éltető erejének fenntartása szempontjából teljesen azonos 

értékű, ha a bank van eltiltva a fizetéstől, vagy ha a kedvezményezett számára kerül 

megtiltásra, hogy a fizetési igényét benyújtsa.” 

 

A Türkiye is Bankasi v. Bank of China243 ügy a bank feladatait rögzíti akkor, ha a lehívásban 

csalárdságot lehet vélelmezni. Az eljáró bíró véleménye szerint: „egyszerűen nem a bank 

feladata, hogy azon állítások [illetve csalásra vonatkozó feltételezések] tekintetében, amelyet 

az egyik ügyfél a másikkal szemben elkövet, kutatást folytasson le. Ha az egyik fél azt 

kívánja megalapozni, hogy az igénybejelentés csalárd, neki kell a bank asztalára letennie a 

megcáfolhatatlan bizonyítékot. Egyszerűen nem megengedhető, hogy csupán állítson valamit 

és elvárja a banktól, hogy az ellenőrizze le, vajon ezek az állítások igaza-e vagy sem…Nem a 

bank feladata, hogy a szerződés megszegésére vonatkozó állítások lényegi pontjaira nézve 

vizsgálatot folytasson. Ha másképp járnánk el, akkor az a bankot olyan pozícióba helyezné, 

ahol tényleges [döntő] bíróként kellene eljárnia, amikor eldönti, hogy fizet-e vagy sem. 

Természetesen, ha egy kedvezményezettnek el kell ismernie, hogy nem volt joga az 

igénybejelentésre, az egy teljesen más helyzetet eredményez.” 

 

 

 

 

 

                                                 
241 Bertrams (2003) 410-411. old 
242 Lsd. Bírói ítéletek 
243 Bertrams (2003) 412. old 
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IV. 6. A kanadai joggyakorlat 

 

A kanadai bíróságok elsősorban a bizonyíték(ok) minőségére koncentrálnak, amikor a 

„csalás” miatti kivétel-szabály alkalmazhatóságáról döntenek.  

 

A Bank of Nova Scotia v. Anglica-whitewear Ltd. ügyben,244a bíróság a csalás tényállásának 

megállapításához alapfeltételül szabta, hogy „még a váltó kifizetése előtt a bank tudomása 

szerint elégségesen megalapozott kell, hogy legyen, hogy a [csalást] nyilvánvaló és 

egyértelmű”245 . 

 

A CDN Research & Development Ltd. v. Bank of Nova Scotia246 ügyben egy újabb alappillér 

került rögzítésre, nevezetesen, hogy a tényállás legyen „első ránézésre megfelelően erős” 

(„strong prima facie”).  

 

Sokkal részletesebb, és jobban érthető magyarázatot ad a csalás tényállására Cineplex Odeon 

Corp. v. 100 Bloog West General Partner, Inc. ügyben az eljáró bíró, amikor kifejti az 

alábbiakat:  
„A csalás nem egy egyszerű jogi vita, vagy nézeteltérés a szerződés értelmezésével 

kapcsolatban, akármennyire is egyoldalúnak tűnik ez a vita. A csalásnak tartalmaznia kell 

bizonyos becstelenséget, helytelenséget, csalárdságot. A csalás nem hiba vagy vétség a 

szerződés megítélésében, a csalás valami becstelen, morálisan rossz dolog és rosszindulat … 

amely szükségtelen fájdalmat okoz, az illegális illetve az illegalitás azok a szavak, amelyek a 

[csalással] kapcsolatban valójában helytállóak. Azok az ügyek, ahol a letter of creditre 

benyújtott igénybejelentésről az állítható, hogy „nyilvánvalóan hamisak vagy valótlanok” 

vagy „végképp nélkülözik a jogosságot, (indokoltságot)” vagy amely ügyekben nyilvánvaló, 

hogy „nincs jog a fizetésre”, ezek mind olyan esetek, amelyek kimerítik a „fraud” fogalmát.” 

 

 

IV. 7. Az ausztrál joggyakorlat247 
 

Kevés azon esetek száma, amelyek iránymutatást tartalmaznak a standby L/C-k körében 

elkövetett csalás, illetve a csalárdság tárgykörében. 
                                                 
244 Xiang, Buckley (2003) 
245 Clear and obvious 
246 Xiang, Buckley (2003) 
247 Browne (1999) 



 150

Általánosságban elmondható, hogy a csalás két fő típusát különböztetik meg, a szándékos 

csalást illetve durva jogi csalást.248 

 

A szándékos csalárdság alapvetését a Contronic Distribution Pty. Ltd. v. Bank of New South 

Wales249 ügyben rögzítette a letiltó végzést kibocsátó bíró: „Úgy tűnik a számomra, hogy az 

esetet egy egyszerű csalásként lehetett elbírálni. Úgy vélem, hogy [maga a lehívás] elegendő 

ahhoz, hogy képessé tegye a [nyitót], hogy felmentést kapjon ezekben a folyamatokban, és 

hogy megállapítsa a [kedvezményezett] oldaláról azt a szándékot, hogy a pénzhez károkozás 

révén jusson, abban a pillanatban, amikor igénybejelentéssel élt. A kedvezményezett ezáltal 

úgy jutna a pénzhez, hogy olyan okmányokat használ, amelyről tudta, hogy hamisak, és 

amelyeket ezen tulajdonságuk okán és szemet hunyva ezek fölött [a hamisságuk fölött 

]nyújtott be.” 

 

A durva jogi csalás tényállása a Hortico (Australia) Pty. Ltd. v. Energy Co (Australia) Pty. 

Ltd.250 ügyben nyerte el körvonalait. Az Energy cég szerződést kötött a Hortico vállalattal egy 

boiler megtervezésére, leszállítására és installálására. A Hortico a szerződés értelmében 

standby L/C-t nyittatott az Energy, mint kedvezményezett javára. Később mindkét fél 

felmondta a szerződést, és az Energy igénybejelentéssel élt, kárainak megtérítése céljából. 

Hortico keresetet nyújtott be ideiglenes letiltó végzés kiadására, azt állítva, hogy a standby 

L/C-t csak a szerződés teljesítésének biztosítékául lehetett volna igénybe venni, de károkra 

nem, ahogy azt az Energy állítja. A bíró a következőképpen utasította el a Hortico keresetét: 

„az olyan kereskedelmi akciókkal kapcsolatban, mint a jelenlegi, a bíróságok következetesen 

alkalmazzák az „el a kezekkel” magatartást, és számomra nem úgy tűnik, hogy a tényleges 

csalás híján bármi is megindokolná ezen bíróság beavatkozását, bár bizonyos esetekben (de 

nem a jelen esetben) előfordulhat olyan lelkiismeretlen magatartás, amely olyan otromba, 

hogy elvezet a diszkrecionális hatalom gyakorlásához.” 

 

A durva jogi csalás megítélésében az Inflatable Toy Co. v. State Bank of New S. Whales251 

ügy hozott újabb fejleményt, amelyben: 

a felperes (azaz a megbízó, a vevő) felfújható műanyag játékok szállítására kötött szerződés, 

és fizetési feltételként „letter of credit”-et nyitott. Egy tételre nézve a felek között nézeteltérés 

                                                 
248 Gross equitable fraud 
249 Xiand (2001) 
250 Ua. 
251 Ua. 
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támadt a szállítási okmányok és azok adatainak tekintetében. A vevő elfogadta az eltéréseket, 

amikor azokra nézve az eladó magyarázattal szolgált, de később meggondolta magát, és 

keresetlevelet nyújtott be a bírósághoz a fizetés megakadályozása végett, amely egy elfogadott 

váltó ki nem fizetésére is irányult. Azt állította, hogy az eladó csalást követett el, amikor 

benyújtotta az okmányokat, amelyekről pedig tudta, hogy nem tartalmaznak valós adatokat. 

Az  ausztrál bíróság a Sztejn, a Hortico és az egyéb jogeseteket is felhasználta, amikor 

megállapította: „…bölcsebb nyitva tartani a lehetőséget, hogy a lelkiismeretlen magatartás 

[megalapozza] a kivételt.”  

 

Erre a jogalapra hivatkozva teljesen elutasító álláspontot foglalt el a bíróság a sokat idézett 

Olax Focas Pty. Ltd. v. Skodaexport Co252. ügyben.  

A Skodaexport, mint fővállalkozó szerződést kötött az Olex Focas céggel, mint 

alvállalkozóval egy Indiában létesülő olajvezeték beruházáshoz szükséges telekommunikációs 

rendszerek szállítására. Skodaexport beleegyezett abba, hogy a szerződéses ár 15 %-át 

előlegként megfizeti, amelynek esetleges visszafizetésére az Olex Focas-nak „előleg 

visszafizetési garanciát” kellett nyittatni. Ugyanakkor az Olex Focas, mint szállító arra is 

köteles volt, hogy „jó teljesítési garanciát” nyújtson a Skodexport, mint kedvezményezett 

számára, a teljes szerződéses érték 10 %-ának erejéig. Mindegyik garancia „első fizetési 

felszólításra szólt,” és megengedte a részigénybevételt is. Amikor a felek között vita támadt a 

Skodaexport állítólag azzal fenyegette meg az Olex Focas-t, hogy ha az nem fogadja el a 

feltételeit, akkor lehívja a standby L/C teljes összegét.  

Erre az időre az Olex Focas már szinte csaknem az egész előleget visszafizette, és - állítása 

szerint - a teljes berendezés 95 %-át leszállította, valamint a tervezés, illetve az egyéb 

szolgáltatások 78 %-át teljesítette.  

Az Olex Focas „közbenső azaz ideiglenes végzés („interlocutory injuction”) kiadását 

indítványozta, hogy megakadályozza a bankgaranciák kifizetését, kijelentve, hogy:  

a) a Skodaexport-nak az a magatartása, mely a fenyegetésben öltött testet, csalárd, 

hiszen nincs jogalapja a garanciában foglalt összeg lehívására;  

b) ugyanakkor a fenyegetéssel a Skodaexport az 1974-es Trade Practices Act 51AA 

paragrafusa értelmében tisztességtelen (lelkiismeretlen) magatartást tanúsított.  

Az eljáró bíró az angol joggyakorlat hagyományos felfogását követte, amikor kijelentette, 

hogy az igazolt és visszavonhatatlan „letter of credit” függetlensége nem csorbítható, csak ha 

„a csalás egyértelmű” esete áll fenn, amelynek tényéről a banknak a fizetés pillanatában 

egyértelmű tudomása van, illetve, ha hamisított okmányok kerültek benyújtásra, vagy a 

mögöttes szerződés törvénytelensége állapítható meg.  

                                                 
252 Browne (1999) 
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Majd hozzáfűzte: … „Én nem kezelném a nagyfokú tisztességtelenséget, a csalás híján olyan 

[ténynek], amely alapot szolgáltatna a letiltásra.” 

 

A fentiek értelmében, ma Ausztráliában csak a szándékos csalás minősül elégségesnek a 

függetlenség alóli kivétel szabály alkalmazásához. 

 

 

IV. 8. Javaslat az ISP 98 új „fraud exception” szabályára 

 

A fent ismertetett szabályozások és esettanulmányok alapján megfontolásra érdemesnek 

tűnik, hogy az ISP 98 szokvány szövege, egy új „Rule 11.” pontban  az alábbiak szerint 

kerüljön kiegészítésre. Először a „material fraud” fogalmát célszerű meghatározni: 

 

11.01. Érdemi visszaélésnek, csalásnak kell tekinteni, ha 

a) Bármely benyújtott okmány hamisított; 

b) Ha bármely benyújtott okmány bármely adata hamisított; 

c) Az adott okmányt csalással szerezték; 

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 rosszhiszmű 

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; 

 

11. 02. 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 kerülő bizonyítékoknak olyan mértékben nyilvánvalóknak, és 

egyértelműknek kell lenniük, hogy egy azonnali bírói döntést lehetővé tegyenek; 
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b) Szubjektív megállapítások, így különösen tanúvallomások vagy a kérelmező 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;253 

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

belül el kell bírálni; 

 

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

végzésben foglalt határidő elteltét követő banki munkanapon a nyitó fizetési kötelezettsége 

beáll. 

 

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

minden a szerződésszegő magatartásából eredő kárért és költségért valamint a nem fizetés 

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

meghatározott késedelmi kamatot megfizetni. 

 

11. 05. A letiltó végzés minden érintett félre nézve kötelező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

11.06. Nem kezdeményezhető letiltás, nyilvánvalóan lényegi csalás esetében az igazoló 

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

jóhiszeműen eljárva, úgy szerezték meg a standby-ban foglalt összeg követelésének a jogát, 

hogy azért megfelelő értéket adtak cserébe illetve, ha nem tudtak illetve kellő gondosság 

mellett eljárva nem is kellett tudniuk arról, hogy a tranzakcióban a 11.01. pontban 

meghatározott bármely körülmény fennáll. 

 

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

alárendelődik. 

 

 

 

                                                 
253 A szerző a jelen pont megfogamazása során igyekezett figyelembe venni a váltóperekre érvényes eljárási szabályokat, és 
éppen a nemzeti jogok eltérő rendelkezései miatt nem tesz javaslatot arra, hogy a letiltó végzés meghozatalakor a szóbeli 
tárgyalást célszerűnek tűnik mellőzni; 
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IV. 9. „Prime Bank Instruments”254 csalás 

 

A standby L/C-ben oly nagy szigorral védelmezett függetlenség és az instrumentum 

átruházhatóságának sajátos szabályai szinte felkínálják, hogy az ún. „prime bank instruments” 

jellegű csalások központi szereplőjévé váljon. Az ilyen típusú, nemzetközi méreteket öltő 

csalás-sorozatok arra épülnek, hogy a csalók el tudják hitetni az „ügyfeleikkel”, hogy - 

tekintettel a a függetlenség elvére - a standby L/C-ban foglalt lehívási jog majdnem 

„készpénz”-nek minősül , és ez által a lejáratkor szinte korlátlanul igénybevehető. 

Ugyanakkor állításuk szerint a standby L/C-ben foglalt összeg „de jure” a kedvezményezett 

„tulajdonát képezi”, olyan vagyoni értéket, amellyel szabadon lehet rendelkezhet, amelyet 

bármely kedvezményezett saját belátása szerint eladhat, vagy megterhelhet. 

 

Ugyanakkor a standby L/C-ek esetében a csalárd lehívás, a hamisított okmányokkal255 

megkísérelt igénybevétel mellett megjelenik a csalásnak egy szofisztikáltabb, 

professzionálisabb formája is.  

 

Ezekben az esetekben a csalók a standby L/C speciálisan egyedi tulajdonságaira, de 

különösen jogilag erősen védett biztosíték jellegére építenek föl - általában több éves 

előkészítő munka után - milliárd dolláros csalásokat. Ilyenkor nem elsődlegesen a bankok a 

közvetlen károsultak, hiszen ezek az intézmények kellően felkészült apparátussal, illetve 

megbízható információs csatornákkal rendelkeznek ahhoz, hogy elkerüljék az ilyen 

támadásokat, hanem a közepesen jómódú, kisebb vagyonnal és megtakarítással rendelkező 

magánszemélyek, akik az átlagos banki kamat fölötti hozamhoz szeretnének hozzájutni. A 

bankok tisztségviselői az esetek túlnyomó többségében akaratuk nélkül, de sajnálatos módon 

tevőlegesen és készségesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a bűnözők terve megvalósuljon. 

Hasonlóan jószándékú, de „pokolra vezető” támogatást nyújtanak az ügyvédek, 

könyvszakértők, akiket éppen nagy szaktudásuk, és szakmai illetve társadalmi 

megbecsültségük miatt választanak ki, hiszen ők olyan személyek, akikben az „ügyfelek” 

bíznak, és akiktől elhiszik, hogy az általuk közvetített „befektetések” vagy pusztán 

„befektetők” ajánlatai szakmailag és jogilag is kifogástalanok.  

 

                                                 
254 Board of Governors Federal Reserve System (2002) 
255 Lsd. 9. melléklet 
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A csalás a standby L/C olyan „alap-sajátosságaira” építkezik, amelyet általánosságban 

mindenki ismer, de – talán éppen ezért – a szakemberek egy kicsit felületesen ismerik, illetve 

összemossák más pénzügyi instrumentumokkal, így különösen a kereskedelmi hitellevéllel.  

 

Az egyik ilyen speciális jellemző, hogy az Egyesült Államok joga szerint nemcsak 

pénzintézetek, de magánszemélynek és vállalatok is kibocsáthatnak standby L/C-t. A konkrét 

jogszabályi megengedettségről valószínűleg csupán néhány amerikai számviteli és adójogi 

szakértő rendelkezik megbízható tudással, de a „fél információ” így is elégségesnek bizonyul 

ahhoz, hogy a „piacon” megjelenjenek a „gazdag és tőkeerős amerikai családok” által 

kibocsátott standby L/C-k.  

 

Az is „közismert tény”, hogy a standby L/C „diszkontálható”. Még a szóhasználat sem 

véletlen, hiszen a „discount” fogalma a „letter of credit”-eket valaha elválaszthatatlanul kísérő 

váltók jellemzője. Miután a napjainkban kibocsátott standby L/C-k között sok az ún. clean 

standby L/C, a csalók szinte „joggal” állíthatják, hogy a váltóforgatás általános szabályai 

szerint bárki megszerezheti az ilyen típusú standby L/C-ben foglalt „pénzkövetelés” jogát. 

Indoklásuk szerint egyrészt azért, mert a nyitó elfogadványa256 üresen is forgatható és 

ilyenkor a váltó mindenkori birlalójának keletkezik joga a lehívás érvényesítésére. Másrészt, 

– és ez az érv sokkal nagyobb súllyal esik latba - mert az amerikai váltótörvény szerinti jogos 

váltóbirtokost,257 ha értéket adott a váltóért cserébe, megilleti az a jog, hogy teljes körű 

védettséget élvezzen bármely olyan személlyel szemben, aki őt megelőzően volt a váltó 

birtokosa.  

 

Valójában ahhoz, hogy ez a privilegizált helyzet ténylegesen létrejöhessen, még két további 

feltétel együttes teljesülésére is szükség van: egyrészt jóhiszeműen eljárva kell ezen váltóért 

értéket adni, másrészt olyan időpontban, amikor a váltóbirtokos bizonyítottan nem volt 

tudatában semmiféle csalásnak a tranzakciót illetően.  

 

A bűnözők argumentációjában ez az utóbbi két kondíció „természetesen szóba sem kerül” egy 

olyan tárgyalás során, amikor vételre ajánlanak föl „clean standby-okat”, hiszen az üzlet 

általában jó hírű, elismert ügyvédi irodákon keresztül köttetik, kiváló és nagy tekintélynek 

örvendő könyvszakértők, brókerek, bankárok közreműködésével.  

                                                 
256 Egy elsőosztályú bank elfogadványát illetve saját váltóját bármely pénzintézet szívesen diszkontálja 
257 Holder in due course, az angolszász váltójog szerint 
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Sajnálatos módon még egy további kitétel is elhallgatásra kerül, nevezetesen az, hogy akár 

kíséri a standby L/C-t váltó, akár nem, a standby L/C-ban foglalt lehívási jog átruházásához 

kell a kibocsátó előzetes engedélye.  

 

Még mélyebben és tüzetesebben megvizsgálva ezt a problematikát, jól érzékelhető, hogy a 

csalások az „assignement”, a „negotiation” és a „transfer” szavak összemosható 

jelentéstartalmára épülnek, különösen azon ügyfelek, és bekapcsolt közreműködők esetében, 

akiknek az anyanyelve nem angol és akik nem amerikai vagy angol pénzügyi jogot hallgattak, 

angol nyelven.  

 

Még az ICC által kidolgozott UCP is bizonyos mértékben hozzájárult az egyes fogalmak 

körvonalának elmosódásához.  

 

Ha igaz lenne, hogy a standby L/C-k korlátozás nélkül adhatók-vehetők egy egyszerű 

váltódiszkontálással, amely mögött de facto és de jure a „demand” átruházása húzódik meg, 

akkor ez az instrumentum személyi biztosíték jellegének megsemmisülését jelentené. Hiába 

tartozik egy váltó a standby L/C-hez és hiába igaz az is, hogy a standby L/C kvázi absztrakt 

jogviszonyt, ettől még az instrumentum nem lesz színtiszta pénzkövetelést megtestesítő 

értékpapír, illetve nem veszíti el az alap jogi természetét, nevezetesen azt, hogy a standby L/C 

valamely előre jól körülírt esemény bekövetkeztére, vagy be nem következtére fizetést ígérő 

szerződés.  

 

Másképp fogalmazva: mindig léteznie kell egy olyan érdeknek, illetve kockázatnak, amelynek 

a biztosítására a standby L/C kibocsátásra került. Bármely új kedvezményezettnek azt kell 

tudni bizonyítania, hogy a feltételül állított esemény az ő érdekkörében merült föl és ennek 

alapján jogilag elismert érdeke keletkezett a nyitó ígéretének lehívására. Természetes módon 

ezt a jogalapot a kibocsátónak előzetesen meg kell ismernie, el kell fogadnia, és az 

igénybevételhez az engedélyét meg kell adnia. Egyidejűleg sok apró technikai részletnek is 

teljesülnie kell, így például az eredeti okiratot be kell mutatni, a kedvezményezett személyét 

be kell tudni azonosítani, hiszen a nyitónak a standby L/C kifizetése után, a megbízóval való 

elszámolás keretében meg kell tudni indokolnia, hogy miért éppen ennek a 

kedvezményezettnek fizette ki a megbízó pénzét.  
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Határozottan ki kell mondani, hogy a standby L/C nem „document of title”, azaz nem 

értékpapír, hanem egy szerződés és bár kereskedelmi ügyletek és kölcsönfelvételek 

finanszírozására is használják, mégsem befektetési forma, amellyel tőkét lehetne 

gyűjteni.  

 

A jogcímmentes átruházás lehetetlenségéhez még további két érvet is föl kell sorakoztatni. 

a) Először is, kizárólag az amerikai törvény rendelkezik úgy, hogy a jóhiszeműen 

eljáró igazolót, illetve a jóhiszeműen eljáró és a standby L/C-ért értéket adó 

kijelölt személyt, minden körülmények között megilleti a standby L/C-ban foglalt 

összeg lehívásának joga, és annak teljesítését a nyitó nem tagadhatja meg.  

b) Másodszor ezek a személyek a fenti privilegizált jogukat a kibocsátótól 

származtatják,258azaz nem szabadon döntenek a „diszkontálásról”. Más személyt 

ilyen jog nem illet meg 

 

Azt is fontos megjegyezni, hogy bár a standby L/C-k a nevükben „letter of credit”-ek, de 

sohasem lehetnek „freely negotiable” instrumentumok, még akkor sem, ha esetleg az UCP-

nek alávetve kerültek volna kibocsátásra. 

  

Sokszor mondják, hogy egy „garancia pont annyit ér, mint az a személy, aki adja”. 

Ebben a mondatban kristályosodik ki a lényeg, azaz a garancia személyhez kötöttsége.  

Az a személy, aki egy garancia „levélben”259 a fizetési kötelezettségét szavatolja, nem 

általában, és nem bármely személy felé, és hovatovább nem bármilyen alapon áll jót, hanem 

egy konkrét személy felé, mely személynek a fizetés való valósi jogalapját, magától 

értetődően joga és egyben kötelessége megvizsgálni, vitatni, illetve kétsége esetén tagadni.  

 

A kereskedelmi hitellevél ezzel szemben azért lehet „freely negotiable” instrumentum, mert 

az igénybevételéhez többnyire olyan teljesítést igazoló okmányok szükségeltetnek, amelyek 

tulajdonjoga megszerezhető (például „bill of lading” vagy a közraktárjegy). Röviden 

összefoglalva: bárki szabadon adhat értéket az ilyen dokumentumokért, azaz negociálhat, 

mert biztos lehet abban, hogy az okmányokért pénzt (vagy értéket) fog adni az a személy, 

akinek az okmányokban megtestesített árura szüksége van.  

                                                 
258 A kijelölés révén 
259 A levéli nyitás ma már érdekes módon többször fordul elő csalássorozatban, mint valós ügyleteben, tekintettel arra, hogy a 
bankok ma a SWIFT rendszert használják; 
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Mindezen bevezető után álljon itt a csalás működési modelljének rövid vázlata.  

 

Az ICC, amikor pénzügyi instrumentumokra épített csalásokról készített tanulmányában az 

ilyen eseteket jellemzi, frappánsan úgy fogalmaz, hogy: „If it walks like a duck, talks like a 

duck and looks like a duck, it probably is a duck”260. 

 

A csalások általános jellemzője a sejtszerű építkezés, amelynek tradíciói és technikája a 

kémhálózatok építésének világába vezet. Ez a sejtszerű építkezés megakadályozza, hogy a 

csalást ténylegesen irányító és mozgató személyek kilétére valaha is fény derüljön, hiszen ha 

az adott közreműködőt (ügyvédet, brókert, könyvszakértőt) kikérdezik, a lineáris felépítés 

miatt általában csak egy kontaktszemélyt (vagy egy jogi személyt) tud megnevezni. Ez a 

módszer azért is hasznos, mert az egyes szereplők sohasem kaphatnak teljes képet a 

„befektetésekről”, így minimális annak veszélye, hogy bárki időben és különösen 

bizonyítható módon felismerje a csalást. A rendszer felépítése és felszámolása is rendkívül 

gyors és hatékony. 

 

A célcsoport, akik számára a „standby L/C”-re alapozódó „befektetési lehetőséget” az eddig 

felderített esetek szerint felkínálták, többnyire magánszemélyekből, SME cégekből, 

alapítványokból, egyházi szervezetekből, kisebb magánbankokból, esetleg biztosítókból állt. 

Érdekes módon nem csak ilyen „ügyfelek”-re vadásznak a pénzügyi bűnözők, hanem olyan 

személyekre is, akik örökséghez jutottak, illetve akik jogilag nem tökéletesen védhető módon 

szerezték a vagyonukat - talán adót titkoltak el - azaz mindenképpen olyan befektetésre van 

szükségük, amelyre nem láthat rá az adóhatóság. A szervezés első fázisában, amikor a 

„befektetés” még hozamot is termel, az elsődleges célcsoportot azonban olyan személyek 

alkotják, akik tekintéllyel és vagyonnal rendelkeznek, akikről a „kisbefektetők” el fogják 

hinni, hogy pénzüket kizárólag biztos megtérülést garantáló programokba helyezik ki, és 

akikről feltételezik, hogy egy ilyen kihelyezés előtt teljes körű, leellenőrzött információval 

rendelkeznek a „befektetés” természetét illetően.  

 

                                                 
260 ICC Special Report; „Ha úgy totyog, mint egy kacsa és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor ez valószínűleg egy kacsa.” 
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Miután a rendszer építésének kezdetén az első és általában közismertségnek örvendő ügyfelek 

tényleg kézhez vehetik a kamataikat, esetleg „ki is szállhatnak” az üzletből, a pozitív 

tapasztalás és az abból eredő „szájhagyomány” garantált.  

 

Mindkét célcsoport különleges előnye, hogy amikor a bűnözők lecsupaszítják a számlákat 

(általában rövidebb idő alatt, mint 24 óra), akkor ezek a személyek a szégyen vagy a félelem 

okán szinte bizonyosan nem fordulnak a rendőrséghez.  

 

A rendszer kiépítése több évig tart, és jelentős „előfinanszírozást igényel”, hiszen nemcsak az 

informátorokat, az irodahelyiségeket, az alkalmazottakat és a „vállalati” működés összes 

költségét kell fizetni, hanem az első „befektetők” kamatait is. 

 

A csalárd befektetési programok leggyakrabban jól hangzó nevek alatt bukkantak föl az 

elmúlt években, elsősorban az Egyesült Államokban, és Kanadában, ahol a standby L/C 

viszonylagos elterjedtségnek örvend. Csak felsorolásszerűen, néhány kedvenc nevet 

megemlítve:„roll program” vagy roll programme”, „high yield investment program” vagy 

„bank debenture trading program.”  

 

Új célpiacként tűnik föl Kína, a kelet-európai országok és Oroszország.261 

 

A „befektetési program” központi eleme, hogy a „prime banks”262, vagy a „top 100 world 

banks” vagy a „top 25 European banks” által kibocsátott, milliárd dolláros összegeket 

képviselő standby L/C-ket, a lejárat előtt diszkontált áron, az eredeti értékének 70-80 %-ért 

lehet megvásárolni az ún. „worldwide secret exchange”263pénzügyi piacon.  

 

A Federal Reserve minderről a hivatalos honlapján így számol be:  

„A csalások közös jellemzője, hogy különösen nagy megtérülést ígérnek, teljesen 

rizikómentesen, miközben megkövetelik a titkosság magas fokát.”264 A „secrecy” azt is 

jelenti, hogy az „ezekkel a pénzügyi eszközökkel való kereskedés a titkos piacon történik és 

az [áldozat] [hétköznapi] bankárja,265 vagy befektetési tanácsadója nem fog róla tudni, mert a 

                                                 
261 A szerző már Magyarországon is beleolvashatott több ilyen befektetési programba. 
262 Első osztályú bankokra kívánnak ez által utalni 
263 Olyan tőzsdét kíván jelezni, amelyen csak kivételezett személyek vehetnek részt, és amelyik bár bejegyzetten, de mégsem 
nyilvánosan működik 
264 High degree of secrecy 
265 Azaz nem a beavatottak körébe tartozó banktisztviselő 
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világon csak néhány kiválasztott embernek lehet erről információja, és az a lehetősége, hogy 

ebben a titkos kereskedési programban részt vehessen, és ha az ügyfél bármilyen információt 

is kiszivárogtatna, akkor a befektetést kínáló cég részvételét azonnal felmondanák”.  

 

Tovább folytatva a csalás természetrajzát, a Federal Reserve figyelmezteti a potenciális 

áldozatokat, hogy a bűnözők azt is állítják, hogy a létrehozott „befektetési csoport” tőkéje 

abszolút biztonságban van, azt elveszíteni nem lehet, mert azt egy ún. escrow számlán 

kezelik, megbizható jó nevű és kifogástalan hírű ügyvédi irodák. A bűnözők ennek 

megfelelően „investment” vagy „borrowing agreement”-eket266tesznek le a potenciális áldozat 

asztalára, amelyeket ténylegesen elismert ügyvédi irodák állítanak össze úgy, hogy gyakran a 

leghalványabb sejtelmük vagy gyanújuk sem merül föl az ügylet valódi természete felől.  

 

A feltárt esetekben sajátos nyelvi kifejezések is felbukkannak, mint például „conditional 

SWIFT,”267 vagy „key tested telex”,268 „pay order”,269 „funds of good, clean, clear and non-

criminal origin”.270 Ez utóbbi „szerződéses kikötés” azt kívánja „biztosítani”, hogy a 

programba befektetett pénz „kizárólag tisztességes” forrásból származzon, azaz a befektetni 

szándékozónak a „büntetőjogi” felelőssége teljes tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a 

pénze sem pénzmosásból, sem egyéb tisztátalan (például adócsalás) forrásból nem származik.  

 

A „befektetési tanácsadók” nem sietik el a tárgyalásokat, azok akár több hónapig is 

elhúzódhatnak,271mert a bűnözők biztosak akarnak abban lenni, hogy a „befektető” teljes 

mértékben azonosul a programmal és a „befektetési szerződésben” foglaltakat 

mindenféleképpen biztosan be fogja tartani.  

 

Az ilyen szerződéseknek két fontos és egyben jellemző szakasza is van. Ezek a szeződéses 

kikötések olyan különös rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek első ránézésre hétköznapinak 

és az üzleti életben általánosan elfogadottnak tűnnek.  

 

                                                 
266 Befektetési vagy kölcsönszerződések 
267 Feltételes SWFIT üzenet 
268 Kulcsolt telex 
269 Fizetési utasítás vagy meghagyás 
270 Nem bűnügyből származó tiszta pénzalap 
271 egy-egy megszakadt kapcsolatot akár többször is újraindíthatnak, újabb és még kedvezőbb befektetés felajánlásável 
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Az első az ún. „non-circumvention and non-disclosure agrrement/clause”,272 amely megtiltja a 

befektetőnek, hogy a szerződést bármely harmadik személynek megmutassa, vagy arról – a 

bűnözők jelenléte nélkül – bárkivel is beszéljen. Ha a „befektető” megszegné ezt a szabályt, 

akkor azonnal kizárná magát a befektetés nyújtotta „kivételes lehetőségből”.  

A „befektetési szerződésben”273 gyakran utalnak ICC szokványokra, így például az ICC 3033 

vagy 3034, illetve a „Non-circumvention and non-disclosure Agreement Rules/Publications” 

elnevezést viselő szokványra, amely sohasem létezett. Igaz viszont, hogy az ICC 2000. 

januárjában, 619. sorszám alatt ténylegesen publikálta az „ICC Model Occasional 

Intermediary Contract” című kiadványát, amelyben a kereskedelmi közvetítői 

tevékenységekkel kapcsolatban (ilyenek például a terület alapú disztribúciós szerződések) az 

egyik fejezetben hasonló kikötéseket illetve ajánlásokat fogalmazott meg. 

 

A második fontos „szerződéses kikötés” az ún. „power of attorney”, amely a tisztességes 

kereskedelemben egy ismert és ártalmatlan okmány, egy ügyvédi meghatalmazás. A 

csalásban arra használják, hogy a „befektetési számlára” átutalt összegeket a bűnözők tovább 

utalhassák, míg azok többszörös áttételeken keresztül el nem érik a kívánt bankszámlát. Ha az 

áldozat lelkileg már teljesen „involválódott” a csalásba, akkor már nem kérdőjelezi meg a 

fenti két „szerződéses kikötés” értelmét és szükségességét.  

 

A csalás méreteire nézve szolgáljon itt egy példa az ICC idézett kiadványából: „…egy 

alkalommal egyidejűleg 3.500 egymástól független befektetői program futott, amelyben 3.500 

bankszámlát nyitottak (a „power of attorney”-k segítségével), és kb. 8 millió amerikai dollár 

értékű befektetési lehetőséget kínáltak.”  

 

Az Egyesült Államok jegybankja 1993-ban adta ki az első olyan tájékoztató anyagát az ún. 

befektetői csalásokról,274amelyben felsorolta azokat a jellemző ismertetőjegyeket, amelyekről 

az ilyen jellegű csalások jól felismerhetők.  

 

A „high yield investment” csalások sajátos elemeként jelenik meg, hogy a „befektetőknek” 

különféle „humanitárius projektekbe” kell visszaforgatniuk a rendkívüli hozam egy előre 

meghatározott százalékát. A „befektető” csodálatosan kivitelezett, web-oldalakkal 

                                                 
272 Titoktartási záradék 
273 Amely öltheti egy közös vállalat létrehozásának formáját is, vezető tisztséget ajánlva föl a „befektetőnek” 
274 Warning Concerning Prime Bank Notes, Guarantees and Letter of Credits and Similar Financial Instruments 
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megtámogatott marketing anyagokból döntheti el, hogy melyik humanitárius program 

bankszámláját adja meg előre a szerződésben. Választhat AIDS-ben szenvedő vagy éhező 

gyermekeket támogató, esetleg a gyermek-prostitúció ellen küzdő programok között.  

 

A magas ügynöki illetve közreműködői díj tipikusan azon beruházási-hitel illetve 

kölcsönígéretek velejárója, amelyekkel azt a kisvállalkozói, családi vállalkozói kört célozzák 

meg, akiknek a bankok nem, vagy csak nagyon szigorú feltételek, és több hónapos ügyintézés 

után, nyújtanak hitelt. 

 

Érdekes a megvásárolni kívánt standby L/C-k lejárata is, mert a csalásban résztvevő 

instrumentumok gyakran „one year and one day”275 időtartamúak és a nyitó bank részéről 

„master commitment”276 nyilatkozatokat is tartalmaznak, amelyek a „commitment holder”277-

ek, mint egyedüli felhatalmazott „trader”278-ek, közvetítésével kerülnek a piacra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
275 Egy év és egy nap lejáratúak. 
276 Elkötelezettségi minta nyilatkozat 
277 Az ilyen nyilatkozat gazdája 
278 Az a kereskedő, aki a titkos piacon adja illetve veszi a standby L/C-ket 
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Összegzés 
 

1. A kutatás tudományos eredményei 
 

A nemzetközi kereskedelemben kialakított szokványok (írott és rendszerezett szokásjog) 

természetes célja, hogy a gyakorlatban létező megoldásokat általánosítsa és egységesítse. 

Olyan kompromisszum létrehozására törekszik, amelynek talaján a felek cselekvési 

szabadságukat korlátozva, illetve bizonyos döntési jogukat a másik félnek átengedve, képesek 

a lényegi kérdésekben konszenzusra jutni.  Az ISP 98 szokvány is ilyen híd a 

kedvezményezett és a nyitó, illetve az igazoló bank között. A standby L/C 

szabályrendszerében azonban két nem kívánatos tendencia is érvényre jutott. Egyrészt a 

szokvány rendelkezései alapvetően finanszírozói szemszögből, másrészt az okmányos 

meghitelezés gondolatvilágában születtek. Ugyanakkor a szokvány megalkotói a 

„hatáskörükön” is túlléptek, és behatoltak a nemzeti polgári és pénzügyi jogok 

„felségterületére”, amikor olyan rendelkezéseket hoztak létre, amely a kedvezményezettet 

bizonyos jogainak gyakorlásából kizárja, miközben a nyitó és az igazoló felelősségre vonási 

lehetőségét korlátozza. Mindez félreértések és jogviták forrásává vált. Bár az ISP 98-ban jól 

érzékelhetően jelen van az az igény, hogy a részes felek jogaira és kötelezettségeire nézve – 

akár a nemzeti jogokra is kihatóan – szabályokat fogalmazzon meg, mégis a standby L/C jogi 

alapjainak definiálásától a szokvány tudatosan távol tartja magát.  

 

A disszertáció a főtézisek felállításával és bizonyításával az instrumentum jogi természetét, 

belső szerkezetét kívánta meghatározni. A kiegészítő és a módosító javaslatai azonban nem 

szűkíthetők le kizárólag a szokvány alkalmazási területeire. A kutatás következtetései 

lehetővé teszik azt is, hogy kimunkálásra kerüljön az akkreditív jogi terminológiája, és a 

magyar polgári jogba történő integrációja is.279Az értekezés megállapításai elősegíthetik a 

standby L/C-nek az egyes nemzeti jogokba történő beillesztését, oly módon, hogy feltárják a 

szokvány rendelkezései és különösen a német-római jogrendszerek megoldásai közötti 

diszharmóniát. A dolgozat gondolatai hozzájárulnak a bankgaranciában megtestesülő 

jogviszony pontosabb megértéséhez, és ezáltal a magyar Polgári Törvénykönyv 

                                                 
279 A PTK. jelenleg folyó revíziójakor a magyar pénzintézetek ez az igény már határozott formában jelent meg. 
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megújításához280, a személyi biztosítékokra vonatkozó rendelkezezések modernizációjához. 

Tágabb értelemben az értekezés javaslatainak lényege a bankgaranciákra, illetve a 

bankkezességekre vonatkozó szemléletmód megváltoztatásában ragadható meg.  

 

A nemzetközi kereskedelemben alkalmazott személyi biztosítékok esetében a cél, hogy a 

mögöttes ügyletben jelenlévő kockázatok allokálja, azaz egy kívülálló, semleges harmadik 

személyre telepítse. A betétesek védelme, a törvényi előírások szigorú követése és a prúdens 

eljárás alapelve arra kötelezi a pénzintézeteket, hogy mindennemű felesleges 

kockázatvállalást kerüljenek. Az a határ azonban, amely a szükséges és indokolt, valamint a 

túlzott kockázatvállalás között meghúzódik, nem definiálható egzaktan. A standby L/C-ből - 

ahogyan a tradicionális bankgaranciákból is - származó veszélyek minimalizálásához sem a 

megtérítési megállapodások, sem a hitel-ekvivalensek meghatározása nem szolgálhat 

kizárólagos eszközül, miután ez a megközelítés szinte észrevétlenül áttolja a független 

kötelezettségvállalásokat a járulékos kötelezettségek, azaz a bankkezességek területétre. A 

jelen értekezés révén lehetővé válik, hogy a pénzintézetek kitekintsenek a hitelezés szigorúan 

szabályozott világából, és az operating risk management területén figyelembe vegyék a 

kedvezményezett eltérő, de mégis respektálandó érdekeit.  

 

A dolgozatban megfogalmazott, az ISP 98 szokvány módosítását célzó új rendelkezések azt is 

elősegítik, hogy egyensúlyba kerüljenek a standby L/C-ben lévő erőviszonyok, és a 

kedvezményezett mindazokat a jogokat élvezhesse, amelyekkel egy egyenrangú szerződő fél 

bír.  

 

Az értekezés a fizetést ígérő nyitó, illetve igazoló bank vállalására, mint szerződéses 

kötelemre tekint, amelyhez a kedvezményezett vállalását (az okmányokkal felszerelt 

igénybejelentést) egyenértékű szolgáltatásként rendeli. A szerző a standby L/C szerződéses 

szerkezetét az alábbiak szerint építi föl: 

 

A kibocsátó ígérete, azaz szolgáltatásai: 

a) Érvényes nyilatkozatot tesz, melynek hatályát valamely esemény bekövetkezésétől 

teszi függővé; 

                                                 
280 A szerző javaslatai elfogadásra kerültek az Új Ptk. 5: 366§-ban, amely már garanciaszerződésről szól; (2009. 01.21-22. 
hatályos állapot) 
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b) Egyértelműen definiálja, hogy e fenti feltétel igazolásaként milyen 

nyilatkozato(ka)t, okmány(oka)t fogad el; 

c) Összegszerűségében pontosan meghatározott fizetési kötelezettségvállalást tesz, 

amelyet; 

d) Egy előre, naptári nap szerint meghatározott határidőig visszavonhatatlannak 

minősít, azaz egyoldalúan lemond a felmondási jogáról; 

e) Fizetési ígéretéről kinyilvánítja, hogy az független attól a kötelezettségvállalástól, 

amelynek biztosítékául létrejött, azaz egyértelműen lemond a megkifogásolás jogáról; 

f) Vállalja, hogy a kedvezményezett igénybejelentésének jogszerűségét csakis formai 

szempontok alapján vizsgálja, a benyújtott nyilatkozatokat, illetve okmányokat külső 

megjelenésük alapján ítéli meg, azok tartalmát nem vizsgálja; 

h) Vállalja, hogy a fizetésének visszautasítása esetén felelősséget vállal az általa közölt 

adatok (azaz eltérések) valódiságáért és jogszerűségéért. 

 

A kedvezményezett ígérete, azaz az ellenszolgáltatás: 

a)  Szavatol az igénybejelentés jogszerűségéért; 

b) Szavatol azon okmányok, illetve nyilatkozatok valódiságáért és jogszerűségéért, 

amelyeket az előírt feltétel igazolásához benyújtott; 

c) Átadja azokat a nyilatkozatokat, okmányokat, amelyek alapján a kibocsátó 

megtérítési igénnyel fordulhat a megbízója felé, és ugyanilyen céllal átruházza a 

vonatkozó okmányok tulajdonjogát is; 

 

A szerző a disszertációban nem törekedett arra, hogy a standby L/C ügylet minden egyes 

banktechnikai kérdését és aspektusát a maga mélységében szemrevételezze. Arra kívánt 

rámutatni, hogy e pénzügyi termékben a részes feleket pontosan körülhatárolt, és egzaktan 

definiált feladatok, szolgáltatások terhelik. Amennyiben e vállalásaikat nem teljesítik, akkor 

egyrészt nem jön létre az az eredmény, amely a másik fél szerződéses kötelezettségét előhívja, 

másrészt szerződésszegést követnek el, melynek anyagi és erkölcsi konzekvenciáit egyformán 

viselniük kell. A standby L/C szerződéses jogviszonyként történő definiálása nemcsak az 

instrumentum biztosíték jellegét juttatja egyértelműen kifejezésre, hanem felszabadítja a 

kedvezményezettet - a jelenlegi a szokvány által rákényszerített - passzív szerepköréből is. 

 

A disszertáció a jogi okfejtés mellett, a felek anyagi érdekeit feltáró magyarázatokkal is 

alátámasztotta, hogy a kedvezményezett számára csak akkor van értelme bármely standby 



 166

L/C-ben vállalt fizetési ígéretnek, ha annak feltételrendszere a biztosítandó anyagi érdeknek 

pontosan megfelel. Ha a nyitó (illetve a megbízója) nem hajlandó, vagy nem képes egy ilyen 

feltételrendszert létrehozni, akkor nem standby L/C-ben, mint garanciában, hanem 

kezességben kell gondolkodnia.  

 

 

2. A kutatás tudományosan új illetve újszerű megállapításai 
 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy a standby L/C-re rendelt szokványok, de különösen 

a speciálisan e célból létrehozott ISP 98 nem képes biztosítani az instrumentum 

absztraktivitásának kifogástalan érvényesülését és homályos rendelkezései alkalmasak arra, 

hogy a standby L/C-t a járulékosság irányába mozdítsák el, azaz kezességgé változtassák.  

Az instrumentum függetlenségének megóvásához – amely egyben a lényegét és a nemzetközi 

kereskedelemben való indokoltságát garantálja – szükségesnek mutatkozott az alábbi 

szabályok megalkotása. 

 

2. 1. Az új standby letter of credit definíció 

 

A standby letter of credit olyan szerződés, amelyben a nyitó, valamely esemény bekövetkezte 

vagy be nem következtének esetére, feltétlen és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal 

a jogosult írásbeli fizetési felszólítására, ha a jogosult, hiánytalanul és kifogástalanul teljesíti 

a standby L/C-ben meghatározott feltételeket és előírásokat.   

A nyitó fizetési ígérete a maga szabta feltételekhez igazodik, és kötelezettsége független attól a 

kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, ily módon nem érvényesítheti azokat a 

kifogásokat, amelyeket a mögöttes ügylet kötelezettje érvényesíthet a jogosulttal szemben. 

A standby L/C-ben foglalt, a biztosított kötelezettségre történő pusztán általános jellegű 

utalás, nem érinti a nyitó kötelezettségének a biztosított kötelezettségtől való függetlenségét. 

 

2. 2. A standby L/C-ben megtestesülő vagyoni érték 

 

A disszertációban bizonyítást nyert, hogy bár a standby L/C - mint szerződés, és mint 

biztosíték - a kedvezményezett anyagi érdekének védelmében jön létre, de az 

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

A standbyban foglalt összeg, a standby megnyílásának pillanatától kezdve a nyitó illetve a 
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megerősítő saját vagyonát képezi, amely akkor kerül át a kedvezményezett vagyoni 

érdekeltségébe, amikor a kedvezményezettnek valós anyagi jogalapon érvényes és a standby 

konform okmánybenyújtást eszközöl. 

 

 A kibocsátás feltételei: 

 

a) Egy standby akkor minősül kibocsátottnak, és a nyitóval szemben kikényszeríthetőnek, 

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 meggyőződni arról, hogy a kedvezményezetthez eljutott-e a sértetlen 

szövegű vállalás. Jelen kötelezettsége kiterjed a kijelölt személyek közreműködésére 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 megerősítőt terheli annak bizonyítása, hogy a standby L/C 

milyen szövegezéssel, milyen módon és időben nyílt meg. 

 

2. 4. A szerződéses 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 egyező 

álláspontra jutottak. 

 

2. 5. A letiltás intézményének magyarázata 

 

Egy letiltó végzés kibocsátása előtt megfontolásra érdemesnek tűnik az alábbi négy szempont 

mérlegelése: 

1. Helyreállíthatatlan kárt fog-e szenvedni a felperes, azaz az alapügylet 

megbízója a letiltó végzés hiányában; 

2. Károsodása meghaladná-e annak a kárnak a mértékét, amely akkor jelentkezne, 

ha a letiltó végzés kibocsátásra kerülne; 
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3. A felperes a mögöttes jogviszony (kereskedelmi) ügy érdemi szempontjainak 

vizsgálata során, számolhat-e a pernyerés valószínűségével; 

4. Sérülne-e a közérdek (az instrumentumba vetett bizalom) a letiltás okán; 

 

2.6. 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 kedvezményezett mind a kibocsátó, 

mind a szerződő partnere, azaz megbízó felé szavatolja: 

 

a) A lehívás jogszerűségét volt, azaz, hogy az igénybejelentés nem sértette a 

kedvezményezett és a megbízó között fennálló jogviszonyt; 

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

kedvezményezett, illetve a megbízó szándékai szerint standby L/C-vel kellett 

kiegészíteni; 

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

 

2.7.. Az átruházás tilalma 

 

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

standby L/C csak akkor lesz átruházható, ha ezt magáról kinyilvánítja. A transzferálhatóság 

formai követelménye így mindkét szabályozásban azonos módon került rögzítésre. A 

szokvány azonban úgy pontosítja az átruházás folyamatát, mely szerint erre nemcsak egyszer, 

de több alkalommal is sor kerülhet, ily módon szabályozásában az okmányos meghitelezés 

sajátosságai tükröződnek vissza. Tekintettel az instrumentum belső logikájára és azokra a 

csalási formákra, amelyek a jelen értekezésben bemutatásra kerültek, így a standby L/C 

átruházhatóságának teljes körű tiltása mellett foglalok állást.  

 

2.8.. Javaslat az  új „fraud exception” szabályára 

 

Érdemi visszaélésnek, csalásnak kell tekinteni, ha 

a) Bármely benyújtott okmány hamisított; 

b) Ha bármely benyújtott okmány bármely adata hamisított; 

c) Az adott okmányt csalással szerezték; 
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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 rosszhiszemű 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.  

 

2.9. Javaslat a letiltás szabályaira 

 

2.9.1. A letiltó végzés kiadásainak feltételeire nézve az illetékes nemzeti jogok az irányadók, 

az alábbi ajánlásokkal: 

a) A mérlegelésre kerülő bizonyítékoknak olyan mértékben nyilvánvalóknak, és 

egyértelműknek kell lenniük, hogy egy azonnali bírói döntést lehetővé tegyenek; 

b) Szubjektív megállapítások, így különösen tanúvallomások vagy a kérelmező 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;281 

d) A letiltás ellen fellebbezésnek van helye, amelyet annak kézhezvételétől 15 napon belül 

el kell bírálni; 

 

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

végzésben foglalt határidő elteltét követő banki munkanapon a nyitó fizetési kötelezettsége 

beáll. 

 

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

minden a szerződésszegő magatartásából eredő kárért és költségért valamint a nem fizetés 

                                                 
281 A szerző a jelen pont megfogalmazása során igyekezett figyelembe venni a váltóperekre érvényes eljárási szabályokat, és 
éppen a nemzeti jogok eltérő rendelkezései miatt nem tesz javaslatot arra, hogy a letiltó végzés meghozatalakor a szóbeli 
tárgyalást célszerűnek tűnik mellőzni; 
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napjaira köteles a standby-ra irányadó nemzeti jog által előírt, vagy a felek által 

meghatározott késedelmi kamatot megfizetni. 

 

2.9.4. A letiltó végzés minden érintett félre nézve kötelező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

2.9.5. Nem kezdeményezhető letiltás, nyilvánvalóan lényegi csalás esetében az igazoló illetve 

a negociáló személlyel szemben, ha ezek a személyek a nyitó instrukcióit követve és 

jóhiszeműen eljárva, úgy szerezték meg a standby-ban foglalt összeg követelésének a jogát, 

hogy azért megfelelő értéket adtak cserébe illetve, ha nem tudtak illetve kellő gondosság 

mellett eljárva nem is kellett tudniuk arról, hogy a tranzakcióban a 11.01. pontban 

meghatározott bármely körülmény fennáll. 

 

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

alárendelődik. 
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Mellékletek Jegyzéke 
 

1. melléklet 
Federal Deposit Insurance Corporation statisztikai jelentése 

A. Minden kereskedelmi bank „letters of credit” kibocsátásáról; 
B. Minden takarékpénztár „letters of credit” kibocsátásáról; 
C. Minden hazai pénzintézet „letters of credit” kibocsátásáról; 
 

 
2. melléklet 

FFIEC National Information Center Statisztikai jelentésének kivonata 
A. JP MORGAN CHASE & CO 
B. CITIGROUP INC. 
C. BANK OF AMERICA CORPORATION 
D. WACHOVIA CORPORATION 
E. WELLS FARGO & COMPANY 

 
3. melléklet 

JP MORGAN CHASE Bank Szerződéses Feltételei 
A. Kérelem (application) „standby letter of credit” megnyitására; 
B. Standby Letter of Credit – Általános Szerződési Feltételek; 
 

4. melléklet 
WELLS FARGO Bank Szerződéses Feltételei; 

A. „Irrevocable standby letter of credit” minta; 
B. Standby Letter of Credit – Általános Szerződési Feltételek; 

(Sample Business Contract) 
 

5. melléklet 
Canadian Imperial Bank of Commerce Szerződéses Feltételei; 

A. Kérelem (application) „standby letter of credit” megnyitására; 
B. Standby Letter of Credit – Általános Szerződési Feltételek; 

 
 

6. melléklet 
A. ICC Minta - Examples of Standby letter of credit; 
B. Sample Indexed Letter of Credit – Milton Városa által megkövetelt standby 

L/C Forma; 
C. Oregon Állam által a Munkavállalói Kártérítések esetébe megkövetelt forma; 
D. Az un. „London short form” – különböző típusú standby L/C-k esetére; 

 
7. melléklet 

Az UCC Article 5.- Letter of Credit (teljes szöveg) 
 

8. melléklet 
Az ICC Special Report Financial Instrument Fraud 45.oldal 
Fake Stand-by Letter of Credit 
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