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Tisztelt Allamtitkar Ur !

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó lpartestül€te - NiT Hungary részére2020. augusaus l4-i
keltezéssel, NFPF 74844- 1/2020-1TM iktatószámon a Széchenyi Turisztikai Kártya program
kidolgozásával összeffiggésben küldött válaszlevelét köszönette1 kézhez kaptam.

A

levélben foglalt tájékoaatást megköszönve ezúton jelzem, hogy az Ipartestület, és képviselt
tagvállalkozásaink minden olyan szükséges információ birtokában vannak, melyek a világjárvány
követkeáében nehéz helyzetbe került KKV-k munkahely-megtartási és likviditási problémáinak
áthidalását, és a jelenlegi gazdasági nehézségek átvészelésétszolgálják, ide értve azokat a
hitelkonstrrrkciókat is, melyek a Széchenyi Kártya Program révénállnak rendelkezésre,

Sajnos a mi tapasztalataink a tagsági körtől beérkező információk és saját felméréseinkalapján
egyelőre nem támasztják aIá azt. hogy az Ön ]evelében is említett hitelek hatékonyan szolgálják a
közúti fuvarozó v állalkozások gazdasági és pénzügyi nehézségeinek megoldását.

A hitelt nyújtó pénzintézetek részéról tapasaalható bizonyos mértékűfenntanás, bizalmatlanság
köáti fuvarozói szektor irányába, e tekintetben intézkedéseket tettiink, és levélben fordultunk
Magyar BankszöT,etséghez.

a

a

Ebben jelexiik az általunk tapasztalat problémákat, illetve kikéNe a

szövetség álIásfoglalását, meglátásait és esetleges adatait a jelzett probléma tekintetében, egy mielőbbi
szakmai konzultáció megtaítását kezdeményeztük a témakörben.

Tisztelt Államtitklír Úr, a NiT Hungary íapasna\aíait is figyelembe véve, a Magyar Bankszövetség
ilyen irányú nyitottsága esetén ezúton is javaslom és inditványozom az Ön által irányított
Allamtitkárság, és személyesen Allamtitkár Ur részvételétezen a konzultáción.

Bízom abban, hogy a fonásokat biztosító kormányzati o|dal, a hitelnyújtó pénzintézeteket képviselő
szakmai szövetség, és a magyar közúti árufuvarozó és autóbuszos személyszállító kis_ és
középvállalkozások képviseletétellátó NiT Hungary háromoldalú egyeztetése és a tapasztalatok
megoszlásab.ozzájárulhat

a

kormányzati támogatások valóban hatékony felhasználásához.

A Magyar

Bankszóvetség részéreküldött levelünket szíves tájékoztatása céljából jelen levelemhez
mellékelem, azzal,hogy amennyiben arra váIasz érkezik, úgy anól Önt soron kivü] tájékozatom,
Kezdeményezésemme1 kapcsolatos visszajelzésétvárva,

TiSzteletíel,

Dittel Gábor
ügyvezető főtitkár
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