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HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSE 
KIFIZETÉSEK SZABÁLYAI 2015-BEN 

Előadónk: 
 

Kneitner Lea  
igazságügyi és okleveles adószakértő 
Tilea Tanácsadó Kft. 
 

 
Időpont és helyszín: 
 

2015. április 16. csütörtök 
09.00 -16.30 óráig 
Regisztráció 08.30 órától. 
 
 

Hotel Mercure Budapest 
Metropol****  
(1074 Budapest, Rákóczi út 58.) 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3000 Ft + áfa / fő 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, reggeli sütemények. 

 

 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 

 

 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  

Ajánló: 
A házipénztár szabályos vezetése mindig is sarkalatos pont volt egy 
vállalkozás életében. 2015-ben ráadásul az adóellenőrzések egyik 
fő célpontja is a házipénztár lesz, és a vagyonosodási vizsgálatok 
negyede szintén erre fókuszál a nagy összegű pénztárhiány-
feltárások miatt. 
  

Témakörök: 

A számviteli törvény előírásai: a pénzforgalom (készpénzben, 
illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről ▪ a 
pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól 
▪ a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti 
forgalomról ▪ a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről 
és eljárási rendjéről ▪  a napi készpénz záró állomány maximális 
mértékéről ▪  az ellenőrzés gyakoriságáról, módjáról ▪  a 
pénzszállítás feltételeiről ▪ a pénzkezeléssel kapcsolatos 
bizonylatok rendjéről ▪ ART előírásai: készpénz fizetés társaságok 
között ▪ készpénz fizetés büntetése, bejelentései ▪ Szja. tv. 
előírásai: Elszámolásra kiadott pénzeszközök kezelése ▪ Bevétel, 
jövedelem fogalma a pénzkezelés szempontjából ▪ Áfa tv. előírásai: 
vevői, szállítói számlák pénzkezelési szempontjai ▪ Pénzmosási 
törvény és szabályok előírásai ▪ Házipénztár működési 
szabályzata, bizonylatőrzési szabályok▪ Konzultáció 

 JELENTKEZÉS         „Házipénztár 2015.”     2015. február 12. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 220-03-63 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu   
 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  

 

Cím:   ...........................................................................................  

 

Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

 

  Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
Ebédet kérek:      �      Vegetáriánus menüt kérek:      � 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Elektronikus számlát kérek: �     E-mail cím: ...........................................   

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 

Kelt: 2015. .......................        P. H.           ....................................... 

 


