
Check list ÁSZ adatbekérés (Sportegyesület/szövetség) felkészüléséhez

Kiemelten szükséges odafigyelni, hogy minden a képviseletre jogosult által aláírtan
kerüljön feltöltésre! Aláírás nélkül, vagy nem a képviseletre jogosult által aláírt

dokumentumot nem veszik figyelembe!

Adatbekérőben szereplő
dokumentum

Mit kell hozzá feltölteni: Megjegyzés:

Az adatszolgáltatás időpontjában hatályos dokumentumok:

1. Számviteli politika
(Számv. tv. 14. § (3) bek.)

Számviteli politika,
Leltározási szabályzat,
Eszközök és források értékelési
szabályzata,

2. Pénzkezelési szabályzat
(Számv. tv. 14. § (5) bek.
d.) pont)

Pénzkezelési szabályzat

3. Számlarend (Számv. tv.
161. § (1)-(2) bek.)

Számlarend,
bizonylati rend,
számlatükör.

Nagyon fontos, hogy az
egyesület/szövetség által
ténylegesen használt főkönyvi
számlákat tartalmazza a
számlarend és a számlatükör.
A bizonylati rendet nem írja külön
az adatbekérő, de szükséges
feltölteni, mert a  jogszabály azt
rögzíti, hogy a számlarend
keretében kell elkészíteni.

4. A támogatások
elkülönített
nyilvántartásának
kialakítására vonatkozó
részletes belső
szabályozás (Számv. tv.
161/A. § (1) bek.)

Számviteli politika,
számlarend,
esetleg gazdálkodási szabályzat
ami az elkülönítést leírja.

5. 1. számú Tanúsítvány
(elérhető az Elektronikus
Adatszolgáltatási
Rendszerben)
6. 2. számú Tanúsítvány
(elérhető az Elektronikus
Adatszolgáltatási
Rendszerben)

Az abr. rendszerből letöltött
tanúsítványt kell kitölteni, aláírni,
szkennelni és visszatölteni.

Az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó dokumentumok: (mivel a
2021. év még nincs lezárva, ezért 2020. évre vonatkozóan!
7. A sportegyesület,
sportszövetség a
tevékenysége költségei,
ráfordításai

Valamennyi kapott támogatást
jogcímenként. Főkönyvi kivonat,
főkönyvi karton bevételekre,
támogatásonként, vagy az egyes



ellentételezésére
kapott támogatásokról
vezetett, az utolsó
számviteli beszámolóval
lezárt gazdasági évre
vonatkozó elkülönített
számviteli nyilvántartása
(Civil tv. 20.§ (1) bek. c)
pont, (3) bekezdés;
Számv.tv.161/A, § (2)
bek., 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rend. 9. § (8) bek.)

támogatásokra vonatkozó
elkülönített lekérdezés a
könyvelésből. Fontos, hogy a
könyvelésből legyen, ne excel tábla
stb.
Fontos, hogy 2020. évre
vonatkozóan!

8. A sportegyesület,
sportszövetség a
tevékenysége költségei,
ráfordításai
ellentételezésére
kapott támogatások
felhasználásáról vezetett,
az utolsó számviteli
beszámolóval lezárt
gazdasági évre vonatkozó
elkülönített számviteli
nyilvántartása (Civil tv.
20.§ (4) bek.;
Számv. tv.161/A, § (2)
bek.; 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rend. 9. § (9) bek.)

Ugyanúgy, mint az előző pontnál,
csak itt a kiadásokra legyen
főkönyvi kivonat, karton stb.
támogatásonként, és a
könyvelésből, ne excel tábla.

Fontos, hogy 2020. évre
vonatkozóan!

9. A képviseletre jogosult
által aláírt, az
adatszolgáltatás napján
meglévő, az utolsó
beszámolási
kötelezettséggel lezárt év
számviteli beszámolója
(Számv. tv. 4. § (1),
Civilszr.
7. § (1) bek.)

Aláírt 2020. évi beszámoló, amely a
bíróság oldalán is közzétételre
került. Fontos, hogy feltöltésre
kerüljön a teljes beszámoló
(valamennyi melléklettel együtt), a
könyvvizsgálói jelentés, az FB
írásbeli jelentése (nem a határozat
az elfogadásról, hanem írásbeli
jelentés a beszámolóról),
közgyűlési/elnökségi határozat
attól függően, hogy az alapszabály
kinek a hatáskörébe utalja a
beszámoló elfogadását.

Az Országos Sportági Szakszövetség által rendelkezésre bocsátandó további, az adatszolgáltatás
időpontjában hatályos dokumentumok:
10. A gazdálkodási,
pénzügyi szabályzat
(Sport. Tv. 23. § (1) bek. f)
pont

aláírt gazdálkodási szabályzat


