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2021. évi ... törvény 

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

módosításáról 

 

1. § 

 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a következő 

53/A. §-sal egészül ki: 

 

„53/A. § (1) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az alapul szolgáló 

pénzügyi kötelezettség 80 %-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött - jogszabályban 

meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan 

viszontgaranciája áll fenn. 

(2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által – 

befektetési és beruházási célú finanszírozáshoz kapcsolódóan – vállalt készfizető kezesség 

érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 

a) hitel- és kölcsönügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 85 %-a, 

b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100 %-a. 

(3) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával 

vállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, továbbá az általuk 

kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 

kezességet. 

(4) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával 

alternatív befektetési alapok által kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő 

kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet. 

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet 

a) pénzügyi intézmény,  

b) kötvény-tulajdonos. 

(6) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt 

készfizető kezesség állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió 

forintot. 

(7) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, 

és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles 

nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.” 

 

2. § 

 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Általános indokolás 

 

A törvényjavaslathoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § 

(3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során 

történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Indokolások Tárában kerül közzétételre. 

 

A gazdaság újraindítása érdekében a már eddig is lehetővé tett támogatási programok körét 

indokolt tovább erősíteni a beruházási és fejlesztési célú vállalkozás finanszírozás bővülése 

érdekében. Ennek támogatására a javaslat egy, a vállalkozások méretétől függetlenül elérhető 

új állami viszontgarancia programot vezet be, amelynek keretében a hitel- és kölcsönfelvétel 

esetén 85 %-os, kötvénykibocsátás során 100%-os állami helytállást biztosít az állam. Az új 

programot indokolt elválasztani a vállalkozás finanszírozáshoz kapcsolódó standard, 

alapvetően a KKV-szektor általános finanszírozását segítő viszontgarancia rendelkezésektől és 

szereplőktől, támogatva ezzel azok zavartalan működését. 


