II. SZÁMÚ MELLÉKLET
A pénzkezelési szabályzatban meghatározott dokumentumok
bemutatása

MEGBÍZÁS

______________________________
részére
A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár kezelésével.
A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a pénzkezelési
szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell ellátnia.
Kelt: __________________________________

______________________
szervezet vezetője

MEGBÍZÁS

______________________________
részére
A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztáros helyettesi teendők ellátásával, egyéb
feladatainak elvégzése mellett.
A házipénztáros helyettesítését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a
pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia.
Kelt: __________________________________

______________________
szervezet vezetője
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MEGBÍZÁS

______________________________
részére
A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár ellenőri tevékenység ellátásával.
A házipénztár ellenőrzését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a
pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia.

Kelt: __________________________________

______________________
szervezet vezetője

NYILATKOZAT

Alulírott _______________________________________________________
kijelentem,
hogy a ”Herpály-Team” Építőipari és Szolgáltató Kft. pénzkezelési szabályzatát megismertem, és
tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: __________________________________

_________________________________
házipénztáros

__________________________________
házipénztáros helyettes
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A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora
1. A házipénztári kifizetések kiadási bizonylatának utalványozására az alább felsorolt dolgozók
jogosultak:
__________________________________________________________________________
Név
Beosztás
Területi jogosultság
Aláírás
___________________________________________________________________________

2. A házipénztári befizetések átvételére jogosultak:
______________________________________________________________________________
Név
Beosztás
Aláírás
______________________________________________________________________________

3. Házipénztári ellenőrök
______________________________________________________________________________
Név
Beosztás
Aláírás
______________________________________________________________________________

Jelen megbízás visszavonásig érvényes

______________________
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Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak
nyilvántartása
Bankszámla száma

Egyedüli aláírási joggal
aláírók

Többes aláírók
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Lekérdezési jogosultság

A szervezet nevére szóló bankkártyák nyilvántartása

Kártyához kapcsolt
bankszámla száma

Kártya
típusa

Átvevő neve
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Kártyalimit
(max. felvehető
összeg)

Átvétel
dátuma

Visszaadás
dátuma

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________________________________________ meghatalmazom
________________________________-t, hogy ______________________________ címen
_____. év ___________ hó _____-n esedékes összeget helyettem felvegye.

Meghatalmazó aláírása és adatai
_______________
aláírás

Anyja neve: _________________________
Személyi ig. száma: ___________________

Meghatalmazott aláírása és adatai
_______________
aláírás

Állandó lakása: ______________________
Személyi ig. száma: ___________________

Tanuk aláírása és adatai
_______________
aláírás

Állandó lakása: ______________________
Személyi ig. száma: ___________________

_______________
aláírás

Állandó lakása: ______________________
Személyi ig. száma: ___________________
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KIMUTATÁS
a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról
Nyilvántartási
szám

Meghatalmazó
neve

Meghatalmazott
neve

Meghatalmazás visszavonása
Szám
Dátum

KIMUTATÁS
a házipénztárban lévő pénzszekrény kulcsának kezeléséről
Alulírott elismerem, hogy a pénztárszekrény kulcsát átvettem, illetve átadtam. Tudomásul veszem,
hogy ha a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell a szervezet
főkönyvelőjének.
Átvétel

időpontja

Átadás

Átadás oka
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Átvevő
olvasható aláírása

JEGYZŐKÖNYV
Felvéve a: ____________________________________________________ házipénztárában
(cím: _______________________________________________________________)
_____.év __________ hó _____ napján
Tárgy:

Házipénztár átadás-átvétel

Az átadás-átvétel oka:________________________________________________________
Jelen vannak: ____________________ átadó
____________________ átvevő
____________________ házipénztár ellenőr
Átadásra kerül:
1. A házipénztár készpénzkészlete címletenként a megszámlált és a könyv (tabló és pénztárjelentés)
szerinti eltérést is kimutatva.
2. A pénzkezeléssel kapcsolatos szigorú számadási kötelezettségű nyomtatványok:
Készpénzcsekk

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Elszámolási utalvány

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Bevételi pénztárbizonylat

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Kiadási pénztárbizonylat

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Pénztárjelentés

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

A fenti bizonylatok felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásai
szerint kerültek átadásra. Eltérés nincs. (Vagy: Eltérés a következő:
)
A fentiek szerint a házipénztárt átadtam ill. átvettem.
K. m. f.
____________________
átadó

____________________
átvevő
_________________________
házipénztári ellenőr
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JEGYZŐKÖNYV
hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartásáról
Felvéve:

______. év _____________ hó ____ napján a
_____________________________________
házipénztár helyiségében.

Jelen vannak:
______________________________ befizető
______________________________ pénzügyi vezető
______________________________ pénztáros
Tárgy:

Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása

A mai napon megjelent pénztárosunknál ______________________________ (foglalkozása:
_______________________________,
község

lakcíme:

_________________________város,

____________________ u. _______szám, szem. ig. száma:______________________),
hogy pénzbefizetést teljesítsen.
A pénztárosnak feltűnt, hogy a ________________ Ft címletű ________ sorozat és
________________ sorszámú bankjegy* (érme)* hamis, illetve hamisítványnak látszik.
A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét) ______év _____________ hó ____ -n,
_________________________nevű
(községben).

egyéntől

kapta

___________________

városban

A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a ______________ sorszámú elismervényt
adtuk ki a befizető részére.
k.m.f.
______________
pénzügyi vezető

_______________
pénztáros

________________
befizető

* Nem kívánt rész törlendő
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ELISMERVÉNY
hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről

Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon ____________________________ (név)
______________________város (község) ______________________u. ______szám alatti
lakostól az alábbi hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegyet (érmét) átvettük.

Db

Címlet

Sorozatszáma

A bankjegy
Sorszáma

A fenti bankjegy (érme) MNB részére történő átadására soron kívül intézkedünk.

Kelt: ___________________________

_________________
pénzügyi vezető

___________________
pénztáros
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JEGYZŐKÖNYV
a házipénztár ellenőrzése során tapasztalt hibákról
Ellenőrzött időszak: ________________ –tól _______________ -ig.
Az ellenőrzött időszakban _____ pénztárzárás történt.
Az ellenőrzés kiterjedt a házipénztári be- és kifizetések bizonylatainak, a pénztárjelentésnek, a
pénztárzárásnak, a pénztár és a bank közötti forgalomnak az ellenőrzésére, amelynek során az alábbi
hibák kerültek feltárásra:
1. Az alábbi be- és kifizetésekhez nem készült megfelelő bizonylat:

2. Az alábbi be- és kifizetések a pénztárjelentésben nem szerepelnek:

3. A házipénztár zárása az alábbi időpontokban nem történt meg:

4. A házipénztár záró pénzkészlete ellenőrzéskor az alábbi időpontokban meghaladta a
pénzkezelési szabályzatban meghatározott értéket:

5. A bankszámláról történő pénzfelvételnél a pénzfelvétel jogcíme az alábbi esetekben nem
került meghatározásra:

6. A kerekítési hibahatár vizsgálatakor kiderült, hogy a kerekítés nem a szabályoknak
megfelelően lett elvégezve az alábbi esetekben:

Kelt : ____________________
___________________
Pénztáros
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___________________
Pénztárellenőr

JEGYZŐKÖNYV
pénztáreltérés kivizsgálásáról
Felvéve:

________ év _____________ hó ____ napján a
______________________________________
házipénztár helyiségében.

Jelen vannak:

______________________________ pénztáros
______________________________ pénztári ellenőr

Tárgy:

A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány
közötti eltérés kivizsgálása.

A mai napon pénztárzárlat után

______________ Ft, azaz ________________________ forint többlet* , illetve
______________ Ft, azaz ________________________ forint hiány* keletkezett, melynek
okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani.
Fentiek miatt a pénztáros

- a többletet a _____________________________ számú bizonylaton bevételezte* , illetve
- a hiányt a_______________________________ számú bizonylaton befizette* a házipénztárba.

k.m.f.

...............................
pénztári ellenőr

...............................
pénztáros

*Nem kívánt rész törlendő
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ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK NYILVÁNTARTÁSA

Név

Beosztás

Kiadott
összeg

Kiadás
dátuma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Elszámolási
előleg célja

Elszámolás
határideje

Visszavét
dátuma

_______________
FELJEGYZÉS
Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról.
Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra
kiadott összegekkel.

Név

Elszámolásra
kiadott összeg

Beosztás

Elszámolási
véghatáridő

Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott
összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el.

Kelt: ___________________________________

___________________
pénztáros
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KIMUTATÁS
a szervezet házipénztárában elhelyezett letétekről

Dátum

Letevő neve és
címe

Letét
megnevezése
(tartalma)

Letét
jogcíme
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Kiadás
dátuma

Kiadást
elrendelő
rendelkezés
száma

Átvevő
neve és
címe

Átvevő
aláírása

______________
KIMUTATÁS
a szervezet házipénztárában elhelyezett értékpapírokról

szerzés
kelte

Értékpapír
megnevezése
sorozat és
névérték
sorszáma

törlesztendőrészletek
összege

Kötvény
kibocsátóval
szemben fennálló
köv. összege

Váltó
vételkori
árfolyam

beváltás kelte
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összeg

esedékesség

értékében
figy. vett
kamat

Részvény
kivonás, eladás kelte

