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Tájékoztató a "De minimis” (csekély összegű) támogatások nyilvántartásáról 

 

 

A „de minimis" támogatásokról szóló szabályokat részletesen az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” (csekély összegű) támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (továbbiakba: 

De minimis Rendelet) határozza meg.  

A „de minimis” támogatásokat a TAO támogatási rendszerben a sportfejlesztési 

programkérelem benyújtáskor a hivatásos sportszervezetek által „Személyi jellegű 

ráfordítások” jogcímen igényelhető támogatási összeg meghatározása érdekében kell 

vizsgálni. 

A De minimis Rendelet értelmében bármely három a sportszervezet által alkalmazott pénzügyi 

év (adóév) vonatkozásában az összes igénybe vett „de minimis” támogatás jelenértéke nem 

haladhatja meg a 200 000,- eurót. A sportfejlesztési programkérelem benyújtásakor – 

amennyiben a naptári év megegyezik az adóévvel - a 2022. pénzügyi évben és az azt megelőző 

két lezárt pénzügyi évben szükséges vizsgálni az igénybe vett „de minimis” támogatások 

összegét. 

A „de minimis” nyilvántartás vezetési kötelezettség független a TAO támogatási rendszertől, 

azt a sportszervezeteknek, mint adóügyi nyilvántartást vezetniük kell abban az esetben, ha 

saját maguk, vagy a velük egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások „de 

minimis” hatálya alá eső támogatást kaptak/kapnak/kapni fognak. A „de minimis” 

nyilvántartást gördülő évesen kell vezetni. 

A hivatásos sportszervezet és a vele egy és ugyanazon vállalkozásoknak minősülő vállalkozások 

által igénybe vett „de minimis” támogatásokat a még rendelkezésre álló „de minimis” 

támogatási keret meghatározása érdekében össze kell számítani. 

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi 

kapcsolatok legalább egyike fennáll: 

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati 

jogának többségével; 

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, 

irányítási-vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás 

felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy 

társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 
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d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott 

vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül 

ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

Az a) – d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson 

keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. 

A hivatásos sportszervezetnek el kell készíteni a „de minimis” nyilvántartását majd ezt össze 

kell vezetnie a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások „de minimis” 

nyilvántartásaival. Ezt követően kell megvizsgálni azt, hogy a maximálisan nyújtható „de 

minimis” támogatás összegéből (200 000,- euro/3 év) van-e még az adott pénzügyi évben, az 

adott sportfejlesztési programkérelemben „Személyi jellegű ráfordítások” jogcímen 

tervezhető szabad keretösszeg.  

A nyilvántartásnak tartalmazni kell az elmúlt két lezárt, illetve a folyó pénzügyi év 

vonatkozásában valamennyi „de minimis” támogatást. 

Azt, hogy egy adott támogatás „de minimis” támogatásnak minősül-e vagy sem, azt vagy az 

adott támogatásra vonatkozó jogszabály, vagy az adott támogatást nyújtó szerv határozza 

meg. Ez utóbbi esetben a támogatási szerződésben ezt egyértelműen szerepeltetnie kell a 

támogatónak. 

A „de minimis” támogatások két nagy típusát különböztetjük meg: 

- közvetlen támogatások (pl.: személyi jellegű ráfordítások jogcímen kapott társasági 

adó támogatás bármely látvány-csapatsportágban, önkormányzati támogatás, egyéb 

szakszövetségi támogatás, egyéb állami támogatás stb.) 

- az adórendszeren keresztül igénybe vett támogatások (pl.: meg nem fizetett helyi 

iparűzési adó, korábbi években meg nem fizetett reklámadó stb.)   

A támogatás igénybevételének napja az adórendszeren belüli támogatások esetében az 

adóbevallás benyújtásának a napja, a közvetlen támogatások esetében a támogatásról szóló 

döntést tartalmazó okirat (pl. hatósági határozat, támogatási szerződés) kelte. Mindazon „de 

minimis” támogatást fel kell vezetni a nyilvántartásba, amelyek a vizsgált három pénzügyi éven 

belül és a „de minimis” nyilatkozat megtételének a napján vagy azt megelőzően vettek 

igénybe. 

A nyilvántartásban szereplő „de minimis” támogatásokat tételesen át kell váltani forintról 

euróra. Közvetlen támogatások esetén a forintról euróra történő átszámításánál a támogatás 

igénybevételének napjának megfelelő hónapot megelőző hónap utolsó napján érvényes, a 

Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott 

devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az adórendszeren keresztül igénybe vett kedvezmények 

euróra történő átszámítása az adóév utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett, két 

tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyammal történik. 
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A fentiek szerint átváltott euróban számolt összeget le kell vonni az érvényes „de minimis” 

támogatási összeg euróban meghatározott felső korlátjából. A fennmaradó - a sportfejlesztési 

programkérelemben személyi jellegű ráfordítások jogcímen maximálisan igényelhető - 

euróban kiszámított összeget forintra át kell váltani a támogatás igénybevételének napjának 

megfelelő hónapot megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 

közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamon. Ezt a forintban 

meghatározott összeget kell az EKR-ben található „de minimis” nyilatkozatban az „igénybe 

vehető „de minimis” maradványérték (Ft)” oszlopban szerepeltetni.  

Amennyiben a sportszervezet és egy és ugyanazon vállalkozásai eleve rendelkeznek „de 

minimis” nyilvántartással, amelyből a sportfejlesztési programkérelemben „személyi jellegű 

ráfordítások” jogcímen maximálisan igényelhető támogatási összeg egyértelműen 

megállapítható, akkor az EKR-ben elegendő a vizsgált pénzügyi évek tekintetében összesítve 

kitölteni a nyilvántartásban szereplő adatokat, és a „de minimis” nyilvántartás(oka)t a 

sportfejlesztési programkérelem mellékleteként a hivatalos képviselő által aláírva és 

dátummal ellátva feltölteni. 

Amennyiben a sportszervezet nem rendelkezik „de minimis” nyilvántartással, akkor az igénybe 

vett „de minimis„ támogatásokat az EKR-be szükséges feltölteni jelen Jóváhagyási 

Irányelvekben részletezett szabályozásnak megfelelően a következő adattartalommal: 

- adóév 

- a támogatás igénybevételének dátuma 

- támogatás típusa 

- a támogató megnevezése,  

- támogatás összege (Ft) 

- támogatás összege (Euró) 

- igénybe vehető „de minimis” maradványérték (Ft) 

- igénybe vevő. 

A sportfejlesztési programkérelem benyújtásakor ügyeljenek rá, hogy a meghatározott „de 

minimis” maradványértéket ne haladja meg a kérelemben a „Személyi jellegű ráfordítások” 

jogcímen ténylegesen igényelt támogatási összeg, mert ezesetben, a „de minimis” 

támogatások szabályai alapján, a jogcímen igényelt teljes támogatás vonatkozásában 

elutasításra kerül a kérelem. 

Azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti 

egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más sportágban hivatásos sportszervezetnek 
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minősül, az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie a vízilabda sportágon kívül jóváhagyott de 

minimis támogatásnak minősülő összegekre is. 

Amennyiben a „de minimis” nyilatkozat kelte és az MVLSZ általi támogatás odaítélése  (a 

kérelmet elbíráló határozat kelte) közötti időszakban egyéb, „de minimis” támogatást ítélnek 

oda (pl. más látvány-csapatsportágban) a sportszervezet részére, akkor a sportszervezet erről 

haladéktalanul – de még a támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles az MVLSZ-t, és 

köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a „de minimis” nyilatkozatot. 

Amennyiben az MVLSZ-nek a kérelem elbírálását követően jut tudomására, hogy a 

sportszervezet a nyilatkozatban megjelölteken kívül „de minimis” támogatásban részesült, a 

kiadott határozat felülvizsgálatra kerül. 

Az amatőr sportszervezetek, illetve azon hivatásos sportszervezetek, amelyek a folyó pénzügyi 

évben, illetve az azt megelőző két pénzügyi évben nem vettek igénybe „de minimis” 

támogatást, a sportfejlesztési programhoz csatolandó „de minimis” nyilatkozatot be kell 

küldeniük, és a „de minimis” támogatás értékeként nulla forintot kell szerepeltetniük. 

A „de minimis” nyilatkozat kitöltése esetén a kérelemhez csatolni kell az egy és ugyanazon 

vállalkozás nyilatkozatot a kapcsolt vállalkozásokról. 

A „de minimis” szabály hatálya alá tartozó támogatásokhoz kapcsolódó minden iratot az 

odaítélést követő 10 évig köteles a sportszervezet megőrizni és a támogatást nyújtó szervezet 

ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 

 


