HIRDETMÉNY

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚTDÍJ HITELPROGRAM
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) 2014.
június 30-ától hatályos módosításai:
I.

A módosítás főbb indokai:
A.) Az alábbi jogszabályváltozások:
1. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó alkalmazásáról szóló 2013. december 18-ai 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
2. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.)
3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
4. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetéséről
szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Údt.)
5. a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami
kezességvállalásról és a kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet)
B) Pontosítások, egyéb módosítások: pl.: egységes szóhasználat, elnevezés változtatása,
igénybevételi feltételek módosítása,

II.

A I. pontban megjelölt jogszabályváltozások miatt szükségessé vált módosítások összefoglalása:
1.

az ÁSZF- ben elnevezésükben és számozásukban is a hatályos – a fenti I. pontban megjelölt jogszabályokra történt hivatkozás,

2. az ÁSZF szövegében egységes szóhasználat került bevezetésre az alábbiak szerint:
• az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság helyett a Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság, (ÁAK helyett NÚSZ)
szerepel,
• a hitelszerződés helyett egységesen Szerződés, a hitel, illetve kölcsön helyett
egységesen kölcsön szöveg szerepel tekintettel a Ptk. rendelkezéseire is,
• az Útdíj Hitel, illetve program, illetve konstrukció helyett egységes szóhasználat Útdíj
Hitelprogram,
• Magyar Államkincstár helyett egységesen Kincstár.
3. a 2014. július 1-jétől hatályos 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, azzal összhangban
módosításra kerültek az alábbiak:
• igénybevétel feltételei (kamattámogatás folyósítását kizáró okok),
• a támogatási jogviszonyra vonatkozó rendelkezések (ÁSZF 6. pont: A kamattámogatás)
• az iratmegőrzésre és adatkezelésre vonatkozó szabályok.
4. az igénybevétel feltételi közül kikerült az elvárt béremelés teljesítése,
5. a köztartozás mentesség igazolható az állami adóhatóság
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepeltetéssel,

honlapján

közzétett

6. a kondícióknál – azok mértékének, esedékességének változatlanul hagyása mellett- apró
pontosítások történtek, akként, hogy megjelölősre került melyik dokumentum rendelkezik azok
esedékességéről és mértékéről (Hirdetmény, ÁSZF vagy Szerződés),

7. az óvadék mértéke pontosításra került a Rendelettel összhangban,
8. a rendelkezésre tartási időre, a kondíciókra, a hitelbírálatra, szerződéskötésre vonatkozó
rendelkezések kiegészítésre kerültek a Rendelettel összhangban a szerződésmódosítással
történő meghosszabbításra vonatkozó szabályokkal,
9. bekerült az ÁSZF-be a nem megfelelő ügyletszámra történő teljesítés esetére történő
szabályozás

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

