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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. február 28.-i 

28. számú HATÁROZAT 

A a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami 

támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a 

bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.02.24.-i 4948. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Gazdasági elemző és tanácsadó osztályának a 2022.02.24.-i 4980. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 2022.02.24.-i 4490. sz. jelentését, valamint a 

Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat által, az 

1082/14.02.2022. sz. átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a 3900/14.02.2022. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a Vezetőtanács 2022.02.11.-i 3. sz. Határozatát, 

Tekintettel. 

- az utólag módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a 

közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt 

módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. 

sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

- a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás 

2014/C99/03 CE Európai Bizottsági Iránymutatás 5.1 alcím előírásaira, 

- az utólag módosított, a Románia azon regionális repülőtereinek, amelyeknek a maximális 

forgalmuk 200.000 utas évente, egy működési állami támogatási sémának országos szinten való 

jóváhagyására vonatkozó 1259/05.03.2019. sz. Rendelet, 7. cikkely (1) és (2) bekezdések 

előírásaira, 

- a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. keretében, a nem gazdasági természetű 

kiadások finanszírozásának és a nem gazdasági kiadások kompenzálásán a kiszámolási 

metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó 88/27.05.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

előírásaira, 

A gazdasági egységeknek a bevételi és kiadási költségvetésének, valamint annak a megalapozó 

mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3818/30.12.2019. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak betartásával, 

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

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

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 
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1. cikkely (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. állami támogatását a 

2022. évre, 5.585 ezer lej értékbe, amelyből: 

- 3.600 ezer lej, a működtetési tevékenységből származó hiánynak a fedezésének az érdekébe; 

- 1.985 ezer lej, a repülőtéri tevékenységekhez tartozó beruházások finanszírozásának a 

tőkehiányának a fedezésére vonatkozóan.  

(2) Jóváhagyja a repülési, nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeit a 2022. évre, 

4.005 ezer értékbe, amelyből: 

- 3.400 ezer lej, a működési tevékenység finanszírozási hiányának a fedezésének az érdekébe; 

- 605 ezer lej, a nem gazdasági tevékenységekhez tartozó beruházások finanszírozásának a 

tőkehiányának a fedezésének az érdekébe. 

(3) Az (1) és (2) mellékletek által előírt, működtetési állami támogatást és a repülési nem gazdasági 

működtetési támogatásokat, negyedévenkénti részletekbe fogják kiutalni, a Vállalat bevételi és 

kiadási költségvetésének a 2. sz. Megalapozó melléklete szerint meghatározott szintek alapján, 

költségvetési kiutalásokból, havi hitel megnyitással. 

2. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási 

költségvetését a 2022. évre, a következő 5 melléklet szerint: 

1. 1. sz. melléklet „Bevételi és kiadási Költségvetés”; 

2. 2. sz. megalapozó melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatók részletezése a 2022-es időszakra”; 

3. 3. sz. megalapozó melléklet „Az összbevételek megvalósítási foka”; 

4. 4. sz. megalapozó melléklet „A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források”; 

5. 5. sz. megalapozó melléklet „A bruttó eredmények javítására és az elmaradt kifizetések 

csökkentésére vonatkozó intézkedések” 

3. cikkely Az 1-5 mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

4. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. internetes 

oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási 

költségvetés”, a javaslatok/folyó év (2022) előírásai oszlopot teszik közzé, a 3818/30.12.2019. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 6. sz. mellékletének az I. pontjának, előírásai szerint. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, 

amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

4948/24.02.2022. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, 

a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási 

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., megküldte a megyei közhatóságnak a 

székhelyére, az 1082/14.02.2022. sz. átirattal benyújtott dokumentációt, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 3900/14.02.2022. sz. alatt iktattak és az 1130/16.02.2022. sz. átiratot, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 4229/16.02.2022. sz. alatt iktattak, a nem gazdasági repülési tevékenységek 

finanszírozási összegeinek az állami támogatásának, valamint a vállalatnak a 2022. évi bevételi és 

kiadási költségvetésének, a jóváhagyásának az érdekébe. 

Az állami támogatást, a nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeit és a 

„Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2022. évi bevételi és kiadási költségvetését, a 

„Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának a 3/11.02.2022. sz. 

Határozatával hagyták jóvá. 

A. Az állami támogatásnak és a nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeinek a 

jóváhagyása 

Az állami támogatási és a nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeinek a kérelmének a 

törvényes alapja? 

- A repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás 

2014/C99/03 CE Európai Bizottsági Iránymutatás; 

- Az utólag módosított, az évi maximum 200.000 utasforgalommal rendelkező Romániai regionális 

repülőterek állami támogatási séma jóváhagyására vonatkozó 1259/05.03.2019. sz. Rendelet; 

- A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. keretében, a nem gazdasági természetű 

kiadások finanszírozásának és a nem gazdasági kiadások kompenzálásán a kiszámolási 

metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó 88/27.05.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat. 

A 2022-2024-es üzleti tervben, a 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésben, az 1062/11.02.2022. 

sz. megalapozó jegyzékben, a Vállalat a 2022. évre megbecsülte: 

- a működési tevékenység finanszírozási hiányát, 7.000 ezer lej értékbe, amelyből: 3.600 ezer lej a 

repülőtéri tevékenység és 3.400 ezer lej a repülőtér által végzett nem gazdasági tevékenység, 

- tőkehiány 2.590 ezer lej összértékbe, amelyből: 1.985 ezer lej a repülőtér tevékenységét szolgáló 

beruházási létesítmények és 605 ezer lej a repülőtér nem gazdasági tevékenységeit szolgáló 

beruházási létesítmények finanszírozására. 
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A megküldött dokumentáció és az állami segély területén érvényes jogi előírások elemzéséből, 

kitűnik, hogy a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. teljesíti a feltételeket ahhoz hogy 

megkapja a Maros Megye helyi költségvetéséből az átutalásokat, 9.590 ezer lej értékbe, amelyből: 

- 3.600 ezer lej, működtetési állami támogatás; 

- 1.985 ezer lej, állami támogatás a beruházásokra; 

- 4.005 lej, a repülőtéri nem gazdasági tevékenységek finanszírozásához szükséges összegek, 

amelyből: 3.400 ezer lej a működési tevékenység finanszírozására és 605 ezer lej a beruházási 

tevékenység finanszírozására. 

B. A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2022. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének a jóváhagyása 

A Vállalat kéri a felettes hatóságtól a 2022. évi bevételi és kiadási költségvetés jóváhagyását, az 

utólag módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a 

közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt 

módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. 

sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés, szerint. 

A 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésben a Vállalat a 2022. évre 24%-os összjövedelem 

növekedést jósol a 2021. évhez viszonyítva, azaz 14.295 ezer lej. Ez a növekedés, a saját 2022. évi 

jövedelem növekedésének köszönhető 86%-kal a 2021. évihez viszonyítva és a Maros Megye helyi 

költségvetéséből jövő átutalásokból, a nem gazdasági tevékenységek támogatására 57%-kal való 

növekedése a 2022. évbe, a 2021. évihez viszonyítva. A saját jövedelmek növekedését a 

„Marosvásárhely-i Transilvania” repülőtérről induló utasok számának a növekedésére alapozták a 

2022. évre, 95%-kal 2021. évihez viszonyítva, illetve 90.626 felszálló utasról a 2021. évbe, 176.839 

utasra a 2022. évbe. Az utasok 2022. számának a növekedésének a megalapozásánál a Vállalat 

figyelembe vette a Maros Megyei Tanács által a "Covid-19" koronavírus járvány által keltett 

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

segély sémának a jóváhagyásáról szóló 18/29.07.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

elfogadott költségvetési politikákat is. 

A 2022. évre, a Vállalat 13.631 ezer lejes értékűre becsülte a költségeket, azaz 19%-os növekedés a 

2021. évhez viszonyítva. A legnagyobb növekedés a javak és szolgáltatásokkal járó költségeknél 

található, a fogyasztási árak átlag mutatóinak a növekedése miatt (108,19%) és az energiával és a 

vízzel való költségeknek 2,27 szorosára növekedése, a 2022. évbe, a 2021. évihez viszonyítva. 

Hasonlóan, a Vállalat a 2022. évre 30%-os növekedést vár a személyzeti költségek terén, a 2021. 

évihez viszonyítva, a 2022. évi állami költségvetési törvény, 317/2021. sz. Törvény előírásainak a 

betartásával. 

A bruttó eredmény (profit), a vállalat által a 2022. évbe megvalósíthatónak számított, 664 ezer lej 

értékű, azaz 5,5%-os profit ráta az üzleti forgalomból. 

A 2022. évre, a Vállalat 41.802 ezer lej összértékű kiadásnak az elvégzését tervezi a beruházásokra, 

ami 3,94 szeres növekedés, a 2021. évbe jóváhagyott összegekhez viszonyítva. Ez a növekedés, 

Romániának az Általános Szállítási Mestertervének a stratégiai dokumentumának a jóváhagyásáról 

szóló 666/14.09.2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott beruházási létesítményeknek (4. sz. 

melléklet), a 2022. évi beruházási programba való beitatásának köszönhető. 
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A 2022. évbe, a beruházások fő finanszírozási forrás (90%), a 2022.01.18.-án aláírt finanszírozási 

szerződések szerinti európai alapok, 37.687 ezer lej értékbe. Más finanszírozási források, a 2022. 

évi beruházásokra: 

- 771 ezer lej, a Maros Megyei Tanács 2%-os hozzájárulása az európai alapokból finanszírozott 

projektekhez; 

- 1.985 ezer lej, állami támogatás Maros Megye közalapjaiból származó beruházásokra; 

- 605 ezer lej, Maros Megye helyi költségvetéséből jövő átutalások, a repülőtéri nem gazdasági 

tevékenységekhez tartozó beruházási létesítmények finanszírozására; 

- 754 ezer lej, a Vállalat saját forrásai. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

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

betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési 

tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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