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MAROS MEGYEI TANÁCS 

. 

 

 

2021. július 29.-i 

118. számú HATÁROZAT 

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági válság kontextusában, a repülési egységek 

tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20388/23.07.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 2021.07.23.-i 

20482. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 2021.07.23.-i 20467. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- a COVID-19 járvány által generált kivételes helyzetet, amely a gazdaságnak súlyos zavarokat 

okozott; 

- a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérre/repülőtérről a légi forgalomnak az újraindításának a 

stimulálásának szükségessége, támogatva ilyen módon a régió turizmusának az újraindulását, 

valamint a régió üzleti szférájának a mobilitás igényeit; 

- a repülő forgalom visszaszerzése, mint egy lényeges összetevője a gazdasági és a repülőtér 

szerkezeti életképességének és Maros megyének a teljes gazdaságának és akár a Központi Régió 

fellendülésének; 

- a COVID-19 járvány következtében fontos károkat szenvedő, akkut likviditás hiánnyal 

szembesülő repülő társaságok tevékenységének a szükségessége; 

- egyes ideiglenes, megfelelő állami segély intézkedések jóváhagyásának a szükségessége, a repülő 

társaságoknak, a likviditásaiknak a biztosításának és a közfinanszírozásokhoz való hozzáférés 

érdekébe, oly módon, hogy helyre tudjanak állni, amint a jelenlegi helyzetet átvészelik; 

 - a Maros Megyei Tanács célkitűzését, hogy támogassa azon repülő társaságok tevékenységét, 

amelyek a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérre/repülőtérről járatokat működtetnek, a COVID-

19 járvány által generált egészségügyi és gazdasági válság kontextusában, egy átfogó módú 

mechanizmust biztosítva; 

- a repülővel való utazás elérhetőségének a támogatásának a szükségessége, különböző úti célok 

felé, kompenzálások biztosításával a repülő társaságok részére, amely az egyik intézkedést képezi, 

létrehozva a kéréseknek, a 2019. évi (a COVID-19 járvány előtti) szintre való hozatalának az 

előfeltételét, oly módon, hogy a közvetlen érintett repülési egységek biztosítani tudják maguknak a 

pénzügyi likviditást, a tevékenységük újraindításával, egy megbecsülhető kapacitással; 

Tekintettel: 

- az Európai Unió Működésére vonatkozó Egyezmény (TFUE) 107. cikkely (3) bekezdés „b” betű 

előírásaira, amely szerint, „a belső piaccal kompatibilisnek számíthatók azok a segélyek, amelyek 

célja egy közös európai érdekű fontos projekt kivitelezésének a népszerűsítése vagy egy tag ország 

gazdaságának, a súlyos zavarának a kiigazítása”;  
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- az utólag módosított és kiegészített, az Európa Bizottság Közleményének az előírásaira 

(2020/C9II/01) „A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a 

gazdaságot segítő állami támogatási intézkedések ideiglenes kerete”, amelyet az Európai Unió 

Hivatalos Közlönyében, 2020 március 20.-án tettek közzé;  

- az utólag módosított és kiegészített, az állami támogatás terén a nemzeti eljárásokra, valamint a 

21/1996. sz. Konkurencia törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 77/2014. sz. 

Sürgősségi Kormányrendeletre; 

- az Európai Bizottság 5171/07.07.2021. sz. Döntésével jóváhagyott, az SA 63319(2021/N) Eset – 

Románia Covid 19 - A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren járatokat működtető repülési 

társaságok támogatására szánt állami támogatási séma, segélyintézkedésre. 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű, megerősítve a (2) bekezdés 

„d” betű és a (3) bekezdés „d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági válság 

kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a támogatására szánt, állami segély sémát, a 

jelen határozat szerves részét képező Melléklet szerint. 

2. cikkely Meghatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy az állami segélyt biztosító – 

Maros Megyei Tanács nevébe aláírja a repülési egységekkel megkötött szerződéseket. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalattal, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

20388/23.07.2021 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági válság kontextusában, a repülési egységek 

tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a jóváhagyásáról 

 

A 199/22.12.2020. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a "Covid-19" koronavírus 

járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a 

támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek az indítványozását. 

A határozat elfogadása után, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V., összeállította az elő 

értesítési dokumentációját a sémának, amelyet a megyei közhatóságnak a támogatásával 

megküldtek a Versenytanácsnak, az Európai Bizottságnak, elemzésre való megküldésének az 

érdekébe. 

A közösségi keret módosítására vonatkozó értesítő és a Versenytanács megjegyzéseinek a 

következtébe, az előértesítő dokumentációt átjavították, az elvégzett módosításokat jóváhagyták, a 

"Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek 

tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek 

az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének 

a módosításáról szóló 59/22.04.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

Az átvizsgált előértesítő dokumentáció ellenőrzése után, a Versenytanács és az Európai Bizottság 

által, végül megküldték a Versenybizottsághoz az értesítőt. 

A Versenybizottság véleményezte a dokumentációt és utólag, az Európai Bizottság engedélyezte a 

repülési egységek állami támogatását, az 5171/07.07.2021. sz. Döntéssel – Állami segély SA 

63319(2021/N) – Románia Covid – 19 Állami segély séma, a Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtéren járatokat működtető repülési egységek részére. 

Az állami segély séma, csak annak az értelmébe kidolgozott és benyújtott, megyei tanács határozat 

elfogadása után lép érvénybe.  

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” 

ls „b” betűt, (2) bekezdés d) betűt és (3) bekezdés „d” betűt, valamint a 182. cikkely rendelkezéseit, 

alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági 

válság kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a támogatására, egy állami segély 

sémának a jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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