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BANKGARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

A bankgaranciát kibocsátó bank megnevezése, címe. 
Elfogadott kibocsátó bank: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank, vagy külföldi bank 
magyarországi fióktelepe. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a bankgaranciára 
viszontgaranciát kell kérni egy Magyarországon bejegyzett székhelyű banktól, vagy külföldi bank magyarországi 
fióktelepétől. 

A megbízó adatai a cégbíróságon hivatalosan bejelentett adatok szerint, a cégjegyzékszámot is szerepeltetve. 

A kedvezményezett (BKV Zrt.) megjelölése a cégbíróságon hivatalosan bejelentett adatok szerint, a 
cégjegyzékszámot is szerepeltetve. 

A kapcsolódó szerződés tárgyának pontos leírása. 

A biztosíték devizaneme, összege. 

A biztosíték hatálybalépésének ideje.  

Lejárati határidő: legalább a szerződés teljesítésének határideje + minimum 30 nap, de nem korábban, mint a 
szerződés lezárásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások utolsó napja; jótállási biztosíték esetében a 
szerződésben a jótállási biztosítékra előírt véghatáridő. 

A kibocsátó feltétel nélküli, visszavonhatatlan kötelezettségvállalása 

A biztosíték érvényesíthetőségének a partner bármely szerződésben meghatározott pénzügyi kötelezettségére 
ki kell terjednie. 

A kibocsátó a kedvezményezett első írásbeli felszólítására, legkésőbb 5 munkanapon belül fizetést teljesít. 

A kibocsátó anélkül teljesít, hogy azt akár a kibocsátó akár a kedvezményezett (BKV Zrt.) először a kötelezettől 
vagy bármely más személytől követelné. 

A kibocsátó a kedvezményezett (BKV Zrt.) igényének igazolása, jogalapja vagy okainak ismertetése, továbbá az 
alapjog vizsgálata nélkül a fizetést teljesíti.  

A kibocsátó bármiféle, a részéről emelhető kifogás nélkül, lemondva a beszámítás jogáról, a kedvezményezett 
igényének bármely másik fél által történő vitatása ellenére a fizetést teljesíti. 

Az igénybejelentésnek kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét és az ez alapján felmerült követelés 
összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kötelezett milyen vonatkozásban 
szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból származó kötelezettségeit. 
VAGY: 
A bankgarancia kibocsátása az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) URDG (Uniform Rules for Demand 
Guarantees) 758. számú szokvány 15. Cikk (a.) és (b.) pontja,  és abban szereplő alátámasztó nyilatkozat 
kizárása mellett történik.  

A biztosíték összegének részben történő lehívása nem zárható ki. 

A biztosíték lejárati idő előtti megszüntetése kizárólag a kedvezményezett eredeti cégszerű lemondó 
nyilatkozatával és az eredeti biztosíték visszaküldésével történhet. 

A biztosíték nem tartalmazhatja a munkanapok jogszabálytól eltérő számítását, ide értve a lejárat napját is. 
Nem szerepelhet a következő: ha adott határidő munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, a határidő az azt 
megelőző első munkanap. 

A biztosítékra és biztosítékkal kapcsolatos bármely jogvitában a magyar jog az irányadó. 

Minden, a biztosítékkal kapcsolatos jogvitában Magyarország joghatósága az illetékes. 

A biztosíték nyelve és a biztosítékban meghatározott bármely okmány nyelve a magyar nyelv. 

A biztosítékra vonatkozó igénybejelentés előírásainak részletes szerepeltetése. 
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AZ IGÉNYBEJELENTÉS SZABÁLYAI 

Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok (ha van ilyen) pontos megnevezése és formája. 

A kibocsátó a felszólításban megjelölt összeget a kedvezményezett felszólításában megjelölt bankszámlára utalja 
át. 

Az igénybejelentés módjaként a következőket kell szerepeltetni: a kedvezményezett (BKV Zrt.) az igénybejelentést 
a számlavezető bankján keresztül nyújthatja be, kulcsolt SWIFT üzeneten keresztül. 

A kedvezményezett számlavezető hitelintézete a kibocsátó bank felé a SWIFT üzenetben szó szerint idézi a 
kedvezményezett igénybejelentését, valamint igazolja az eredeti igénybejelentésen szereplő aláírások 
cégszerűségét és hitelességét, továbbá azt hogy az eredeti felszólítást továbbították a bank részére. 

Az igénybejelentéshez nem lehet követelmény a biztosíték eredeti példányának, a kedvezményezett eredeti 
cégkivonatának vagy aláírási címpéldányainak csatolása. 

Az igénybejelentés helye a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank székhelye, vagy telephelye, 
vagy a külföldi bank magyarországi fióktelepe. 

 


