Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Ügyvezető Elnök Urak/Hölgyek!
Tisztelt Operatív Igazgató Úr/Asszony!
Tisztelt Klubigazgató Úr/Asszony!
Engedje meg, hogy a kiemelt sportegyesületek támogatásának biztosításával összefüggésben
az alábbiakról tájékoztassam:
A támogatás felhasználása során kiemelten figyelemmel kell lenni arra, hogy a hivatásos
sportszervezetek részére állami támogatás csak az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1407/2013/EU rendelet (a továbbiakban: de minimis rendelet), vagy a Szerződés 107. és
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a továbbiakban: általános
csoportmentességi rendelet) alapján nyújtható.
A de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a de minimis
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 143. pontja alapján hivatásos sport a
jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével
folytatott sporttevékenység  függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett
sportvállalkozás kötött-e egymással formális munkaszerződést , amennyiben a kompenzáció
(azaz az állami támogatás) meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
jelentős részét teszi ki. Az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásában nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
A fentiek alapján az a sportoló, aki a fenti fogalom szerinti feltételeknek megfelel 
függetlenül attól, hogy milyen bajnoki osztályban versenyez  hivatásos sportolónak, az őt
foglalkoztató szervezet pedig hivatásos sportszervezetnek minősül.
A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek egyértelműen állami támogatásnak
minősülnek. A Támogatásokat Vizsgáló Irodával (a továbbiakban: TVI) egyeztetve a
versenyeztetéssel összefüggő költségek csak egyedi értékelés alapján kerülhetnek ki az
uniós támogatási szabályok hatálya alól, amennyiben megállapítható a helyi jelentőség.
Az értékelés során figyelembe kell venni, hogy a sportolók csak a hazai bajnokságban
vesznek részt, vagy külföldi versenyeken is, közvetítésre kerül-e a verseny/mérkőzés,
ajándéktárgyak értékesítésére sor kerül-e, illetve a sportágban versenyző sportoló játékjogáért
versengenek-e hazai/külföldi klubok. A helyi jelentőség meglétét, vagyis azt, hogy a verseny
nemzetközi kvalifikációt jelent-e a sportolónak, az Államtitkárság a támogatási kérelmek
elbírálása során vizsgálja.
A sporttevékenységgel kapcsolatos személy (a hivatásos sportoló és az őt felkészítő
sportszakember) bérkifizetésének támogatása szintén állami támogatásnak minősül, és a
de minimis támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ugyanakkor a nemzeti

válogatott kerettag sportolók, felkészítő edzők válogatottal összefüggő sporttevékenysége
nem minősül állami támogatásnak.
A sportági szakszövetségeknek, amatőr sportkluboknak, valamint utánpótlás-nevelési
céllal nyújtott támogatás az uniós állami támogatási szabályok alapján nem minősül állami
támogatásnak, ezért azt a támogatástartalom számítása során nem kell figyelembe venni.
A de minimis támogatás esetén a hároméves időszakot „gördülő” módszerrel kell értékelni,
tehát minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben,
valamint az előző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások teljes
összegét kell figyelembe venni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy
egyéb levonás előtti összegnek kell lennie.
A de minimis támogatásról részletes tájékoztatót a TVI alábbi elektronikus elérhetőségén
talál: http://tvi.kormany.hu/de-minimis

Nyilatkozat mintadokumentum
NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti
csekély összegű (de minimis) támogatásról
A támogatást igénylő/pályázó adatai:
név:
székhely:
képviselő neve:
nyilvántartási szám:
nyilvántartást vezető szerv neve:
adószám:
Alulírott ………………….. (képviselő neve), mint a(z) ………………. (szervezet neve) támogatást
igénylő/pályázó szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő/pályázó
szervezet nevében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy
A megfelelő válasz beikszelendő és kitöltendő:
□ Szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de minimis) támogatási
jogcímen az alábbi összegű állami támogatásokban részesült:

2014. évben

Ft

2015. évben

Ft

2016. évben

Ft

□ Szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem részesült.
Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megjelölt években a csekély összegű állami
támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további állami
támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.
Kelt:…………………………… , ………. év ……………… hó … nap
….………………………………………………
igénylő képviselőjének aláírása
(ph.)

