
Nem hivatalos fordítás román nyelvről - Kivonat  

 

2021. április 20-i 578. számú miniszteri rendelet  

 

az alábbi programok keretében nyújtott állami támogatás vagy de minimis támogatás leállításáról 

és/vagy visszafizettetéséről: Az Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott 

6509/2017. számú rendelettel jóváhagyott,  a 6/c. beruházási prioritáshoz (A természeti és 

kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése), a 7/c. beruházási prioritáshoz 

(Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a belvízi utakat, a tengeri közlekedést, 

a kikötőket, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható 

regionális is helyi mobilitás támogatása érdekében) és a 8/b. beruházási prioritáshoz 

(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) kapcsolódó tevékenységeket érintő, az Interreg V-A Románia–Magyarország Program 

kontextusában működő de minimis támogatási rendszer és az Európai Alapokért felelős 

kinevezett miniszter által kiadott 6510/2017. számú rendelettel jóváhagyott, a 6/c. beruházási 

prioritásnak (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése) 

és a 8/b. beruházási prioritásnak (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) az Interreg V-A Románia–

Magyarország Programon keresztül történő finanszírozását célzó állami támogatási rendszer 

 

Kiadja: Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium  

 

Megjelent: Románia Hivatalos Lapja, 484. szám, 2021. május 11.  

 

Hatálybalépés napja: 2021. május 11.  

 

Tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:  

 

- 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 változata 25. 

cikkének (5) bekezdése;  

 

- A 142/2012. számú törvény által módosított, az európai 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;  

 

- A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium szervezetéről és 

működéséről szóló 477/2020. számú kormányrendelet 4. cikk (2) bekezdésének p) pontja;  

 



- 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 finanszírozásáról szóló rendelet módosított és kiegészített változata;  

 

- Az Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott 6509/2017. számú, a 6/c. 

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

fejlesztése), a 7/c. beruházási prioritáshoz (Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a 

belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri 

infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás támogatása érdekében) és a 8/b. 

beruházási prioritáshoz (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) kapcsolódó tevékenységeket érintő, az Interreg V-A 

Románia–Magyarország Programon keresztül történő finanszírozásáról szóló rendelet módosított 

és kiegészített változata;  

 

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

együttműködő tagállamok között, amely létrejött a Fejlesztési, Közigazgatási és 

Közmunkálatokért felelős Minisztérium (mint tagállam és mint igazolási hatáskörrel felruházott 

irányító hatóság) és a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (mint tagállam és nemzeti 

hatóság) között;  

 

-  Interreg V-A Románia–Magyarország Program, amelyet az Európai Bizottság 2019. március 

7-i 1783. számú határozata által módosított 2015. december 9-i 9112. számú határozattal 

fogadtak el, annak későbbi módosításaival és kiegészítéseivel;  

 

A 477/2020. számú kormányrendelet 16. cikkének (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően  

 

a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter az alábbi  

 

rendeletet adja ki: 

 

I. fejezet  

 

Az állami támogatásnak/de minimis támogatásnak a Fejlesztési, Közigazgatási és 

Közmunkálatokért felelős Minisztérium által az Interreg V-A Románia–Magyarország Program 

keretében nyújtott állami támogatást/de minimis támogatást érintő ellenőrzése eredményeként 

elrendelt leállítása és visszafizettetése  

 

1. cikk  



 

(1) A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium, mint – A Fejlesztési, 

Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium szervezetéről és működéséről szóló 

477/2020. számú kormányrendelet 4. cikk (2) bekezdésének p) pontja értelmében – az Interreg V-

A Románia–Magyarország Program Irányító Hatósága és az állami támogatást és/vagy de 

minimis támogatást nyújtó fél, az Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott 

6509/2017. számú, a 6/c. beruházási prioritáshoz (A természeti és kulturális örökség megőrzése, 

védelme, támogatása és fejlesztése), a 7/c. beruházási prioritáshoz (Környezetbarát (ezzel együtt 

alacsony zajszintű) és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és 

fejlesztése, ideértve a belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multimodális 

összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás 

támogatása érdekében) és a 8/b. beruházási prioritáshoz (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) kapcsolódó 

tevékenységeket érintő, az Interreg V-A Románia–Magyarország Programon keresztül történő 

finanszírozásáról szóló rendelet módosított és kiegészített változata értelmében, valamint az 

Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott 6509/2017. számú, a 6/c. beruházási 

prioritáshoz (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése), 

a 7/c. beruházási prioritáshoz (Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a belvízi 

utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri 

infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás támogatása érdekében) és a 8/b. 

beruházási prioritáshoz (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) kapcsolódó tevékenységeket érintő, az 

Interreg V-A Románia–Magyarország Programon keresztül történő finanszírozásáról szóló 

rendelet módosított és kiegészített változata értelmében, tekintettel az átlátható állami támogatási 

rendszernek és a de minimis rendszernek az Interreg V-A Románia–Magyarország Program (a 

továbbiakban: a Program) keretében történő végrehajtására, köteles egységes keretet biztosítani 

ezek ellenőrzésére.  

 

(2) Az ellenőrzést a program szakmai titkárságaként működő, a Nagyváradi Regionális Iroda a 

Határmenti Együttműködésért (BRECO) végzi, az Európai Alapokért felelős kinevezett 

miniszter által kiadott  6509/2017. számú rendeletben, illetve annak későbbi módosításaiban és 

kiegészítéseiben, valamint a Európai Alapokért felelős kinevezett miniszter által kiadott  

6510/2017. számú rendeletben, illetve annak későbbi módosításaiban és kiegészítéseiben foglalt 

rendelkezések szerint. Ha az állami támogatás és/vagy a de minimis támogatás 

kedvezményezettje nem azonos a vissza nem térítendő támogatás (közvetett támogatás) 

kedvezményezettjével, az állami támogatás és/vagy a de minimis támogatás ellenőrzését a 

program adminisztrátora végzi el a vissza nem térítendő támogatás azon kedvezmenyézettjének a 

szintjén, amely a közvetett támogatást nyújtotta. A vissza nem térítendő támogatás 

kedvezményezettje a program adminisztrátorának a rendelkezésére bocsájt az állami 

támogatás/de minimis támogatás végső kedvezményezettjei által megadott minden releváns 

információt.  



 

2. cikk 

 

(1) A program adminisztrátora ellátogathat a végrehajtás/fenntartás fázisában lévő projektek 

helyszínére a támogatási szerződésben és 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 változatában foglalt rendelkezéseknek és a Program dokumentumainak 

megfelelően.  

 

(2) Amennyiben a program adminisztrátora olyan helyzetet tár fel, amely a 20/2015. számú 

törvény által módosított és kiegészített 77/2014. számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikke (1) 

bekezdésének f) és g) pontjában foglalt rendelkezések szerint, valamint a programok 

szabályozási rendelkezései szerint az állami támogatás/de minimis támogatás nyújtásával 

kapcsolatos fellépést von maga után, az adminisztrátor a megállapításokat megemlíti egy 

jelentésben, amely a visszafizettetni javasolt összeget is megállapítja.  

 

(3) A (2) bekezdésben említett jelentést a kibocsátás követő 3 napon belül továbbítják a program 

szolgáltatója részére.  

 

(4) Amennyiben a 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 később módosított és kiegészített változatának 2. cikk (1) bekezdés a) és b) 

pontjának hatálya alá tartozó helyzetet tár fel, a program adminisztrátora – az állami 

támogatást/de minimis támogatást nyújtó fél hatáskörét gyakorolva – kitölti az űrlapot, amelyet a  

875/2011. számú kormányjavaslattal elfogadott, az európai és/vagy nemzeti közalapok 

megszerzésében és felhasználásában tapasztalható szabálytalanságok megelőzéséről, feltárásáról 

és szankcionálásáról szóló 66/2011. számú sürgősségi kormányrendeletben foglalt rendelkezések 

végrehajtását érintő módszertani szabályoknak a szabálytalanság gyanúja/a csalás gyanúja 

kapcsán módosított és kiegészített változatának 2. melléklete tartalmaz.  

 

(5) A (4) bekezdésben említett űrlapot a kibocsátás napjától számított 3 napon belül továbbítják a 

program szolgáltatójának, hogy az a belső eljárásoknak megfelelően, valamint a 142/2011. 

számú törvénnyel módosított és kiegészített 66/2011. számú sürgősségi kormányrendelet később 

módosított és kiegészített változatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően megkezdhesse az 

ellenőrzést.  

 

II. fejezet  

 

A támogatásnak az állami támogatás/de minimis támogatás ellenőrzésének eredményeként 

történő leállítását/visszafizettetését szolgáló mechanizmus  

……  

 

6. cikk  

 



(1) A közvetlen támogatás magyar kedvezményezettjei esetében a rendeltetésétől eltérően 

felhasznált támogatás/de minimis támogatás visszafizetését a magyar nemzeti hatóság biztosítja a 

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

együttműködő tagállamok között” című dokumentum rendelkezéseinek megfelelően.  

 

(2) Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésében említett jelentés azt állapítja meg, hogy az állami 

támogatásnak/de minimis támogatásnak a Program szintjén elfogadott programokban 

meghatározott kritériumai nem teljesülnek, illetve egy helyzetet az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.cikkének (36) 

és (38) bekezdésében foglalt meghatározás szerinti szabálytalanságnak minősít, az állami 

támogatás/de minimis támogatás magyar jogi személynek minősülő kedvezményezettje esetében 

az Irányító Hatóság értesíti a magyar nemzeti hatóságot a jelentésben a magyarországi 

kedvezményezettek részére nyújtott, a rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatással 

kapcsolatban tett megállapításról, beleértve a visszafizettetni javasolt összeg meghatározását is.  

 

(3) Minden olyan esetben, amikor a támogatási intézkedés végrehajtása még nem volt káros 

hatással a piaci helyzetre, és ezért a visszafizettetés nem szükséges, az Irányító Hatóság 

határozatot adhat ki az állami támogatás/de minimis támogatás leállításáról a magyar 

kedvezményezetteknek ítélt, de még ki nem fizetett támogatás Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból (ERFA) nyújtott részére vonatkozóan.  

 

(4) Az állami támogatás/de minimis támogatás leállításáról szóló határozatot vagy adott esetben 

az állami támogatás/de minimis támogatás teljes vagy részleges visszafizettetéséről szóló 

határozatot az állami támogatást/de minimis támogatást nyújtó fél a kibocsátás utáni 5 napon 

belül továbbítja a román Versenytanács részére.  

 

……… 

 

 A fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter nevében  

 

Matuz Adrian Zsolt államtitkár  

 

Bukarest, 2021. április 20. 


