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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket, hölgyeim és uraim, a Költségvetési bizottság 
mai ülésén, mindazokat, akik jelen vannak és mindazokat, akik a Ház rendszerén 
követik az ülésünket.  

A helyettesítések: Boldog Istvánt Szűcs Lajos, Hohn Krisztinát Potocskáné 
Kőrösi Anita, Kara Ákost Tilki Attila, Szabó Zsoltot dr. Hargitai János helyettesíti, és 
Mesterházy Attilát pedig jómagam helyettesítem a mai bizottsági ülésünkön. Ennek 
megfelelően a bizottság ülése határozatképes. Ezzel az ülést megnyitom.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Bármennyire is 
meglepetésszerű a mai bizottsági ülésünk, azt javaslom, hogy szavazzunk először 
erről. Kérem, hogy aki a napirendet támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról szóló T/16566. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita)  
(Kivételes eljárás keretében)  

Ezzel rátérhetünk az 1. napirendi pontra: a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/16566. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában a részletes vita lefolytatása a házszabály 100. § 
(3) bekezdése alapján, a 62. § (5) bekezdése szerint, kivételes eljárásban. Az 
elfogadott kivételességi javaslat száma T/16566/1. Az összevont vita az Országgyűlés 
holnapi ülésnapján várható.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A házszabály 91. § (3) bekezdése 
alapján a törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési bizottság a Törvényalkotási 
bizottság feladatait ellátva jár el.  

A törvényjavaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium; képviseletében jelen 
van Gion Gábor államtitkár úr és dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár úr. 
Köszöntöm önöket.  

Tájékoztatom önöket, hogy a részletes vita két szakaszban zajlik le. A részletes 
vita első szakaszát ezzel megnyitom. Ebben a szakaszban a házszabály 44. § 
(1) bekezdése alapján a törvényjavaslat egésze vonatkozásában meg kell vizsgálni, 
hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Elsőként megkérem államtitkár urat, tájékoztassa a bizottságot ezekkel is 
összefüggésben a törvényjavaslatról; és azt követően pedig a képviselők ismertethetik 
majd a véleményüket, tehetik fel kérdéseiket. Megadom a szót államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Megvizsgáltuk, álláspontunk szerint a törvényjavaslat megfelel 
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az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrend 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság tagjai, a képviselők tehetik 

fel a kérdéseiket. Megadom önöknek a szót. Tessék, parancsoljanak! (Nem érkezik 
jelzés.)  

Ha megengedik, akkor lenne néhány kérdésem államtitkár úr felé. 2021-ben a 
törvény szerint mindösszesen százmilliárd forint lehet az állami új közösségvállalások 
és a garanciák volumene. Ugye, a 48. § szerint. Ebben a törvényjavaslatban 
3000 milliárd forintról beszélünk. Jól értem-e a helyzetet, ez az első kérdésem.  

A második kérdésem, ha már ilyen léptékű, nagyságrendű változásról van szó, 
akkor ehhez kapcsolódóan bármilyen elemzés, hatástanulmány, nem elsősorban a 
költségvetésre gyakorolt hatása okán, hanem egyébként készült-e. Ha ezt ilyen 
módon módosítják önök várhatóan. Az új rendszerben várhatóan belépő állami 
viszontgaranciák miatt azonban, úgy tűnik, hogy láthatóan ez a mai keret nem elég, 
és éppen ezért a hatástanulmányt én nagyon keresem, hogy ha ez ott nem volt elég… 
Jelzem, ugye, államtitkár úr, ön is pontosan tudja, hogy a Start Zrt.-nél már május 
közepe óta nem fogadnak be ügyfeleket, és ezzel összefüggésben van-e, vagy ott 
valami más zavar van, mert látható, hogy önmagában megállt a rendszer.  

Én úgy érzékelem a javaslatból, hogy ez kevésbé szól a kkv-szektornak, nem 
eléggé tudja segíteni a kkv-szektort, ahogy véleményem szerint egyébként eddig sem 
nekik segítettek. Ez ilyen módon most sem jelenik meg.  

Ezeket a kérdéseket szerettem volna megfogalmazni.  
Bárkinek van-e még kérdése? (Nem érkezik jelzés.) Államtitkár úr, öné a szó.  
 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Valóban, ez 3000 milliárdos garanciakeretet jelent.  
És egyébként azt is jól látja, elnök úr, hogy ez nem kizárólag a kkv-szektorra 

vonatkozik. A háttere tulajdonképpen az, hogy a meglévő, a Start Garanciában lévő 
keret alapvetően a kkv-kra szorítkozik, de azt tapasztaljuk egyéb országokban, hogy 
a kkv-n túl is jelentős támogatásban részesülnek egészen nagy cégek és egészen nagy 
ügyletek, elég csak az EIB-garanciarendszerre gondolni, ami egészen nagy vállalatok 
rendelkezésére áll. Tehát a megfontolás mögötte az, hogy a kkv-szektoron túl is 
lehetőséget biztosítsunk garanciarendszerre, ne kerüljenek a kkv-n túli vállalatok 
versenyhátrányba az Unióban, illetve szűkebb területünkön, a közép-európai 
régióban. Tehát beleilleszkedne abba a támogatási rendszerbe, amit minden más 
ország is a saját vállalkozásainak, nagynak és kicsinek egyaránt nyújt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Második körben van-e bárkinek a kérdések után 

olyan véleménye, javaslata, amit szeretne megfogalmazni? (Nem érkezik jelzés.) Én 
röviden most megteszem, de ha szükséges, akkor… (Dr. Szűcs Lajos nemet int.) 
Köszönöm szépen.  

Éppen a kérdésekben benne lévő gondolatvilág miatt mondom, hogy én óriási 
kockázatot látok abban, hogy egy igen nagy léptékű bővítésre kerül sor. Ráadásul, ha 
jól emlékszem, akkor a Start Zrt.-nek a múlt évben összesen 38 milliárd forintot 
sikerült lefedni. Ehhez képest ezt a keretet 3000 milliárd forintra megnövelni, ez a 
teljesíthetetlen kategória, mintha bárkinek, bár bizonyára vannak erős futók, de ha 
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valaki nem készül fel rá, akkor maratonfutás másnap nagyon nehezen lehetséges, 
illetve szerintem lehetetlen. Éppen ezért én magát a rendszert illetően látok nagyon 
komoly kockázatokat. Ezért tartottam volna szükségesnek márpedig egy olyan 
vizsgálatot, amely alátámasztja azt, hogy ezt képesek megoldani.  

Harmadsorban pedig: önmagában az, hogy ez, ahogy államtitkár úr fogalmaz, 
nem kizárólag a kkv-szektornak szól, az én olvasatomban úgy van, hogy az egészen 
másnak fog szólni, éppen hogy a nagyok lesznek azok, akik ezt elviszik. Vagy 
mondhatnám úgy, hogy akik közelebb állónak vélik magukat a kormányhoz, azoknak 
lesz ez igazi lehetőség. Kinyitnak egy óriási kaput 3000 milliárd forintos lehetőséggel, 
amit most nem szeretnék külön minősíteni, hogy ez minek a jele, egyszerűen 
önmagában a kis- és középvállalkozások, én attól tartok, hogy háttérbe szorulnak. És, 
még egyszer megismétlem, egyáltalán maga a Start Zrt. képes-e egyáltalán 
lebonyolítani egy ilyet.  

Úgyhogy összefoglalva: kérem szépen, államtitkár úr, még soroljon érveket 
amellett, hogy akár a helyzet olyan, hogy a kis- és középvállalkozások valóban 
részesedhetnek, ők is kaphatnak úgymond garanciákat, hogy ebből igazából nekik jut, 
másik oldalról, hogy maga a rendszer képes lesz egy ilyen múlt évi vagy azelőtti 
visszafogott működés után egy ekkora lehetőséggel élni. Köszönöm szépen. 
Köszönöm a türelmet.  

Bárkinek van-e még véleménye? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, Bősz Anett 
képviselő asszony következik.  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr, és az előterjesztőknek is 

köszönöm a rövid beszámolót. Nekem is az lenne a kérdésem, hogy nem egyfajta 
biankó csekket állítunk-e ki, illetve nem arra kér-e a kormány bennünket, hogy egy 
biankó csekket állítson ki most első körben a bizottság és aztán később a parlament 
erre a 3000 milliárd forintra, amiben nem látunk tisztán az elköltések tekintetében. 
Várom megtisztelő válaszukat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár nem ehhez a konkrét témához tartozik, de a 

Pénzügyminisztérium láthatóan most óriási felelősségeket vállal, hiszen a 35 évre 
magánkézbe szánt gyorsforgalmi úthálózat pályázati kiírása, annak összességében 
17 000 milliárd forintos kötelezettségvállalása, azt gondolom, hogy óriási felelősség, 
amivel ma a Pénzügyminisztérium elindul ezen az úton. A biankó csekket, úgy tűnik, 
hogy elkezdték kiállítani. Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon! 

 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Elnök 

úr, abban nincs vita köztünk, hogy minden nagy léptékű döntés kockázatokkal jár. 
Tehát azt gondolom, hogy kockázat akkor nincs, ha nem csinálunk semmit.  

Elnézve a pandémia hatását, és megint csak ismételni tudom magamat, azokat 
az ösztönzőrendszereket és gazdasági stimulusokat, amit a környező országokban és 
Európában látunk, egy pusztán 38 milliárdos keret nem elég ehhez, ennél sokkal 
robusztusabb keretre és sokkal nagyobb, robusztusabb támogatásra van szükség.  

A kkv-szektort rengeteg formában megtámogattuk, „NHP Hajrától” kezdve 
indulási hitel, egyéb rendszerek. Nem azt mondom, hogy a kkv-szektorra nem fér rá 
további támogatás, lesz további támogatás is, de amint látjuk, és ami a tendencia, 
hogy bizony nagy, erős cégeket is direkt és indirekt versenytársaink a saját 
országukban megtámogatnak. Tehát nem szigoríthatunk, és nem lehetünk nem 
bőkezűek, miközben mindenki más az, és mindenki más jelentősen támogatja a saját 
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vállalkozásait. Egyszerűen a saját vállalkozásainkat, kicsit, nagyot egyaránt 
versenyhátrányba hozunk, és akár ellenséges felvásárlásnak is kitehetjük, vagy akár 
a piacról is kiszoríthatják őket. Egész egyszerűen meggyengülnek, ha mi nem adunk 
hasonló léptékű támogatást, mint amit mindenki más ad. Tehát igazából a háttere ez.  

Egyetértek, hogy az erős kkv-szektor minden erős és fenntartható gazdaságnak 
az alapja, azt továbbra is támogatni kell, de támogatnunk kell mindenki mást is, ha 
nem szeretnénk lemaradni, ha úgy tetszik, az új világban újrainduló versenyben. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a vitát majd holnap 

folytatjuk, a parlament nyilvánossága előtt.  
Amennyiben további hozzászólási szándék nincsen… (Nem érkezik jelzés.), 

akkor a részletes vita első szakaszát lezárom.  
A részletes vita második szakaszát pedig megnyitom. Tájékoztatom önöket, 

hogy a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, valamint a 
bizottság tagjai sem fogalmaztak meg módosítási szándékot.  

Kíván-e valaki ebben a vitaszakaszban hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) 
Nincs ilyen.  

Most pedig akkor szavazásokra kerül sor. Dönteni kell a részletes vita 
lezárásáról. Kérdezem, ezzel ki ért egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, 
aki nem értett egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott 
valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag 
elfogadtuk.  

Viszont dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról, azzal, 
hogy a döntés egyben a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről való döntés is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Ki az, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. A bizottság 10 igen, 5 nem mellett és tartózkodás nélkül 
a döntését meghozta.  

Tájékoztatom önöket, hogy az összevont vita a holnapi napon várható, melyhez 
előadó állítása kötelező, kisebbségi előadó kijelölésére van lehetőség. Kérdezem, ki 
jelentkezik a bizottság előadójának. (Jelzésre:) F Kovács Sándor úr. Köszönjük 
szépen. A bizottság döntésével ezt majd megerősíti, de kisebbségi előadóként? Én 
mindenképpen támogatnám, hogy hangozzon el. Én akkor erre jelentkezem. 
Köszönöm szépen.  

Erről akkor szavazunk, hogy F Kovács Sándor a többségi véleményt, Varju 
László pedig a kisebbségi véleményt képviselje. Egyben is lehet szavazni erről? (A 
bizottság munkatársának jelzésére:) Lehet. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem 
értett egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag 
elfogadtuk.  

Köszönjük szépen államtitkár úrnak és kollégáinak a munkáját, segítségét.  
A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A 2. napirendi pont. Az egyebek napirendi pontot megnyitom. Van-e bárkinek 
bejelentenivalója? (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. Akkor ezt a napirendi pontot 
lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Önöknek pedig jó szurkolást kívánok! Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 20 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  

 


