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a két szervezet

}ViT Hungary

képviselve Dittel Gábor ügyvezető fcítttkár úr áItaI,

AFT-IFTIM Csoport
képviselve Jean-Pierre Liano igazgató úr áItaI

kijelentik azon szándékukat, hogy elkötelezzék magukat egy hosszútávúegyüttműködésben,
amelyrrek célja közös budapesti Fuvarozási és Logisztikai Oktatási Központ létesítése.

A két szervezet a fuvarozási

és logisztikai szektor munkaadóit képviseli, Közös az akaratuk,
hogy fejlesszék a foglalkoztatást, a továbbfejlődést, az oktatást a szektor hasznára.

Tekintettel időben korábbi tapasztalataira az AFT-IFTIM képes a NiT Hungary-t az oktatási
központok létesítése,pénzügyi és kereskedelmi tránytása és pedagógiai felszerelése terén
ismeretei hasznosításában részesíteni.

NiT Hungary

a maga részéről 15 éve erős alapokat teremtett a fuvarozás területén, amelynek
érdekében megfelelő szolgáltatásokat fejlesztett kt, többek között az ol<tatást Hasznosítani
képes egyébként kitúnő ltapcsolatait a magyaí hatóságokkai, különösképpen a Gazdasági és
közlekedési Minisztériummal.

A

két szervezet úgy értékelitehát, hogy az egymás kiegészítésénekoptimális feltételei
megvannak ahhoz, hogy ezt a tervet közösen sikerre vigyék. Ugy tekintik másfelől, hogy a
2003l59lEU irányelv átvétele időszerű tetmészetes könnyítést teremt a közös terv
megvalósításához.
Annak érdekében, hogy a legobb feltételek között jOjjc;n létre egy jogi és pénzügyi
megállapodás, szükségesnek tartják egy előzetes előkészületi fázis beindítását a következő
alapokon:

-

stratégia kidolgozása a 2OO3l59lEíJ ftányelv magyarországt működtetéséhez,
együttműködni szándékozva a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal a szakma
érdekeit számításba véve;
megvalósíthatósági tanulmány készítéseezen követelményeknek megfelelő Oktatási
Központ modelljének budapesti \étrehozásához. F,z a tanulmány közelebbről a
következő p onto kat tatlaImazza:

közös

-

-

piaci analízis,
a központ dimenzionálása,
a megvalósításhoz szükséges beruházások,

a flnanszírozás felkutatása,
a működtetés költségei és költségvetési előrejelzések,
árpolitika,
a központ szetvezete, működése, igazgatása,
- termelékenység, hasznosulás.

Ezen két fázis eredményeképpen, amelyeknek 2006 szeptembere előtt, amely az eurőpai
irányelv átvételének időpontja, le kell zárulniuk. A két fél megkezdt a pénzigyi és jogi
tárgyalásokat, amelyek célja a közös terv megvalósítása.

Ezen időszak alatt, a két fél kötelezi magát egy kizátőlagos együttműködésre ezen
kötelezik maglkat az átadotl
tevékenységben Magyarország teniletén. Kölcsönösen
adatok bizalmasságára vonatk ozőan.

E\határozzák, hogy ezen együttműködési jegyzőkönyvet közzéteszik 2005. április 21-i
budap esti aláir ása után.

Budapest, 2005. április 21.
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lut--Jean-Pierre Liano
Igazgató

Dittel Gábor
Ügyvezető íőtitkár

