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A

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary a bazai köztlti
árufuvarozó és autóbuszos személyszállító vállalkozások legnagyobb, közel 4000

magánvállalkozást tömöíítő szakmai érdekképviseletiszervezete.

A

közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállitói szektor rendkívüli mértékben kitett a
COVID-I9 világjárvány negatív gazdasági következményeinek és az elmúlt fel évben súlyos

teljesítményvesztést Szenvedett el. Ipanesttiletii.nk ebben a helyzetben különös jelentőséget
tulajdonít a válságkezelő intézkedések és az ilyen célúpénzügyi támogatások hatékonyságának.

E tekintetben nagy reményeket tápláltunk a május közepén

meghirdetett, a Széchenyi Kártya
Program keretein belül kiemelt állami támogatással elérhető hitellehetőségek (Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Plttsz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Beruházási hitel Plusz)
iránt.

Bar az említett hitelek deklarált célja, hogy a koronavírus-járvány követkeaében nehéz és
kedvezőtlen helyzetbe keült vállalkozások számára kedvezményes feltételek mellett, gyors és

egyszení módon biaosítson munkahelymegőrzést és a normál üzletmenet visszaállítását célzó
forrást, a pénzintézetekeddigi hitel_kihelyezési gyakorlata tapa§ztalataink szerint nem
tükrözi vissza a kormányzati szándékot.

A tagsági köriinktŐl érkező visszajelzések szerint

a közúti fuvarozó

hitelkérelmek jelentős része elutasításra kerülnek.

vállalkozások által benyújtott

Általános indokként hangzik el, hogy a pénzintézeteknéla szállítási ágazat a hitelezés
szempontjából nem preferált, kedvezőtlen a közúti fuvarozói vállalkozói kör hitelkockázati
besorolása, illetve a bankok eleve ferrntartással kezelik az alágazati hitelkérelmeket és a
hiteligénylŐtől - a válsághelyzettől, és a visszaeső szállítási kereslettől fliggetlenül - jelentős és
kimutatható gazdaságt-pénzúgyi mutatókat vámak el.

Ez annak ellenére tapasáalható, hogy a pénzíntézetekrefinanszírozása e konstrukciók tekintetben
igen kedvező, valamennyi hitel tekintetében biaosítékulszolgál a Garantiqua zrt, g}yo-os
kezességvállalása, így a bankok hitel-kihelyezési kockázaía minimális. Bizonyos visszajelzések
arra is utalnak, hogy a benyújtott hitelkérelmek elbírálása indokolatlanul hosszadalmas, a bírálat
kimenetele bizonyalan, így nem segíti a rászoruló vállalkozások tulélését.
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr!Figyelemmel a tagi jelzésekre és mindazon akadályokra,
melyek ezeknek a hitelkonstrukcióknak az igénybevételétma még gátolják, a válságkezelés
hatékonysága tekintetében való tisztánlátásunk és az érezhető pénzíntézetiellenállás okainak
tísztázása érdekében eáton várjuk szíves állásfoglalásukat, meglátásaikat, esetleges adataikat a
jelzett probléma tekintetében, illewe kezdeményezünk egy mielőbbi szakmai konzultációt a
témakörben.
MagánVállalkozókNemzeti

HU-]'loBBudapest,Újheqyiút3/a Levelezési c,r,

FuVaíozó lpartestü|ete NiT Hun9ary
Pí:63, Tel,:(+36 1)264 5040, FaX:(+36,]]264,5045

'r.#T,ff,:iJm

Bízunk abban, hogy a tapasáalatok és felmerülő problémák személyes áttekintése, egyeztetése
hozzásegiíi érintett tagsági köriinket, és a köáti fuvarozói ágazatot ahhoz, hogy reális eséllyel
éljenek a kormányzati szándék értelmébena válság kezelését,és a KKV-k tulélésétbiztosító
Széchenyi Kártya Program új konstrukciói álta1 kínált lehetőségekkel. Úgy gondoljuk, a mostani
kdzishelyzetben a kormányzat rendkívüli erőfonásokat mozdít meg az önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe kerülő vállalkozások támogatása érdekében, és e tekintetben _ figyelembe véve a már
említett minimális kockázatokat - joggal várható el hasonló, ágazaíi, alágazaíi diszkiminációtól
mentes elkötelezettség a hitelfolyósító pénzintézetektől is.

Előre is megköszönve szíves válaszukat, várom kezdeményezésselkapcsolatos visszajelzósiiket,
és a mielőbbi személyes egyeztetésre tett időpont- és helyszínjavaslatukat.

TisZtelettel.
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