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I. 

BEVEZETŐ 

 

Általános rész 

 

A Pénzkezelési szabályzat (továbbiakban szabályzat) a benne foglalt eljárási rendet a 

költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével rögzíti. Betartása 

alapvető feltétele annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont (továbbiakban a Kutatóközpont) eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt 

tervezési, nyilvántartási, beszámolási kötelezettségének, a vagyonvédelemnek, a hatékony és 

szabályos gazdálkodás követelményének. Ennek érdekében a 2011. évi CXCV., az 

államháztartásról szóló törvényben (Áht.); a 368/2011. (XII. 31.) az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló (Ávr.) kormányrendeletben foglaltakra, a Kutatóközpont 

Szervezeti és működési szabályzatában, illetve Gazdálkodási szabályzatában rögzítetteknek 

megfelelően a pénzkezeléssel kapcsolatos szabályokat az alábbiakban határozza meg. 

 

 

II.  

KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS 

 

 

1. Bankszámlakezelés 

 

1.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) határozza meg 

a kincstári gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont a Magyar Államkincstár (továbbiakban Kincstár) 

ügyfele, önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv. 

 

A jóváhagyott működési és felhalmozási kiadások finanszírozása a Magyar Tudományos 

Akadémia Titkársága Fejezeti Pénzügyek Osztálya intézkedése alapján a Kutatóközpont 

előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő havi időarányos átutalással teljesül.  

 

 1.2. A költségvetés végrehajtásához a Kutatóközpont részére a Kincstár az alábbi számlákat 

vezeti:  

 

a) előirányzat-felhasználási keretszámla:                    10032000-01738904-00000000 

b) európai uniós program célelszámolási számla:       10032000-01738904-30005008 

c) devizaszámla:                                                          10004885-10002010-00124638 

 

1.3. Az előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról, illetve megszüntetéséről – a 

költségvetési szerv létrehozásának, illetve megszüntetésének időpontja szerinti határnappal – 

a felügyeleti szerv intézkedik.  

 

1.4. Az előirányzat-felhasználási keretszámla a Kutatóközpont gazdálkodásának 

lebonyolítására szolgál. 

 

1.5. A munkavállalók lakásépítésének vagy felújításának munkáltatói támogatásával 

kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására a Magyar Külkereskedelmi Bank a 10300002-

20211570-00003285 számú lakásépítési számlát vezeti. 
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2. Aláírás bejelentésének szabályozása 
 

2.1. Számlatulajdonosként a Kutatóközpont főigazgatója jelenti be a Kincstárnak, hogy a 

bankszámlák felett kik jogosultak rendelkezni. A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság 

bejelentése a Kincstár által rendszeresített aláírás bejelentőn történik. Az aláírás bejelentést 

számlaszámonként kell megtenni. Az aláírás-bejelentő kartont a pénztárban kell elhelyezni. 

 

2.2. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a 

fizetési megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával.  

 

2.3. A számlák feletti rendelkezés jogát – összeghatárra való tekintet nélkül – a következő 

beosztású személyek gyakorolhatják bármely párosításban: (de mindig egy szakmai és egy 

gazdasági párosítás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. A számlák feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás alkalmazásával is 

meg lehet tenni. A fizetési megbízások elektronikus kettős aláírói azok az aláírási joggal 

rendelkezők, akik a megszemélyesítés céljára – a Kincstárral kötött megállapodás szerint – be 

lettek jelentve. 

 

2.5. A Kutatóközpontban elektronikus aláírási joggal rendelkezik: a főigazgató, a gazdasági 

vezető, a főkönyvi könyvelő.  

 

3. Pénzkezelés lebonyolításának rendje 
 

3.1. A Kutatóközpont pénzforgalmának lebonyolítása a Kincstár közreműködésével történik 

az Áht. és az Ávr. előírásai, valamint a 2000. évi C. törvény 14. § (8) bekezdésében leírtak 

szerint. A Kincstár a Kincstár Területi Igazgatóságán közzétett hirdetményben határozza meg 

a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat 

befogadja, ezen belül azt az időpontot, ameddig a befogadott, illetve beérkezett megbízások 

teljesítéséből reá háruló feladatokat a tárgynapon teljesíti.  

 

3.2. A pénzforgalom során a Kincstár látja el a költségvetés végrehajtásával, a bevételek 

fogadásával, a kiadások teljesítésével, a pénzforgalmi műveletek és az átvezetések 

előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, 

információszolgáltatási, valamint előirányzat-fedezetvizsgálati, alaki és formai ellenőrzési 

folyamatokat. 

 

Sorszám Név Beosztás  

1 Fodor Pál főigazgató 

2 Benedek Marianna gazdasági vezető 

3 Balogh Balázs főigazgató-helyettes 

4 Balogh Margit kutatóközponti 

titkárságvezető 

5 Füriné Szekeres Nóra pályázati előadó 

6 Nemes Mihályné főkönyvi könyvelő  

7 Sipos Ágnes főkönyvi könyvelő 
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3.3. A pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor a kincstári tranzakciós kódot (KTK) kell 

alkalmazni. A KTK hárompozíciós számjel, amely a kiemelt előirányzatok és jogcímek, 

illetve pénzügyi műveletek azonosítására szolgál.  

 

3.4. A KTK feltüntetése nélkül vagy nem létező KTK-t tartalmazó fizetési megbízásokat a 

Kincstár nem teljesíti.  

 

3.5. A KTK feltüntetése nélküli bevételek vagy nem létező KTK feltüntetésével érkező 

bevétel nem azonosított bevételként jóváírásra kerül.  

 

4. Befizetések rendje 

 

4.1. A Kutatóközpont javára érkező bevételeket a Kincstár legkésőbb a beérkezést követő 

banki napon jóváírja a számlán. Abban az esetben, ha a bevételi bizonylaton a bevétel 

jellegére utaló kincstári tranzakciós kód nincs rögzítve, a bevétel azonosításáról a 

Kutatóközpontnak kell gondoskodnia.  

 

4.2. Kifizetést a Kincstár akkor teljesít, ha a kiemelt bevételi előirányzat kóddal érkezik a 

számlára. A nem azonosított bevételek terhére kifizetés csak a megfelelő kiemelt 

előirányzatra történő átvezetést követően teljesülhet.  

 

4.3. A házipénztárba történő befizetéseket lásd jelen szabályzat III. rész 5. pontjában. 

 

 

5. Kifizetések rendje 

 

5.1. Kiadási pénzforgalmi műveletek kezdeményezéséhez 2 példányos átutalási megbízást 

kell kiállítani. A megbízás közlemény rovatának utolsó hét pozíciójában kell feltüntetni a 

KTK-t a következők szerint. Jobbról a hetedik pozícióba # azonosító jelet kell feltüntetni. A 

következő 2 x 3 mező két KTK elhelyezésére szolgál. A # jelet követő első három pozícióba 

minden esetben a terhelendő, a második három pozícióba minden esetben a jóváírandó 

kiemelt előirányzat KTK-ját kell feltüntetni.  

 

5.2. Ha az átutalás több jogcímet érint vagy nettósított összeg, a KTK-kat átutalási megbízás-

kiegészítő szelvényen kell feltüntetni.  

 

5.3. A Kutatóközpontban jelenleg alkalmazott TÜSZ programmal az átutalás elektronikusan a 

GIRO rendszeren keresztül történik. 

 

5.4. Készpénzfelvételhez „Készpénzfelvételi utalványt” kell használni, amelynek hátoldalán – 

ha egy jogcímet érint a készpénzfelvétel – a megfelelő KTK-t fel kell tüntetni. Több jogcím 

kifizetése esetén, vagy ha a fizetendő összeg kiadási jogcím és bevételi jóváírás (levonás) 

nettósított összegét tartalmazza, az átutalásimegbízás-kiegészítő szelvényen kell megjelölni a 

KTK-t.  

 

5.5. Postai kifizetési utalvány használata esetén – ha a kifizetés egy jogcímet érint – a 

feladójegyzéken kell feltüntetni a KTK-t. Ha a kifizetés több jogcímet érint, akkor 

átutalásimegbízás-kiegészítő szelvényt kell alkalmazni.  
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6. Átutalásimegbízás-kiegészítő szelvény alkalmazása 
 

Átutalásimegbízás-kiegészítő szelvény alkalmazása kötelező a Kincstár szabályzatában 

foglaltak szerint.  

 

7. Készpénzfelvétel bejelentése 
 

7.1. A készpénzfelvételi igényt, 1 millió Ft-ot el nem érő összeg esetén, a készpénzfelvételt 

megelőző egy munkanappal, ezt meghaladó összeg esetén két munkanappal a 

készpénzfelvételt megelőzően írásban be kell jelenteni a Kincstár részére.  

 

7.2. A bejelentési kötelezettséget, valamint annak esetleges módosítását a Kincstár 

szabályzatában foglaltak szerint kell teljesíteni.  

 

7.3. A készpénzfelvételi igény miatti bejelentési kötelezettség határidőre történő elküldéséért 

a pénztáros felelős.  

 

7.4. Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylaton készpénzfelvételre jogosultként csak 

olyan személyek jelölhetők ki, akiket a Kutatóközpont készpénzfelvételre jogosultként 

előzőleg bejelentett a Kincstár részére.  

 

7.5. A kincstári fiók a készpénzfelvételi igény bejelentés elfogadását vagy visszautasítását 

írásban, a bejelentés befogadásának napján visszaigazolja. Amennyiben a készpénz felvételére 

az esedékesség időpontjában nem kerül sor, a bejelentés érvényét veszti.  

 

7.6. A Kincstár a kincstári fiókokban közzétett hirdetményekben határozza meg a 

készpénzfelvétellel kapcsolatos részletes szabályokat, így elsősorban a bejelentési bizonylat 

munkanapon belüli benyújtásának határidejét, elfogadásának feltételeit, a benyújtás 

visszaigazolásának módját.  

 

 

8. Bankon keresztül történő átutalások pénzügyi teljesítésének rendje 

 

A beérkező számlákat a szakmai teljesítés után a pénzügyi ügyintéző a számítógépes 

rendszerben történő iktatással átadja érvényesítésre a főkönyvi könyvelésnek. Az 

érvényesítést és utalványozást követően visszakerül a pénzügyi ügyintézőhöz az elektronikus 

formában rögzített számla, melynek során a pénzügyi ügyintéző meggyőződhet az 

érvényesítés tényéről a számítógépes programban. Ezt követően a visszakerült számlákból 

úgynevezett csomagot (file-t) készít. Ez a csomag kerül elektronikus formában a gazdasági 

vezetőhöz ellenőrzésre és a pénzügyi teljesítés jóváhagyására. A jóváhagyás előtt a 

leellenőrzött csomagról lista készül. A listával együtt kerülnek átadásra a számlák a 

főigazgatóhoz. A kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési 

szabályok szerint engedélyezett utalások pénzügyi teljesítése az elektronikus rendszeren 

keresztül történik meg.  

 

 

9. Bankszámlához kapcsolódó nyilvántartás 

 

9.1. A bankszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról a Kincstár a Kutatóközpontot 

írásban, bankszámlakivonattal értesíti.  
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9.2. A kivonatokról a Kutatóközpont nyilvántartást vezet. A bankszámlakivonatok 

nyilvántartásának vezetéséért a pénzügyi ügyintéző felelős.  

 

 

10. Bankszámlával kapcsolatos egyeztetések 
 

10.1. Az Áht. rendelkezik a Kutatóközpont adatszolgáltatási kötelezettségéről a Kincstár felé, 

valamint a Kincstár adatszolgáltatásáról a Kutatóközpont felé.  

 

10.2. Az adatszolgáltatási kötelezettség egyben egyeztetési kötelezettségként is megjelenik. 

Ezen egyeztetések kiterjednek az intézmény kiemelt előirányzataira.  

 

10.3. A Kincstár által elkészített PJ02 táblázatok adatait – amelyek az előirányzati 

keretszámla kiemelt előirányzatonkénti alakulását mutatják – a Kutatóközpont könyvelésében 

megjelenő adatokkal kell egyeztetni. Az egyeztetés elvégzéséért a főkönyvi könyvelő felelős.  

 

 

III. 

HÁZIPÉNZTÁR-KEZELÉSI SZABÁLYOK 

 

 

1. A házipénztár fogalma, elhelyezése 
 

1.1. A házipénztár a Kutatóközpont működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb 

értékek (szigorú számadású nyomtatványok, étkezési utalvány stb.) kezelésére, forgalmának 

lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség vagy helyiségrész. A házipénztárból kell 

teljesíteni a készpénzes kifizetéseket. 

 

1.2. A házipénztárban kell kezelni 

 a költségvetési elszámolási számláról felvett készpénzt; 

 a készpénzben teljesített befizetéseke; 

 az értékpapírokat; 

 az egyéb értékeket;  

 szigorú számadású nyomtatványokat. 

 

1.3. A házipénztár minden munkanap 9 és 14 óra között tart nyitva. Ettől eltérni a 

Kutatóközpont feladatellátásának biztosítása érdekében a gazdasági vezető engedélye alapján 

lehet. 

 

1.4. A házipénztárban az alkalmazottak, illetve más szervezetek pénzét (egyéb értékét) csak a 

főigazgató írásbeli engedélyével szabad tartani, amelyeket elkülönítetten kell kezelni és 

nyilvántartani. 

 

2. Készpénz és egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei 
 

2.1. A házipénztárban levő készpénz, valamint az ott tartható értékek megőrzése 

lemezszekrényben és vaskazettában történik. A vaskazettát a napi munkavégzés befejezésével 

a lemezszekrényben kell elhelyezni. 
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2.2. A készpénz tárolására szolgáló helyiség kulcsának „első példányát” a pénztáros kezeli. 

 

2.3. A pénztári kulcsok „másodpéldányát” az „első példányt” kezelő által a ragasztón átírt, 

lezárt borítékban, a gazdasági vezető őrzi. 

 

2.4. A kulcsok bármely példányának elvesztését követően – a kulcsok kezeléséért felelős 

személy jelzése alapján – azonnal ki kell cserélni a zárat. 

 

2.5. A pénztáros munkahelyéről bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála levő 

kulcsot (kulcsokat) munkakezdésre lezárt és a ragasztón átírt borítékban a gazdasági vezető 

részére eljuttatni. 

 

2.6. A pénztáros távollétében a pénztár felnyitására a gazdasági vezető jogosult. A pénztár 

felnyitásánál 

 a pénztárellenőrnek és 

 a pénztárt átvevő személynek 

jelen kell lennie. 

 

2.7. A pénztár – bármilyen ok miatti – felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a jelenlevők nevét; 

 a pénztár felnyitásának időpontját, okát; 

 a pénztárban talált 

= készpénz összegét címletenként, 

= egyéb értékeket, 

= szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darabszámát; 

– pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát; 

– az utolsóként felhasznált kiadási és bevételi pénztárbizonylat sorszámát; 

– a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát; 

– a jelenlévők aláírását. 

 

2.8. A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, 

aláírásának jól látható helyre történő kifüggesztéséről. 

 

3. A házipénztár pénzkészletének biztosítása 

 

3.1. A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a 

költségvetési elszámolási számláról felvett készpénzzel biztosítható. 

 

3.2. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, 

ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható 

készpénzkifizetések összegéről. 

 

3.3. A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható 

összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését 

biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. 

Ennek keretében a pénztáros: 

 felméri a pénztár pénzszükségletét; 

 összeállítja a címletjegyzéket; 
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 az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges 

készpénzfelvételi utalványt; 

 gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő – 

aláíratásáról. 

 

4. A készpénz szállításának szabályai 
 

4.1. A házipénztár működéséhez szükséges készpénz Kincstártól történő felvételére, illetve 

szállítására: 

– 300 000 Ft-ig a pénztáros és a gazdasági vezető által kijelölt 1 személy (összesen 2 

fő), 

– 300 000 Ft és 1.000.000 Ft közötti összeg esetén a pénztáros és a gazdasági vezető 

által kijelölt 2 személy (összesen 3 fő) jogosult. 

 

4.2. A 300 000 Ft feletti összeget csak gépkocsival szabad szállítani. 

 

4.3. A készpénz szállításával megbízott személyeknek a készpénz felvételét követően a 

készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani.  

 

4.4. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek a Kincstárban 

általuk átvett készpénzért. A felelősség addig tart, amíg a pénzt a pénztárban el nem 

helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el 

nem készítette. 

 

5. Készpénz kezelése a házipénztárban 
 

5.1. A házipénztárban nem fogadható el 

 – hiányos, rongálódott, csonka bankjegy; 

 – szándékos rongálás miatt sérült érme. 

 

5.2. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet 

vagy érmét talál, azt befizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell 

tartani, és a befizetőt jegyzőkönyvben rögzítve meg kell hallgatni arról, hogy hol, kitől és 

mikor kapta a fizetőeszközt. 

 

5.3. A házipénztárban tartható készpénz összege az átlagos napi pénztári forgalom 

lebonyolításához szükséges készpénz mennyisége alapján állapítható meg. A házipénztárban 

– a napi pénztárzárlat után tartható készpénz összege a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

nem haladhatja meg az 1 000 000 Ft, azaz egymillió forintot. A Kutatóközpont a 

rendelkezésre álló eredeti költségvetése alapján 1 000 000 Ft-ban határozza meg a pénztárban 

tartható maximális napi pénzkészletet. 

 

5.4. A pénztárkeretet meghaladó összeg csak a gazdasági vezető írásos engedélyével tartható.  

 

5.5. A Kutatóközpont intézeteinek könyvtáraiban vagy egyéb szervezeti alegységeiben történő 

másolás díjának, kiadványok és múzeumi belépők értékének beszedése a könyvtárosok, 

illetve a múzeumi alkalmazottak, valamint a szolgáltatás teljesítésével munkakörileg 

megbízott munkatársak feladata. Nyugtatömböt és számlát a Kutatóközpont pénztárából 

vehetnek fel, és a betelt tömbökkel elszámolnak. A beszedett összeget kéthetente befizetik a 

Kutatóközpont házipénztárába.  
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5.6. A házipénztárba készpénz 1 000 000, azaz egymillió Ft-ig fizethető be, azt utána a 

pénztáros csekken a költségvetési elszámolási számlára befizeti. 

 

 

IV. 

A HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATKÖRÖK 

 

1. Pénztáros 

 

1.1. A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros 

munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (1. sz. 

melléklet). A nyilatkozat megőrzéséért a gazdasági vezető a felelős. 

 

1.2. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a 

pénztárosi munkakörrel. Ilyenek: 

 pénztárellenőr; 

 utalványozási feladatot ellátók. 

 

1.3. A Kutatóközpontban a pénztárosi feladatokat Csia Szabolcsné látja el. Feladata a 

pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral 

kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése az alábbiak szerint: 

 a készpénzszükséglet felmérése; 

 a készpénz igénylése; 

 részvétel a készpénz Kincstárban történő felvételében; 

 az elszámolási számláról felvett pénz bevételezése; 

 a pénztárban tartott készpénz és értékek szabályszerű kezelése, megőrzése; 

 az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata; 

 a bizonylati fegyelem betartása; 

 a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a pénztárba befizetett összeg 

átvétele, valamint az utalványozott kiadások teljesítése; 

 a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása; 

 a nyilvántartások, elszámolások vezetése; 

 a pénztárjelentés dekádonkénti elkészítése; 

 a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása.  

 

1.4. Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell vagy a beosztásából végleg 

távozik, a pénztár átadásáról-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a pénztárnapló 

mellékleteként meg kell őrizni (2. sz. melléklet). A pénztár átadásánál-átvételénél az átadón és 

átvevőn kívül a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. 

 

2. Pénztároshelyettes 
 

2.1. A pénztárost távolléte esetén pénzügyi ügyintéző helyettesíti. 

 

2.2. A pénztáros helyettesének – amennyiben ellátja a pénztárosi teendőket – a IV. rész 1.3. 

pontjában leírt feladatokat kell értelemszerűen elvégeznie. A pénztáros helyettesítésének 

időszakában – a pénztároshoz hasonlóan – a pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség 

terheli.  
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3. Pénztárellenőr 

 

3.1. Az előző pontokban rögzítetteken túl a pénztárellenőr feladata a bizonylatok alaki és 

tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet 

meglétének ellenőrzése. 

 

3.2. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: 

 az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták, érvényesítették és 

ellenjegyezték-e; 

 megtörtént-e a készpénzben teljesített kifizetések teljesítésigazolása; 

 a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket 

(alapbizonylatokat); 

 a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival; 

 a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások; 

 a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt   

használták-e; 

 a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások; 

 a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt 

nem a jogosult vette fel személyesen. 

  

3.3. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok meglétének 

ellenőrzése során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: 

 a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári 

bizonylatok és az alapbizonylatok; 

 a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával; 

 megtörtént-e az értékpapírok nyilvántartása; 

 az értékpapírok mennyisége, értéke, sorszáma megegyezik-e a nyilvántartás 

adatával. 

 

3.4. A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, pénztárjelentést, értékpapír-

nyilvántartást kézjegyével ellátni. A pénztárellenőri feladatokat dekádonként kell elvégezni. A 

pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni kell a 

gazdasági vezetőnek. 

 

3.5. A pénztárellenőri feladatokat a pénzügyi ügyintéző látja el. Amennyiben a pénzügyi 

ügyintéző a pénztáros helyettese, pénztárellenőri feladattal más gazdasági ügyintézőt kell 

megbízni. A pénztárellenőr nem láthat el utalványozási feladatot. 

  

 

V. 

A PÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS BIZONYLATI REND  

ÉS A PÉNZFORGALOMMAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

1. A pénztári pénzkezelés bizonylatai 

 

1.1. A pénztárosnak (helyettesének)  

 minden pénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot; 

 minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
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1.2. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a gazdasági 

eseménnyel kapcsolatos alapokmányt, amelyek a következők lehetnek: 

 készpénzfizetési számla (számla); 

 kiküldetési rendelvény; 

 pénztári ki- vagy befizetést elrendelő egyéb bizonylat. 

 

1.3. A Kutatóközpontban a TÜSZ rendszerben rögzített pénztárbizonylatokat számítógéppel 

kell kiállítani. A kiállított pénztárbizonylatokat javítani nem szabad. A rontott 

pénztárbizonylatot „Rontott” megjelöléssel érvényteleníteni kell, és helyette új bizonylatot 

kell kiállítani.  

 

1.4. A rontott pénztárbizonylat valamennyi példányát a tőpéldánnyal együtt meg kell őrizni.  

 

1.5. A pénztárosnak minden pénztári be- és kifizetést, a pénzforgalom időrendi sorrendjében 

fel kell jegyezni a pénztárjelentésbe.  

 

2. Pénztári bevételek bizonylatolása 
 

2.1. Minden házipénztári befizetésről számítógéppel előállított bevételi pénztárbizonylatot 

kell kiállítani.  

 

2.2. A bizonylatot – a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából – a befizetővel alá 

kell íratni. A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell.  

 

2.3. A bevételi pénztárbizonylatot 2 példányban kell kiállítani, amelyből 

 az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal 

és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni; 

 a második példányt a befizető részére kell átadni. 

 

2.4. A Kincstártól közvetlenül felvett készpénz bevételezéséről készített bevételi 

pénztárbizonylat második példányát csatolni kell a Kincstár – készpénzfelvételről szóló – 

banki terhelési értesítéséhez. 

 

2.5. A postai kézbesítéssel érkezett pénzösszeget be kell fizetni az előirányzat-felhasználási 

keretszámlára. 

 

3. Pénztári kifizetések bizonylatolása 
 

3.1. Minden házipénztári kifizetésről számítógéppel előállított kiadási pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. 

 

3.2. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári 

alapbizonylatot (készpénzfizetési számla, útiköltség-elszámolás). 

 

3.3. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozott kiadási pénztárbizonylat alapján 

fizethet ki a pénztárból pénzt.  

 

3.4. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy 

jogosult-e a pénz felvételére. 
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3.5. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja 

részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás (pl. B.Sz.ny. 18-21 r.sz.) 

ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. 

Rendszeres kifizetéseknél – esetenkénti meghatalmazás helyett – visszavonásig érvényes 

meghatalmazás is elfogadható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros a 3. számú 

melléklet szerinti nyilvántartást köteles vezetni, és a kiadási pénztárbizonylaton hivatkozni 

kell a meghatalmazás nyilvántartási számára. 

 

3.6. A kiadási pénztárbizonylatot 2 példányban kell kiállítani, amelyből 

 az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal 

és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni; 

 a második példányt a pénzt felvevő őrzi meg. 

 

4. Pénztári jelentés 

 

4.1. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentésbe 

fel kell jegyeznie.  

4.2. A pénztárjelentésben elszámolt kiadási tételek alapbizonylatain az elszámolás tényét 

bélyegzővel meg kell jelölni. 

 

4.3. A pénztáros dekádonként köteles elkészíteni a pénztárjelentést. A pénztárjelentés 2 

példányban készül, amelyből 

 az első példányt – a mellékletekkel együtt – a könyvelés részére kell átadni; 

 a második példányt a pénztáros őrzi meg.  

 

5. Készpénzfelvételi utalvány 

  

5.1. A készpénzfelvételi utalvány a Kincstártól történő készpénz felvételére szolgál. A 

nyomtatványfüzetet a Kincstár bocsátja a pénztár rendelkezésére. Az utalványt egy 

példányban kell kiállítani, és a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni. 

 

5.2. A készpénzfelvételi utalvánnyal a Kincstártól felvett készpénzt bevételi 

pénztárbizonylattal kell bevételezni a pénztárba. A pénztárbizonylat második példányát ebben 

az esetben a készpénzfelvételről szóló banki terhelési értesítéséhez kell csatolni. 

 

6. A bizonylatnyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, kezelése 
 

6.1. A bizonylatnyomtatványok szigorú számadás alá tartoznak. A nyilvántartásnak – 

nyomtatványonként – a következőket kell tartalmaznia: 

 – sorszám; 

 – a pénztáros részére történő átadás időpontja; 

 – az átvevő neve; 

 – az átvevő aláírása. 

 

6.2. A használatból kivont (betelt, év végével lezárt) bizonylatnyomtatványokat a 

pénztárosnak kell megőriznie.  

 

6.3. A pénztárjelentést mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi 

pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről szóló, 

többször módosított 2000. évi C. törvény alapján. 
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6.4. A pénztárból bizonylatot kiadni csak a gazdasági vezető írásbeli engedélyével és átvételi 

elismervény ellenében szabad. 

 

7. Munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 

 

Munkabérüket a munkavállalók az általuk megadott számlára történő átutalással kapják meg. 

Készpénzben nincs munkabér-kifizetés. 

 

 

VI. 

ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEG, ELŐLEG-NYILVÁNTARTÁS ÉS SZIGORÚ 

SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK 

 

 

1. Elszámolásra történő kiadások jogcímei 

 

1.1. Készpénzt elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros: 

 kiküldetési költségre; 

 beszerzésre; 

 reprezentációra; 

 postaköltségre; 

 üzemanyag vásárlására; 

 utazási költségtérítésre. 

 

1.2. Készpénz elszámolásra történő kiadására a fenti jogcímeken kívül csak kivételesen 

indokolt esetben a főigazgató adhat írásban engedélyt. 

 

2. Készpénz elszámolásra történő felvételének engedélyezése 

 

2.1. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak 

olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, amelyen az összeg rendeltetése és az elszámolás 

határideje (max. 30 nap) is fel van tüntetve. 

 

2.2. Az elszámolásra kiadott összeggel annak felvételétől számított 30 napot meg nem haladó 

időtartamon belül el kell számolni. 

 

2.3. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem 

használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. 

 

2.4. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel 

akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el. E 

szabály alól rendkívüli esetben csak a főigazgató adhat írásban felmentést. 
 

3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 

 

3.1. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegekről a pénztáros nyilvántartást köteles 

vezetni. A nyilvántartásra a B. Sz. ny. 13-135 r. sz. nyomtatványt kell használni. 
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3.2. A nyilvántartás adatai alapján a pénztáros haladéktalanul köteles jelezni a gazdasági 

vezető felé azoknak a nevét, akik nem számoltak el a megadott határidőre az elszámolásra 

felvett összeggel. 

 

4. A készpénzes ki- és befizetések kerekítési szabályai 

 

A pénztári ki- és befizetéseket kerekíteni szükséges 5 Ft-ra az 1 és 2 Ft-os érmék megszűnése 

miatt. 

 

4.1. A kerekítéseknél elsődlegesen azt a megoldást kell alkalmazni, amely szerint az adott 

kiadás vagy bevétel – ahol a kerekítést alkalmazni kellett – viselje ennek +– vonzatát.  

 

4.2. Ha egy számla több tételt tartalmaz, akkor a kerekítést a legmagasabb összegű tételre kell 

előírni. 

 

4.3. Elszámolásra kiadott előlegeknél a kerekítési eltéréseket vásárlásonként kell 

megállapítani, azokat összevonni nem szabad. 

 

 

5. A házipénztárban tárolt (nyilvántartott) szigorú számadású nyomtatványok 

 

5.1. A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény előírása szerint szigorú 

számadási kötelezettség alá kell vonni:  

– a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat; 

– minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a 

nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 

– az olyan nyomtatványt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat 

alkalmat. 

 

5.2. A Kutatóközpontban a pénztáros a pénztárban a következő szigorú számadású 

nyomtatványokat kezeli, illetve tartja nyilván:  

a) kiadási pénztárbizonylat; 

b) bevételi pénztárbizonylat; 

c) számla (lap); 

d) számla (tömb); 

e) készpénzfizetési számla (tömb); 

f) nyugtatömb; 

g) pénztárjelentés; 

h) kiküldetési rendelvény; 

i) étkezési jegyek, utalványok; 

j) személygépkocsi-menetlevél; 

k) tehergépkocsi-menetlevél; 

l) tárgyi eszköz állományba vételi bizonylata. 

 

5.3. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott 

pénztáros nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy 

abból megállapítható legyen, hogy mikor, kinek a részére, milyen típusú szigorú számadású 

nyomtatvány került kiadásra, továbbá tartalmaznia kell az átvevő aláírását is. 

 

5.4. A szigorú számadású nyomtatványokat felhasználó személy köteles azokkal elszámolni.  
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5.5. Készpénzfizetési számlát a Kutatóközpontban a fénymásolásból, a könyvértékesítésből és 

a múzeumi belépőkből származó bevételek beszedésére lehet használni. Az év közben betelt 

nyomtatványtömböket 8 évig meg kell őrizni az irattárban.  
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VII. 

ZÁRÓRENDELKEZÉS 

 

 

Jelen pénzkezelési szabályzat 2012. március 25. napján lép hatályba.  

 

Budapest, 2012. március 25. 

  

 

.................................................. 

      Fodor Pál 

  mb. főigazgató 
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1. sz. melléklet 

  

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) pénztáros tudomásul veszem, 

hogy ...................... (költségvetési szerv) házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és 

egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

Budapest, 20.....................................................  

 

 

 

 

............................................................. 

pénztáros 
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2. sz. melléklet 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: A ........................................ házipénztárában 20....................................-án 

 

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétele. 

 

Jelen vannak:  .......................... pénztárellenőr 

  .......................... pénztárt átadó 

  .......................... pénztárt átvevő 

 

A .......................-ban a pénztárosi teendőket 20........................-től a korábbi pénztáros 

................................. (betegsége, szabadsága) miatt .............................................. (név) látja el. 

Emiatt a jelen pénztárátadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra, illetve 

átvételre: 

 

a) Használatban lévő 

Pénztárjelentés .....................................................  (sorszám tól-ig) 

Kiadási pénztárbizonylat .....................................  (sorszám tól-ig) 

Bevételi pénztárbizonylat ....................................  (sorszám tól-ig) 

Készpénzfelvételi utalvány .................................  (sorszám tól-ig) 

Pénzforgalmi betétkönyv .....................................  (sorszám) 

Nyilvántartás az értékpapírokról ..........................  (db) 

„Értékpapír” bevételi pénztárbizonylat ................  (sorszám tól-ig) 

„Értékpapír” kiadási pénztárbizonylat: ................  (sorszám tól-ig) 

 

b) Használatból kivont (betelt) 

Pénztárjelentés .....................................................  (sorszám tól-ig) 

Kiadási pénztárbizonylat .....................................  (sorszám tól-ig) 

Bevételi pénztárbizonylat ....................................  (sorszám tól-ig) 
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3. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat- és aláírásminta 

 

 

A készpénzforgalom lebonyolítása során az érvényesítő, az utalványozó és a 

pénztárellenőr névsora: 

 

 

Érvényesítő: 

 

 

 

 

 

Utalványozó: 

 

 

 

 

 

Pénztárellenőr: 

 

 

 

 A 3. számú mellékletben szereplő jogköröket tudomásul veszem: 

 

 

 

 

 Név: .............................................................. Aláírás: ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


