
A román nyelvű szöveg fordítása (nem hivatalos) 

 

A 2020. december 3-i 4213. számú RENDELET 

 

az Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott 6.510/2017. számú, a 6/c. 

beruházási prioritás (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és 

fejlesztése) és a 8/b. beruházási prioritás (Foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a 

belső potenciál fejlesztésén keresztül – mint az egyes területek területi stratégiájának része, 

a hanyatló ipari régiók átalakításával, valamint az egyes természeti és kulturális 

forrásokhoz való hozzáférhetőség javításával és ezek fejlesztésével együtt) Interreg V-A 

Románia–Magyarország Programon keresztül történő finanszírozását célzó átlátható 

állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről  

 

KIADJA: 

Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium  

Megjelent:  

Románia Hivatalos Lapja, 1233. szám, 2020. december 15.  

Hatálybalépés napja: 2020. december 15.  
 

- tekintettel az állami támogatásokat érintő nemzeti eljárásokról, valamint a 21/1996. számú 

versenytörvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, a 20/2015. számú törvény által módosított 

és kiegészített 77/2014. sürgősségi kormányrendelet módosított és kiegészített változatának 

rendelkezéseire;   

- a Versenytanács 2020. november 17-i 14165. számú közleményében közölt véleményére;  

- a 1407/2013/EU rendelet meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet 

meghosszabbításának és vonatkozó kiigazításának tekintetében történő módosításáról szóló 

2020. július 2-i (EU) 2020/972 rendeletre,  

- a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium szervezetéről és 

működéséről szóló 477/2020. számú kormányrendelet 12. cikkének (6) bekezdése szerint a 

fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter az alábbi  

 

RENDELETET adja ki: 

I. CIKK  

Az Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott  6510/2017. számú, a 6/c. 

beruházási prioritás (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és 

fejlesztése) és a 8/b. beruházási prioritás (Foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső 

potenciál fejlesztésén keresztül – mint az egyes területek területi stratégiájának része, a hanyatló 

ipari régiók átalakításával, valamint az egyes természeti és kulturális forrásokhoz való 

hozzáférhetőség javításával és ezek fejlesztésével együtt)  Interreg V-A Románia–Magyarország 

Programon keresztül történő finanszírozását célzó átlátható állami támogatási rendszer 

létrehozásáról szóló rendelet, amely Románia Hivatalos Lapjának 2017. november 2-i, 865. sz. 

számának I. részében jelent meg, a következőképpen módosul és egészül ki:  

 

1. Az 1. cikk (2) bekezdése és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 



„(2) A rendszer az Interreg V-A Románia–Magyarország Program 8 jogosult országában, 2023. 

december 31-ig hajtandó végre. Az Interreg V-A Románia–Magyarország Programban a jogosult 

megyék a következők:  

a) a román oldalon négy megye: Arad, Bihor, Satu Mare és Timiș  

b) a magyar oldalon négy megye: Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

 

(4) E program keretében az állami támogatás nyújtására kizárólag a mentességet élvező 

támogatási kategóriák – nevezetesen a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 

17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri 

infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 

támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 

támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 

regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a 

támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. 

június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelet által szabályozott, a kultúrát és a kulturális 

örökség megőrzését előmozdító támogatások – odaítélésével kapcsolatos kritériumoknak 

megfelelően kerülhet sor.”  

 

2. A 4. cikk a w) pont után a következő x)–z) pontokkal egészül ki:  

 

„x) jogellenes támogatás: támogatás, amelynek nyújtására olyan módon kerül sor, amely nem 

felel meg az állami támogatásokra vonatkozó nemzeti és uniós eljárásoknak;  

 

y) közvetett támogatás: amikor egy harmadik fél (a projektpartnerségben részt nem vevő fél) jut 

gazdasági előnyhöz a projekt keretében, és ez az előny állami támogatásnak minősül;  

 

z) a rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás: a kedvezményezett által az ilyen támogatás 

nyújtására vonatkozó feltételek teljesítése nélkül felhasznált támogatás.”  

 

3. A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„c) minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó, a III. mellékletben 

említett információk.  

Az európai területi együttműködés projektjeinek nyújtott támogatások tekintetében az e 

bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell közzétenni, amelyben az 

1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkében meghatározott érintett 

irányító hatóság működik. A részt vevő tagállamok határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük a 

saját területére irányuló támogatási intézkedésekről nyújt információt a honlapján.”  

 

4. A 9. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„9. CIKK  

 

Az állami támogatási program időtartama  



 

(1) Az állami támogatás nyújtására szolgáló program érvényességi időszaka a Románia 

Hivatalos Lapjának I. részében történő közzétételtől kezdve 2023. december 31-ig tart.  

 

(2) A támogatást nyújtó fél által a kedvezményezettek részére a jelen programban nyújtott 

támogatás kifizetésének legkésőbbi időpontja 2024. december 31.  

 

5. A 10. cikk (1) bekezdése a g) pont után az alábbi h) ponttal egészül ki:  

„h) nem rendelkezik adóügyi illetőséggel a nem együttműködő joghatóságok európai uniós 

jegyzékében szereplő joghatóságokban, illetve nincsen azok jogszabályai szerint bejegyezve;”1  

 

6. A 10. cikk (3) bekezdése és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

 „(3) A vissza nem térítendő támogatásban részesülő kedvezményezett azon kötelezettségét, 

miszerint az állami támogatásban részesülő kedvezményezett jogosultsági feltételeit ellenőriznie 

kell, az Irányító Hatóság és a vissza nem térítendő támogatásban részesülő kedvezményezett 

között létrejött támogatási szerződés/társfinanszírozási szerződés, valamint a vissza nem 

térítendő támogatásban részesülő kedvezményezett és a támogatás kedvezményezettje között 

létrejött szerződés rögzíti. A 20. cikk (9) bekezdésében említett módszertani normák 

szabályozzák azt a mechanizmust, amely szükség esetén biztosítja az állami támogatásnak az 

állami támogatás végső kedvezményezettje általi visszafizetését.  

 

5. Amennyiben a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje egyben állami támogatás 

kedvezményezettje is, az Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződésben/társfinanszírozási 

szerződésben rögzítik azokat a kötelezettségeket, amelyek e félnél mint az állami támogatás 

kedvezményezettjénél jelentkeznek.”  

 

7. A 11. cikk (8) bekezdésének a) pontja, (9) bekezdésének b) és c) pontja, továbbá (11) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(8) a) a (7) bekezdés a) pontjában leírt helyzetben az állami támogatás nyújtása a jelen állami 

támogatási programban meghatározott támogatási szerződés/társfinanszírozási szerződés alapján 

történik.” 

 

„(9) b) a (8) bekezdés b) pontjában leírt helyzetben a jogosultsági követelményeknek való 

megfelelés ellenőrzésére a pályázatok elbírálása és a kiválasztási folyamat közben kerül sor a 

vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje részére nyújtott támogatásnak az állami 

támogatási részére nézve. Az állami támogatás fennmaradó részére nézve – amely részt a vissza 

nem térítendő támogatás kedvezményezettje utalt át az állami támogatás odaítéléséről szóló 

szerződés alapján az állami támogatás kedvezményezettje részére – az állami támogatás 

odaítélésére vonatkozó feltételek teljesülését a vissza nem térítendő támogatás 

kedvezményezettje ellenőrzi. Emellett az állami támogatás nyújtására vonatkozó, a vissza nem 

térítendő támogatás kedvezményezettje és az állami támogatás kedvezményezettje között 

létrejött, az állami támogatás odaítéléséről szóló szerződésben foglalt feltételeknek való 

megfelelést az Irányító Hatóság ellenőrzi a projekt végrehajtásának időszakában, valamint a 

                                                           
1 Az EB 4885. számú ajánlása (véglegesítve: 2020. július 14.) 



költségek visszatérítése során. Az állami támogatás kedvezményezettje és a vissza nem térítendő 

támogatás kedvezményezettje között létrejött, az állami támogatás odaítéléséről szóló szerződés 

aláírása a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje és az Irányító Hatóság közötti 

támogatási szerződésben előírt kötelező feltétel, amelyet a projekt megvalósítási és fenntartási 

fázisában ellenőriznek. Az állami támogatás odaítéléséről szóló szerződés aláírásának feltétele, 

hogy az állami támogatás kedvezményezettje nyilatkozzon a nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásról;  

 

c) a (8) bekezdés c) pontjában leírt helyzetben: az állami támogatás nyújtására vonatkozó 

feltételek teljesülését a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje ellenőrzi. Emellett az 

állami támogatás nyújtására vonatkozó, a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje és 

az állami támogatás kedvezményezettje között létrejött, az állami támogatás odaítéléséről szóló 

szerződésben foglalt feltételeknek való megfelelést az Irányító Hatóság ellenőrzi a projekt 

végrehajtásának időszakában, valamint a költségek visszatérítése során. Az állami támogatás 

kedvezményezettje és a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje között létrejött, a 

támogatás odaítéléséről szóló szerződés aláírása a vissza nem térítendő támogatás 

kedvezményezettje és az Irányító Hatóság közötti finanszírozási szerződésben előírt kötelező 

feltétel, amelyet a projekt megvalósítási és fenntartási fázisában ellenőriznek. Az állami 

támogatás odaítéléséről szóló szerződés aláírásának feltétele, hogy az állami támogatás 

kedvezményezettje nyilatkozzon a nehéz helyzetben lévő vállalkozásról.”  

 

(11) Az állami támogatás odaítéléséről szóló szerződés – amely az Irányító Hatóság és a vissza 

nem térítendő támogatás kedvezményezettje, vagy a vissza nem térítendő támogatás 

kedvezményezettje és a mentességet élvező állami támogatás minden egyes kedvezményezettje 

között jön létre e program keretében és a fent említett helyzetekben – tartalmaz olyan 

rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy az állami támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési 

feladatokat, beleértve a támogatás vagy közvetett támogatás átruházásának eseteit is, a program 

szolgáltatója/adminisztrátora megfelelően végezze.  

 

8. A 12. cikk (2) bekezdése és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(2) A program költségvetése a teljes időtartamra nézve 22 089 292,30 EUR, az alábbi 

bontásban:  

 

a) 1. prioritási tengely (6/c beruházási prioritás): ERFA-alapok: 3 446 612,50 EUR, nemzeti 

társfinanszírozás: 304 113 EUR  

 

b) 3. prioritási tengely (8/b beruházási prioritás): ERFA-alapok: 16 851 656,40 EUR, nemzeti 

társfinanszírozás: 1 486 910,40 EUR”;  

 

A költségvetés becsült éves összege a következő:  

- a 2017-es évre: 0,00 EUR (a programon belül nem került sor támogatás odaítélésére);  

- a 2018-as évre: 0,00 EUR (a programon belül nem került sor támogatás odaítélésére);  

- a 2019-es évre: 130 876,01 EUR;  

- a 2020-es évre: 14 500 000,01 EUR;  

- a 2021-es évre: 2 486 138,76 EUR;  



- a 2022-es évre: 2 486 138,76 EUR;  

- a 2023-as évre: 2 486 138,76 EUR.  

 

A program költségvetésének RON-ban megadott összegeit a pályázati felhívás közzétételének 

napján (2017. november 3-án) érvényes InforEuro árfolyam alapján végezték el.”  

 

9. A 13. cikk az alábbiak szerint módosul:  

 

„13. CIKK  

 

A kedvezményezettek száma  

 

A kedvezményezettek becsült maximális száma: 50 kedvezményezett.”  

 

10. A 20. cikk (1), (2), (6), (8) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„20. CIKK  

Ellenőrzés és jelentéstétel  

(1) Az állami támogatási rendszer adminisztrátora az Európai Bizottság által létrehozott, az 

állami támogatások interaktív bejelentése (SANI) internetes alkalmazáson keresztül az e program 

hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül értesíti az Európai Bizottságot az 651/2014/EU 

rendelet 9. cikkének, továbbá 20/2015. számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel 

elfogadott 77/2014. számú sürgősségi kormányrendelet módosított változatának megfelelően. Ezt 

az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az Európai Bizottság weboldalán 

közzéteszik.  

 

(2) Az e rendszer keretében nyújtott állami támogatásokat érintő jelentéstételt és ellenőrzéseket 

az állami támogatási rendszer adminisztrátora végzi el, a 20/2015. számú törvény által 

módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 77/2014. számú sürgősségi kormányrendelet 

módosított változatában foglalt rendelkezéseknek, a Versenytanács elnökének 175/2007. számú 

határozatával elfogadott, az állami támogatási eljárások ellenőrzési eljárásairól szóló rendeletben 

foglalt rendelkezéseknek, valamint a (9) bekezdésben említett módszertani normákban foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően.  

 

(6) Az állami támogatás kedvezményezettje a vissza nem térítendő támogatás 

kedvezményezettjének köteles jelenteni – a program szolgáltatója által előírt formátumban – 

minden olyan adatot és információt, amely az állami támogatás ellenőrzéséhez szükséges. A 

vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje ezeket az adatokat és információkat a (2) 

bekezdésben említett jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében 

hozzáférhetővé teszi a program szolgáltatója számára.  

 

(8) Az állami támogatást nyújtó fél köteles folyamatosan ellenőrizni a folyamatban lévő állami 

támogatásokat és elrendelni a szükséges intézkedéseket abban az esetben, ha az e program vagy 

a hatályos nemzeti vagy európai jogszabályok által előírt feltételek nem teljesülnek. Erre a 11. 

cikk (10) bekezdésében leírt feltételek mellett megkötött szerződés rendelkezései szerint kerül 

sor.  



 

(9) A visszatérítendő vagy visszafizetendő állami támogatásnak tartalmaznia kell a kifizetés 

napjától a visszatérítés vagy a teljes visszafizetés időpontjáig esedékes kamatokat is. Az állami 

támogatási program szolgáltatója/adminisztrátora kidolgozza a közigazgatási jogszabályok által 

jóváhagyott, a támogatás leállítására/visszafizettetésére vonatkozó módszertani normákat. A 

kamat kiszámítása a 20/2015. számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 

77/2014. számú sürgősségi kormányrendelet módosított változatának 33. cikkében foglalt 

rendelkezések, valamint a 659/1999/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 

794/2004/EK bizottsági rendelet 11. cikkében foglaltak szerint történik.”  

 

11. A 20. cikk (10) és (17) – (18) bekezdése hatályát veszti.  

 

12. A 21. cikk hatályát veszti.  

 

13. A 22. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(2) A támogatási szerződéseket, a támogatást odaítélő jogi aktusokat, a visszafizetési 

kötelezettségeket és ezen összegek tényleges visszafizetését a program adminisztrátora köteles 

regisztrálni a RegAS-ban a szerződés vagy jogi aktus aláírását vagy annak a Románia Hivatalos 

Lapjában történő közzétételét követő legfeljebb 7 (hét) napon belül, adott esetben a kifizetések, a 

visszafizetési kötelezettségek vagy az ezen összegek tényleges visszafizetése megállapításának 

időpontjától számítva.”  

 

14. A 23. cikk az alábbiak szerint módosul:  

 

23. CIKK  

 

Az állami támogatás visszafizettetése  

(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy az e rendszer keretében nyújtott támogatás 

odaítélésének kritériumai nem teljesülnek, meg kell tenni minden olyan lépest, amely a nyújtott 

támogatás – beleértve a hatályos közösségi rendelkezések alapján számított kamatokat is – 

visszafizettetéséhez szükséges. Az állami támogatást a román kedvezményezettekkel az állami 

támogatást nyújtó fél fizetteti vissza a program adminisztrátora által végzett ellenőrzés alapján, a 

20/2015. számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 77/2014. számú 

sürgősségi kormányrendelet módosított változatában foglalt rendelkezéseknek, a 20. cikk (9) 

bekezdésében említett módszertani normákban foglalt rendelkezéseknek és a támogatási 

szerződésre vonatkozó egyéb jogi rendelkezéseknek megfelelően. Az állami támogatást a 

partnerállam kedvezményezettjeivel az állami támogatást nyújtó fél fizetteti vissza a 

„Végrehajtási megállapodás – Egyezség az Interreg V-A Románia Magyarország Programban 

együttműködő tagállamok között” című dokumentum (a továbbiakban: végrehajtási 

megállapodás) rendelkezéseinek és a támogatási szerződésre vonatkozó egyéb jogi 

rendelkezéseknek megfelelően. Az alkalmazandó kamat kiszámítása a következő 

jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik: A Bizottság 794/2004/EK 

rendelete (2004. április 21.) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (közzétéve az 

Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozatának 2004. április 30-i 140. számában), és annak 



módosított és kiegészített változatai; A Tanács (EU) 2015/1589 rendelete (2015. július 13.) az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról (közzétéve az Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozatának 2015. 

szeptember 24-i 248. számában).  

 

(2) Amennyiben az állami támogatás kedvezményezettje azonos a vissza nem térítendő 

támogatás kedvezményezettjével, az állami támogatás jelen programban előírt visszafizettetését a 

Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium végzi, mint az Interreg V-

A Románia–Magyarország Program Irányító Hatósága, a 20/2015. számú törvény által 

módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 77/2014. számú sürgősségi kormányrendelet 

módosított változatában foglalt rendelkezéseknek, valamint a 20. cikk (9) bekezdésében említett 

módszertani normákban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, illetve a magyar partnerek 

esetében a végrehajtási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően. A visszafizettetést az 

Interreg V-A Románia–Magyarország Program irányító hatósága és a vissza nem térítendő 

támogatás kedvezményezettje között létrejött támogatási szerződés alapján, a Program 

szabályainak és a 20. cikk (9) bekezdésében említett módszertani normáknak megfelelően kell 

végrehajtani.  

 

(3) Amennyiben a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje nem azonos az állami 

támogatás kedvezményezettjével, a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje 

gondoskodik arról, hogy ezt a támogatási összeget az állami támogatás kedvezményezettje az 

állami támogatás odaítéléséről szóló szerződésnek megfelelően visszafizesse. A visszafizettetést 

e Program szabályai szerint és a 20. cikk (9) bekezdésében előírt módszertani normáknak 

megfelelően, valamint – attól függően, hogy az állami támogatás kedvezményezettje mely 

tagállamban található – a végrehajtási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően kell 

végrehajtani.  

 

(4) Ha a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje a támogatás egy része tekintetében 

állami támogatás kedvezményezettje, de a támogatás/előny egy részét átruházza az állami 

támogatás valamely más kedvezményezettjére, akkor a vissza nem térítendő támogatás 

kedvezményezettjének felelőssége biztosítani azt, hogy az állami támogatás kedvezményezettje 

ezt az összeget az állami támogatás odaítéléséről szóló szerződés rendelkezéseinek megfelelően 

visszafizeti. Az állami támogatás/átruházott előny visszafizettetését e Program szabályai szerint 

és a 20. cikk (9) bekezdésében előírt módszertani normáknak megfelelően, valamint – attól 

függően, hogy az állami támogatás kedvezményezettje mely tagállamban található – a 

végrehajtási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.  

 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben említett valamennyi esetben a korábban fennálló helyzet 

helyreállítása céljából vissza kell fizettetni az állami támogatást és a kapcsolódó kamatokat.”  

 

15. A 23. cikk után egy új 23^1. cikk kerül beillesztésre a következők szerint:  

 

„Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatályán kívül eső támogatások 

szabálytalanságai és visszatérítése  

 



(1) Ha az ezen állami támogatási program keretében finanszírozott 6/c. és 8/b. beruházási 

prioritásokhoz kapcsolódó projekteknél szabálytalanságokat állapítanak meg, e 

szabálytalanságokat a szabálytalanságokkal és/vagy csalásokkal kapcsolatos szabályoknak 

megfelelően kell elemezni, és el kell rendelni a jogosulatlanul kifizetett összegek 

visszafizettetését.  

 

(2) Szabálytalanságok vagy csalások gyanúja esetén a támogatási szerződés/a nemzeti 

társfinanszírozási szerződés/az állami támogatás odaítéléséről szóló szerződés aláírását követően 

az Irányító Hatóság ellenőrzi az állami támogatási rendszer román kedvezményezettjeinél a 

projektek műszaki és pénzügyi megvalósítása során jelentkező költségek elszámolhatóságát (az 

állami támogatási program jóváhagyott  költségvetésének felhasználását) az 142/2012. számú 

törvény által módosított és kiegészített, az európai alapok és/vagy nemzeti közalapok 

megszerzésében és felhasználásában tapasztalható szabálytalanságok megelőzéséről, feltárásáról 

és szankcionálásáról szóló 66/2011. számú sürgősségi kormányrendelet és annak későbbi 

módosításai és kiegészítései szerint.  

 

(3) A szabálytalanságok vagy csalások azonosítására, valamint a projektek végrehajtása során 

vagy a végrehajtásuk befejezését követően feltárt szabálytalanságokból eredő költségvetési 

tartozások/pénzügyi korrekciók megállapítására irányuló eljárást a 142/2012. számú törvény által 

módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 66/2011. számú sürgősségi kormányrendelet, és 

annak későbbi módosításai és kiegészítései szerint folytatják le.  

 

(4) A szabálytalanságokból eredő költségvetési tartozásokat az állami támogatási rendszer román 

kedvezményezettjeivel a 142/2012. számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel 

elfogadott 66/2011. számú sürgősségi kormányrendelet és annak későbbi módosításai és 

kiegészítései szerint, a magyar kedvezményezettekkel pedig a végrehajtási megállapodás 

rendelkezései szerint kell visszafizettetni.”  

 

16. A 24. cikk az alábbiak szerint módosul:  

 

„24. CIKK  

 

Záró rendelkezések  

 

(1) Tekintettel arra, hogy ezt az állami támogatást az európai területi együttműködési projektek 

céljára nyújtják, Románia – mint az a tagállam, amelynek területén az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra 

vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 21. cikkében meghatározott Irányító Hatóság található – a támogatás ERFA-

részére nézve állami támogatást nyújtó félnek tekintendő, ezért az Irányító Hatóság köteles 

megfelelni ezen rendelkezéseknek. 

 

(2) Minden tagállam köteles megadni az Irányító Hatóság részére azokat az információkat, 

amelyek az e rendelkezéseknek való nemzeti szintű megfeleléshez szükségesek.  

 



(3) Az európai területi együttműködési projektekhez kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás 

vonatkozásában minden egyes tagállam állami támogatást nyújtó félnek minősül, és ezért felelős 

ezen eljárások lefolytatásáért.  

 

(4) Minden szolgáltató (Irányító Hatóság, illetve tagállam) felelős az állami támogatási program 

által támogatott projektek vagy projektrészek ellenőrzéséért az e cikk rendelkezéseivel 

összhangban megállapított nemzeti szabályoknak megfelelően.  

 

(5) E program szövegét, A pályázati útmutatót és a Program többi releváns dokumentumát teljes 

egészében közzé teszik az Interreg V-A Románia–Magyarország Program weboldalán: 

http://interreg-rohu.eu/ro/home/.”  

 

17. A rendelet teljes szövegében a „Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és az Európai 

Alapokért felelős Minisztérium” kifejezés helyére lép a „Fejlesztési, Közigazgatási és 

Közmunkálatokért felelős Minisztérium” kifejezés.  

 

II. CIKK  

 

E rendelet Románia Hivatalos Lapjának I. részében kerül közzétételre.  

 

A fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter nevében 

Florin Nicolae Creț 

Államtitkár 

 

Bukarest, 2020. december 3.  

4213. sz. 
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