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A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.

2015. március 17-én tartotta Projektfinanszírozási aktualitások a nemzetközi és a
hazai gyakorlatban címmel a Loan Market Associationnel („LMA”) közös üzleti
reggelijét a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda. A Loan Market
Association egy 1996-ban alakult londoni székhelyű szakmai szervezet, aminek fő célja
és feladata a hitelpiacon alkalmazott finanszírozási szerződések és dokumentumok
nemzetközi szintű egységesítése. A szervezetnek tagjai a vezető bankok, ügyvédi
irodák és tanácsadó cégek, és a szervezet által kifejlesztett szerződésmintákat mára
már szinte valamennyi nagy nemzetközi és hazai finanszírozási tranzakció során
alkalmazzák. A mostani, Deloitte Legal Ügyvédi Irodával közösen rendezett üzleti
reggeli volt az LMA első magyarországi rendezésű rendezvénye.

Gondolatébresztő
A rendezvényt Fülöp András, a Deloitte Zrt. Tanácsadás üzletágának és a Deloitte
Central Europe Pénzintézeti csapatának vezető partnere nyitotta meg, aki kiemelte,
hogy a Deloitte felmérései alapján az elmúlt évek válságait követően a
projektfinanszírozás területén fellendülés várható, az ingatlanprojektfinanszírozás terén javuló tendenciát mutat mind a hitelkínálat, mind pedig a
hitelkereslet.

Nicholas Voisey, Loan Market Association
A bevezető gondolatokat követően Nicholas Voisey, az LMA igazgatója mutatta be
röviden az LMA-t, illetve az LMA által kidolgozott, Magyarországon is széles
körben alkalmazott finanszírozási mintaszerződéseket. Nicholas Voisey elmondta, a
jelzáloghitelezési válság egyik tanulsága, hogy a finanszírozó és ügynökként eljáró
is kerülhetnek fizetésképtelen helyzetbe, továbbá, hogy lehetőséget kell biztosítani
a hitelfelvevőknek arra, hogy adott esetben visszavásárolják a finanszírozóktól az
adósságaikat. Mindezen tanulságokra alapozva az LMA számos rendelkezéssel
egészítette ki mintaszerződéseit a válságot követően.
Az LMA igazgatója részletesen beszélt az ingatlanfejlesztési projektek
finanszírozásáról, bemutatta az ingatlanfinanszírozási hiteldokumentáció
felépítését és főbb tárgyalási pontjait.
Előadásának zárásaként Nicholas Voisey a jövőbeli várakozásokról beszélt, ezek
között kiemelte, hogy a finanszírozási struktúrák árazása csökkenést mutat, az LTV
(loan-to-value) arány viszont nő.

dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal
Az LMA szakértőjét követően dr. Erdős Gábor, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda ügyvédje
tartott előadást az új Ptk. hatálybalépése óta a projektfinanszírozások során
alapított biztosítéki rendszerekkel kapcsolatosan felmerült gyakorlati kérdésekről.
Dr. Erdős Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy amíg a finanszírozási dokumentumok
közül a hitelszerződésre, a kezesi szerződésre és a garanciaszerződésre
vonatkozó rendelkezések az új Ptk kötelmi jogi részében találhatóak és ebből
következően alapvetően diszpozitívak, addig a biztosítékok részét képező
zálogszerződésekre vonatkozó rendelkezések az új Ptk. dologi jogi részében
találhatóak, és ebből következően vegyesen kogensek és diszpozitívak, azaz az új
Ptk zálogszerződésekre vonatkozó rendelkezéseitől csak korlátozottan lehet eltérni.
A Deloitte Legal ügyvédje az előadás során bemutatta, hogy az új Ptk. hatálybalépése
óta eltelt elmúlt egy év milyen gyakorlati tapasztalatokkal szolgált az egyes
biztosítékok kapcsán. Ennek során az előadó többek között kiemelte, hogy
bankszámlakövetelésen a bankok számára előnyösebb lehet óvadékot alapítani,
az elidegenítési és terhelési tilalom és a körülírással meghatározott zálogjog
hamar elterjedt a finanszírozások körében, és a követelés zálogosítására vonatkozó
új szabályok pedig sokkal gyakorlatiasabbak a korábbi szabályoknál. A hitelezők
egymás közötti jogviszonyával kapcsolatban az előadó bemutatta a zálogjogosulti
bizományos intézményével kapcsolatos piaci gyakorlatot és a
követelésátruházással kapcsolatban felhívta a figyelmet az új intézményként
bevezetésre került szerződésátruházás lehetőségére.
A jövőbeli várható tendenciákról dr. Erdős Gábor elmondta, hogy a sajtóban
megjelent, hogy az Igazságügyi Minisztériumban egy munkacsoport vizsgálja,
hogy az elmúlt egy évben az új Ptk. gyakorlatával kapcsolatban felmerült kérések miatt
szükséges-e az új Ptk. kisebb vagy nagyobb mértékű módosítása.

dr. Máté Viktor, közjegyző
Az üzleti reggeli zárásaként Dr. Máté Viktor, közjegyző, foglalta össze a tavaly
bevezetett hitelbiztosítéki nyilvántartás eddigi tapasztalatait.
A közjegyző felhívta a figyelmet, hogy habár az új Ptk. lehetővé teszi, hogy a felek a
2014. március 15-ét megelőzően kötött szerződésük egészét az új Ptk. hatálya alá
helyezzék, ezzel óvatosan kell bánni. Ha a felek ezzel kívánnak élni, az új Ptk.
alapján létrehozott biztosítékokat – amennyiben azok máshova nem kerülnek
regisztrálásra – be kell jegyeztetniük a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A
finanszírozó fél azonban a régi Ptk. alapján létrehozott biztosítékokhoz
kapcsolódó kielégítési helyzetét elveszítheti, hiszen az új bejegyzéssel hátrébb
sorolódhat a kielégítési rangsorban.
Dr. Máté Viktor elmondta továbbá, hogy a közjegyzők részéről a hosszú távú cél a
korábbi közjegyzői nyilvántartás („ZONY”) és a hitelbiztosítéki nyilvántartás
tartalmának összehangolása.

Az esemény kiegészítéseként az LMA-sztenderd finanszírozási dokumentumok iránt
részletesebben érdeklődők számára a délután folyamán Nicholas Voisey tartott képzést
a szindikált hitelezésről a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda irodájában.
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