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Számviteli törvény:

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások esetében
könnyebbséget jelenthet, hogy a 2012. évi CXLVI. törvény. 25.§- a 2012.
december 1-jével hatályon kívül helyezte a házipénztári pénzkészlet
záróállományához kapcsolódó korlátozó előírásokat.

Ennek megfelelően 2012. december 1-jétől nem kell alkalmazni a
Számviteli törvény 14.§ (9) – (10) bekezdését, mely szerint a házipénztár
napi záró átlagos állománya nem haladhatja meg az előző év összes
bevételének 10%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10%-a
nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot.

Amennyiben a fenti változást szeretnénk alkalmazni, úgy módosítanunk kell
a pénzkezelési szabályzatunkat is, amelyben így már szabadon
meghatározhatjuk a maximálisan pénztárban tartható összeget.



Számviteli törvény:

A számviteli törvény előírása alapján a pénzkezelési szabályzatban 
rendelkezni kell legalább 
• 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,
• a pénzszállítás feltételeiről,
• a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről 
• és a pénzforgalommal  kapcsolatos nyilvántartási szabályokról



Számviteli törvény:

A pénzkezelési szabályzat nemcsak a házipénztári pénzkezelésre vonatkozik, 
hanem a bankszámlán lebonyolódó forgalomra is. Ezen túlmenően a 
vállalkozásnál előforduló pénzforgalom minden formáját ebben kell 
szabályozni. 

A pénzkezelési szabályzat tartalmazza
• a házipénztári pénzkezelés, beleértve a valutapénztárt is,
• a bolti pénztárak,
• az elszámolási bankszámla forgalmának,
• valamint a készpénz-helyettesítő eszközöknek (bankkártya)
• a kezelését. 

Amennyiben a vállalkozásnál előfordul pénzkezeléssel együttjáró terítő
fuvaros elszámolás, akkor annak elszámoltatása is a pénzkezelési
szabályzatban rendezendő. Gyakorlatilag minden pénzforgalomra ki kell
terjednie ezen szabályozásnak.



Számviteli törvény:

A pénzkezelési szabályzatban legalább a következőknek kell szerepelnie:
a szabályzat hatálybalépésének napja,
• a cég neve, székhelyének címe, valamint valamennyi telephelyének címe 

ahol pénzkezelés történik,
• a pénzforgalmi bankszámlák számlavezetője és bankszámla száma,
• az egyes pénzkezelési helyek megnevezése,
• a pénzkezelési helyek egymáshoz való viszonya, (főpénztár, alpénztár, 

valutapénztár, bolti pénztár, stb.)
• a pénzkezeléssel kapcsolatos jogszabályokra való hivatkozás (lásd az 

előzőekben),
• a házipénztár feladata,
• a pénzkezelés személyi feltételei, (a pénztár kezelésével megbízottak)
• a pénzkezelés tárgyi feltételei, (tárolás helye, külön helyiség, szekrény, 

stb.)
• a házipénztár nyitvatartási ideje, 
• a pénztár kezelésével megbízottak felelőssége,
• a pénztári nyilvántartások vezetése (nyomtatvány, integrált 

számítógépes vagy más számítógépes nyilvántartás)



Számviteli törvény:

• a házipénztári záró állomány mértéke,
• az elszámolásra kiadott pénzeszközök kezelése, (nyilvántartás tartalma, 

elszámolási határidők, az elszámolás módja, azok be nem tartása esetén 
követendő eljárás, stb.)

• a bolti pénztárak kezelése,
• a pénzkezeléssel járó terítő fuvarokat végző személyek 

elszámoltatásának rendje,
• a kiküldetési rendelvények elszámolási rendje (belföldi, külföldi),
• a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje, 
• a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom,
• a bankszámlán történő pénzforgalom,
• a pénztár ellenőrzésének módja és gyakorisága
• A pénzkezelési szabályzat mellékletében a következőket célszerű 

szerepeltetni:
• megbízás (minta) pénztárosi teendőkre.
• megbízás (minta) pénztáros helyettesi teendők ellátására.
• megbízás (minta) pénztár ellenőri tevékenység ellátására
• felelősség vállalási nyilatkozat a pénztárostól.
• pénztáros munkaköri leírása. (minta)
• utalványozásra jogosultak nyilvántartása
• pénzszekrény kulcs kezelési nyilvántartás



Számviteli törvény:

• jegyzőkönyv a házipénztár átadás-átvételről
• jegyzőkönyv a hamis (hamisnap tűnő) bankjegy vagy érme 

visszatartásáról
• minta az elszámolási előlegek nyilvántartására
• kimutatás a házipénztárban elhelyezett letétekről
• kimutatás a házipénztárban elhelyezett értékpapírokról 
• pénztár ellenőri jegyzőkönyv (minta)
• nyilvántartás a pénztári ellenőrzésekről. 



Számviteli törvény:

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük 
sorrendjében a pénztárjelentésbe fel kell jegyeznie. 
A pénztári nyilvántartás céljára pénztárjelentés nevű nyomtatványt kell 
használni.
vagy
A pénztári nyilvántartást az integrált számítógépes program használatával 
kell vezetni. 
vagy
A pénztári nyilvántartást a rendelkezésre álló számítógépes program 
használatával kell vezetni.  
A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak 
adatait késedelem nélkül 
készpénz forgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg,
bankszámla fogalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor 
a könyvekben rögzíteni kell.  A pénztár analitikus nyilvántartásának eszköze 
a pénztárjelentés, amelyet a pénztár kiadások és bevételezések helyén kell 
a pénzmozgással azonos időpontokban vezetni. 



Számviteli törvény:

• Két pénztári nap közötti kiadások kifizetése történhet elszámolási előleg
terhére vagy pénztáron kívül a vállalkozás részére ideiglenesen
meghitelezett pénzeszközből.

• A két pénztári nap közötti bevétel őrzése is történhet a pénztáron kívül.
Ezen pénzmozgásokat elegendő majd a következő nevesített pénztári
óra idejében átadni, megtéríteni, kifizetni és a nyilvántartásba
bejegyezni. Azonban ennek legfeljebb a hónap utolsó munkanapján meg
kell történnie.

• Amennyiben a meghirdetett két pénztári nap között banki pénzfelvétel
vagy banki pénzbefizetés történik akkor a pénztári forgalmat be kell
jegyezni és a pénztárzárást is el kell végezni.

• A pénztári órák befejeztével – minden esetben - pénztárzárást kell
készíteni és meg kell állapítani a házipénztár záró pénzkészletének
állományát.



Számviteli törvény:

A napi készpénz záró állomány maximális mértéke
A törvény szövegében a napi készpénz záró állomány szerepel. Ebből arra
lehet következtetni, hogy minden nap amikor készpénz forgalom van, zárást
is kell készíteni. Ezért a csekély forgalmat bonyolító házipénztárak esetében
úgy kell meghatározni a pénzkezelési napokat, hogy azok lehetőség szerint
a legritkábbak legyenek. Például hetente egy nap vagy tíz naponta egy nap,
szélső esetben akár havonta egy nap.

Figyelembe kell azonban venni, hogy a pénzmozgásokat haladéktalanul be
kell jegyezni a pénztári nyilvántartásba, ezért azokon a napokon, amikor
bank és pénztár közötti forgalom van, akkor pénztári nyitvatartásnak is
lennie kell.

A legfontosabb tényező a házipénztári napi készpénz záró állomány
meghatározása. Ezt valószínűleg a vállalkozások saját igényeik szerint fogják
beállítani. Azonban érdemes odafigyelni az elfogadható nagyságra is.



Számviteli törvény:

• Az éves bevétel 0,8 százalékának megfelelő napi összeg. 
Valószínűsíthető, hogy ez a továbbiakban is elfogadhatónak tekinthető. 

• Azonban ha ettől jelentősen eltér a tényleges napi (zárási naponkénti) 
pénzkészlet akár lefelé, akár felfelé, akkor megkérdőjelezendő. 

Másik kérdés, hogy a pénztári záró állományt hogyan kell több pénztár
esetében értelmezni.

Véleményem szerint az egyenrangú (külön főkönyvi számon nyilvántartott)
pénztáraknak önállóan kell a záró állományát meghatározni. Ahol a
főpénztár elszámoltatja az alpénztárt vagy a bolti pénztárt, ott az
alpénztárnak csak az elszámoltatásig lehet pénzkészlete, amelyet szintén
érdemes maximalizálni.



Számviteli törvény:

bolti pénztárnak viszont minden nap el kell számolnia, tehát a záró 
pénzkészlet kifejezetten csak a váltó pénz lehet. 

Vállalkozási szinten viszont valamennyi pénztár együttes záró pénzkészletét 
kell a viszonyítási alaphoz (pl. árbevételhez) figyelembe venni. 

Banki készpénzfelvétel jogcímei 
A banki készpénzfelvétel jogcímei a következők lehetnek
• tárgyi eszköz beszerzésre,
• egyéb beszerzésre,
• szolgáltatások (például közüzemi, telefon, stb.) kifizetésére 
• munkabérfizetésre,
• alvállalkozói kifizetésre,
• tagi kölcsön visszafizetésére
Egyéb jogcímen történő készpénzfelvételt  csak az ügyvezető 
engedélyezhet.



Számviteli törvény:

Jegyzőkönyv 
a házipénztár ellenőrzéséről

Ellenőrzött időszak: 2014.      hó   nap –tól 2014.    hó        napig
Az ellenőrzés kiterjedt a házipénztári be- és kifizetések bizonylatainak, a 
pénztárjelentésnek, a pénztár zárásnak, a pénztár és a bank közötti 
forgalomnak az ellenőrzésére. 
Az ellenőrzött időszakban ……. pénztár zárás történt. 
A házipénztári be- és kifizetések bizonylatai 
a házipénztári befizetésekhez minden esetben  előírásoknak megfelelő 

bizonylat állt rendelkezésre,  azokról a bevételi pénztárbizonylat minden 
esetben kiállításra került, 
vagy
a következő   házipénztári befizetésekhez nem készült megfelelő bizonylat 
……………, nem készítették el a bevételi pénztárbizonylatot



Számviteli törvény:

Jegyzőkönyv 
a házipénztár ellenőrzéséről

vagy
a házipénztári kifizetések minden esetben utalványozás alapján, a kiállított 
kiadási pénztárbizonylat szerint történtek,
vagy
a házipénztári kifizetések nem megfelelően bizonylatoltak a következő 
esetekben ……………………………………………………………………………………………….
A pénztárjelentésbe 
a házipénztári be- és kifizetéseket, megfelelő időben bevezették, 

vagy
a házipénztári be- és kifizetések a pénztárjelentésben hiányosan 
szerepelnek a következő esetben 
……………………………………………………………………...
A házipénztár zárása a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően 
minden esetben megtörtén. ,
vagy



Számviteli törvény:

Jegyzőkönyv 
a házipénztár ellenőrzéséről

a házipénztár zárása ……………..-kor nem történt meg
A házipénztár záró pénzkészlete 
nem haladta meg a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ………… Ft 
értéket.
Vagy 
A meghaladta a pénzkezelési szabályzatban meghatározott …… Ft értéket, 
az ………. Ft volt.
A házipénztár záró pénzkészletét megszámlálással …………………-án
ellenőriztem. 
A házipénztárban kimutatott pénzkészlet és a ténylegesen meglévő 
pénzkészlet megegyezett. 
vagy



Számviteli törvény:

Jegyzőkönyv 
a házipénztár ellenőrzéséről

A házipénztárban kimutatott pénzkészlet és a ténylegesen meglévő 
pénzkészlet  eltérést mutatott, mégpedig. ………………………………
A bankszámláról  történő pénzfelvételnél a pénzfelvétel jogcíme 
meghatározásra került.
Vagy 
A bankszámláról történő pénzfelvételnél a pénzfelvétel jogcíme nem került 
meghatározásra a következő esetekben ……….
Kelt   és aláírás 



Számviteli törvény:

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
• KIADVA: 2008. SZEPTEMBER 19.
• MÓDOSÍTVA: 2009. JANUÁR 1.
• MÓDOSÍTVA: 2009. ÁPRILIS 1.
• MÓDOSÍTVA: 2009. JÚLIUS 1.
• MÓDOSÍTVA: 2013. JÚNIUS 1. 
• MÓDOSÍTVA: 2015. JANUÁR 1.

Készpénz szállítása
Készpénz szállításának személyi és tárgyi feltételei: 1.000.000 Ft-ig 1 fő
1.000.000-5.000.000 Ft-ig 2 fő
5.000.001 Ft feletti összegnél 2 fő gépkocsival



Számviteli törvény:

JEGYZŐKÖNYV HAMIS PÉNZ ÁTVÉTELE ESETÉN

Hamis pénz átvétele esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
befizető nevét, lakcímét, személyi igazolványának a számát, továbbá,
hogy a befizető kitől kapta a hamis pénzt. A jegyzőkönyvet a befizetőnek
is alá kell írnia és a jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni az
MNB-nek.

A HÁZIPÉNZTÁR ELLENŐRZÉSE

A házipénztár pénzkezelését rendszeresen, legalább havonta ellenőrizni
kell. Meg kell állapítani, hogy a pénztár analitikus nyilvántartása egyezik-
e a főkönyvi könyveléssel. A pénztár ellenőrzését dokumentálni kell.
Szükség esetén fel lehet kérni külső számviteli szakértőt, hogy végezze el
a pénztár szabályos kezelésének az ellenőrzését. A vállalkozás legfelsőbb
fórumának (taggyűlésnek) legalább évente egyszer megbízást kell adnia
a pénzkezelés szabályosságának a megvizsgálására.



Számviteli törvény:

A PÉNZKEZELÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI

A vállalkozás vagyonának védelméért, a pénzkezelésért a vállalkozás 
vezetője a felelős. A pénztárban tartott készpénzért és a pénztári 
forgalomért a pénztárosként is működő vezetőt teljes anyagi felelősség 
terheli.

SZIGORÚBB PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK ÉS SZANKCIÓK

A házipénztár adóról szóló törvényt az Alkotmánybíróság
alkotmányellenesnek minősítette, ezért az 2007. január 1-jén nem lépett
hatályba. Emiatt a 2006. évi CXXXI törvény az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szigorította a pénzkezelés szabályait a
számviteli törvény keretein belül.



Számviteli törvény:

A MÉRLEG TAGOLÁSA, TÉTELEINEK TARTALMA

22. § (1) A mérleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza, "A", 
illetve "B" változatban. A vállalkozó az "A", illetve "B" változat közül 
választhat. Amennyiben azonban a vállalkozó az egymást követő üzleti 
évben nem azonos változat szerint készíti a mérleget, biztosítania kell, 
hogy a tárgyév adataival az előző üzleti év adatai összehasonlíthatók 
legyenek. Egyik változatról a másikra való áttérést a kiegészítő 
mellékletben indokolni kell.
(2) Az 1. számú mellékletben megadott mérleg tételeinek további 
tagolása megengedett. Új tételek is felvehetők, ha azok jogszabály 
szerinti tartalmát az előírt séma szerinti tételek egyikének e törvény 
szerinti elnevezése, tartalma sem fedi le. Ez esetben az új tétel tartalmát, 
az elkülönítés indokait a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.



Számviteli törvény:

(3) Az 1. számú mellékletben megadott mérleg arab számmal jelzett 
tételei egy-egy római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoporton 
belül összevonhatók, ha
a) azok összegükben a megbízható és valós összkép szempontjából nem 
jelentősek,
b) azok összevonása elősegíti a világosság elvének érvényesülését,
c) az összevont tételek részletezését és az összevonás indokát a 
kiegészítő melléklet tartalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti összevonás nem érintheti a kapcsolt 
vállalkozásokkal összefüggő tételeket.
(5) Nem kell a mérlegben feltüntetni azon arab számmal jelzett 
tételeket, amelyeknél sem az előző üzleti évre, sem a tárgyévre 
vonatkozóan adat nem szerepel.



Számviteli törvény:

A mérlegtételek alátámasztása leltárral
69. § (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, 
a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e 
törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető 
módon tartalmazza - a (3) bekezdés figyelembevételével - a 
vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait 
mennyiségben és értékben.

Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi
nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti,
akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását
megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év
mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel,
illetve - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a csak értékben
kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen
tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő
értékpapírokat és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó -
eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel
kell elvégeznie.



Számviteli törvény:

(3) Az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó
- a (2) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző
negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti tételes
leltározással értékbeni nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára
vonatkozó adatai helyességét. A leltározással megállapított érték és a
könyv szerinti érték különbözetével a mérleggel lezárt üzleti év
eredményét kell módosítani.

A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem
165. § (1) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, 
illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét 
megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági 
műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a 
könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.
(2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen 
kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a 
bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan 
a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a 
valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat 
általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén -
előírásszerűen javítottak.



Számviteli törvény:

(3) A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell 
venni a következőket is:

• a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események
bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a
pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a
hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket
érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben
rögzíteni kell;

• az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a
gazdasági műveletek, események megtörténte után, legalább
negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig
(kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz),
legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben
rögzíteni.



Számviteli törvény:

A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok
adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az
adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától,
logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell.

A pénzkezelési szabályzat a vállalkozás pénzkezelésének
alapdokumentációja. A pénzkezelési szabályzat előírásai a hatályos
számviteli törvényben foglaltakkal összhangban áll. Az itt nem
szabályozott kérdésekben a számviteli törvény vonatkozó előírásai
szerint kell eljárni.

A pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi
változások függvényében, de legalább évente történik.



Számviteli törvény:

A Számviteli Törvény 159§-a alapján a gazdálkodó olyan könyvviteli
nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben és a forrásokban
bekövetkezett változásokat folyamatosan a valóságnak megfelelően, zárt
rendszerben, áttekinthetően mutatja.

Továbbá a törvény 161§ (3) bekezdése értelmében az analitikus
nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel
és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetését biztosítani kell.

A számviteli politika keretében készíti el a vállalkozás a pénzkezelési 
szabályzatát is, amelyben ki kell jelölni azt is, hogy ki a felelős a pénztárért, 
illetve ki a pénztáros



Számviteli törvény:

Hozzátéve: nincs olyan szabály, ami kizárná, hogy a könyvelő végezze a
pénztári munkát is. Ennek azonban összhangban illik lenni az adott személy
munka- vagy egyéb jogviszonyával, illetve annak leírásával, és azzal, hogy a
pénztárossal szemben követelmény, hogy ez a munkakör ténylegesen
folyamatos operatív (napi) munkát jelent(het), valamint célszerű megoldani
a független ellenőrzést is.

A pénztárt lehet vezetni kézzel és számítógéppel is, a választást alapvetően
befolyásolja a vállalkozás jellege, illetve a pénztári mozgások gyakorisága, az
ellenőrzés módszere, valamint az, hogy a számviteli törvény szerinti szigorú
számadási kötelezettség hogyan oldható meg (lásd Sztv. 168.§).



Számviteli törvény:

A számviteli törvény előírja a hatálya alá tartozó vállalkozások számára a számviteli
politika keretébe tartozó szabályzatok – ezen belül a pénzkezelési szabályzat –
készítésének kötelezettségét. A kis cégeknél jellemzően nincs függetlenített pénztáros, a
feladatok megosztásához szükséges létszámmal sem rendelkeznek, a pénzügyeket az
ügyvezető, a tulajdonos kezeli. Számukra különösen nehéz feladatot jelent olyan
szabályzatok megalkotása, amelyek egyaránt megfelelnek a törvényi előírásoknak és a
társaságnál követett gyakorlatnak is.

A törvény (Szt. 14.§. (3)–(5) bek.) e kötelezettséget egyetemlegesen, minden, a hatálya
alá tartozó vállalkozásra írja elő, és nem tesz különbséget azok nagyságrendje alapján.
Igaz, a jogalkotók tekintettel voltak a mikro- és kisvállalkozások sajtosságaira, választási
lehetőséget kínálva a számviteli törvény egyes előírásai tekintetében.



Számviteli törvény:

Természetesen a szabályzatok elkészítésekor figyelembe kell venni a cég adottságait, 
körülményeit, sajátosságait.

Ennek megfelelően – például – az egyszemélyes társaságoknál elengedhetetlen a 
szabályzatokon keresztüli biztosítása annak is, hogy a társasági vagyon és a 
magánvagyon elkülönüljön egymástól.

A gyakorlatban tehát azt kell szabályozni, ami az adott vállalkozásnál várhatóan 
előfordul, és úgy kell szabályozni, hogy az megfeleljen a számviteli törvényben 
előírtaknak, azaz teljesüljenek a számviteli alapelvek, a bizonylati elv és a fegyelem, 
továbbá a más jogszabályokban (elsősorban az adótörvényekben, illetve a 
pénzkezelésre vonatkozóan a pénzmosásról szóló törvényben) is megfogalmazott 
követelmények.



Számviteli törvény:

Nagyon fontos tudni, hogy a pénzkezelési szabályzat létrehozása minden vállalkozás
számára kötelező, méretétől vagy alkalmazottainak számától függetlenül a számviteli
törvény vonatkozó rendelkezése (Szt. 14.§. (3)–(5) bek.) szerint.

A törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó.

A törvény alkalmazásában gazdálkodó:
• a vállalkozó

az államháztartás szervezetei
az egyéb szervezetek (pl. lakásszövetkezetek, egyházak, alapítványok, befektetési 
alapok, magánnyugdíjpénztár stb.)
a Magyar Nemzeti Bank
valamint az általuk ill. természetes személyek által alapított egészségügyi, szociális és 
oktatási intézetek.

A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozókra!



Számviteli törvény:

A kis – jellemzően két-három tagból álló, általában alkalmazottakat sem foglalkoztató 
„családi” vállalkozásoknak – szabályzataikban azokat az előírásokat, szabályokat kell 
összefoglalniuk, amelyek ténylegesen jellemzik a cég gazdasági, ügyviteli folyamatait, 
figyelembe véve a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül az 
általuk választottakat is.

Az alábbiakban sorra vesszük azokat a kérdéseket, amelyekre az egészen apró cégeknek 
is ki kell térniük a pénzkezelési szabályzatukban.

Az első és legfontosabb annak eldöntése, hogy az adott cégnél készpénzt kezelnek-e 
vagy sem, azaz van-e készpénzbevételük, vagy csak a kiadásaik rendezéséhez szükséges 
a készpénz.



Számviteli törvény:

Amennyiben a társaságnak számolnia kell készpénzbevétellel és -kiadással, akkor a 
szabályzatban dönteni kell arról, ki kezelje a készpénzt (a szabályzatban e feladatot 
akkor is személyhez kell kötni, ha az ügyvezető kezeli a pénzt).

A szabályzatban a pénztárhelyiséget is ki kell jelölni (az ügyvezető sem tarthatja 
magánál a társaság pénzét!).

A pénztárhelyiségnek meg kell felelnie a biztonsággal kapcsolatos követelményeknek is, 
így biztosítania kell a pénztárban elhelyezett pénz biztonságát tűz és betörés esetére.



Számviteli törvény:

Az, hogy e követelményeknek mennyiben felel meg a szóban forgó helyiség,
meghatározza azt is, hogy milyen nagyságrendig terjedhet a pénztárban elhelyezhető
pénz összege.

A szabályozásnak ezt a részét (sem) szabad félvállról venni, mivel betörés, lopás vagy
sikkasztás esetén a keretösszeget meghaladó készpénz hiányáért a felelősség
egyértelműen a cég vezetését terheli!

Az Szt. 165. §-a alapján valamennyi pénz- és értékmozgást bizonylattal alátámasztva és
késedelem nélkül kell a könyvekben rögzíteni. A szabályzatban a pénztári pénzkezelés
bizonylataira, a pénztárt érintő gazdasági események dokumentálásának szabályaira is ki
kell térni.



Számviteli törvény:

A pénztárban készpénzbevétel lehet a bankszámláról felvett összeg, az elszámolásra 
átadott és visszafizetett készpénz, az értékesítéshez kapcsolódó készpénzbefizetések, 
egyéb befizetések. E befizetéseket dokumentálhatja – például – a készpénzfelvétel banki 
alapbizonylata, az egyéb bevétel belső bizonylata (amelyeket folyamatos sorszámozással 
kell szigorú számadási kötelezettség alá vonni), a pénztárgép ellenőrző szalagja.

A pénztárból kifizetést teljesíteni a kapott készpénzes (egyszerűsített) számla, a 
bankszámlára történő készpénzbefizetés alapbizonylata, az egyéb pénzkiadások belső 
bizonylata alapján lehet, (amelyeket úgyszintén folyamatos sorszámozással kell szigorú 
számadási kötelezettség alá vonni).

Pénztárból történő kifizetéskor a bizonylaton fel kell tüntetni a sorszámon kívül a 
kifizetés keltét, és alá kell írni a bizonylatot a pénzkezelést végző személynek és a 
pénzfelvevőnek (ez utóbbinál az azonosításához szükséges adatokat is fel kell tüntetni).



Számviteli törvény:

Abban az esetben, ha – a kis cégekre jellemzően – az ügyvezető egyben a pénztáros is, 
nincs értelme a szabályzatban az utalványozó, a kifizetést engedélyező személyéről 
dönteni, az ellenőrzési feladatokat pedig célszerűen a könyvelést megelőzően lehet 
elvégezni.

Lényeges, hogy nincs kötelező előírás arra vonatkozóan, hogy a pénztárba befizetett, 
illetve a pénztárból kifizetett összegről bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatot kell 
kiállítani, ha az adott gazdasági eseményt már hitelt érdemlően igazolja más bizonylat –
így például az anyagbeszerzést a készpénzes számla.

A pénzforgalomról nyilvántartást – forgalomtól függően havi, heti, illetve napi 
pénztárjelentést – kell vezetni, annak érdekében, hogy a pénztár aktuális 
készpénzkészletéről naprakész adatokat kapjon a cég.



Számviteli törvény:
A pénzforgalom nagyságának függvényében naponta vagy hetenként, de legalább
havonta le kell zárni a nyilvántartást, meg kell állapítani a bevételek és a kiadások
végösszegét, azok egyenlegét, a pénztárban lévő címletenkénti pénzállományt, az előző
időszaki pénzállomány figyelembevételével a számszaki egyenleget, a pénztári
nyilvántartás szerinti záró pénzkészletet össze kell hasonlítani a ténylegesen meglévő
pénzkészlettel, és az esetleges eltérést vizsgálni kell. A pénztárkönyvben rögzített
pénzkészlet meglétét az ügyvezető aláírásával igazolja.

A szabályzatnak a cég fentiekkel kapcsolatos eljárási rendjét is tartalmaznia kell.

Ha a társaságnál valutaforgalom is van, arról külön valuta-pénzforgalmi nyilvántartást
kell vezetni, ráadásul valutanemenként külön-külön.

Abban az esetben, ha a vállalkozás rendelkezik céges bankkártyával, úgy az annak
használatára vonatkozó előírásokat is össze kell foglalni a szabályzatban. Így ki kell térni
arra, ki jogosult (például, ha van az anyagbeszerzést intéző alkalmazott) azt használni, és
milyen összeghatárig teljesíthet kifizetéseket a kártya használatával, valamint
rendelkezni kell az érintett elszámoltatásának módjáról is.



Számviteli törvény:

Ezt akkor is meg kell tenni, ha csak az ügyvezető használhatja a bankkártyát, mivel a cég 
pénze a cégé, és nem állhat az ő személyes rendelkezésére!

Az apró cégek esetében a pénztár ellenőrzésének feladata jelent leginkább gondot, 
hiszen az ügyvezetőt már „lefoglalja” a pénz kezelése, így lényegében önmagát kellene 
ellenőriznie.

A pénztárt kezelő ügyvezető e körben a nyilvántartás vezetését, a be- és kifizetések 
bizonylatai alaki és tartalmi követelményeit vizsgálhatja.

A további ellenőrzési feladatok a – jellemzően „külsős” – könyvelőre hárulnak, a 
könyvelést megelőzően.



Számviteli törvény:

Így az ő feladata például a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, a pénzforgalomról
vezetett nyilvántartás helyességének és teljes körűségének ellenőrzése. A könyvelő az
ellenőrzött (majd könyvelt) okmányokat, számadásokat kézjegyével köteles ellátni.

Amennyiben mulasztást, szabálytalanságot vagy a pénzkezelésre vonatkozó
rendelkezésekkel ellentétes gyakorlatot tapasztal, köteles erről jegyzőkönyvet felvenni,
és azt a pénzkezeléssel megbízott személlyel (kisvállalkozásoknál jellemzően az
ügyvezetővel) aláíratni.

A kisvállalkozásoknál a készpénz felvételét és szállítását – ami ugyancsak szabályozandó
kérdés – is az ügyvezető végzi. Ezzel kapcsolatos felelőssége a pénz átvételétől a
pénztárba, illetve a bankba történő elhelyezésig tart.



Számviteli törvény:

A készpénz szállításánál figyelembe kell venni a vagyonvédelem szempontjait, és a
biztosító kártérítési felelősségvállalásának kritériumait. Emiatt azt is rögzíteni kell a
szabályzatban, hogy az ügyvezető milyen nagyságrendben szállíthat készpénzt, annak
függvényében is, hogy a szállítás milyen módon történik (riasztójelzést adó pénzszállító
táskával, gépkocsival, postai szállítással vagy egyéb módon).

A pénzkezelési szabályzatban ki kell térni arra is, hogy ki rendelkezhet a bankszámlák
felett, felelőssége milyen formában érvényesül.

Nincs akadálya annak, hogy a vállalkozás szabályzat mintát vásároljon – számos, erre
szakosodott cég kínálja ezeket –, vagy letöltsön egyet az internetről. Azonban nem
szabad megfeledkezniük arról, hogy e szabályzatok pontosan minta jellegükből adódóan
nem fedhetik le – legalábbis nem teljes mértékben – az adott cégre jellemző
körülményeknek megfelelően a gazdasági folyamatokat. Ezért azokat az adott
vállalkozáshoz kell igazítani, a minta szabályzatot „sorvezetőként” kezelve át kell írni.



Számviteli törvény:

A Társaság legfőbb pénzügyi feladatai
A társaság pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése.
• Gondoskodás a társaság fizetőképességének, likviditásának megtartásáról.
• A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, folyamatos 

vezetése.
• Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése.
• Hitelkérelmek előkészítése, a hitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése.
• A vissza nem térítendő állami pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése.
• A cég pénzforgalmának lebonyolítása (belföldre és külföldre).
• Pénzszállítások intézése.
• Költségvetési kötelezettségek teljesítése.
• Az üzleti forgalomhoz és a külföldi utazásokhoz szükséges külföldi fizetőeszközök 

biztosítása.
• Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok intézése.



Számviteli törvény:

Ezen belül:
• Kimenő számlák kiállítása, vevők felé postázása.
• Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra.
• Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása.
• Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése.
• Fizetési viták rendezése.
• Vevő számlák befolyásának figyelése, kintlévőségek behajtásának kezdeményezése, 

koordinálása.
• Vámmal és szállítmányozással kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése.
• A társaság biztosítási ügyeinek intézése. A biztosítások kezelése, biztosítási díjak 

fizetése, esetleges kártérítések behajtása.
• Bankposta feladatok elvégzése.
• A készpénz kezelése (forint és valuta).
A Társaság pénzügyi feladatait az ügyvezető által kijelölt személy végzi. A pénzügyi 
feladatok elvégzéséért az ügyvezető felelős, a munkajogi keretek között a feladatokat 
végző személyt is felelősség teheti a feladatok végzésével kapcsolatban, ez azonban őt 
nem mentesíti a saját vezetői felelőssége alól.



Számviteli törvény:

A pénzkezelés legfőbb pénzügyi feladatai
• Forintos házipénztár működtetése.
• Valutás házipénztár működtetése.
• Elszámolási előlegek fizetése, nyilvántartása, elszámolása.
• A pénztár forgalmához szükséges készpénz időbeni biztosítása.
• Pénztári számfejtés, a bevételek, kiadások bizonylatolása.
• Időszaki (legalább havi) pénztárzárások elvégzése.
• Esetlegesen előforduló bérkifizetések.



Számviteli törvény:

Pénzintézeti fizetési módok
Ha jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját kötelezően nem írja elő, a felek a 
fizetési módban szabadon állapodhatnak meg.
Pénzintézeti elszámolások fizetési módjai a következők:
· átutalás
· beszedési megbízás (inkasszó) (határidős és azonnali)
· okmányos meghitelezés (akkreditív)
· csekk
· bankkártya
Ha a számlatulajdonosok a bankszámlák közötti fizetés módjában nem állapodtak meg, 
a fizetést átutalással kell teljesíteni.

Paypal, pénzügyi közvetítők szerepe?



Számviteli törvény:

Pénzforgalmi szabályok csődeljárás, felszámolási eljárás esetén
Csődeljárás esetén a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételének napjától a 
fizetési haladék lejártáig a pénzintézet a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos 
bankszámlájáról bankszámlák közötti elszámolást csak átutalással teljesíthet. A fizetési 
haladék tartama alatt is köteles azonban a pénzintézet befogadni, illetve teljesíteni a 
követelések érvényesítése érdekében végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat 
alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást.

Felszámolási eljárás esetén a bankszámla elnevezését “fa.” Kiegészítéssel kell megjelölni.
A bankszámla felett az igazolt felszámolók által bejelentett aláírók “felszámolás alatt” 
toldattal ellátott megjelöléssel rendelkeznek.

Ha a társaság csődeljárás, illetőleg felszámolási eljárás alá kerül, az eljárás közzététele 
után 5 munkanapon belül köteles a választása szerinti második és további pénzforgalmi 
bankszámlájára vonatkozó bankszámlaszerződést felmondani, az azokon lévő 
egyenlegeket egyidejűleg az általa választott pénzforgalmi bankszámlára átutalni.



Számviteli törvény:

Az utalványozók felelősek:
· az utalványozás indokoltságáért,
· az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének 
szükségességéért,
· az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért.

A pénztári nyilvántartás alapbizonylatai bevételezés esetén:
· Banki készpénzfelvételt igazoló átvételi elismervény,
· Egyéb pénzátvételi elismervény,
· Vevőszámla készpénzes kiegyenlítése esetén az arról a vevőnek adott nyugta 
második példánya.
· Egyé bizonylat.
A pénztári nyilvántartás alapbizonylatai a kiadások esetén:
· Készpénzfizetési számlák,
· Készpénzkiadást igazoló egyéb bizonylatok pl.: kapott nyugták,
· Bankszámlára történő befizetés esetén a banki igazolás,
· Egyé bizonylat.



Számviteli törvény:

Azon gazdasági eseményekről, amelyekhez nincs külső személy által kiállított bizonylat, 
a pénzkezelőnek kell saját szigorú számadás alá vont bevételi, illetve kiadási 
pénztárbizonylatot kiállítania.
A pénztári bevételeket és kiadásokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően a 
pénzkezelő a felmerülésük sorrendjében és a felmerüléssel megegyező napon a pénztári 
nyilvántartásba köteles feljegyezni. A pénztári nyilvántartás szigorú számadás alá vont 
bizonylat, amely formáját tekintve lehet:
· Előre nyomtatott időszaki pénztárjelentés,
· Számítógéppel vezetett táblázat,
· Egyéb kézzel készített nyomtatvány.
A pénztári nyilvántartás egyben megfelel az idézett törvény 165 § (3) bekezdésében 
foglaltak szerinti könyvelési analitikának is. Ez, illetve az egyedi bevételi és kiadási 
bizonylatok képezik a főkönyvi könyvelés alapját. A folyamatosan rögzített analitika után 
a főkönyvi könyvelésre havonta, a tárgy hót követő 15 napon belül kerül sor.



Számviteli törvény:

A bevételi pénztárbizonylatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a bevétel kelte,
• a sorszámot és bizonylatszámot,
• a befizetett összeget számmal és betűvel,
• a befizetés jogcímét,
• a befizető nevét,
• a számfejtő aláírását, ha van a cégnél ilyen státusz
• az összeg átvételét igazoló pénztárosi aláírást,
• a pénztár közelebbi megjelölését, telephelyét (ha több pénztár létezik)



Számviteli törvény:

A kiadási pénztárbizonylatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a kifizetés kelte,
• a sorszámot és bizonylatszámot,
• a kedvezményezett nevét,
• meghatalmazott részére történő kifizetés esetén a meghatalmazott neve,
• a kifizetendő összeget számmal és betűvel,
• a kifizetés jogcímének rövid megjelölését,
• a kiállító aláírását,
• az utalványozó aláírását,
• a felvevő aláírását és személyi azonosító adatát,
• a pénztár közelebbi megjelölését.

Technikai elszámolási számla!



Számviteli törvény:

Munkabér kifizetés
A pénzkezelő csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) munkabért fizetheti ki a 
dolgozó részére.
Ha a dolgozó a bérfizetés napján távol van és munkabérének felvételére 
meghatalmazást nem adott, vagy előzetesen munkabérét nem vette fel, a vele történt 
megállapodás alapján, a részére járó összeget el kell küldeni lakáscímére. A postai 
feladóvevényt a fizetési jegyzékhez kell csatolni.
A bérfizetési jegyzékben, a pénz átvételének elismerésére szolgáló helyen fel kell 
tüntetni, ha a munkabért postán (postautalványon) küldték el.
A bérfizetésnél a pénztári kifizetés alapdokumentuma a dolgozó által saját kezűleg aláírt 
– egyedi vagy listás - bérjegyzék.



Számviteli törvény:

Vevői számlák kezelése
A társaság köteles az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatás nyújtásról
· számlát,
· egyszerűsített számlát (készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő 
fizetés esetén kérésre),
· számlát helyettesítő okmányt (ha az ellenérték nem pénzben kifejezett) kibocsátani.
bizonylatokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint az általános forgalmi adóról szóló 
törvény tartalmi és alaki előírásait kell alkalmazni, ezek szigorú számadás alá vont 
bizonylatok.
A számlákon szerepeltetni kell továbbá, hogy hány példányban készült, minden példány 
sorszámát, illetve gépi számla esetén a használt program azonosítóját.
Vevői számlákat a szükséges példányban az ügyvezető vagy az erre kijelölt személy 
készíti el.
A számlákat az ügyvezető, vagy az arra kijelölt személy köteles aláírásával hitelesíteni. Az 
ügyvezető külön utasításban adja ki, hogy ki jogosult a számlát aláírni. Ezen utasítást a 
vevők részére, kérésre nyilvánosságra kell hozni. Ez az utasítás e szabályzat, illetve a 
számviteli politika melléklete.



Számviteli törvény:

Ha a számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány kibocsátását 
követően a Társaság
· az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket 
módosítja, vagy
· az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani,
erről helyesbítő számlát, egyszerűsített számlát és számlát helyettesítő okmányt köteles 
kibocsátani.
A helyesbítő számlának, egyszerűsített számlának és számlát helyettesítő okmánynak 
tartalmaznia kell:
· a helyesbítés tényére utaló jelzést,
· az eredeti számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány 
azonosításához szükséges adatokat,
· a módosításnak megfelelő új tételeket.



Számviteli törvény:

Szállítói számlák kezelése
A szállítói számlák - a készpénzes fizetések kivételével - postán érkeznek a Társasághoz. 
A számlák a szállítóktól személyesen is átvehetők.

A szállítói számlákat az ügyvezető saját kézjegyével látja el, ezzel eleget tesz az 
utalványozás feladatának. Az aláírás a bizonylat jobb felső sarkán történik.(Ez az aláírás 
későbbi egyszerűbb fellelhetősége miatt kerül meghatározásra.)
A számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzéséért a 2 pontban foglaltaknak és a 
tulajdonosi érdeknek, elvárható gondosságnak és a szakmai hozzáértésnek megfelelően 
az ügyvezető felel.
A számlákat munkafázisonként vagy más rendszerezett módon elkülönítve kell tárolni, 
majd a hónap végét követően hiánytalanul át kell adni a könyvelést végző személynek, 
illetve szervezetnek.



Számviteli törvény:

A szabályozás a vállalkozás egészére vonatkozik, nem telephelyenként értendő.

Ha még nem áll rendelkezésre a tárgyévet megelőző év összes bevétel adata, akkor az
azt megelőző év beszámolóját kell alapul venni. Az átlag számításánál az adott hónap
minden naptári napjára kell adattal rendelkezni a záró készpénzállományról, a
készpénzállomány halmozott összegét pedig mindig az adott hónap naptári napjainak
számával kell elosztani. Amennyiben a hónap bármelyik napján nincs készpénzmozgás,
az azt megelőző nap záró pénzkészletének összegével kell számolni.



Adótörvény:

A NAV közleményben hívta fel a figyelmet a következő érdekes esetre,
amely okán vagyonosodási vizsgálatot indított: „A magánszemély

folyamatosan a céges pénzből fizette a lakáshitelét, jelentős

nagyságrendben vásárolt ingóságokat, ingatlanokat, továbbá pénzforgalmi

számlájára nagy összegben teljesített befizetéseket, melyekre megfelelő

fedezettel nem rendelkezett. A Dél-alföldi régióban egy vállalkozó többek

között saját lakáshitelét is cégének „fekete” bevételeiből fizette. A

közelmúltban zárult vagyonosodási vizsgálat miatt csaknem 19 millió forint

büntetésre számíthat.”

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint jövedelemnek minősül a
magánszemély bármilyen címen és formában megszerzett bevételének
egésze, költségekkel csökkentett része, vagy meghatározott hányada. A
gazdasági társaságtól a magánszámlára utalt és onnan a lakáshitel
törlesztésére felhasznált összegek a magánszemélyek adózatlan egyéb
jövedelmének tekinthetők.



Adótörvény:

Sokan a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy a cég által „keresett”
pénzeket nem lehet büntetlenül leemelni a bankszámláról, magánszámlára
vagy más, a vállalkozáshoz nem kapcsolódó áruk vásárlására használni,
hiszen ebből könnyen vagyonosodási vizsgálat lehet. A magyar vállalkozók
sokszor a céges bankkártyát használják minden fajta vásárlásaikra, vagy jól
visszakövethető, hogy amennyiben pénz érkezik a céges bankszámlára, azt
csaknem azonnal leveszik a számláról, még rosszabb esetben ezt átutalják
vagy ráteszik a magánszámlájukra. Ez kétélű fegyver, hiszen egyrészről
vagyonosodási vizsgálat során adózatlan jövedelmet keletkeztet a
magánszemélynek, másrészről a levett (és a magánszemély javára fordított)
összegek folyamatosan növelik a cég házipénztárát. A mérlegkészítési
időszakban pedig döbbenten figyelik, mekkora házipénztárt okozott a céges
pénzek folytonos levétele.



Adótörvény:

A vállalkozásnál egyes munkaköröket ellátó dolgozók esetenként –
szabályszerű utalványozás alapján – határidőhöz kötött elszámolási 
kötelezettséggel a pénztárból készpénzt vehetnek fel. 
Az elszámolásra kiadott készpénz összeghatára maximum ……… ezer Ft. 
• Az elszámolásra kiadott előlegekről a pénztáros nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás a következőket tartalmazza:
• kiadás kelte és tételszáma,
• felvevő neve,
• összeg jogcíme,
• az igénylést aláíró vezető neve,
• a felvett összeg,
• az elszámolás határideje,
• a felhasznált összeget, 
• az elszámolás keltét,
• a visszafizetett összeget,
• a bevételezés tételszámát.
• Az elszámolásra kiadott összegekkel való elszámolás határideje 

esetenként kerül meghatározásra, azonban az 30 napnál hosszabb nem 
lehet. 



Adótörvény:

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek nem terhelik a pénztár 
pénztárkeretét.
Az elszámolás 
• a vásárolt anyagról kiállított jegyzékkel,
• készpénzfizetési számlával,
• szállítólevéllel és 
• raktári bevételezési jeggyel
• történik. Ezek hitelességét és szabályszerűségét a pénztáros köteles megvizsgálni.
A kiküldetéssel kapcsolatos előleg és költség elszámolása a kiküldetési rendelvény 
alapján történik. A kiküldetés teljesítését a kiküldetést elrendelő aláírásával igazolja. 

Újabb készpénz előleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet igényelni, ha az
igénylő korábbi elszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
Az elszámolásra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának elmulasztása
esetén a dolgozót írásban fel kell szólítani elszámolási kötelezettségének
teljesítésére. Ha a felszólításra sem történik meg az elszámolás, akkor kártérítési,
illetve bűnügyi eljárást kell kezdeményezni.



Kérdések?

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

www.tilea.hu

info@tilea.hu

06306355022


