
 

 

 

 

 

SEMMELWEIS  EGYETEM 

 

PÉNZKEZELÉSI  SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 

 

2011. 

 



 2 

TARTALOM 

 

BEVEZETŐ……………………………………………………………………………………............5 

I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS……………………………………………………………...........6 

1. Költségvetési előirányzatok felhasználása……………………………………………………….7 

2. Bevételek ………………………………………………………………………………………...8 

3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos eljárási szabályok…………………………………………9 

II. PÉNZKEZELÉS………………………………………………………………….………………..9 

1. Pénzforgalom lebonyolítása……………………………………………………………………..10 

2. Számlák feletti rendelkezésre jogosultság……………………………………………………….11 

3. Pénzkezelés lebonyolításának rendje……………………………………………………………11 

 3.1  Kincstári számlák forgalmának könyvvezetési és egyeztetési rendje …………………….11 

3.2 Bevételek könyvvezetése, egyeztetése……………………………………………..............11 

3.3. Kiadásokra könyvelés, egyeztetés…………………………………………………………12 

3.3.1. A számlák felszerelésének követelményei ……………………..………………….12 

3.3.2. A szerződések nyilvántartási kötelezettsége …………………………………….…13 

3.3.3. Banki átutalások……………………………………………………………………14 

3.4. Bankgarancia igénybevétele………………………………………………………………14 

3.5. Elektronikus aláírások eljárásrendje………………………………………………………15 

 4. Készpénzforgalom lebonyolítása………………………………………………………………15 

 4.1. Főpénztár………………………………………………………………………….……...15 

 4.2. Házipénztárak…………………………………………………………………………….16 

 4.3. Ellátmánykezelő helyek…………………………………………………………………..17 

 4.4. Valutapénztár ……………………………………………………………………….........19 

 4.5. A pénzszállítás szabályai ………………………………………………...........................19 

4.6. Pénzkezelési munkakörök és feladatok………………………………………………...…20 

5. Nyilvántartás……………………………………………………………………………………22 

6. Pénzkezelés bizonylatai………………………………………………………………………...22 

6.1. Bevételi bizonylatok………………………………………………………………............23 

6.2. Kiadási pénztárbizonylatok………………………………………………...………..........23 



 3 

6.3. A pénztárjelentés…………………………………………………………………….......24 

6.4. A pénzkezelő helyek által használt bizonylatok……………………………………........24 

7.  Pénz és értékkezeléssel kapcsolatos egyébszabályok………………………………………..24 

7.1 Elszámolásra kiadott összegek……………………………………………………...........25 

7.2 Letétek kezelése…………………………………………………………………….........25 

7.3 Szigorú számadás alá vont nyomtatványok………………………………………….......25 

8. Az Egyetem által igénybe vehető kincstári kártya szabályai…………………………………26 

8.1. Kártyafedezeti számla……………………………………………………………………26 

8.2. Kincstári kártyával kapcsolatos TeleBank funkciók…………………………………….27 

8.3. Kincstári kártyák fedezetének biztosítása, a felhasználás követése……………………..27 

8.4. Kincstári kártya és a PIN kódra vonatkozó eljárásrend……………………………….....28 

8.5. VIP kártyával végrehajtható tranzakciók és elszámolásuk……………………………....28 

8.6. Kincstári kártyák nyilvántartása…………………………………………………………29 

8.7. A Pénzügyi Osztály feladatai…………………………………………………………....29 

8.8. Egyéb műveletek………………………………………………………………………...30 

9. Reprezentációs kiadások felosztása, teljesítés és elszámoltatás szabályai…………………...31 

III. KIKÜLDETÉSEKRE ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.........32 

1. Belföldi kiküldetés……………………………………………………………………............32 

1.1. Belföldi utazás költségtérítése…………………………………………..........................33 

1.2. Igazolás nélkül elszámolható költségek…………………………………………….......34 

1.3. Vidékről történő munkába járás költségtérítése…………………………………….......34 

1.4. BKV bérlet, jegy költségtérítése………………………………………………………..36 

2. Külföldi kiküldetés…………………………………………………………………………...36 

2.1. Utazási engedély kiadása………………………………………………………….........37 

2.2. A költségtérítés jogcímei………………………………………………………….........38 

2.3. Költségtérítések elszámolása…………………………………………………………...40 

3.Szociális juttatások…………………………………………………………………………...40 

IV. SZÁMLÁZÁS RENDJE……………………………………………………………..……....40 

V. SZAKKÉPZÉS - FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA, FELHASZNÁLÁSA….42 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK……………………………………………………………........45 



 4 

MELLÉKLETEK 

 

  1. sz. Az Egyetemen működő pénztárak 

  2. sz. Megbízás készpénz ellátmány kezelésére, helyettesítésére, ellenőrzésére 

  3. sz. Pénztári kazetta /lemezszekrény/, páncélszekrény kulcsának nyilvántartása 

   4. sz. Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 

  5. sz. Felelősségvállaló nyilatkozat (pénztáros, pénztáros helyettes, pénzkezelő részleg) 

  6. sz. Jegyzőkönyv (hamis pénz befizetésének esetére) 

  7. sz. Jegyzőkönyv (pénztári eltérés esetére) 

  8. sz. Meghatalmazás készpénzfelvételre (visszavonásig érvényes) 

9. sz. Belföldi kiküldetés  

10. sz. Nyilatkozat vidékről munkába járás utazási költségtérítéséhez 

11. sz. Igazolás a vidékről munkába járás kilométerenkénti 9 forint összegű utazási költségtérítésre 

jogosultságról 

12. sz. Jegy és bérlet elszámolása vidékről történő munkába járásnál 

13. sz. Gépjárművel, vidékről történő munkába járás elszámolása (9 Ft. alapján) 

14. sz. Útnyilvántartás vidékről gépjárművel történő napi munkába járásról 

15. sz. Budapesti bérletek elszámolása (nem nyugd.) 

16. sz. Budapesti bérletek elszámolása (nyugd.) 

17. sz. Budapesti jegyek (gyűjtő) elszámolása  

18. sz. Külföldi kiküldetés engedélyezése 

19. sz. Külföldi utakra vonatkozó útnyilvántartás  

20. sz. Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás  

21. sz. Üzembe helyezési jegyzőkönyv 

22. sz. Fejlesztési megállapodás 

23. sz. Megismerési nyilatkozat  

 

 

 

 



 5 

 

BEVEZETŐ 

 

A Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban szabályzat) a benne foglalt eljárási rendet a költségvetési szervekre 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételével rögzíti.  

Betartása alapvető feltétele annak, hogy a Semmelweis Egyetem (továbbiakban Egyetem) eleget tudjon tenni 

a jogszabályokban előírt tervezési, nyilvántartási, beszámolási kötelezettségének, a vagyon védelmének, a 

hatékony és szabályos gazdálkodás követelményének. 

 

Hatályos jogszabályok, rendelkezések 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.). 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.). 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja). 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Számv. tv.). 

Az elektronikus aláírásra vonatkozó 2001. évi XXXV. törvény. 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Szht.). 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.). 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa. tv.). 

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 

erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 

(továbbiakban 60/1992. Korm.r.). 

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban 141/2000. Korm. r.). 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) 

Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz). 

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. 

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 

22.) Korm. rendelet (továbbiakban 289/2005. Korm. r.). 

Az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: SZMM). 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr) 

A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 
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(továbbiakban 39/2010. Korm. r.). 

A 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási 

körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről 

(továbbiakban PM. r.). 

A 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról. 

 

A szabályzat hatálya 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottaira, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, hallgatókra, kivéve a III. 2. pontban 

szereplő azon előírásokat, amelyekre az egyetemek közötti egyezmények, megállapodások az irányadók (pl. 

ösztöndíjas tanulmányút), továbbá kiterjed azon önállóan működő költségvetési szervekre, amelyek 

pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján az Egyetem Pénzügyi Igazgatósága látja el. 

Tárgyi hatálya kiterjed valamennyi pénzkezelési folyamatra. 

 

I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS 

Az Ámr. határozza meg a kincstári gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

A Semmelweis Egyetem (továbbiakban Egyetem) a Magyar Államkincstár (továbbiakban Kincstár) ügyfele, 

költségvetéssel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

Az éves költségvetési előirányzatot előzetes tájékoztatás szerint, kiemelt előirányzatra (jogcímre) tervezetten 

havi egy-tizenketted aránynak megfelelően teljesíti a Kincstár.  

Az Egyetem számláján történt tárgyhavi forgalom és a halmozott forgalom alakulásáról az információt a 

Kincstártól havonta kapott PJ02 táblázat biztosítja, amelyet a könyveléssel (főkönyvi kivonattal) havonta 

egyeztetni kell.  

Az intézményi saját bevételek előírásai és beszedésének kötelezettsége az Egyetem feladata. Az 

előirányzatnál nagyobb tényleges bevételt módosítás keretében be kell építeni a költségvetésbe, a mindenkori 

jogszabályoknak megfelelően. 

A kötelezettséggel terhelt előirányzat - maradványt a felügyeleti szerv felülvizsgálja és dönt a 

felhasználhatóságáról, majd egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A kötelezettséggel le nem kötött előirányzat 

maradványról a felügyeleti szerv dönt. 

A kincstári rendszerbe beépített ellenőrzés a pénzkiadás előtti ellenőrzést jelenti. Ellenőrizni kell, hogy 

fennállnak-e a kifizethetőség feltételei, helyes-e a jogcím, rendelkezésre áll-e az előirányzati fedezet.  

 

1. Költségvetési előirányzatok felhasználása 

Az előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok: 
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 Az Ámr. 81. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata, és 

a támogatás értékű bevétele csak alaptevékenységre használható fel. Az Egyetem 

alaptevékenységeinek körét az Alapító Okirat tartalmazza. 

 Az Egyetem egyéb intézményi bevételei (saját bevételek) különösen a következők: 

a) az áru- és készletértékesítés ellenértéke, 

b) a szolgáltatások ellenértéke, 

c) bérleti és lízingdíj, 

d) az intézményi ellátási díjak, 

e) az alkalmazottak térítése, 

f) az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, 

g) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek. 

 Az Európai Unió költségvetéséből közvetlenül kapott támogatás összegét annak felhasználása 

időpontjában kell költségvetési bevételként és kiadásként elszámolni, ezen időpontig idegen 

pénzeszközként kell nyilvántartani. 

 Az előleg (KTK) kódon érkező támogatási szerződések bevételeit előlegként kell kezelni, amíg a 

támogató részéről az elfogadás visszaigazolásra nem kerül. 

 Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében - a 

felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának 

fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti, az Áht. 

100/A §.és 100/B §-ban foglaltak betartásával. 

 A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint 

módosíthatja. Ezen előirányzat-módosítások költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési 

évben, sem a következő években nem járhatnak. 

 A központi költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre. A szellemi tevékenység végzésére kifizetés jogcímen megtervezett 

előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. A szolgáltatási kiadások, 

az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai körében előirányzat-módosítást 

kezdeményezni vagy azokat anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv ezen 

éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. 

 A költségvetési szerv a hatáskörébe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával - a 

jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. 

Egyetemi közalkalmazott részére nem fizethető szerződéssel megbízási díj, munkakörébe tartozó, 

munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra. 

Más esetben, megbízási díj kifizetésére az Egyetem és a megbízott között a feladatra vonatkozóan 

előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt - teljesítése után 

kerülhet sor. 

 A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében számla ellenében történő szellemi 

tevékenységre vonatkozó szerződést - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - külső 
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személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy a felügyeleti szerv által szabályozott  feltételek 

szerinti feladatok elvégzésére köthető. 

 Az előirányzatok felhasználása az egyetemi decentralizált gazdálkodás keretében, az éves Vezetői 

Költségvetés által meghatározott keretek között, a Kötelezettségvállalási szabályzatban foglalt 

előírások betartásával, az erre feljogosított közalkalmazottak felelős közreműködésével történik. 

 

2. Bevételek 

 

A támogatásokra, átvett pénzeszközökre vonatkozó szerződések, egyedi értesítések alapján átutalt 

bevételek beérkezésének bizonylatai a banki kivonatok. 

Átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással (csekken történő befizetés) realizálódó egyéb intézményi 

bevételek (saját bevételek) beszedését, a szolgáltatást nyújtó szervezet által kiállított számlák alapján kell 

végezni. 

Amennyiben a számla kiállítása nem történik meg az Egyetem által értékesített tevékenység megkezdése 

előtt, illetve a IV. fejezetben meghatározott időben, vagy a bevétel átutalását, befizetését az igénybevevő 

nem teljesíti a megadott határidőre, a beszedési folyamat késedelmessé alakul, az elvégzett feladatokhoz 

felhasznált költségek indokolatlanul megterhelik a pénzgazdálkodási egyensúlyt. 

Csekken történő befizetéseknél a csekk kiadását végző szervezeti egység köteles azonnal a számlát 

kiállítani, és a számla sorszámát, valamint a szervezeti egység nevét a csekken feltüntetni. 

Különös figyelmet kell fordítani az önköltséges képzés, a továbbképzés, a menedzserképzés, betegellátás 

szabályos és időbeni számlázási tevékenységére. 

A beazonosíthatatlan bevételekről a Pénzügyi Igazgatóság Pénzügyi Osztálya egyedileg folyamatosan 

tájékoztatja a szervezeti egységeket.       

Nem megengedett a Támogatási és Koordinációs Csoporttal történő előzetes egyeztetés nélkül a külföldi 

szerződő fél részére a Kincstárnál vezetett deviza számlaszámot megadni. 

A szabálytalanul számlát előállító, és ennek következtében elmaradt bevételekért a szervezeti egységeknél az 

SAP-ban a számlát létrehozó közalkalmazottat személyes felelősség terheli. 

A kiszámlázott, de pénzügyileg nem teljesült bevételeket a Pénzügyi Igazgatóság Bevételi Csoportja 

(továbbiakban Bevételi Csoport) a számla kiállítását követő negyedéven belül ellenőrzi, és a jogos követelés 

egyeztetése céljából a tételes kimutatást elektronikus úton megküldi az érintett szervezeti egység gazdasági 

vezetőjének 5 munkanapon belüli válaszadási kötelezettséggel. 

Amennyiben a követelés nem módosult, azaz fennállása jogos, a Bevételi Csoport kiküldi az első fizetési 

felszólítást, megjelölve a késedelmi kamat mértékét is. Nem teljesítés esetén még egy fizetési felszólítás 

kerül kiküldésre. A fizetési felszólítások adatait tájékoztatásul a Bevételi Csoport elektronikus úton megküldi 

a szervezeti egység gazdasági vezetőjének is. 

Amennyiben az adós a felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét, az első felszólítás eredménytelensége 

esetén – a Ptk felhatalmazása alapján – az Egyetem részéről a szerződés kötelezettségvállalója a szerződés 

azonnali felbontására jogosult. 

Ha az adós a második fizetési felszólítást követően sem teljesíti kötelezettségét, erről a Bevételi Csoport az 

intraneten tájékoztatást ad. Ebben az esetben az Egyetem szervezetei e személlyel, szervezettel újabb 
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szolgáltatási szerződést nem köthetnek, megrendelést nem adhatnak ki. 

Amennyiben az Egyetem részéről egyidejűleg fizetési kötelezettség is fenn áll, a számla kiegyenlítése nem 

teljesíthető, kizárólag csak a vevő tartozásának rendezését követően. 

Az adós lejárt állományú számláinak 2 eredménytelen felszólítást követően a Bevételi Csoport a Jogi 

Csoportnál kezdeményezi a követelés jogi úton történő behajtását. 

A beszámoló adatai alátámasztását szolgáló leegyeztetett kinnlevőségeket a Pénzügyi Osztály egyenlegközlő 

levélben félévente megküldi a vevő részére. Az 1.000.000 Ft feletti tartozás értesítését tértivevénnyel kell 

kiküldeni. 

A fentiek alól kivételt képeznek a térítés ellenében végzett külföldi betegellátási tevékenységre irányuló 

beszedési tevékenységek, amelyet a klinikák végeznek, erre a célra felkért behajtási szervezet 

közreműködésével. A klinika által kiadott, intézkedést kérő felszólítás másolatával a klinika gazdasági 

vezetője köteles a Pénzügyi Osztályt tájékoztatni.  

Az Egyetemen kártyaolvasó terminál is segíti a készpénzkímélő fizetés megvalósítását. 

 

3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos eljárási szabályok és adatszolgáltatások 

Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és az időszak elején rendelkezésre álló források 

(készpénz és bankszámlaállomány együttes összege) figyelembe vételével havi ütemezéssel kerül 

összeállításra, és olyan részletességgel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat (a korábbi időszakról árhúzódó 

fizetési kötelezettségekkel együtt), hogy az megbízható alapja legyen a kötelezettségvállalási jogkör 

gyakorlásának és a likviditás biztosításának. 

A kiadott intézményi keretszámok megismerését követően a Pénzügyi Igazgatóság a felügyeleti szerv 

részére megtervezi az Ámr. melléklete szerinti adatszolgáltatást, a várható bevételeket és kiadásokat havi 

bontásban, az előző időszak tényadatai, az ismert, vagy feltételezett változások és a hosszú távú 

kötelezettségvállalások alapján, folyamatosan korrigálva azt a havonta ténylegesen beérkező bevételek, ill. 

érvényesített kiadások figyelembevételével. 

A gazdasági-műszaki főigazgató (továbbiakban gazdasági főigazgató) számára a Pénzügyi Igazgatóság 

részletesebb havi finanszírozási tervet állít össze, a kiemelt, főbb bevétel és kiadás típusok bemutatásával, 

és a teljesítésről heti jelentést készít. 

 

II. PÉNZKEZELÉS 

Az Egyetem, mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv feladatainak ellátása 

operatív gazdálkodás keretében történik, amelyek többsége pénzmozgással jár. 

 

1. Pénzforgalom lebonyolítása 

Az Egyetem pénzforgalmának lebonyolítása a Kincstár közreműködésével történik, az Ámr. 169. §-a, és a 

PM előírásai, valamint a Számv. tv. 14. § (8) bekezdésében leírtak szerint. 
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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. 

Az Egyetem szállítói számláit a 24 pozíciós pénzforgalmi jelzőszám, a műveleteket, a kiemelt 

előirányzatokat, a kincstári tranzakciós kódok (KTK) azonosítják. 

A Pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák: 

Kincstárnál megnyitott egyetemi számlák: 

10032000-00282819-00000000   Előirányzat felhasználási keretszámla 

Ezen a számlán írja jóvá a Kincstár a felügyeleti szerv által átutalt havi előirányzat-felhasználási 

kereteket, az intézményt megillető jóváírt bevételeket, a devizaszámlákon bonyolított kiadásoknak 

megfelelő összegű forint bevételeket is, illetve a teljesített kiadásokat. 

További kincstári számlák, amelyek használata kizárólag a Pénzügyi Igazgatósággal történő előzetes 

egyeztetés alapján lehetséges: 

 Feladat finanszírozási keretszámla 

 Beruházási keretszámla 

 Igazságügyi orvos szakértés 

 Célelszámolási számla 

 Intézményi kártyafedezeti számla 

 VIP kártyafedezeti számla 

 Fedezetbiztosítási számla 

 EU program célszámla 

 Devizaszámla (E számlán csak olyan támogatás értékű bevételek kezelhetők, melyeket a 

szerződés külön előír.) 

OTP Banknál nyitott számla: 

11708001-20103480 Lakásépítés, és vásárlás munkáltatói támogatás számla, amelyen a munkáltató 

lakásépítés, lakásvásárlás támogatásával összefüggő pénzügyi műveleteket kell lebonyolítani. 

 

2. Számlák feletti rendelkezési jogosultság 

Az Egyetem számlái felett az intézmény által a Kincstárhoz bejelentett közalkalmazottak rendelkeznek. A 

rendelkezéshez, a bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. 

Az aláírás bejelentő okmányok (kartonok) előkészítését a Pénzügyi Igazgatóság végzi. A kartonokon fel kell 

tüntetni a számlák feletti rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott közalkalmazottak nevét, beosztását, 
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aláírását, a használni kívánt cégbélyegzőt. Az aláírásra jogosult személyekre vonatkozó javaslatot a Pénzügyi 

Igazgatóság kezdeményezi, és a gazdasági főigazgató egyetértését követően az Egyetem rektora hagyja jóvá. 

A rektori aláírással ellátott kartonokat a Kincstár érvényesíti.  

Az érvényesített eredeti példányok hozzáférhető, zárt őrzéséről a Pénzügyi Igazgatóság Titkársága 

gondoskodik. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, vagy új aláírások bejelentéséig érvényesek. 

 

3. Pénzkezelés lebonyolításának rendje 

3. 1. A kincstári számlák forgalmának könyvvezetési, egyeztetési rendje 

Az Egyetem bankszámláira érkező befizetések jóváírása történhet: átutalási megbízással, készpénz átutalási 

megbízás (csekk) alapján. 

A bankszámlákról történő kifizetések módjai: az Egyetem által kiállított átutalási megbízás, készpénz 

felvételére jogosító utalvány, pénzintézeti postautalvány, kincstári kártya, inkasszó, elektronikus GIRO 

rendszer alkalmazása. 

 

3.2. Bevételek könyvvezetése, egyeztetése  

A támogatás jellegű bevételek, átvett pénzeszközök átutalással, számla nélkül, az intézményi további 

bevételek átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással, számla bizonylat alapján érkeznek az Egyetemre.  

A támogatás jellegű bevételekhez, átvett pénzeszközökhöz a banki kivonat alapján a Pénzügyi Osztály 

belső bizonylatot állít ki. 

Átutalással, vagy készpénz átutalási megbízás alapján realizálható bevételekhez a bevételre illetékes 

szervezeti egység köteles a számlát kiállítani az SAP rendszerben 2 példányban, amely bizonylat a 

cikkszámhoz rendelés alapján már a főkönyvi számot is tartalmazza. Az integrált informatikai rendszeren 

keresztül a kiállított számla harmadik példánya a Pénzügyi Osztályra érkezik, az egyeztetést követően a 

banki kivonathoz kerül becsatolásra. 

A könyvvezetés és egyeztetés módja eltérő a hallgatói rendszernél: 

 NEPTUN rendszeren keresztül történő befizetésnél a banki kivonaton az adatok elkülönítve 

szerepelnek. 

 OTP átutalás esetén a banki értesítő adatai, és a postai pénzforgalmi kiírás alapján dátum szerint 

tételesen azonosítani kell a befizetéseket.  

 A NEPTUN rendszer bizonylatának azonosító adatai automatikusan bekerülnek az SAP rendszerbe. 

3.3. Kiadások könyvelése, egyeztetése  

Az Egyetemre beérkező számlák iktatása a Pénzügyi Igazgatóság feladata, az ettől való eltérést a gazdasági-

műszaki főigazgató utasításban teszi közzé.  

Az iktatást követően az illetékes szervezeti egység ellenőrzi a számla adatait, ellátja a szükséges szakmai 

teljesítésigazolási és pénzügyi érvényesítési aláírásokkal, csatolja a kapcsolódó bizonylatokat, és az SAP 
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rendszerben rögzíti a számla adatait. A rendszerben lévő cikktörzs állomány adataiból egyidejűleg 

automatikusan hozzárendelésre kerülnek a főkönyvi számok.  

Fedezetigazolás  

A kötelezettségvállalás általános és részletes, valamint az összeférhetetlenség szabályait, az Egyetem 

Kötelezettségvállalási szabályzata tartalmazza. 

Az ellenjegyzésre jogosult, írásban felhatalmazott közalkalmazottnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell 

győződnie arról, hogy: 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával 

összefüggő kiadás előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel 

biztosítja-e a fedezetet, 

 az előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, 

A számla érvényesítőjének ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt 

követelményeket betartották-e. 

 

3.3.1. Számlák felszerelésének követelményei 

A szervezeti egységeknél lévő, a rendszerben iktatott státuszú számlákat haladéktalanul igazolni kell a 

SAP rendszerben, a számla kézhezvételétől számított (az érkezés dátumát rögzítve) 3 munkanapon belül, 

a szükséges mellékletekkel felszerelve vissza kell juttatni a Pénzügyi Igazgatóságra. A számlákhoz az 

alábbiakat kell csatolni: 

 Azon számlák esetében, amelyen 100 ezer Ft bruttó egyedi érték feletti áru, szolgáltatás, beruházás 

megrendelése történik, minden esetben csatolni kell a beszerzés minősítő lapot, melyet a Beszerzési 

szabályzat I. 2/a sz. melléklete tartalmaz.  

 Az áru bevételezési bizonylat automatikus nyomtatása megszűnik (MIGO), a számlakísérő 

utalványra kerül rá az áru bevételezési száma, amelyet a SAP automatikusan generál. A számlához 

továbbra is csatolni kell az áru beérkezését, átvételét igazoló okmányt (szállítólevél). Amennyiben 

ilyen nincs úgy az áru átvételét igazoló aláírást a számlán kell szerepeltetni. 

 A számlára nem kell a „keret” bélyegzőt rányomni. 

 A SAP rendszerben kiállított megrendelés kinyomtatása, a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző 

által történő aláírása, és csatolása minden esetben kötelező. 

 A szerződés adatlap számlához történő csatolása megszűnik, mivel a számlakísérő utalványon a SAP 

által generált szerződés szám szerepel, így az a SAP rendszerből bármikor visszakereshető. A 

szerződéstár használata azonban továbbra is kötelező, a megrendeléseket a SAP rendszerben a 

szerződésre hivatkozva kell létrehozni. 

 A számlára a szervezeti egység bélyegzőjét minden esetben szükséges rányomni, és az érvényesítő 

aláírásával el kell látni, ezzel igazolva, hogy a számla tényleg az adott szervezeti egységé. 
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 A számlakísérő utalványt – amelyet az SAP rendszer automatikusan előállít - a 

kötelezettségvállalónak, a szakmai teljesítésigazolónak, és az érvényesítőnek minden esetben alá kell 

írnia. 

 A számlához csatolni kell a teljesítést igazoló okmányt, amely lehet munkalap, vagy egyéb módon 

kiállított irat, mely az esetek nagy részében az áruszállítás, vagy szolgáltatás teljesítésével 

egyidejűleg keletkezik, és a számlázás alapját képezi.  

 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó 100.000,- Ft beszerzési érték feletti) beszerzése esetén az 

üzembe helyezést dokumentálni szükséges.  A számlához csatolni kell az üzembe helyezési 

jegyzőkönyvet (21. sz. melléklet) valamint az egészségügyi intézetek állományba vételi C. 3410-1/V. 

r. sz. bizonylatát, és az épületek és építmények esetében a B.11-45/V. r. sz. állományba vételi 

bizonylatot. 

 Kis értékű tárgyi eszközök (bruttó 100.000.- Ft beszerzési érték alatti) beszerzése esetében az 

üzembe helyezést nem kell dokumentálni, nem kell üzembe helyezési bizonylatot kiállítani, a számla 

mellé csatolni kell a B. 12-111/V. r. sz. bevételezési bizonylatot.  

 

.3.3.2. A szerződések nyilvántartási kötelezettsége 

Az egységes egyetemi elektronikus szerződés nyilvántartási rendszer minden gazdálkodó szervezet számára 

kötelezettséget jelent, mert 

 jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, 

 áthúzódó és hosszú távú kötelezettségek kimutathatóságát biztosítja, 

 hozzájárul a 100 e Ft nettó értékhatár feletti szerződések nyilvántartása a közzétételi kötelezettség 

teljesítéséhez,  

 a szabálytalanul kötött szerződések, jogosultságok ellenőrzési lehetőségét biztosítja, 

 lehetőséget biztosít a rögzített adattartalom elektronikus tárolására és a szerződés fizikai helyének 

rögzítésére. 

A nyilvántartási kötelezettség nem terjed ki: 

 a 100 e Ft nettó egyedi értékhatár alatti szerződésekre, 

 egyedi, eseti megrendelésekre, amelyeket a SAP rendszerben köteles regisztrálni minden szervezeti 

egység, 

 a közalkalmazotti munkaszerződésekre, 

 vezetői megbízásokra. 

Egyedi kötelezettségvállalás esetén nettó 100 e Ft felett és közbeszerzési értékhatár alatt a szerződés 

rögzítése és irattárazása a kötelezettségvállaló feladata, - értelemszerűen a gazdasági vezető /ügyintéző 

közreműködésével – az érvényben lévő ügyviteli utasítások, és irattárazási szabályzatnak megfelelően.  
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A közbeszerzési értékhatár feletti szerződéseket Semmelweis Beszerzési Kft köteles kezelni és rögzíteni a 

rendszerben. 

 

A szerződés nyilvántartási rendszer felhasználóinak feladatai 

A szerződés nyilvántartás SAP tranzakció kiválasztásával indul. A tranzakció három feladat egymást követő 

elvégzésére szolgál, a felhasználók részére megtalálható az Intraneten az MM felhasználói leírások között 

MM oktatóanyag „Szerződés-nyilvántartás” címmel kiadott Felhasználói Segédletben részletesen leírtak 

szerint. 

 

3.3.3. Banki átutalások 

A szabályosan kezelt, felszerelt, beküldött számlák alapján a Pénzügyi Osztály összeállítja a banki átutalást a 

fizetési határidők és a likviditási lehetőségek figyelembevételével. Az összeállított állománylista tételesen 

egyeztetésre kerül az egyedi számlák adataival. 

A számlák, egyéb feladások, bér-és bérjellegű kifizetések átutalásai a GIRO rendszer által, néhány esetben 

papír alapú átutalási megbízással történnek. Az átutalást követően a Kincstár megterheli az Egyetem 

megfelelő számláját.  

A többi egyetemi számlát érintő terheléshez átutalási megbízás kincstári nyomtatvány kell alkalmazni, 

amelyek kitöltése, továbbítása a Pénzügyi Osztály feladata. 

A teljesített utalásokról a Kincstár bankszámla kivonatot küld. A Pénzügyi Igazgatóság ellenőrzi a kivonat 

terhelési sora egyezőségét a beküldött állománylista végösszegével, valamint az átutalt megbízások 

összegeivel.  A listán szereplő szállítói kód alapján rögzíti a banki terhelést az SAP rendszerben, egyezőség 

esetén indítja a terhelés könyvelését. Ha az egyeztetés hibát mutat, a könyvelés csak ennek tisztázását 

követően végezhető el. 

 

3.4. Bankgarancia igénybevétele 

A minisztériumok, szállító és szolgáltató szervezetek kezdeményezésére a bank által kiadott felhatalmazási 

formanyomtatvány szabályos kitöltése, továbbítása a Kincstárhoz, majd az engedélyezett bankgarancia 

okmányigénylő szervezethez történő megküldése a Pénzügyi Osztály feladata. 

A teljesítést, elszámolást követően, bankgarancia megszüntetését a felek közös levélben kezdeményezik, 

amelynek felelős lebonyolítója a Pénzügyi Osztály. 

 

3. 5. Elektronikus aláírás eljárás rendje 

Elektronikus aláíráshoz a GIRO ZRT által az Egyetem számára biztosított elektronikus megszemélyesítő 

eszköz (kártya) alkalmazása szükséges. 

Elektronikus aláírásra a kincstári aláírás bejelentőn feltüntetett személyek köréből, a gazdasági főigazgató 
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javaslata és rektori döntés alapján a Pénzügyi Igazgatóság kijelölt közalkalmazottai jogosultak. 

A kártya használatához, személyhez kapcsolódó PIN kód alkalmazása, kártyaleolvasó berendezés 

igénybevétele szükséges. 

Elektronikus aláírást az illetmények, hallgatói juttatások, szállítói számlák átutalása esetében kell alkalmazni. 

 

4. Készpénzforgalom lebonyolítása 

A pénztár: az intézmények működéséhez szükséges készpénz, értékpapírok, valamint egyéb értékek 

(szigorú számadású nyomtatvány, stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt 

helyiség. 

Az Egyetemen működő pénztárak (Főpénztár és házipénztárak) adatait (megnevezés, cím, napi záráskor 

benntartható pénzmennyiség) az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A pénztárakon kívül a szervezeti egységeknél ellátmánykezelő helyek működnek. 

Valamennyi pénzkezelő helyen (Főpénztár, házipénztárak, ellátmánykezelő helyek) kötelező az alábbi 

mellékletek alkalmazása: 

 Megbízás készpénz kezelésére (2. sz. melléklet)  

 Pénztári kazetta/lemezszekrény/páncélszekrény kulcsának nyilvántartása (3. sz. melléklet) 

 Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv (4. sz. melléklet) 

 Felelősségvállalási nyilatkozat (5. sz. melléklet) 

Az adott helyzettől függően kell alkalmazni a következőket: 

 Jegyzőkönyv hamis pénzek befizetése esetére (6. sz. melléklet) 

 Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére (7. sz. melléklet)  

 Meghatalmazás készpénzfelvételre (8. sz. melléklet) 

 

4. 1. Főpénztár 

A Főpénztárban kell kezelni az előirányzati számláról készpénzfizetés céljára felvett, valamint a 

készpénzben befizetett összegeket, egyéb értékeket. A pénztárak közül csak a Főpénztár áll kapcsolatban a 

Kincstárral. Az előirányzati számláról a készpénzfelvételt előzetes írásbeli bejelentésnek és 

visszaigazolásnak kell megelőznie.  

A készpénz felvételi igényt 1 millió forintot el nem érő összegű készpénz felvétel esetén, egy munkanappal, 

az l millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfelvétel esetén, két munkanappal a Pénzügyi 

Igazgatóság a készpénzfelvételt megelőzően, köteles írásban bejelenteni a Kincstárnak. 

A készpénzfelvételi igény bejelentési kötelezettséget jelent, amelyet „Készpénzfelvételi igény bejelentési” 

bizonylaton kell teljesíteni. 

Ezen a bizonylaton készpénz felvételre jogosultként csak olyan személyek jelölhetők ki, akiket az Egyetem 
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készpénz felvételre jogosultként, előzőleg bejelentett a Kincstárnál. A Kincstár a készpénzfelvételi igény 

bejelentés (módosítás) elfogadását vagy visszautasítását írásban, a bejelentés napján visszaigazolja. 

Amennyiben a készpénzfelvételre nem került sor, a bejelentés érvényét veszti. 

A szervezeti egységeknél a készpénzfizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett 

gazdasági vezetőnek, ügyintézőnek a kifizetést megelőzően 3 munkanappal korábban tájékoztatni kell a 

pénztárost a várható készpénz kifizetésének összegéről. 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. 

A Főpénztár az átlagos napi készpénzforgalom alapján a „jelentős értékű készpénzforgalom” kategóriába 

tartozik. A pénz tárolása a helyiségen belül kétzáras, betörésbiztos páncélszekrényben történik.  

A Főpénztár biztonsága érdekében: munkaidő után, a rácsok és a bejárati ajtók kulcsait és a másolati 

kulcsokat a Biztonsági Szolgálatnál kell elhelyezni. 

A 249/2000. Korm. 8.§ (22) bekezdése előírja, hogy „… napi készpénz záró állomány maximális mértékét 

úgy kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga 

nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított költségvetési előirányzata főösszegének 1, 2%-át, 

illetve ha az 1, 2% nem éri el az 500 000 forintot, akkor az 500 000 forintot. A napi készpénz záró állomány 

maximális mértékének meghatározása során, figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek összegét.” A 

Főpénztár a napi adatok összesítésével kiszámítja a havi átlagszámot, amelyről írásban tájékoztatja a 

pénzügyi igazgatót. 

 

4. 2. Házipénztárak 

A szervezeti egységek házipénztárai elkülönített helyiségekben működnek. A pénztárhelyiségek ablakai 

védőráccsal, riasztó berendezéssel ellátottak. A pénz tárolása kétzáras páncélszekrényben történik. A 

kétzáras páncélszekrények egyik kulcsát a pénztáros, a másik kulcsát a pénztárellenőr kezeli. 

A pénztáros, illetve a pénztárellenőr távolmaradása esetén a náluk lévő kulcsokat közvetlen feletteséhez 

kötelesek eljuttatni. A kulcsnyilvántartást a 3. sz. melléklet szerint a pénztárellenőr vezeti, amelybe 

bejegyzett adatokat az átvevő aláírásával igazolja. 

Ha a pénztárakban elveszett, eltört a kulcs, vagy a zár elromlott, azt azonnal jelenteni kell az illetékes 

gazdasági vezetőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi, valamint pénztár felnyitásánál a pénztárellenőr és 

a pénztárat átvevő személy mellett jelen kell lennie. Az eseményt a törvény által előírt módon 

jegyzőkönyvezni kell. 

Amennyiben a házipénztár - bármilyen ok miatt történő felnyitásánál, az ott talált készpénzről, értékekről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek formája azonos a szabadság, betegség esetén elkészítendő átadás – 

átvételi jegyzőkönyvvel. 

Az elkülönített pénztárhelyiségben a pénztároson és a pénztárellenőrön kívül, másoknak ott tartózkodni tilos. 

A pénztárhelyiségben, vagy annak ajtaján – hirdetmény útján - tájékoztatni kell az ügyfeleket a hivatalos 

pénztári nyitvatartási órákról. 

A házipénztárba befizetett bevételek összege nem használható fel kifizetésekre, a beérkezett bevételeket a 

tárgynapot követő napon a házipénztárak kötelesek a Főpénztárba befizetni, vagy csekken feladni az 
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Egyetem számlájára. 

 

4.3. Ellátmánykezelő helyek  

Ellátmánykezelő helyek azok az egyetemi szervezeti egységek, amelyek a Pénzügyi Igazgatóságtól utólagos 

elszámolásra működésükhöz szükséges készpénzt (ellátmányt) vesznek fel. 

A szervezeti egység vezetőjének kell megbíznia a munkáltatói jogkörébe tartozó közalkalmazottat a 

pénzkezelés ellátásával, az ellátmány kezelésével. A gazdasági vezetővel működő szervezeti egységeknél az 

ellátmány kezelésével a gazdasági vezetőt, egyéb esetben pénzkezelési teendők ellátására szervezeti 

egységgel közalkalmazotti munkaviszonyban lévő közalkalmazottat kell megbízni.  

A költségvetési szervek házipénztári pénzkezelését a Számv. tv. és a Ámr. írja elő. 

Ellátmánykezelő helyek azon egyetemi szervezeti egységek, amelyek a Pénzügyi Igazgatóságtól utólagos 

elszámolásra működésükhöz szükséges készpénzt (ellátmányt) vesznek fel. 

A szervezeti egység vezetőjének kell megbíznia a munkáltatói jogkörébe tartozó közalkalmazottat a 

pénzkezelés ellátásával, az ellátmány kezelésével. A gazdasági vezetővel működő szervezeti egységeknél az 

ellátmány kezelésével a gazdasági vezetőt, egyéb esetben pénzkezelési teendők ellátására szervezeti 

egységgel közalkalmazotti munkaviszonyban lévő olyan közalkalmazottat kell megbízni, aki szakmailag 

alkalmas és büntetlen előéletű, és aki önállóan, teljes anyagi felelősséggel végzi feladatát. Helyettesítés 

esetén a helyettes azonos feltételekkel és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az ellátmány kezelője. A 

pénzkezeléssel (ellátmánykezeléssel) megbízott személy és helyettesének jogállását, feladatait, felelősségét a 

személy munkaköri leírásába kell foglalni, amelynek tudomásul vételét közalkalmazott aláírásával kell 

igazoltatni. A teljes anyagi felelősség tényét pénzkezeléssel megbízott személy és helyettese nyilatkozattal 

köteles tudomásul venni. A nyilatkozatot a közalkalmazott munkaköri leírásához kell csatolni, egy másolati 

példányt a Főpénztárba be kell küldeni. 

.A megbízásra vonatkozó mintát a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

A pénzkezelési teendők ellátására szakmailag alkalmas és büntetlen előéletű személyt kell megbízni, aki 

önállóan, teljes anyagi felelősséggel végzi feladatát. Helyettesítés esetén a helyettes azonos feltételekkel és 

kötelezettségekkel rendelkezik, mint az ellátmány kezelője. A pénzkezeléssel (ellátmánykezeléssel) 

megbízott személy és helyettesének jogállását, feladatait, felelősségét a személy munkaköri leírásába kell 

foglalni, amelynek tudomásul vételét közalkalmazott aláírásával kell igazoltatni. A teljes anyagi felelősség 

tényét pénzkezeléssel megbízott személy és helyettese nyilatkozattal köteles tudomásul venni. A 

nyilatkozatot a közalkalmazott munkaköri leírásához kell csatolni.  

Az ellátmány kezelője a felvett előleget a szervezeti egységnél lévő pénzszekrényben őrzi. A pénzszekrény 

eredeti kulcsát a kezelők által lezárt és aláírt borítékban a Főpénztárba tartoznak leadni átvételi elismervény 

ellenében. A kulcs másodpéldány a pénzkezeléssel megbízott közalkalmazottnál marad. A kulcs 

nyilvántartására a 3. sz. melléklet vonatkozik. 

Az ellátmány kezelőjének, vagy helyettesének személyében beállott változás esetén az átadás-átvételről 

jegyzőkönyvet kell kiállítani. A szervezeti egység vezetője által aláírt jegyzőkönyv egy példányát, a 

Pénzügyi Igazgatóságának kell megküldeni.  

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.  

Az ellátmány visszatérítésének felvételére a gazdasági vezetők visszavonásig érvényes meghatalmazást 

adnak ki, amelyről a Főpénztár külön nyilvántartást vezet. A felelősségvállalási nyilatkozatot az 5. sz. 
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melléklet szerint kell kiadni. 

A készpénzellátmány igénylésének felülvizsgálata és engedélyezése a Pénzügyi Igazgató hatáskörébe 

tartozik. A kiadott vásárlási előleg összege nem haladhatja meg a szervezeti egység átlagos 

készpénzfelhasználását egy hónapra vonatkoztatva. Az előlegből fedezhető, a szállítás, posta, kisebb 

javítások költségei és anyagbeszerzés. 

Az ellátmányból magáncélra semmilyen kiadás vagy kölcsönzés nem engedélyezhető, az ilyen eljárás 

pénzügyi fegyelemsértésnek minősül. A készpénzvásárlási és utazási ellátmányról a szervezeti egységek az 

SAP rendszerben pénztárnaplót vezetnek, az FBCJ tranzakcióval. 

Az elszámolást olyan időpontban kell összeállítani, amikor az előleg nagy részét a szervezeti egység 

felhasználta. A Pénzügyi Igazgatóság a beérkezett elszámolásokat 4 napon belül tartozik felülvizsgálni, az 

érvényesített, és utalványozott összeg kifizetése iránt intézkedni. 

Helytelenül elszámolt, nem a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően bizonylatolt számlákat, és 

egyéb bizonylatokat a Pénzügyi Igazgatóság a szervezeti egységeknek javítás céljából visszaküldi (pl. nem 

az előírásoknak megfelelő a számla, ha kitöltése a szállító részéről hiányos, nem tartalmazza a szállító 

megnevezését, adószámát, nem a Semmelweis Egyetem a megjelölt vevő, nincs feltüntetve az ÁFA tartalma, 

stb.) 

A szervezeti egységek megállapított ellátmányon túl, csak meghatározott céllal vehetnek fel utólagos 

elszámolásra előleget, amelyre vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Igazgatóságára kell beadni. 

A vásárlási előleg elszámolásának határideje a felvételt követő 5 munkanap. 

Külföldi kiküldetési előleg esetében a lekéréskor minden esetben meg kell jelölni az elszámolás várható 

idejét. 

A valódiság elvének megfelelően az elszámolásnál az ellátmány visszatérítésekor a felvett összeget 24 órán 

belül bevételként le kell könyvelni, a kiadási számlákat a felmerüléskor, de legkésőbb 24 órán belül rögzíteni 

kell az SAP rendszerben. A pénztárjelentéseket a valódiság elvének megfelelően, időintervallumban kell 

megadni. Az ellátmányon felül kiadott vásárlási előleg összege nem haladhatja meg a szervezeti egység 

átlagos készpénzfelhasználását egy hónapra vonatkoztatva. Az előlegből fedezhető, a szállítás, posta, kisebb 

javítások költségei és anyagbeszerzés. 

Az ellátmányból magáncélra semmilyen kiadás vagy kölcsönzés nem engedélyezhető, az ilyen eljárás 

pénzügyi fegyelemsértésnek minősül. 

A készpénzvásárlási ellátmányról a szervezeti egységek az SAP rendszerben pénztárnaplót vezetnek, az 

FBCJ tranzakcióval. A Pénzügyi Igazgatóság a beérkezett elszámolásokat 4 munkanapon belül tartozik 

felülvizsgálni, az érvényesített, és utalványozott összeg kifizetése iránt intézkedni. 

Helytelenül elszámolt, nem a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően bizonylatolt számlákat, és 

egyéb bizonylatokat a Pénzügyi Igazgatóság a szervezeti egységeknek javítás céljából visszaküldi (pl. nem 

az előírásoknak megfelelő a számla, ha kitöltése a szállító részéről hiányos, nem tartalmazza a szállító 

megnevezését, adószámát, nem a Semmelweis Egyetem a megjelölt vevő, nincs feltüntetve az ÁFA tartalma, 

stb.) A szervezeti egységek megállapított ellátmányon túl, csak meghatározott céllal vehetnek fel utólagos 

elszámolásra előleget, amelyre vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Igazgatóságára kell beadni. A vásárlási előleg 

elszámolásának határideje a felvételt követő 5 munkanap. Az ellátmánykezelő helyek az ellátmány terhére 

előleget nem folyósíthatnak. 

Az ellátmánykezelő helyre befizetett bevételek összege nem használható fel kifizetésekre. A beérkezett 

bevételeket a tárgynapot követő napon az ellátmánykezelő helyek kötelesek a Főpénztárba befizetni, vagy 

csekken feladni az Egyetem számlájára. Kivételt képeznek azok az ellátmánykezelő helyek, amelyek 
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Házipénztárak alatt működnek, ők a bevételeiket a Házipénztárba kötelesek befizetni. 

 

4. 4. Valutapénztár 

Az egyetemi devizaszámláról a Főpénztár jogosult valutát felvenni és kiadni, az MNB középárfolyam 

alapján. Valutapénztár az Egyetemen a Főpénztár és a Testnevelési és Sporttudományi Kar (TSK) 

keretében működik. A valutát a forint készpénztől elkülönítve, valutanemenként kell a pénztárban kezelni.  

Biztosítani kell, hogy a valutapénztárban lévő külföldi fizetési eszközök értéke valutanemenként és forintban 

is megállapítható legyen. 

A TSK és a Főpénztár a Valutapénztárba történő befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekről 

pedig kiadási pénztárbizonylatot állít ki az SAP rendszerben, és a bizonylatok alapján pénztárjelentést készít. 

A pénztárjelentést naponta le kell zárni. A Valutapénztárba bekerülő valutakészletet a Főpénztár a bekerülés 

napjára vonatkozó, az Egyetem számviteli politikában is meghatározott MNB közép devizaárfolyamon 

átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba.  Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta, amelyet a fizetett 

összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi 

árfolyamot meghatározni.  

A valuta kifizetések összegét a deviza könyvszerinti értékének alkalmazásával kell meghatározni. 

 

4. 5. A pénzszállítás szabályai  

A készpénzszállításnál a következő szabályokat kell alkalmazni: 

Értékhatár Kísérő Szállítás módja 

0 200 000 1 fő Riasztó jelzést adó pénzszállító táskával 

200 001 500 000  2 fő Riasztó jelzést adó pénzszállító táskával 

500 001 2 000 000  3 fő Riasztó jelzést adó pénzszállító 

táskával-gépkocsival  

2 000 000 5 000 000 3 fő 2 fő biztonsági őr 1 fő fegyveres kisérő, 

szállítás csak gépkocsival 

5 000 001 felett  csak pénzszállítással foglalkozó 

biztonsági szakcéggel szállítathatja 

(páncélautó) 

A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyeket és gépkocsit a Biztonságtechnikai 

Igazgatóság biztosítja. 

A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. 

Felelősségük addig tart, amíg a pénzt a Főpénztárban megszámlálással át nem adták, ott el nem helyezték, és 

amíg a vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot a pénztáros el nem készítette és át nem adta. 

 

4. 6. Pénzkezelési munkakörök és feladatok 
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Pénztáros 

A házipénztár kezelője a pénztáros, aki munkáját önállóan, teljes anyagi felelősséggel végzi. A pénztáros 

munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt felelősségvállalási nyilatkozatban, írásban kell rögzíteni az 5. sz. 

melléklet felhasználásával. A felelősségvállalási nyilatkozatot minden pénzkezelést végző munkakörben ki 

kell adni.  

Nyilatkozat megőrzéséért a pénzügyi igazgató felelős. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a 

munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. 

A pénztáros feladatai: 

 a készpénz szükséglet felmérése, készpénz igénylése,  

 az elszámolási számláról, pénzforgalmi betétkönyvből felvett pénz bevételezése,  

 a pénztárban tartott készpénz és értékek, értékpapírok szabályszerű kezelése, megőrzése,   

 az alapbizonylatok (számlák) elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata,  

 a bizonylati fegyelem betartása,  

 a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása,   

 a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása,  

  nyilvántartások, elszámolások vezetése,  

 szigorú számadású nyomtatványok kezelése,  

 szabadság, betegállomány esetén az átadás szabályos lebonyolítása  

A pénztáros csak valódi és forgalomban levő pénzt fogadhat el. A hamisnak látszó érmét, vagy bankjegyet 

vissza kell tartani és az eredetéről jegyzőkönyvet kell készíteni az 6. sz. melléklet szerint, amelyet át kell adni 

a pénzügyi igazgatónak. 

A hamis vagy hamisnak tűnő pénz befizetéséről elismervényt kell adni a befizetőnek, amelyen fel kell 

tüntetni a bankjegy sorozatát és sorszámát. 

A pénztáros a pénzmozgások; befizetések és kifizetések pénzösszegeit a főpénztári, vagy csekk    

dokumentumokat, ezek SAP rendszerben rögzített bizonylatait  naprakészen köteles vezetni az SAP 

rendszerben. 

Pénztáros helyettes 

A pénztáros helyettes a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros a munkakörét valamilyen 

oknál fogva nem tudja ellátni. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A 

pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. 

Pénzen kívül a kulcsokat, értékeket, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki 

köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. 

Átadás-átvétel 

A pénztárosi munkakör átadás - átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadásnál jelenlevő átadó 

pénztárellenőr és átvevő köteles aláírni.  

Így kell eljárni abban az estben is, ha a pénztáros valamilyen ok miatt nem jelenik meg a munkahelyén. A 

pénztáros helyett, ekkor a hivatalból jelenlevő felettese írja alá a jegyzőkönyvet 2 tanú aláírására együtt. 
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A pénztárellenőr  

Feladata az előző pontokban rögzítetteken túl, a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a 

pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. 

Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálnia, hogy: 

 az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e,  

 a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket,   

 a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, 

 a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások,  

 a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használják -e,  

 a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások,  

 a pénztárkifizetéseknél megvannak-e a megfelelő aláírások,  

 megtörtént-e az alapbizonylatok „érvénytelenítése”, 

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

vette fel személyesen,  

 szigorú számadású nyomtatványok adatai egyeznek-e. 

A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok meglétének ellenőrzése során a 

pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: 

 a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári a bizonylatok és 

alapbizonylatok, 

 a tényleges pénztárkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adataival, 

 az értékpapírok nyilvántartásba vétele megtörtént-e, 

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

A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, pénztárjelentést, értékpapír nyilvántartást kézjegyével 

ellátni. A pénztárellenőri feladatokat naponként kell elvégezni. A pénztárellenőrzés során megállapított 

szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelenteni kell, a pénzügyi igazgatónak. 

 

Vezetői ellenőrzés 

A Főpénztárra vonatkozóan a pénzügyi igazgató, a gazdálkodó egységeknél a gazdasági vezető/igazgató 

negyedévenként köteles a házipénztár rendjét szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzést kézjegyével 

igazolja a napi pénztárjelentésen. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:  

 a pénz és értékkezelésre, 

 a bizonylatok szabályszerűségére, 

 a pénz és egyéb értékek őrzésének biztonságára, 

 a pénztárállománynak és egyéb értékeknek a nyilvántartással való egyezőségére. 

Érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés  
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Az Egyetem a Kötelezettségvállalási szabályzata részletesen meghatározza:  

 a kötelezettségvállalás - ellenjegyzés, 

 szakmai teljesítésigazolás - érvényesítés, 

 az utalványozás rendjét,  

az arra jogosult személyeket, és az összeférhetetlenség szabályait. 

Az érvényesített bizonylatok utalványozásának ellenjegyzését minden forrás tekintetében a gazdasági 

főigazgató által írásban felhatalmazott dolgozó végzi. Érvényesítő egyidejűleg nem végezhet pénztárosi, 

pénztárellenőri vagy utalványozói feladatot. Az év közbeni szerződés, visszavonhatatlan ígérvény alapján 

várhatóan beérkező bevétel, illetve a következő költségvetési évi támogatás megelőlegezésére a gazdasági 

főigazgató a kar vezetőjének véleménye alapján engedélyt adhat. Ilyen engedély birtokában a megelőlegezett 

keretre is lehet kötelezettséget vállalni. 

 

5. Nyilvántartás 

A kötelezettségvállalást, a követelések nyilvántartását, valamint a tényleges bevételek és kiadások adatait a 

keretek betartása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

Az előirányzatok, keretek, kötelezettségvállalások, pénzügyi nyilvántartások, a bevételek, az átutalással, 

készpénz kifizetéssel kiegyenlített kiadások különböző szintű lekérdezési lehetőséget biztosító feldolgozása 

az SAP egységes gazdasági informatikai rendszerben történik. 

 

6. Pénzkezelés bizonylatai 

A pénztári nyilvántartások vezetéséhez, hitelesített nyomtatványokat kell alkalmazni. A hitelesítés a 

pénztárellenőr feladata. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést felmerülésük 

sorrendjében pénztárbizonylaton kell rögzítenie. 

A pénztári forgalom bizonylatolására szabvány nyomtatványt kell alkalmazni, mely nyomtatvány az SAP 

számviteli rendszerében készül. Amennyiben az SAP program használatára valamilyen oknál fogva nem 

kerülhet sor, akkor a tömb nyomtatványból bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat kell ideiglenesen 

használni. Ha az SAP program újra használható, a hiányzó bizonylatokat pótlólag rögzíteni kell. A tömb 

nyomtatványból keletkező pénztárbizonylatokat tollal kell kiállítani. A rontott pénztárbizonylatot 

érvényteleníteni kell és helyette, új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak valamennyi 

példányát a bizonylattömbben a tőpéldányokkal együtt) meg kell őrizni. A bizonylattömbök - a pénztárba 

történő beérkezésüktől kezdve - szigorú számadású bizonylatként kell kezelni és nyilvántartani. 

A bevételi és kiadási bizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatokat. 

Ilyenek: kiadási számla, a készpénzjegyzék, az útiköltség elszámolás, stb. A szabályszerűen kiállított 

bizonylat követelményeire vonatkozó előírásokat a számvitelről szóló törvény szabályozza. 

 

6. 1. Bevételi bizonylatok 
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Az ellátmánykezelő helyeken a beszedett bevételekről a vevőnek nyugtát kell adni, amelyre a 

Házipénztár/Főpénztár által hitelesített nyugtatömbök használhatóak. A nyugtatömbökben szereplő három 

azonos számú bizonylat közül az egyiket a vevő kapja, a másik az SAP rendszerben kiállítandó SD számla, 

illetve az elszámolás alapja, a harmadik példány a nyugtatömbben marad. A kiadott nyugtatömbökről a 

pénztáros nyilvántartást vezet. 

Az érkezett összeg bevételezésére az SAP informatikai rendszer által készített bevételi pénztárbizonylatot 

kell alkalmazni. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg 

egyezőségének igazolására a befizetővel alá kell íratni. A pénz átvételét a bizonylaton a pénztáros aláírásával 

igazolja, majd a pénz átvételéről szóló nyugtát a befizetőnek átadja. Ugyanez vonatkozik a visszafizetésre 

kerülő összegek kezelésére is.  

Rendkívüli esetben (SAP rendszer leállás) alkalmazható bizonylat tömb. A bevételi pénztár bizonylat első 

példánya, a csatolt alapokmányokkal együtt, a könyvelés bizonylata; a második „nyugta” példány a 

befizetőnek átadásra kerül, a harmadik példány a tömbben marad, amelyet a pénztárban kell tartani. Ebben 

az esetben is az alkalmazási lehetőség megnyitását követően a gazdasági műveletet az  SAP rendszerben 

rögzíteni kell. 

 

6. 2 Kiadási pénztárbizonylatok 

Minden pénztári kifizetésről - a vonatkozó okmányokkal egyezően - kiadási pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. A kiadási pénztárbizonylatot két példányban kell kiállítani. A kiadásból az első példány a 

könyvelés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat, majd a bizonylatokat a 

vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell a könyvelésre átadni. A tőpéldányt igazolásul a pénztáros őrzi meg a 

pénztárjelentés másolatával együtt. 

A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, a szükséges aláírásokkal ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján 

fizethet ki a pénztárból összegeket. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért 

jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult, nem személyesen jelenik 

meg a pénztárban, hanem megbízottja részére veszi fel az összeget, csak szabályszerűen kiállított 

meghatalmazás ellenében teljesíthető a fizetés. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell 

csatolni.  Egy kiadási pénztárbizonylaton csak egy személy vehet át pénzt.  

Egy bizonylattal több személy részére, csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a 

napon és jogcímen veszi fel járandóságát. A kifizetésre kerülő összegekről személyek által aláírt listát kell 

csatolni. 

A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolni.  A pénz átvételét az 

átvevőnek a kiadási pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. Ha az átvevő nem a szervezet dolgozója, 

a kiadási bizonylaton (pénztári alapokmányon) az átvevő személyi igazolvány számát is fel kell tüntetni. 

 

6. 3. A pénztárjelentés 

A házipénztár pénztárosa az SAP integrált informatikai rendszer által kifejlesztett formátumú „Időszaki 

pénztárjelentés” vezetésére kötelezett. 

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést, a teljesítést követően, azonnal felmerülésük 
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sorrendjében a pénztárjelentésbe be kell vezetni. Bevételek esetében csatolni kell az SAP SD vevőszámla 

egy példányát, a kiadási pénztárbizonylathoz a készpénzes számlákat. 

A pénztáros a pénztári órák befejeztével naponta pénztárzárást köteles készíteni. 

A pénztári jelentésben megállapított egyenleget egyeztetni kell a pénztárban lévő valóságos 

pénzállománnyal, címletenkénti részletezésben. 

Ha az egyeztetés megtörtént, a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell, a pénztári jelentésben. Ennek tényét a 

pénztári ellenőr, ugyancsak aláírásával köteles igazolni. 

Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérés okait még a megállapítás napján fel kell deríteni. Ha ez nem 

vezet eredményre, az eltérést rendezni kell. 

A könyvszerinti, és a megszámolt pénzösszegek, értékek eltérése esetén az eltérés rendezéséről a 7. sz. 

melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt a 

pénztárosnak be kell fizetni. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, az összeget, mint hiányt, kiadásba kell 

helyezni és az eltérést záros időn belül rendezni. 

A pénztárjelentésbe csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet adatot bevezetni. 

A pénztárjelentést minden nap 1-től, kezdődő emelkedő számsorral az SAP rendszer adja. 

 

6. 4. A pénzkezelő helyek által használt bizonylatok 

Az ellátmány felhasználását követően, a következő ellátmány felvétele előtt el kell számolni a Pénzügyi 

Igazgatóságon. Az ellátmánykezelők az SAP rendszer által biztosított pénztár elszámolási menüpontban 

rögzítik a kifizetéseket, és onnan kinyomtatott „Pénztári Napló” szerint számolnak el.  

Év végén a pénztárakban készpénz nem maradhat, a gazdasági vezető köteles a zárásra vonatkozó 

körlevélben foglaltak szerint eljárni. 

Az ellátmány és az időszaki elszámolások /rendkívüli előlegek összegének felvételére a gazdasági vezetők 

jogosultak, vagy felelős személynek visszavonásig érvényes megbízást adhatnak ki, a 8. sz. melléklet 

felhasználásával, amelyeket a Főpénztár kezel és a meghatalmazottakról külön nyilvántartást vezet. 

 

7. Pénz és értékkezeléssel kapcsolatos egyéb szabályok 

7. 1. Elszámolásra kiadott összegek 

A szervezeti egységek éves ellátmányukat minden év január első hetében veszik fel. Év közben az elköltött 

összeget a Főpénztár visszapótolja. 

Az éves ellátmányon kívül a szervezeti egységek rendkívüli előleget igényelhetnek – írásban, eredeti 

aláírással ellátva -, amely lehet beszerzési (vásárlási), valamint reprezentációs előleg. Az előleg felvételéhez 

a Pénzügyi Igazgató előzetes írásos engedélye szükséges. 

Újabb előleg felvételére csak az előzőek elszámolása után kerülhet sor.  Az előleg elszámolási 
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kötelezettsége 15 munkanap. Az év közben kiadott előlegekkel legkésőbb november 30-ig kell elszámolni. 

Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartását (előleg nyilvántartás) a Pénzügyi Igazgatóság megbízott 

dolgozója vezeti. 

 

7. 2. Letétek kezelése 

A házipénztárban egyéb értéket (letétet) a Pénzügyi Igazgatóság vezetője, vagy az illetékes gazdasági 

igazgató engedélyével lehet tartani, amelyeket elkülönítetten kell kezelni, nyilvántartani (külön 

pénztárbizonylatok), és év végén teljes körűen elszámolni, megszüntetni. 

 

7. 3. Szigorú számadás alá vont nyomtatványok 

A számviteli törvényben foglalt előírások szerint szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni: 

 a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat, 

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

nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, (pl. étkezési jegy) 

 olyan nyomtatvány, melynek illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

A pénztári forgalomra vonatkozó szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, a pénzügyi igazgató által, 

illetve a gazdasági igazgató/vezető által megbízott dolgozó kezeli. Az igényeket, a kivételezést megelőzően 

egy hónappal előbb kell bejelenteni, hogy beszerzésük iránt intézkedni lehessen.  

A szigorú számadás alá vont nyomtatványokat a szervezeti egység gazdasági vezetője hitelesíti, gazdasági 

vezető hiányában az adott szervezeti egység gazdasági ügyekkel foglalkozó, ellenjegyzési felhatalmazással 

rendelkező gazdasági ügyintéző jogosult a hitelesítésre. 

Pénzügyi művelettel kapcsolatos nyomtatványok, bizonylatok: 

 kiadási, és bevételi pénztárbizonylat 

 pénztárjelentés  

 kimenő számla 

 készpénzfizetési számla 

 nyugta, befizetési jegyzék 

 készpénzfizetési utalvány 

 étkezési jegynyilvántartás 

 üzemanyag előleg elszámolás 

 kiküldetési rendelvény (belföldi, külföldi) 

 előleg felvétel 

A felhasználó köteles a nyomtatványokkal elszámolni. Az évközben betelt nyomtatvány tömböket, ill. SAP 

bizonylatokat összerendezés után, irattárba kell helyezni. 
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8. Az Egyetem által igénybe vehető kincstári kártya szabályai 

A kincstári kártya készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa fizetési, meghatározott esetben 

készpénz felvételi és készpénz befizetési műveletet kezdeményezhet.  

A VIP aranykártyát a készpénzforgalom kímélése érdekében elsősorban vásárlások ellenértékének 

kiegyenlítésére kell alkalmazni. 

A VIP aranykártya a kincstári kártyarendszert üzemeltető hitelintézet, és a Kincstár logójával ellátott, az 

adott számlatulajdonos és a kártyabirtokos adataival megszemélyesített betéti kártya, amelyhez egy 

négyjegyű titkos (PIN kód) tartozik. 

Kártyabirtokos az a természetes személy, akit az Egyetem, mint a kártyafedezeti számla tulajdonosa a kártya 

használatára feljogosított. A kártyabirtokos a kártyáért személyes felelősséggel tartozik, azt más 

személynek nem adhatja át. A kártya biztonságos őrzéséről a számlatulajdonos köteles gondoskodni. 

VIP aranykártyát, amely a kártyahasználatra feljogosított vezető beosztású közalkalmazottai 

reprezentációs és utazási kiadásai kiegyenlítésére és a meghatározott mértékű készpénz felvételére 

szolgáló, külföldön és belföldön egyaránt használható elektronikus, és hagyományos módon is elfogadható 

fizetési eszköz. 

 

8.1.Kártyafedezeti számla  

A kártyafedezeti számla a VIP kártyával lebonyolítandó tranzakciók pénzügyi fedezetének elkülönített 

kezelésére szolgáló számla. 

Kártyafedezeti számla az „előirányzat-felhasználási keretszámla” Kincstári számlához rendelhető.  

A kártyafedezeti számla megnyitását az „Intézmény- és számla törzsadatok bejelentése” nyomtatványon kell 

kezdeményezni, amelyet kártyatípusonként, ill. a megnyitandó Kártyafedezeti számlánként külön-külön kell 

kiállítani. 

A nyomtatványt kitöltve a felügyeleti szervhez (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) kell benyújtani 

engedélyezésre és további ügyintézésre.  

Az Egyetemen a kincstári kártyák közül az Eurocard/Mastercard VIP aranykártyát használják, amely a 

kártyahasználatra feljogosított vezető beosztású közalkalmazottai reprezentációs és utazási kiadásai 

kiegyenlítésére szolgáló, külföldön és belföldön egyaránt használható elektronikus, és hagyományos módon 

is elfogadható fizetési eszköz. A VIP aranykártya használatára jogosult, igénybevevők körét az egyetem 

rektora írásban engedélyezi, amelyről értesíti a Pénzügyi Igazgatóságot.  

A Napi limit-összege jelenleg 1.000.000 Ft. Az Arany kártya igényléséhez és kiadásához a Rektor és a 

Gazdasági Főigazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges. 

 

8.2. A kincstári kártyával kapcsolatos TeleBank funkciók 

A TeleBank funkciók két típusát különböztetjük meg: 

 szűkített: a kártyabirtokos arról kap információt, hogy adott pillanatban a kártyahasználati limitjéből 

még mennyi áll a rendelkezésére (limitmaradvány lekérdezése) 
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   teljes körű: a kártyabirtokos le tudja kérdezni, hogy az adott napon felhasználható teljes limitjéből 

még mennyi áll a rendelkezésére, valamint a Kártyafedezeti Tükör számla adott 

pillanatban milyen egyenleggel rendelkezik (limitmaradvány lekérdezése, 

egyenleglekérdezés).  

Teljes körű TeleBank funkcióval csak a gazdasági-műszaki főigazgató rendelkezik. 

Fedezet-visszavezetés kizárólag a teljes TeleBank funkcióval rendelkező kártyával lehetséges. Új adatlap 

benyújtásával bármikor lehetősége van az Egyetemnek a meglévő kártyákra vonatkozó limitek és TeleBank 

funkció módosítására, valamint új kártyák igénylésére. 

A Kincstári Bankkártya Szerződés és Adatlapok minden példányát eredeti aláírással és bélyegzővel kell 

ellátni. 

 

8.3. Kincstári kártyák fedezetének biztosítása, a felhasználás követése 

A Kincstári kártyák használatához szükséges fedezetet a kártyabirtokos saját szervezeti egységének dologi 

kerete adja.  

Az átutalási megbízáson a megfelelő KTK párokat fel kell tüntetni a KTK köteles számlák 

esetén.„Előirányzat-felhasználási keretszámla” esetén: 006/005 

Az első kártyák igénylésével egy időben átutalásra kerül a Kártyafedezeti számlára a kártyák használatához 

szükséges fedezet, de minimum a kártyák éves díja (jelenleg 10.000,- Ft/db). 

Amennyiben a Kártyafedezeti számlán nem áll rendelkezésre a Bank által elszámolt tételek ellenértéke, a 

Kincstár a hiányzó fedezet összegével automatikusan megterheli a Kártyafedezeti számlához kapcsolódó 

előirányzat-felhasználási keretszámlát. 

Elszámolási kötelezettségként nyilvántartásba kell venni a Kártyafedezeti számlákra átvezetett összegeket.  

A Kártyafedezeti számláról fedezet visszavezetés kizárólag a teljes TeleBank funkcióval felruházott kártyával 

a TeleBankon keresztül kezdeményezhető.  

A Banknál a kártyák működésének biztosítása érdekében Kincstári Kártyafedezeti Tükörszámla kerül 

megnyitásra, amelyek száma azonos a Kincstárnál vezetett Kártyafedezeti számla számával. A Banknál 

megnyílt Tükörszámla olyan célszámla, amely kizárólag az ahhoz kibocsátott Kincstári kártyákkal 

végrehajtott tranzakciók, valamint az azokkal kapcsolatos díjak, költségek és egyéb tételek Kincstárnál 

történő pénzügyi elszámolására szolgál. 

A kártyafedezet figyelése történhet a TeleBank információs rendszer segítségével (telefonon), valamint 

számlakivonatok alapján. A TeleBank információs rendszert kizárólag a kártyabirtokosok tudják igénybe 

venni. 

Számlakivonatok alapján történő figyelés: 

 Kincstártól: Kártyafedezeti számlakivonat  

 Banktól: Kártyafedezeti Tükörszámla kivonat érkezik minden olyan munkanapon, amikor egyenleget 

befolyásoló változás történt a számlán. 

Amennyiben a Kártyafedezeti számla egyenlege csökken, a fedezet a Kincstári számla terhére kiállított 

átutalási megbízás benyújtásával növelhető. /Adott banki napon 12 óráig a számlavezető Kincstári fiókhoz 

aznapi teljesítésre beadott átutalási megbízáson szereplő összeg a Bank rendszerében a következő banki 
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napon jelenik meg és használható fel kártyával./  

A Pénzügyi Igazgatóság Támogatáskoordinációs Csoportjának megbízott dolgozója figyeli, hogy a 

kártyafedezeti számla egyenlege fedezze a számlához tartozó kártyák napi limitjének összegét. Amennyiben 

az egyenleg a limit összegek alá csökken, köteles a Pénzügyi Igazgatót tájékoztatni, a feltöltéshez szükséges 

intézkedések megtétele céljából.  A számlakivonat könyvelési bizonylatként szolgál. 

 

8.4. Kincstári kártya és PIN kódra vonatkozó eljárásrend  

A kincstári kártyák és PIN borítékok átvételére az Egyetem rektora és gazdasági főigazgatója által 

meghatalmazott személy jogosult (Pénzügyi Igazgatóság Támogatáskoordinációs Csoportjának kijelölt 

munkatársa). A kártyákról a Pénzügyi Igazgatóság Támogatáskoordinációs Csoportja nyilvántartást vezet, 

kiadja a jogosult személynek a kártyát, a kártyakezeléshez szükséges megállapodást átvételi elismervény 

ellenében, és egyidejűleg bekéri a kártyabirtokos aláírás mintáját. 

A kártyabirtokos vagy az általa meghatalmazott természetes személy részére történő átadást dokumentálni 

kell (a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályok szerint), a kártyát átvételkor a kártyabirtokosnak a 

hátoldalon lévő aláírás panelen alá kell írnia, az Adatlapon szereplő aláírásával egyező módon.  

A PIN kódot tartalmazó borítékokat sértetlenül kell átadni a kártyabirtokosok részére, amelyet csak a 

kártyabirtokos bonthat fel, mivel az abban szereplő PIN kódot csak ő ismerheti. Az Egyetem köteles 

biztosítani az átvett eszközök biztonságos szállítását. 

 

8. 5. VIP kártyával végrehajtható tranzakciók és elszámolásuk 

A VIP kártyával végrehajtható tranzakció: vásárlás belföldön és külföldön 

VIP kártyával történő vásárlás belföldön és külföldön: 

Reprezentációs, vagy kiküldetési célú fizetés történhet elektronikus és manuális elfogadó eszközökön, a 

kártyákon szereplő emblémákkal megjelölt elfogadóhelyeken, a napi limit összeg erejéig. 

A kártyabirtokosnak a kártyával történt vásárlás alkalmával ÁFA-s számlát kell kérnie, amelyet az 

Egyetem nevére és címére kell kiállítani. A kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus 

elfogadó terminál (POS) két bizonylatot nyomtat. A kártyabirtokos aláírásával igazolja a fizetés 

megtörténtét, majd megkapja és megőrzi az igazoló példányt. Az elektronikus elfogadó terminál által 

nyomtatott bizonylat összege és dátuma megegyezik a vásárlást igazoló számla végösszegével és 

dátumával. 

A tranzakció elszámolása 

A kártyabirtokosnak a vásárlást igazoló ÁFA-s számlát, a beszerzési megrendelést és a kártyás fizetés 

megtörténtét igazoló bizonylatot összetűzve kell az Egyetem Támogatáskoordinációs Csoportjának 

meghatározott határidőn belül átadnia. Az elszámolás határideje a kártyahasználatot követő 3 munkanap. 

A bizonylatok könyvelése a banki terhelések alapján folyamatosan történik. A Pénzügyi Osztály a banki 

terhelésen, a kártyaazonosító alapján megjelenő költségekhez kapcsolódó, a szükséges aláírásokkal és 

költséghely megjelöléssel ellátott eredeti számlákat összerendezi a banki kivonattal, és elvégzi ezek 

egyeztetését. A számlakísérőt a Pénzügyi Osztály illetékes területe készíti el, amelyet követően az SAP 

rendszerben lekönyvelésre kerül. 
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8.6. Kincstári kártyák nyilvántartása 

A kártyákról a Pénzügyi Osztály analitikus nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a kártyához 

kapcsolódó összes fontos azonosító adat (kártyabirtokos neve, lakcíme, beosztása, a kártya típusa, száma, 

átvétel ideje, limit, érvényesség, dátum szerinti tranzakciók) 

Az Egyetemnek a kártyákról nyilvántartást kell vezetni.  

Az analitikus kártyanyilvántartásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a kártyabirtokos nevét 

 a kártyaszámot (VIP Arany kártya esetén az ahhoz tartozó IAPA kártya számot is) 

 a lejáratot 

 a kártya és PIN-kód boríték kártyabirtokos részére történő átadás dátumát 

 az átadó-átvevő aláírásokat 

 az adott kártya használatára vonatkozó limitet 

 megjegyzés rovatot (esetleges kártyaletiltás, kártyacsere, kártya őrzésének helyére vonatkozó 

változások vezetésére) 

A Pénzügyi Igazgatóság szerződésszegés esetén a kincstári kártyarendszert üzemeltető hitelintézetnél és a 

Kincstárnál kezdeményezheti a kincstári kártyák letiltását. 

 

8.7. A Pénzügyi Osztály feladatai 

A Pénzügyi Osztály köteles: 

 a kártyabirtokos részére, a kártyával együtt kiadásra kerülő megállapodásban rögzíteni, hogy a 

kártyabirtokosnak a kincstári kártyát a bankkártya-szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően 

kell használnia, és a kincstári kártyák őrzéséről a szerződésben rögzített feltételek szerint kell 

gondoskodnia, 

 előírni, hogy a kártyabirtokosnak bejelentési kötelezettsége áll fenn a kincstári kártyarendszert 

üzemeltető hitelintézet és a számlatulajdonos felé, ha észlelte, hogy a kincstári kártya vagy a 

használatához szükséges egyéb eszköz adatai kikerültek a kizárólagos tudomása alól és azokkal 

jogosulatlan, harmadik személy visszaélhet, 

 biztosítani a szükséges fedezetet, 

 figyelemmel kísérni, hogy a kártyabirtokos a kártyát a meghatározott összeg erejéig vegye igénybe, 

 a kártyaforgalomban keletkezett tranzakciókról köteles a kártyabirtokost elszámoltatni, 

 kezdeményezni a kártya azonnali bevonását a kártyabirtokos munkaviszonyában bekövetkezett 

változásnál, és szabálytalan felhasználásnál, 

 jogosulatlan műveletekkel történő kincstári kártyaterhelések esetén eljárni a kincstári kártyarendszert 

üzemeltető hitelintézetnél. 
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8.8. Egyéb műveletek 

Kártyaletiltás, pótkártya 

Amennyiben a kártyabirtokos a kártyáját elveszíti, ellopják, vagy kikerül az ellenőrzési köréből, annak 

használatát haladéktalanul le kell tiltani. (TeleBank rendszerének használatával)  

A kártya letiltását követően a kártyabirtokosnak azonnal be kell jelenteni ezt a Pénzügyi Igazgatóságon is, 

ahol intézkednek a letiltott kártya pótlásáról. A letiltott kártya pótlása új Adatlap kitöltésével történik. Az 

új kártya igénylésének költségeit a kártyabirtokos fedezi. Az esetlegesen cserére szoruló kártyákat 

érvénytelenítve új Adatlap kitöltésével együtt kell a számlavezető kincstári fiókban leadni. A tiltott, 

pótolt, lecserélt kártya adatait a kártyanyilvántartáson át kell vezetni. 

Megújítás 

A Kincstári kártyák a rajtuk feltüntetett hónap utolsó napján 24 óráig érvényesek. Amennyiben az 

Egyetem egy adott kártyát a lejárat előtt az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időn belül 

nem szüntet meg, a Bank automatikusan gondoskodik a kártya megújításáról és a lejárat hónapjának 

közepétől lehetőséget biztosít a lejárat előtti kártyacserére. 

A lejárt kártyákat a kártyabirtokosoknak érvénytelenítve (mágnes csík többszöri átlyukasztásával) kell 

beküldeniük  a Pénzügyi Igazgatóságra, majd ezt követően tőlük be kell vonni és (mágnes csík többszöri 

átlyukasztásával) a Bank V. kerületi Fiókjánál le kell adni. Csak a lejárt kártya leadása után lehet a 

megújított kártyát a fiókoktól átvenni. A lejárat miatti kártyacseréhez Adatlapot nem kell kiállítani. 

A megújított kártya a lejárttól eltérő sorszámmal kerül kibocsátásra, amit az Egyetem 

kártyanyilvántartásán át kell vezetni, de az elektronikus eszközökön történő használatot biztosító PIN kód 

változatlan marad. 

Kártya megszüntetése: 

Ha az Egyetem kártyát kíván megszüntetni, a kártyabirtokostól a kártyát be kell vonni, az analitikus 

nyilvántartáson át kell vezetni, a kártyát érvényteleníteni kell (a mágnes csíkon történő többszöri 

átlyukasztással). Adatlap kitöltésével át kell adni a számlavezető kincstári fióknak további ügyintézésre. 

A kártyabirtokos dolgozó kilépésekor ugyanígy kell eljárni, és a kártyával végzett tranzakciókkal soron 

kívül kell elszámoltatni.  

VIP kártyafedezeti számla megszüntetése: 

Ha az Egyetem meg kívánja szüntetni Kártyafedezeti számláját, akkor a számlához tartozó összes kártyát 

be kell vonni a kártyabirtokosoktól, azokat érvénytelenítve kártyánként kitöltött és cégszerűen aláírt 

Adatlap kíséretében kell átadnia a számlavezető kincstári fióknak további ügyintézésre. A kártyafedezeti 

számla megszüntetése a felügyeleti szerven keresztül történik, ehhez ki kell állítani az „Intézmény- és 

számla törzsadatok bejelentése” nyomtatványt, és a megnyitással egyező módon kell továbbítani. 

Kincstári Bankkártya szerződés felmondása: 

Az Egyetem a számlákhoz tartozó valamennyi kártyát érvénytelenítve, kártyánként kitöltött és cégszerűen 

aláírt Adatlappal, vissza kell adni a szerződés felmondását igazoló jognyilatkozat kíséretében a 

számlavezető kincstári fióknak.  

A Kincstár a bizonylatok és az érvénytelenített kártyák ellenőrzése után gondoskodik arról, hogy a 

Kártyafedezeti Tükörszámla és a Kincstári Bankkártya Szerződés a Kincstári kártyákra vonatkozó 

Hirdetményben és Általános szerződési Feltételekben meghatározott idő elteltével megszűnjön. A 

felmondási idő alatt sor kerül az idő közben még beérkezett tranzakciók terhelésére. 
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A felmondási idő lejártával megtörténik a Kártyafedezeti Tükörszámla végelszámolása, az egyenleg 

visszavezetése és a számla megszüntetése. 

A VIP Kártyafedezeti számla feltöltése  

A Kincstári Számláról a Kártyafedezeti számlára történő keretátvezetés annak ellenére, hogy valós 

pénzforgalmi kiadást nem jelent, a Kincstári Számla likviditásának csökkentését eredményezi. 

Az Egyetemen meg kell tervezni az egyes kártyákkal történő időszaki kiadásokat, és a készpénzfelvételi 

forgalom mértékét.  

 

9. Reprezentációs kiadások felosztása, teljesítés és elszámoltatás szabályai 

 

Reprezentáció: az Egyetem tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai rendezvény, esemény 

keretében, továbbá az állami ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.  

A reprezentáció előirányzata magában foglalja az ellenérték nélkül felszolgált étel és ital, az ezen felüli 

természetbeni ellátást (szállás, utazás), az ingyenesen nyújtott egyéb szolgáltatást, valamint a térítésmentesen 

átadott saját előállítású, vagy vásárolt terméket (ajándékot), továbbá a vezetői beosztással járó reprezentáció 

címén – utólagos elszámolási kötelezettséggel – kifizetett összeget. 

A dologi előirányzatok körébe tartozó reprezentáció egyetemi előirányzatának felosztásáról a gazdasági 

főigazgató előterjesztése alapján a rektor dönt. A felosztást a gazdasági főigazgató utasításban teszi közzé. 

Az adómentes határ túllépése esetén a gazdasági - műszaki főigazgató jogosult korlátozó intézkedés 

kezdeményezésére. Reprezentációs előirányzatra jogosultak lehetnek: 

 magasabb vezetői megbízással rendelkező munkatársak, 

 központi szervezetek vezetői, 

 decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek vezetői. 

Az adómentes reprezentáció mértékén felüli felhasználás adó és járulékköteles. A reprezentációs előirányzat 

szabályos felhasználásáért a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, illetve a szakmai teljesítésigazoló és a 

számla érvényesítője felelős. Az elszámoltatást a Pénzügyi Igazgatóság végzi.  

 

III. KIKÜLDETÉSEKRE ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 

Az Egyetem tevékenységével összefüggő feladatok ellátásánál előfordulhat, hogy a magánszemélynek 

belföldre vagy külföldre irányuló hivatali, üzleti utazáson kell részt vennie. Annak érdekében, hogy ezek az 

utazások a magánszemélynél kiadást ne keletkeztessenek, a kiküldő az érintetteket külön juttatásban 

részesíti. Az 1 napra eső díjazást a törvényben meghatározottak szerint kell megállapítani. Az 

adókötelezettséget az Egyetem és a kiküldetés helye, illetve a SZJA törvény határozza meg. 

A kiküldetésre és egyéb utazásokra vonatkozó költségtérítés átutalással történik, a munkavállaló 

bankszámlájára. 



 32 

 

1. Belföldi kiküldetés  

Belföldi kiküldetést a munkáltatói jogkör gyakorlója rendeli el, abban az esetben, ha a munkavállalónak a 

munkaszerződésben rögzített munkahely székhelyétől eltérő székhelyen kell munkát végeznie. A kiküldetés 

során utazási, élelmezési, szállásköltség és autópálya díj is felmerülhet. A kiküldetés igénybevevőjét csak a 

ténylegesen kiküldetésben eltöltött időtartamra illeti meg költségtérítés. 

Az utazási és szállásköltség nem része a bevételnek akkor, ha azzal a magánszemélynek bizonylattal kell 

elszámolnia. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor a munkavállaló a saját vagy házastársa tulajdonát 

képező gépkocsit veszi igénybe. Ekkor a saját gépjárműhasználatra tekintettel kapott összeg bevételnek 

számít, amivel szemben a kiadások elszámolhatók. A gépjármű használattal kapcsolatos költségelszámolás 

részletes szabályai e fejezetben találhatók.  

Kiküldetés esetén a munkáltatót jogszabály kötelezi arra, hogy a dolgozójának élelmezési költségtérítést 

fizessen. A jogszabályok a kötelezően fizetendő minimum összeget határozzák meg. A személyi 

jövedelemadóról szóló törvény a kötelezően fizetendő minimum összeget olyan bevételnek tekinti, amellyel 

szemben a kiadás, igazolás nélkül elszámolható. 

Amennyiben a dolgozó kiküldetés alatti étkeztetését a munkáltató biztosítja (pl.: részvételi díj az étkezést 

tartalmazza) a dolgozó részére napi díj nem számolható el.  

Amennyiben a dolgozó nem igényli a napi díjat, számla ellenében az étkezési költségeit az Egyetem 

megtéríti.  

Az Egyetem napidíjat és utazási költséget az e célra rendszeresített a B.18-70 Belföldi kiküldetési rendelvény 

és költség elszámolási nyomtatvány felhasználásával (9. sz. melléklet) térít. 

A kiküldetési rendelvény fogalmát az Szja. 3. § 83. pontja határozza meg, amely szerint: 

„Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a 

magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi 

rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás 

költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges 

adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár, stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a 

munkáltató, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával 

megőrzi.” 

A kiküldetési rendelvényen a felmerült, saját gépjármű használattal összefüggő kiadások is feltüntethetők. 

Amennyiben a munkáltató a kiküldetési rendelvény alapján a jogszabályban meghatározott bizonylat nélkül 

elszámolható összegű utazási és élelmezési költségtérítést fizet ki a dolgozójának, akkor ezt az összeget a 

jövedelemszámítás során nem kell a magánszemélynek figyelembe venni. 

Az utazási költségtérítés összege akkor nem számít bevételnek, ha az a rendelvény szerinti futásteljesítmény 

alapján az NAV által közzétett árral számított üzemanyagköltséget és a kilométerenkénti 9 forintos általános 

személygépkocsi normaköltséget nem haladja meg.  

Amennyiben bevételnek nem számító összeg kerül kifizetésre a kiküldetési rendelvény alapján, azt a 

munkáltatói elszámolásban, az adóbevallásban nem kell szerepeltetni. Ezt az összeget a munkáltatói 

igazolásban és az adatszolgáltatásban sem kell feltüntetni. Költségvetési dologi keret utazási költségek 
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fedezetéül nem fogadható el. 

 

1. 1. Belföldi utazás költségtérítése 

Egyetemmel jogviszonyban álló személyek munkavégzésük során, költségtérítésben részesülhetnek akkor, 

ha a tevékenységével összefüggésben kiadásai merülnek fel.  

A költségtérítés fogalmát az Szja. 3. §. 16. pontja határozza meg a következők szerint: 

„Költségtérítés: 

 az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), amelyet e törvény által 

költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében 

vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben 

kap a magánszemély.  

Nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy 

egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha e törvény olyan 

költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel 

szemben a kiadást nem kell igazolni.” 

 

60/1992. Korm. szerint a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor 

hengerűrtartalma szerint: 

1000 cm
3-

ig 7, 6 liter/100 kilométer 

1001-1500 cm
3
-ig 8, 6 liter/100 kilométer 

1501-2000 cm
3
-ig 9, 5 liter/100 kilométer 

2001-3000 cm
3
-ig 11, 4 liter/100 kilométer 

3001 cm
3
 felett 13, 3 liter/100 kilométer 

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: 

1500 cm
3
-ig 5, 7 liter/100 kilométer 

1501-2000 cm
3
-ig 6, 7 liter/100 kilométer 

2001-3000 cm
3
-ig 7, 6 liter/100 kilométer 

3001 cm
3
 felett 9, 5 liter/100 kilométer 

Az alapnorma szerinti elszámolás érvényesítésének feltétele a dolgozó állandó lakhelyére, illetve 

gépkocsi típusára és a távolságra vonatkozó nyilatkozat megtétele.  

Az elszámoláshoz csatolni kell a személygépkocsira adott időszakra érvényes kötelező felelősségbiztosítás 
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meglétét igazoló dokumentum, és a forgalmi engedély fénymásolatát. 

 

1. 2. Igazolás nélkül elszámolható költségek 

A személyi jövedelemadó törvény melléklete szerint igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül: 

 az élelmezési költségtérítés (a napidíj) a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési 

költségtérítéséről szóló rendeletben meghatározott mértékig, 

 a munkáltató által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés 

összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km. távolság szerinti üzemanyag-fogyasztási 

norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános gépkocsi 

normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. 

 

1. 3. Vidékről történő munkába járás költségtérítése 

A 39/2010. Korm. r. szerint: 

 munkába járás: a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a 

munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve 

átutazás céljából közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, 

 napi munkába járás: a lakóhely vagy tartózkodási hely és munkavégzés helye közötti napi, valamint 

a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazása, 

 hazautazás: a tartózkodási helyről – a munkavégzés rendjétől függően – legfeljebb hetente egyszer 

a lakóhelyre történő oda- és visszautazás, 

 munkavállaló: a magyar állampolgár és az Európai Gazdasági Térség /EGT/- állam polgára, 

 hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb 

körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt 

meghaladja. 

A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a napi munkába járást szolgáló teljes árú, valamint a 

kedvezménnyel megváltott bérlettel vagy menetjeggyel és számlával való elszámolás ellenében azok díjának 

86%-át, ha a munkavállaló 

 belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán, 

 helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, 

 elővárosi buszon, HÉV-en, 

 menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven utazik a munkavégzés helyére. 

A munkavállalóknak a költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozniuk kell a lakóhelyükről és a 

tartózkodási helyükről, valamint arról, hogy ezek közül melyik címről járnak be a munkahelyükre. 

A nyilatkozat a 10. számú melléklet felhasználásával történhet. 
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A nyilatkozat másolati példányát a 12. illetve 13. számú melléklethez kell csatolni és az eredeti példányt, az 

adózásra vonatkozó rendelkezések betartásának utólagos megállapíthatóságának és ellenőrzésének 

biztosítására, a szervezeti egységnek az adóévet követő 5 naptári évig meg kell őriznie. 

A hazautazással kapcsolatos költségtérítés mértéke a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében 

azok árának 86%-át, de legfeljebb havonta 30 000 forint. A hazautazás céljából légi közlekedési jármű is 

igénybe vehető. 

A költségtérítés elszámolása vidékről történő napi munkába járás és hazautazás esetén a menetjegy és 

számla leadása ellenében, a 12. sz. melléklet felhasználásával történik. 

Teljes áron vásárolt bérlet, illetve menetjegy esetén az Egyetem nevére szóló, kedvezmény esetén – ha 

számla kiállítója az Egyetem nevére nem ad számlát – akkor a munkavállaló nevére kiállított számlát kell 

csatolni. 

A beküldési határidő az elszámolandó hónapot követő hónap 10. napja. 

A bérletszelvényeket utólag, a felhasználás hónapját követően a szervezeti egységnél maradó beküldési 

listához kell csatolni és az adózásra vonatkozó rendelkezések betartásának utólagos megállapíthatósága és 

ellenőrzése végett a szervezeti egységnek a juttatás évét követő 5 naptári évig meg kell őriznie. 

Gépjárművel történő vidékről munkába járás esetén költségtérítés kizárólag csak akkor jár és adható, ha 

 a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen 

közösségi közlekedés; 

 a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a 

közösségi közlekedést; 

 ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. szerinti súlyos 

fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az 

esetet is, ha munkavállaló munkába járását az Mt. 139. § (2) bekezdésében felsorolt közeli 

hozzátartozója biztosítja. (Mt. szerint közeli hozzátartozók: házastárs, egyenes ágbeli rokon, 

házastárs egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó, 

mostoha és nevelő szülő, testvér, élettárs). 

A mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt közösségi közlekedési járművet igénybe venni 

nem tudó munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást is vidékről munkába 

járásnak lehet minősíteni. 

A szervezeti egység vezetője bírálja el, és határozza meg, hogy kik azok a közalkalmazottak, akik a 

költségtérítésre jogosultak. 

A térítés Szja. 25. § (2) bekezdése szerinti összege a jelenleg 9 Ft/km alapulvételével a munkában töltött 

napokra számolva, legfeljebb a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság 

figyelembevételével meghatározott összeggel azonos. 

Gépjármű használatánál a munkavállaló 10. sz. melléklet szerinti nyilatkozata, a szervezeti egység 

vezetőjének 11. sz. melléklet szerinti igazolása, továbbá a 13-14. sz. melléklet kitöltésével történhet az 

elszámolás. 

 

1. 4. BKV bérlet, jegy költségtérítése 
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A BKV bérletre azok a közalkalmazottak jogosultak, akiknek a közlekedési eszközök igénybevétele 

munkaköri feladatai ellátásához rendszeresen szükségesek és indokoltak. 

Az Egyetemen BKV bérlet juttatására jogosító munkakörnek minősülhetnek - a ténylegesen ellátott 

feladatoktól függően pl. a következő munkakörök: több telephelyen órát adó oktató, kézbesítő, ellenőr 

(belső, leltár-, műszaki) gazdasági vezető, fertőtlenítő, biztonságtechnikai ügyintéző. 

A gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjének hatáskörébe tartozik annak elbírálása 

és meghatározása, hogy kik azok a közalkalmazottak, akik részére kedvezményesen (vagy ingyenesen) 

BKV bérlet adható, ill. elszámolható.  

A BKV bérlet juttatásának költsége a szervezeti egység keretét terheli. A juttatásra jogosultak körén túl BKV 

bérlet csak abban az esetben adható, ha a juttatás költségére a szervezeti egység kerete fedezetet nyújt. 

A menetjegy térítésére vonatkozó szabályok nem változtak, a térítés mértéke továbbra is adó és 

járulékmentesen, a BKV menetjegy árának 100 %-a. 

A költségtérítés elszámolása a bérlet esetében az Egyetem nevére szóló számla, kedvezmény esetén – ha 

számla kiállítója az Egyetem nevére nem ad számlát – akkor a munkavállaló nevére kiállított, menetjegy 

esetén a menetjegy, és az Egyetem nevére szóló számla leadása ellenében a 15-16-17. sz. melléklet 

felhasználásával történhet. 

A beküldési határidő az elszámolandó hónapot követő hónap 10. napja. 

A bérletszelvényeket utólag, a felhasználás hónapját követően a szervezeti egységnél maradó beküldési 

listához kell csatolni és az adózásra vonatkozó rendelkezések betartásának utólagos megállapíthatósága és 

ellenőrzése végett a szervezeti egységnek a juttatás évét követő 5 naptári évig meg kell őriznie. 

 

2. Külföldi kiküldetés 

Hivatalos kiküldetés: az Egyetem arra jogosult vezetője által elrendelt és az Egyetem képviseletében, 

egyetemi érdekből – oktatási, tudományos vagy gazdasági célú – történő kiutazás. 

Szakmai célú kiutazás: az Egyetem arra jogosult vezetője által engedélyezett (jóváhagyott) oktatási, 

szakmai-tudományos, továbbá gazdasági célból történő kiutazás, így különösen:  

 nemzetközi szerződések alapján, 

 Európai közösségi és egyéb külföldi, valamint hazai pályázatok keretében történő, n 

 nemzetközi konferencián, más szakmai-tudományos rendezvényen való részvétel céljából 

 egyéb szakmai célú kiutazás. 

 

2. 1. Utazási engedély kiadása 

A kiutazás engedélyezése a Kiküldetési rendelvény (18. sz. melléklet) felhasználásával kerülhet sor, feltéve, 

hogy a kiutazás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és a fedezet biztosítását az arra illetékes személy 

pénzügyi ellenjegyzésével igazolja. 

Az utazási engedély kiadására jogosultak: 
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a) rektor, illetve a tudományos rektor-helyettes, ha a kiutazásra az Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok 

Igazgatósága kerete terhére kerül sor, 

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója, ha a kiutazás az adott gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti 

egység gazdálkodási kerete terhére valósul meg, 

c) a pályázati téma felelőse (utalványozási jogkör gyakorlója), ha a kiutazásra pályázati forrásból kerül 

sor, 

d) a közvetlen munkahelyi vezető, ha a kiutazó az a)-c) pontokban megjelölt, utazási engedély kiadására 

– rektor kivételével – jogosult személy. 

e) államközi megállapodások keretében történő ösztöndíjas külföldi tanulmányúton történő részvételt és 

a külföldi munkavállalás céljából kezdeményezett kiutazást az általános rektor-helyettes engedélyezi. 

A kiutazót legkésőbb az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatni kell a költségtérítés lehetséges 

jogcímeiről és az elszámolásra vonatkozó rendelkezésekről. Napidíj előleg nem vehető fel. 

Utazási költség előleg igényelhető, a kiutazási engedély alapján, amely legfeljebb az utazás megkezdése 

előtt 30 nappal vehető fel – forintban, - készpénzátutalás formájában. 

 Az előleg visszafizetési kötelezettségért és a határidőn belüli szabályos elszámolásért a kiutazót anyagi és 

fegyelmi felelősség terheli. Költségvetési dologi keret utazási költség fedezetéül nem fogadható el. 

 

2. 2. A költségtérítés jogcímei 

A kiutazó részére a külföldi tartózkodás idejére költségtérítés adható. A költségtérítés jogcímei: 

 utazási költség, 

 szállás költség, 

 napidíj, 

 részvételi díj (étkezési és kulturális költségek nélkül), 

 egyéb dologi költségek; 

-utasbiztosítás, 

-taxiköltség (célállomásonként oda-vissza reptér/vasútállomás – szálloda) 

-repülőtéri illeték, vízumköltség, 

-az Egyetem nevére szóló számlával igazolt hivatalos célú telefonköltség, 

-parkolási és autópályadíj. 

A kiutazót csak a külföldön ténylegesen eltöltött időtartamra illeti meg költségtérítés. 

Pályázat vagy más külső forrás keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, azok mértékét 

és az igénybevétel (elszámolás) módját, a támogatást nyújtó szabályozza, amelyet csatolni kell az 

elszámoláshoz. Ennek hiányában e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a költségtérítés 

megállapításánál. 
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2. 3. Költségtérítések elszámolása 

A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és a 

leggazdaságosabb módon érje el.  

Igénybe vehet: vonatot (II. osztály+ hálókocsi), autóbuszt, kompot, repülőgépet vagy saját gépkocsit, 

szívességi gépkocsi használatot. 

Az elszámolás utazás előtt, az Egyetem nevére szóló számla ellenében átutalással (pl.: repülőjegy, repülőtéri 

illeték stb.), utólagos elszámolás esetén az Egyetem nevére szóló eredeti számla és utazási jegy átadása 

ellenében történik. 

A költségek elszámoláshoz csatolandó dokumentumok, és az elszámolás módja 

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok: 

 a kiküldetést engedélyező Kiküldetési rendelvény, 

 kongresszusi tájékoztató másolata, kongresszusi részvétel számlája, 

 tanulmányút esetén a fogadókészséget és a juttatásokat tartalmazó meghívólevél másolata, hivatalos 

utazásnál, a megbízólevél, 

 repülőjegy (elektronikus jegy) és a számla, 

 vonatjegy, helyjegy, és a számla, 

 személygépkocsi használata estén az elszámolást a 19. sz. melléklet szerinti Külföldi utakra 

vonatkozó útnyilvántartás nyomtatványon kell benyújtani. 

- saját tulajdonú gépkocsinál (a kiutazó vagy házastársa tulajdonában álló személygépkocsi, 

amelyre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek és a befizetés megtörténtét a 

csekkszelvénnyel igazolják) az: útnyilvántartás alapján az APEH által közzétett érvényes 

üzemanyagár, fogyasztási norma és 9 Ft/km normaköltség alapján; 

- szívességi használatra kapott jármű használata esetén, amikor a kiutazó más tulajdonostól 

kölcsönvett személygépkocsival vesz részt a kiutazásban (az érvényes kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás ebben az esetben is szükséges és annak igazolása is, továbbá a 

kölcsönadási szerződésben szerepelnie kell, hogy az adott időszakban a gépkocsival 

kapcsolatos költségek a tulajdonost vagy a kiutazót terhelik) az útnyilvántartás alapján az 

APEH által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma számolható csak el, a 

normaköltség nem. 

Mindkét esetben a járműre érvényes kötelező felelősség- és CASCO biztosítással kell rendelkezni. 

Casco biztosítás hiányában az útnyilvántartáson nyilatkozni kell a felelősségvállalásról. Ennek 

hiányában költségtérítés személygépkocsi használatra nem fizethető.  

Az egy személygépkocsival utazók esetén csak a költséget ténylegesen viselő jogosult a 

költségtérítés elszámolására. 

Az elszámoláshoz csatolni kell a személygépkocsira adott időszakra érvényes kötelező 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum, és a forgalmi engedély fénymásolatát. 
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 Szállásköltség megtérítése 

A kiküldetés időtartamára – fő szabályként – az Egyetem nevére szóló számlával igazolt szállás 

költség számolható el. Amennyiben csak az utazó neve szerepel a számlán, a szobaáron felüli egyéb 

dologi költség (telefon, internet használat) nem számolható el! 

 Étkezési költség (kötelező reggeli) csak akkor számolható el, ha azt a szobaár tartalmazza. 

 Napidíj: 

Az utólag elszámolható napidíj mértéke 20 000 Ft/nap és csak az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló utazónak számfejthető. A napidíj 100 %-a adó- és járulékköteles jövedelem. A 

napidíjra való jogosultságot vonat-, busz- vagy elektronikus repülőjeggyel, illetve az 

útnyilvántartással kell igazolni. Amennyiben az utazó külföldön teljes ellátásban, illetve a 

tanulmányút ideje alatt ösztöndíjban, egyéb bérjellegű juttatásban részesült, részére napidíj nem 

számfejthető. 

 Egyéb elszámolható dologi költségek: 

- utasbiztosítás: eredeti számla + kötvény ellenében, 

-repülőtéri transzfer, taxiköltség, eredeti bizonylat alapján, a költségtérítés jogcímeinél felsoroltak 

szerint, 

- repülőtéri illeték, vízumköltség, parkolás, autópályadíj: eredeti bizonylat alapján. 

Amennyiben az utazás során bármely olyan dokumentumhoz, amely elszámoláshoz szükséges, és nem 

magyar nyelven van kiállítva, legalább egy kiutazó közalkalmazott által készített, a gazdasági vezető által 

szignált fordítást kell mellékelni. 

 

A kiküldetési költségeket a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás c. nyomtatványhoz (20. sz. 

melléklet) B. 7300-260 R. Sz. csatolt bizonylatok alapján a hazatéréstől számított 15 napon belül el kell 

elszámolni. Az úti elszámolásban a külföldön felmerült költségeket abban a pénznemben kell feltüntetni, 

amelyben azok felmerültek. 

Ha a költségtérítés összege magasabb, mint a felvett előleg, akkor a kiküldött a különbözet összegét 

utólagos kifizetésként, forintban kérheti. Amennyiben a költségtérítés összege alacsonyabb a felvett előleg 

összegénél, akkor a különbözetet forintban kell visszafizetni. 

A költségek forintra történő átszámítása a kiadás felmerülését megelőző hónap 15. napján érvényes MNB 

devizaárfolyamon történik. Ez alól kivételt képez, ha az adott külföldi pénznemben kifizetett összegről, 

bármely pénzintézet által kiállított valutavásárlási bizonylattal rendelkezik az elszámolásra kötelezett, mert 

ekkor a bizonylaton szereplő árfolyamot alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. 

A külföldön eltöltött idő és költségek szükségességét a kiutazást engedélyező igazolja. 

Fenti rendelkezésektől eltérni nem lehet, ezért a számlához kötött költségek számla leadása nélküli 

elszámolása nem engedélyezhető, illetve engedély alapján sem számolhatók el. 

Hivatalos egyetemi kiküldetés esetén a kiutazó, a hazaérkezést követő 15 napon belül úti jelentést 

köteles készíteni. Az úti jelentést az engedélyezőhöz kell benyújtani. 

Amennyiben a külföldi kiküldetés során VIP kártya használatára kerül sor, az elszámoláskor a külföldi 
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kiküldetésre vonatkozó szabályok az irányadók. 

Az elszámolási kötelezettség elmulasztásának következményei: a kiutazó részére a mulasztást követő 5 

naptári évig előleg nem adható, a hazaérkezést követő 30 napos határidő be nem tartása esetén a 

kamatkedvezmény a munkavállaló adóköteles jövedelmévé válik és, ha az elszámolás az utazás évében 

részben sem történik meg, vagy nem teljes egészében, az előleg teljes, illetve az el nem számolt része a 

kiutazó adóköteles jövedelmévé válik. 

 

3. Szociális juttatások  

A Kollektív Szerződésben meghatározott adható szociális juttatások – kiegészítő étkezési utalvány, üdülési 

csekk, utalvány formájú iskolakezdési támogatási, kultúra, internet és ajándék utalvány – adományozására a 

szervezeti egységek központi jóváhagyást és központi beszerzést követően jogosultak. 

Az eljárásrend a következő: 

1. A szervezeti egység vezetője és gazdasági vezetője által aláírt, forrás megjelölésével ellátott igényt a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósághoz kell beküldeni fedezet ellenőrzés és jóváhagyás céljából. 

2. A Kontrolling Igazgatóság elvégzi a keretlekötést. 

3. A Pénzügyi Igazgatóság Bérosztálya (továbbiakban Bérosztály) lebonyolítja a megrendelést és a 

negyedéves étkezési utalványokkal azonosan, intézkedik az utalványok kiosztásáról. 

A jóváhagyott és keretlekötést is tartalmazó igények Bérosztályra történő beérkezi határideje minden 

hónap 15. napja. 

Az utalványok kiosztása a beérkezés hónapját követő illetmény kifizetéssel egyidejűleg történik. 15-e utáni 

beérkezés esetén egy hónappal később kerül sor a kiosztásra. 

Kivételt képez az iskolakezdési támogatási utalvány, amelynek Bérosztályra történő legkorábbi beérkezési 

határideje június 15. napja és a legkésőbbi október 5. napja. Október 5-e után beérkezett igények alapján 

megrendelés már nem teljesíthető. 

 

 

IV. SZÁMLÁZÁS RENDJE 

Az Egyetem a külső megrendelések, szolgáltatások, szerződések alapján végzett tevékenységeket a 

szerződésben rögzített módon előre, ennek hiányában a készpénzfizetési számla esetén azonnal, 

átutalásnál a teljesítési időpontot követő 3 munkanapon belül köteles számlázni. A számlázást, a 

szolgáltatást végző gazdasági szervezet végzi, az SAP rendszer szabályai szerint. 

A számla kötelező adatait, - amelyet az Áfa. 169. § ír elő - az SAP rendszerből kell előállítani.  

A jogszabály tartalmuk miatt megkülönböztet számlát és egyszerűsített számlát, azonban az egyetemen 

belüli kezelés szempontjából a továbbiakban a számla fogalmat használjuk. 

A számlát, a Számv. tv. és az SAP rendszer előírásai szerint kell kezelni. A Számv. tv. számviteli 

bizonylatokról szóló 165-169. §-a kimondja, hogy a bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, 

megbízhatónak és helytállónak kell lennie, és legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kell 
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olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján, visszakereshető módon megőrizni. Ez a 

megőrzési kötelezettség természetesen a szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik. 

A téves bejegyzéseket áthúzással és a helyes beírásával lehet kiigazítani, helyesbíteni, annak egyidejű 

ellenjegyzése (hitelesítése) mellett.  

Azokban az esetekben, amikor a bizonylat (pénztári v. banki) funkcionális szerepe miatt, nem javítható, 

vagy a javítás már olyan nagymértékű, hogy a bizonylatokkal szemben támasztott hitelesség, megbízhatóság, 

helytállóság és világosság már nem biztosítható, akkor azt rontott példányként kell kezelni, s helyette új 

bizonylatot kell kiállítani, a rontott bizonylatot áthúzással érvényteleníteni kell. 

Az SAP rendszerben sztornó bizonylatot csak nyitott állapotú, pénzügyileg nem teljesült számlára 

vonatkozóan lehet létrehozni. A befizetésre került számlát sztornózni kizárólag a Pénzügyi Igazgatóság 

engedélyével és jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján lehet. 

A számlában feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. 

Ha a számla kibocsátását követően az adóalany az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához 

szükséges tételeket módosítja, vagy az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani, erről helyesbítő számlát 

köteles kibocsátani, amelynek tartalmaznia kell, a helyesbítés tényére utaló jelzést, az eredeti számla, 

egyszerűsített számla azonosításához szükséges adatokat, és a módosításnak megfelelő új tételeket. 

A helyesbítéshez a vevő hozzájárulása nem kell, a számlát befogadó vevő a helyesbítést abban a bevallásban 

számolhatja el, amelyik időszakban a helyesbítés megtörtént. A helyesbítést végző adóalany csak akkor élhet 

ezzel a lehetőséggel, ha a számlahelyesbítés az adó összegének csökkenését eredményezi, ellenkező esetben 

az eredeti bizonylat alapján beadott bevallása önrevíziójára kényszerül.  

Az Egyetem szervezeti egységei által az SAP rendszerben kiállított számlák 3 példányban készülnek, 

amelyből két példány a szervezeti egységnél jelenik meg, egy példány a Pénzügyi Igazgatóságon üzembe 

helyezett hálózati nyomtatón kerül kinyomtatásra. 

Pénz-, számla-, támogatáskezeléssel foglalkozó gazdasági vezetők, ügyintézők kötelesek a Megismerési 

nyilatkozatot (23. sz. melléklet) 2 eredeti példányban kitölteni és egy példányt a Pénzügyi Igazgatóságra 

beküldeni. 

 

 

V. SZAKKÉPZÉS - FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA, 

FELHASZNÁLÁSA 

 

Fejlesztési támogatás célhoz kötött felhasználása 

Az Szht. 4. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás: 

 a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése céljából 

tárgyieszköz-beszerzésre, 

 maximum 15 százaléka a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló, 

fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására, 



 42 

 maximum 5 százaléka szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz fejlesztésre, 

valamint az elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók 

akkreditált továbbképzésére használható fel. 

 

Gyakorlati képzések 

Az Szht. 1. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlati 

képzésnek az Ftv.-ben szabályozott felsőfokú szakképzés és a 289/2005. Korm. r.-ben meghatározott 

gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés minősül. 

A 289/2005. Korm. r. 1. és 2. számú melléklete szerinti, szakképzési hozzájárulásra kötelezettektől 

fejlesztési támogatás átvételére jogosító gyakorlatigényes alapképzési szakok a következők: 

Az Egyetemen is felmerülő, ciklusokra bontott, osztott gyakorlatigényes alapképzési szakok: 

 ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal), 

 egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal), 

 egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus- 

szakirányokkal), 

 orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvos diagnosztikai laboratóriumi 

analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria 

szakirányokkal). 

Egységes, osztatlan gyakorlatigényes alapképzési szakként megjelölt képzések: 

 általános orvos, 

 fogorvos, 

 gyógyszerész. 

 

A támogatás fogadható összege, a fejlesztési megállapodás létesítése és az aláírás rendje 

A támogatás fogadható összege 

Az Szht. 7. § (4) bekezdése szerint a fejlesztési támogatás mértéke nem haladhatja meg az Egyetem által 

szervezett, államilag finanszírozott, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő 

hallgatónként – a tárgyi eszköz átadása kivételével – a költségvetési törvényben meghatározott, a 

szakképzési évfolyamon történő szakmai gyakorlati képzésre megállapított közoktatási kiegészítő 

hozzájárulás fajlagos összegének a kétszeresét.  

Az államilag támogatott hallgatók kari szintű és évfolyamonkénti létszámára a Dékáni Hivatalok által 

megadott adatok az irányadók. 

A fogadható összeg feletti részt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: 

NSZFI) Munkaerőpiaci Alap előirányzat-felhasználási keretszámlára (a továbbiakban: NSZFI-MPA 

számla) kell átutalni, és kamatot is kell utána fizetni. 
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Fejlesztési megállapodás létesítése 

Az Szht. 4/A. § (2) bekezdésében előírtak szerint a fejlesztési támogatás nyújtásáról, az ott meghatározott 

kötelező adattartalommal, ún. fejlesztési megállapodást kell kötni. 

A fejlesztési megállapodás jogszabály szerinti kötelező és egyben minimális tartalmi elemeit a szabályzat 

22. számú mellékletét képező iratminta tartalmazza. 

A megállapodás a támogatást nyújtó szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet (a 

továbbiakban: támogató) igényeinek megfelelően bővíthető és alakítható, de a melléklet szerinti elemeket 

minden esetben tartalmaznia kell. 

A megállapodás csak valamennyi aláírással érvényes és a támogató igénye szerinti példányban, továbbá 

annyi példányban kell elkészíteni, hogy 1 eredeti példány a szervezeti egységnél maradjon, 1 eredeti 

példány a Pénzügyi Igazgatóság Támogatás Koordinációs Csoportja (a továbbiakban: Támogatás 

Koordinációs Csoport) részére is átadásra kerülhessen. 

 

Az aláírás rendje   

1. A támogató és a szervezeti egység vezetője által aláírt megállapodás valamennyi példányát a 

Támogatás Koordinációs Csoporthoz kell eljuttatni. 

2. A Támogatás Koordinációs Csoport – ellenőrzést követően – szolgálati úton továbbítja (értékhatártól 

függően a kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltaknak megfelelően) a megállapodás példányait 

rektori aláírásra, amennyiben rektori aláírást igényel. 

A támogatóhoz – a támogató igénye szerinti példányban – a szervezeti egység juttatja el a megállapodást, és 

1 példányt a saját nyilvántartásában kell elhelyeznie. 

A hiányos aláírás miatt érvénytelen megállapodás alapján érkezett támogatás esetén – ha a szervezeti egység 

a hiányt a Pénzügyi Igazgatóság felhívására 15 napon belül nem pótolja –, a támogatás teljes összegét vissza 

kell utalni a támogató számlájára. 

 

A fejlesztési támogatás fogadása, felhasználása és elkülönített nyilvántartása 

A fejlesztési támogatás fogadása 

Fő szabályként a fejlesztési támogatás csak a jogszabályi és az egyetemi előírásoknak megfelelő, 

valamennyi aláírást tartalmazó 1 eredeti megállapodás Támogatás Koordinációs Csoporthoz érkezésével 

egyidejűleg, vagy azt követően fogadható be. 

Ettől eltérően a Pénzügyi Igazgatóság a megállapodás beküldését megelőzően, illetve az előírásoknak 

nem megfelelő megállapodás alapján érkezett összeg esetén 15 napos hiánypótlási határidővel 

beazonosítási felhívást tesz közzé a SAP Hírek között. A határidő eredménytelensége azzal a 

következménnyel jár, hogy a beazonosítatlan támogatás összege visszautalásra kerül. 

 

A fejlesztési támogatás felhasználása 

A fejlesztési támogatás kizárólag a fogadására jogosító képzéshez kötötten, az Szht. 4. § (5) és (6) 

bekezdésében meghatározott, az első oldalon, „Fejlesztési támogatás célhoz kötött felhasználása” cím 

alatt ismertetett körben és arányok szerint használható fel. A jogszabályban meghatározottól eltérő, 
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szabálytalan felhasználás esetén a teljes összeget be kell fizetni az NSZFI-MPA számlára a jogosulatlan 

időszakra vonatkozó késedelmi kamattal együtt. 

A fejlesztési támogatás felhasználásának határideje a befogadás évét követő év december 31. napja. 

A felhasználási határidőig fel nem használt, illetve az azt követően felhasznált összegeket – a szabálytalan 

felhasználással azonosan – a késedelmi kamattal együtt 30 napon belüli be kell fizetni az NSZFI-MPA 

számlára. Szabálytalan felhasználás, illetve, a felhasználási határidő be nem tartása miatti fizetési 

kötelezettség összege a szervezeti egység keretét terheli. 

A Pénzügyi Igazgatóság hivatalból intézkedik az NSZFI-MPA számlára történő átutalás iránt. 

 

A fejlesztési támogatás elkülönített nyilvántartása 

A fejlesztési támogatásokat a szervezeti egységeknek az alábbiak szerint nyilván kell tartani. 

A szervezeti egységeknek a megállapodások 1-1 eredeti példányát és a felhasználásról kiállított számlák 

másolatait – a leltári számok feltüntetésével –, a Fejlesztési megállapodás felhasználásához kapcsolódó 

valamennyi dokumentumokat, így különösen a megállapodás szerinti felhasználásról készített 

beszámolót, felhasználási évenként elkülönítetten kell elhelyezniük és megőrizniük papír alapon és 

elektronikusan is. 

Ezen túlmenően a támogatások összegét és felhasználását az NSZFI honlapjáról is letölthető Excel 

táblázaton megállapodásonként külön-külön, valamint szervezeti egységenként összesítetten is nyilván 

kell tartani, és folyamatosan vezetni kell. (Az NSZFI honlapján található táblázat az irányadó, eltérés 

esetén ezért azt kell használni.) A felhasználási évet követően a megállapodásonkénti táblázat papíralapú 

példányát a többi dokumentummal együtt kell megőrizni. Az őrzési kötelezettség időtartama 10 év. 

 

Közzétételi és adatszolgáltatási kötelezettség 

Közzétételi kötelezettség 

Az SZMM 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a kapott fejlesztési támogatást (a támogatás tényének, 

a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének 

megjelölésével) nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig az Egyetem honlapján, 

és a tárgyévet követő második év január 31. napjáig a honlapon kell tartani. 

A közzététel a Pénzügyi Igazgatóság feladata és a Támogatás Koordinációs Csoporthoz beküldött 

megállapodások alapján, összesítetten történik. 

Az Egyetem honlapján (www.sote.hu) a közzététel helye „AZ EGYETEMRŐL” cím alatti, „Közérdekű 

adatok” között. 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

Az SZMM 17. § (7) bekezdése szerint minden év március 15. napjáig egyetemi szinten összesített 

adatokat kell szolgáltatni az NSZFI részére. 

A határidő betartása végett a szervezeti egységeknek az egész évre vonatkozó, összesített adatokat 

elektronikusan és papíron is – minden év február 15. napjáig kell beküldeniük a Támogatás 

Koordinációs Csoporthoz. 

Az SZMM 17. § (8) bekezdése értelmében az Egyetem csak abban az esetben köthet a tárgyévre 

http://www.sote.hu/
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fejlesztési megállapodást, ha közzétételi és az NSZFI felé az éves adatszolgáltatási kötelezettségének 

eleget tett.  

 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa ……………sz. határozatával elfogadott Pénzkezelési szabályzat 2011. 

július 1. napjával lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg érvényér veszti a 76/2010. (VII. 1.) sz. Pénzkezelési szabályzat, a 109/2010. (XII. 16.) sz. 

Pénzkezelési szabályzatmódosítás, továbbá a 8225/2009. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás a Szerződés-

nyilvántartási rendszer használatához kapcsolódó feladatok ellátásáról, a GMF/PÜI 1439/2010. sz. 

Tájékoztató a tárgyi eszközök üzembe helyezésének dokumentálásáról, a GMF/T/611/2010. sz. Körlevél a 

szakképzés-fejlesztési támogatás fogadásáról és felhasználásáról, és a GMF/PÜI/584/2011. sz. Tájékoztató a 

számlák kezelésének módosításáról. 

A Szenátus felhatalmazza a gazdasági főigazgatót, hogy a szabályzatot érintő jogszabályváltozásokról, vagy 

az informatikai rendszerben bekövetkező lényeges változásról az egységes végrehajtás érdekében körlevelet 

adjon ki, ezzel biztosítva a szabályos, folyamatos pénzgazdálkodást. 

A gazdasági főigazgatónak, ha a változások nagymértékben, és érdemben módosítják a jelenlegi szabályzat 

tartalmát, kezdeményeznie kell a szabályzat módosítását. 

 

Budapest, 2011. június 30. 

 Dr. Tulassay Tivadar s.k. 

rektor 
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MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ PÉNZTÁRAK 

Megnevezés / Cím/  Nyitva tartás                      Napi zárásnál megengedett  legmagasabb készpénz érték  

Főpénztár           8 millió Ft 

Budapest, VIII, Üllői út 26.  

hétfőtől- csütörtökig: 8 - 14 h 

pénteken:                   8 - 12  h 

_________________________________________________________________________________

Házipénztár  TF        1,5 millió Ft 

Budapest, XII. Alkotás utca 44.  

hétfő:                         13 – 15.30 h 

kedd:                             -  

szerda:                           - 

csütörtök:                    9 – 11.30 h 

péntek:                           - 

_________________________________________________________________________________

Házipénztár  ETK        1,5 millió Ft 

Budapest, VIII. Vas u. 17. fsz.23 

hétfő:                        14 - 15 h  

kedd:                        11 - 12 h 

szerda:                      14 - 15 h 

csütörtök:                 11 - 12 h  

péntek:                          - 

_________________________________________________________________________________ 

Házipénztár  KUT        1,5 millió Ft 

Budapest, XII. Kútvölgyi út 4. sz.   

hétfő:                         8 – 12 h és 13 – 14,30 h 

kedd:                         8 – 12 h és 13 – 14,30 h 

szerda:                       8 – 12 h és 13 – 14,30 h 

csütörtök:                  8 – 12 h és 13 – 14 h 

péntek:                      8 -  11 h és 12 – 12,45 h 

amely időpontokon a KUT gazdasági igazgatója az ellátandó feladat érdekében jogosult módosítani. 

_______________________________________________________________________________ 

Házipénztár EOK                                                                                          1 millió Ft 

 Budapest IX., Tűzoltó u. 37-47. 

 hétfőtől-péntekig:                       9 - 15 h 

____________________________________________________________________ 



 

 

Házipénztár NET                                                                                          1 millió Ft 

 Budapest IX. Nagyvárad tér 4. 

 hétfőtől-csütörtökig:                   9 - 15 h 

pénteken:                                  10 - 12 h 

____________________________________________________________________ 

  

A másodkulcsok elhelyezése: az Egészségtudományi Karon, a Testnevelési és Sporttudományi 

Karon, és a Kútvölgyi Klinikai Tömbben a gazdasági igazgatónál, EOK és NET esetében a Gazdasági 

Irodában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. sz. melléklet 

 

M EGB Í ZÁ S  

Készpénz ellátmány kezelésére, helyettesítésre, ellenőrzésre 

 

A készpénz ellátmány kezelésével, a kezelő személy távollétében a helyettesítéssel, valamint a 

pénzkezelés ellenőrzésével és a „napi pénztárjelentésen” az aláírási jogosultsággal a következő 

közalkalmazottakat bízom meg. 

 

Megbízott személyek Aláírás minta 

Neve beosztása teljes név szignó 

Ellátmány-

kezelő     

Helyettes     

Ellenőr     

 

 

Budapest, 201.......év …………………….hó …………….nap 

       …………………………………………… 

 

Kapják: 

- ellátmánykezelő 

- helyettes 

- ellenőr 

- szervezeti egység irattár 

- Pénzügyi Igazgatóság 

 



………………………………………….               3. sz. melléklet 

szervezeti egység megnevezése, kódja 

 

Pénztári kazetta / lemezszekrény / páncélszekrény* kulcsának nyilvántartása 

 

 

Sorszám A kulcs 

megnevezése 

A kulcs 

átadójának neve 

A kulcs 

átvevőjének neve 

A kulcs átvételének 

oka 

A kulcs átvételének 

ideje, nap, óra, perc 

Az átvétel igazolása 

(gazdasági vezető 

vagy pénztárellenőr 

részéről) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

A nyilvántartást tárolóegységenként kell vezetni. 

*nem kívánt részt törlendő 



 4. számú melléklet 

Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 

Készült: 201…… év ………………………………hó ……….napján a Semmelweis 

Egyetem……………………………………………………………………………………..szervezeti 

egysége pénztárhelyiségében. 

 

Jelen vannak: ………………….……………………………… átadó 

  ………………….……………………………… átvevő 

  ………………….………………………………. pénztárellenőr 

Jelenlévők megállapítják, hogy átadáskor az alábbi pénzeszközök, illetve egyéb értékcikkek találhatók 

a pénztárban. 

 

1. Pénzkészlet 

………………………. db 20.000,- Ft összesen: ……………………………………....Ft 

………………………. db 10.000,- Ft összesen: ………………………………………Ft 

………………………. db   5.000,- Ft összesen: …………………………………..…..Ft 

………………………. db   2.000,- Ft összesen: ………………………………..……..Ft 

………………………. db   1.000,- Ft összesen: ……………………………..………..Ft 

………………………. db      500,- Ft összesen: …………………………..…………..Ft 

………………………. db      200,- Ft összesen: ………………………..……………..Ft 

………………………. db      100,- Ft összesen: ……………………..………………..Ft 

………………………. db        50,- Ft összesen: …………………..…………………..Ft 

………………………. db        20,- Ft összesen: ………………………………..……..Ft 

………………………. db        10,- Ft összesen: ……………………………..………..Ft 

………………………. db          5,- Ft összesen: …………………………..…………..Ft 

 

Összesen:          ……………………………………... Ft 

azaz ………………………………. forint 

 



 

 

2. Értékcikkek, a következők szerint: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Egyéb átadásra kerülő bizonylatok 

 időszaki pénztárjelentés (-tól –ig) 

 kiadási bizonylat (-tól –ig) sorszáma 

 bevételi bizonylat (-tól –ig) sorszáma 

 készpénzfelvételi utalvány (-tól –ig) tömbök 

 fizetési számla (-tól –ig) 

 készpénzigénylés elszámolásra (-tól –ig) 

 készpénzigénylés üzemanyag előlegre (-tól –ig) 

 üzemanyag előleg elszámolás (-tól –ig) 

 felvásárlási jegy (-tól –ig) 

 nyugta (-tól –ig) 

 számlatömb vagy számlagarnitúra (-tól –ig) 

 

Átvevő igazolja, hogy a kezelésre átvett szigorú számadású nyomtatványok a szintén átvett analitikus 

nyilvántartással megegyeznek. 

 

Jelenlévők tényleges számlálás alapján megállapítják, hogy a házipénztárban található készpénz 

mennyiség …………………….. Ft, azaz ……………………………………….. forint / (címletenkénti 

felsorolást lásd a pénztárjelentésben is), a pénztárjelentésben rögzített egyenleggel megegyezik. 

 

Átvevő ……………………………………… pénztáros a jegyzőkönyv alapján ideiglenes / végleges 

jelleggel a mai naptól a pénztári tevékenységet teljes anyagi felelősséggel átveszi. 

 

 



 

kmf. 

 

 

………………………………………..        ……………………………………….. 

                           átadó          pénztárellenőr 

 

 

………………………………………..        ……………………………………….. 

   átvevő                              gazdasági vezető 

 

 

 

 

 



 

…………………………………………..             5. sz. melléklet 

szervezeti egység megnevezése, kódja 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

(pénztáros, pénztáros helyettes, pénzkezelő részére) 

 

 

Alulírott, …………………………………………………..a Semmelweis Egyetem fenti szervezeti 

egységének közalkalmazottja,. tudomásul veszem, hogy a kezelésemre bízott pénz és értéktárgyak 

tekintetében teljes anyagi felelősség terhel. 

 

Budapest, …………………..201……év …………………hó ………..nap 

 

………………………………………… 

aláírás 

………………………………………… 

lakcím 

………………………………………… 

szem. ig. szám 

Tanú 1. 

Név: …………………………………………………. 

Lakcím: ……………………………………………… 

Szem. ig. szám: ………………………………………. 

Tanú 2. 

Név…………………………………….…………….. 

Lakcim………………………………………………. 

Szem. ig. szám:……………………………………… 

 

 

 



 

Semmelweis Egyetem                       6. sz. melléklet 

 

Jegyzőkönyv 

(hamis pénz befizetésének esetére) 

 

 

Felvéve: 201…év ………………………hó ……………………napján a Semmelweis Egyetem 

.…………………………………………….………………………… házipénztár helyiségében. 

 

Jelen vannak: ………………….…………………………………………. befizető 

 

   ………………….…………………………………. pénztáros 

 

   ………………….………………………………….. ellenőr 

 

Tárgy: hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy /érme/ visszatartása. 

 

A mai napon megjelent pénztárunknál 

………………………………………………………………………… 

foglalkozása:…………………………lakcíme:…………………………………………………város 

/község ……………………….………u.…………szám.  

Személyi igazolvány 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/ 201……… év …………………………. hó 

………..-n …………………………………………….nevű egyéntől kapta 

………………..……………………városban /községben/. 

 

A fenti bankjegyet /érmét/ visszatartottuk, amelynek átvételét elismerjük és jegyzőkönyv egy 

példányának a befizető részére történő átadásával igazoljuk. 



 

 

 

kmf. 

……………………………………   …………………………………… 

pénztáros     pénztárellenőr 

 

 

……………………………………… 

befizető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semmelweis Egyetem                                                                             7. sz. melléklet

  

Jegyzőkönyv 

(pénztári eltérés esetére) 

 

Felvéve: 201…év ……………………………..hó ……………………napján a 

………………………………………………………...……………………házipénztár helyiségében. 

Jelen vannak: ………………….……………………………….. pénztáros 

 

  ………………….………………………………. pénztár ellenőr 

 

  ………………….………………………………. gazdasági vezető 

 

Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közti eltérés 

kivizsgálása. 

A mai napi pénztárzárlat után 

…………………………………Ft, azaz …………………………………..forint többlet*, illetve 

……………………………..Ft, azaz ……………………………….forint hiány* keletkezett, 

amelynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani. 

Fentiek miatt a pénztáros 

 a többletet a ………………………számú bizonylaton bevételezte*, 

 a hiányt e jegyzőkönyv alapján befizette* a házipénztárba. 

kmf. 

……………………………………   …………………………………… 

pénztáros     pénztárellenőr 

……………………………………… 

gazdasági vezető 

 

 



 

……………………………………………..         8. sz. melléklet 

szervezeti egység megnevezése 

 

 

Meghatalmazás készpénzfelvételre 

(visszavonásig érvényes) 

 

Meghatalmazom (név, beosztás)……………………………………………………………………… 

…………………………………t, egyetemi közalkalmazottat, hogy a fenti szervezeti egység részére 

szóló pénzkiutalásokat a Semmelweis Egyetem Főpénztárából felvegye. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Budapest, 201... ………………………….. 

 

       …………………………………………….. 

         meghatalmazó 

           szervezeti egység vezetője  

 

Tanú 1. 

Név: ………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………….. 

Szem. ig. szám: …………………………………….. 

 

Tanú 2. 

Név…………………………………………………. 

Lakcím……………………………………………… 

Szem. ig. szám:……………………………………… 

 

 

 



 

 

Belföldi kiküldetési rendelvény                                    9. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

vidékről munkába járás utazási költségtérítéséhez 

 

 

A nyilatkozatot adó közalkalmazott 

 

neve: ……………………………………………………………………………………. 

lakcíme: ………………………………………………………………………………… 

adóazonosító jele:  

 

 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. 

§-ában foglalt kötelezettség alapján – amely szerint a munkavállaló a munkába járás címén járó 

utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási 

helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről 

történik-e – nyilatkozom, hogy 

 

1. a lakóhelyem: ……………………………………………………………………………………… 

 

2. a tartózkodási helyem: ……………………………………………………………………….......... 

 

3. a napi munkába járás a lakóhelyemről/tartózkodási* helyemről történik 

 

Tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok arra, hogy változás esetén 3 munkanapon belül új 

nyilatkozatot teszek. 

 

Budapest, 201.... ………………………………… 

 

 

………………………………….………... 

közalkalmazott 

* A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

 

 



 

 

11. sz. melléklet 

……………………………….………. □□□□□□□-□□□□□ 

szervezeti egység megnevezése, költséghely és alap kódja 

 

IGAZOLÁS 

a vidékről munkába járás kilométerenkénti 9 forint összegű utazási költségtérítésre jogosultságról 

 

Költségtérítésre jogosult közalkalmazottak 

SAP törzsszáma neve 

  

  

  

  

  

  

 

Igazolom, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet 4-5. §-ában* és az Szja. 25. §-ában foglaltak alapján a fent megnevezett munkatársaim részére 

kilométerenként 9 forint összegű, adómentes utazási költségtérítés jár. 

Budapest, 201.... ………………………………… 

 

………………………………….………... 

szervezeti egység vezetője 

 

______________________________________________________________________________ 

* 4. § A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás 

költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő – 3 §-ban (közösségi 

közlekedés esetei) nem említett – térítés akkor jár, ha 

a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen 

közösségi közlekedés; 

b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a 

közösségi közlekedést (hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi 

vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt 

meghaladja); 



 

c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 

kormányrendelet – 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendlelet – szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem 

képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha munkavállaló 

munkába járását az Mt. 139. § (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja. 

(Mt. szerinti közeli hozzátartozók: házastárs, egyenes ágbeli rokon, házastárs egyenes ágbeli rokona, 

örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő, testvér, élettárs). 

5. § A munkáltató a 4. § c) pontjában említett munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül 

történő munkába járást is vidékről munkába járásnak minősíteni. 



 

12. sz. melléklet 

…………………………………………… 

 szervezeti egység megnevezése          2 eredeti példányban beküldendő! 

JEGY és BÉRLET 

elszámolása a VIDÉKRŐL munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelete alapján 

 

név adóazonosító jel honnan-hová 

utazik 

számla száma térítés összege 

(86%) 

     

     

     

     

     

     

összesen  

 

Budapest, 200………………………………… 

Ph. 

…………………………………………………   

gazdasági vezető/ügyintéző 



 

13. sz. melléklet 

…………………………………………… 

 szervezeti egység megnevezése          2 eredeti példányban beküldendő! 

GÉPJÁRMŰVEL 

VIDÉKRŐL munkába járással kapcsolatos, 9 Ft/km alapulvételével meghatározott utazási költség elszámolása 

 

név adóazonosító jel honnan-hová utazik engedély száma térítés összege 

     

     

     

     

     

     

összesen  

 

Budapest, 200………………………………… 

Ph. 

……………………………………………………. 

gazdasági vezető/ügyintéző                                                  Csatolni kell az elszámolás alapjául szolgáló útnyilvántartást és az engedély másolatát. 



 

14. sz. melléklet 

……………………………….………. □□□□□□□-□□□□□ 

szervezeti egység megnevezése, költséghely és alap kódja 

 

ÚTNYILVÁNTARTÁS 

vidékről gépjárművel történő napi munkába járásról/hazautazásról* 

 

Igazolom, hogy ……………………………………………………………...……. közalkalmazott 201.... 

…………..…………… hónapban napi munkába járás/hazautazás* utazási költségtérítés címén a 

következők szerinti díjazásra jogosult: 

1. ………..…………………………….……. – Budapest, lakóhely/tartózkodási hely* és 

munkahely közötti, közforgalmi úton mért oda-vissza távolság: …………. km. 

2. Ledolgozott napok/hazautazások* száma: ……………. 

3. Térítési díj összege 

a) napi munkába járás esetén 9 Ft/km alapulvételével**: …………..…………..……...…… Ft, azaz 

………………………………………………………………………..…………. forint. 

b) hazautazás esetén heti egy alkalom alapulvételével …………..…………..……...……… Ft, azaz 

…………………………....…………………………………………………………... forint, de 

legfeljebb 30 000 Ft/hó, azaz harmincezer forint/hó. 

Budapest, 201.... ………………………………… 

 

Ph. 

 

………………………………….………... 

gazdasági vezető/ügyintéző 

 

  *  A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

** Saját (házastárs) gépjárművel történő munkába járásra tekintettel járó kötelező jellegű költségtérítés 

eseteit a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza. 

 



 

15. sz. melléklet 

…………………………………………….□□□□□□□-□□□□□ 

szervezeti egység megnevezése, költséghely és alap kódja    Igazoló bélyegzővel ellátva, 2 eredeti példányban beküldendő! 

BUDAPESTI BÉRLETEK ELSZÁMOLÁS NEM NYUGDÍJAS közalkalmazottak részére 

SAP törzsszám név adóazonosító jel munkakör számla száma térítés összege 

      

      

      

      

      

      

      

összesen  

 

Budapest, 201.... ………………………………… 

P. H. 

……………………………………………………. 

                    gazdasági vezető/ügyintéző



16. sz. melléklet 

……………………………….………. □□□□□□□-□□□□□ 

szervezeti egység megnevezése, költséghely és alap kódja    Igazoló bélyegzővel ellátva, 2 eredeti példányban beküldendő! 

 

BUDAPESTI BÉRLETEK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS közalkalmazottak részére 

FIGYELMEZTETÉS: a térítés összege a közalkalmazott jövedelme, amely után meg kell fizetnie az adót és a járulékokat is! 

 

SAP törzsszám név adóazonosító jel munkakör számla száma térítés összege 

      

      

      

      

      

összesen  

Budapest, 201.... ………………………………… 

P. H. 

……………………………………………………. 

gazdasági vezető/ügyintéző 



 

17. sz. melléklet 

……………………………….………. □□□□□□□-□□□□□ 

szervezeti egység megnevezése, költséghely és alap kódja   Igazoló bélyegzővel ellátva, a Házipénztáron keresztül számolandó el! 

 

BUDAPESTI JEGYEK (gyűjtő) ELSZÁMOLÁSA 

 

név munkakör számla száma térítés összege 

    

    

    

    

    

összesen  

 

Budapest, 201.... ………………………………… 

P. H. 

………………………………………………… 

gazdasági vezető/ügyintéző 



 

18. sz. melléklet 

 

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS ENGEDÉLYEZÉSE 

 

 

A kiutazó 

 neve:…………………………………………………, belső telefonszáma:………………… 

 munkahelye:...………………………………………., beosztása:…………………………... 

A kiutazás 

 helye (ország/város):………………………………………………………………………… 

 ideje:………………………………………………........................, összesen …………. nap 

 módja:………………………………………………………………………………………... 

A rendezvény megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Várható költségek   devizában    forintban 

 napidíj:   ……………………………  …………………………… 

 szállás költség:  ……………………………  …………………………… 

 részvételi díj:  ……………………………  …………………………… 

 utazási költség:  ……………………………  …………………………… 

 egyéb dologi költség: ……………………………  …………………………… 

 összesen:   …………………………… 

 …………………………… 

 

Megjegyzés:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 



 

…………………………………………………………………………………………………... 

A forint-fedezet forrása: 

………………………………………, témavezető ellenjegyzése:…………………………....... 

 

Budapest, 201…………………………. 

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 

     gazdasági vezető/ügyintéző      utazó 

 

A kiutazást engedélyezem. 

 

Budapest, 201…………………………. 

 

………………………………….. 

        Engedélyező 

 



 

 

19. sz. melléklet 

 

Külföldi utakra vonatkozó  

ÚTNYILVÁNTARTÁS 

 

Utazó 

 neve:…………………………………………………………………………………………. 

 munkahelye:…………………………………………………………………………………. 

Utazás 

 helye:……………………………………………………………………................................ 

 ideje:…………………………………………………………………………………………. 

 

Gépjármű 

 típusa:………………………………………………………………………………………... 

 rendszáma:…………………………………………………………………………………… 

 CASCO kötvény száma:……………………………………………………………………... 

 motor (cm³):………………………………………………………………………………….. 

Üzemanyag típusa:  ESZ-95 Gázolaj Keverék 

 

Útvonal (országonként - km feltűntetéssel): 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



 

 

Budapest, 201………………………… 

 

       ………………………………….. 

         utazó 

 

Nyilatkozat Casco kötvény hiányában: 

Kár esetén minden anyagi felelősséget vállalok. 

 

………………………………….. 

         utazó 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. sz. melléklet 

 

 



 

 

 

 



 

Semmelweis Egyetem                                                                                       21. sz. melléklet 

Üzembe helyezési jegyzőkönyv 

Készült:   

Tárgy: Nagy értékű tárgyi eszköz üzembe helyezése 

A tárgyi eszköz megnevezése:  .................................................................... 

A tárgyi eszköz típusa: .................................................................... 

A tárgyi eszköz gyártási száma: .................................................................... 

Beszerzésre vonatkozó adatok: 

A szállító megnevezése:  .................................................................... 

A számla száma:  .................................................................... 

A számla kelte: .................................................................... 

Átvétel kelte: .................................................................... 

Számla szerinti ár: .................................................................... 

Üzembe helyezésre vonatkozó adatok: 

Aktiválásra kerülő érték: .................................................................... 

Üzembe helyezés kelte: .................................................................... 

Terv szerinti értékcsökkenési leírásra vonatkozó adatok: 

Értékcsökkenési leírás kezdete: .................................................................... 

Értékcsökkenési leírás kulcsa, hasznos időtartam:  ............................. 

Maradványérték: .................................................................... 

Kelt: ………………………………. 

 

………………………… ……………………. ……………………. 

Tárgyi eszköz használója Felelős számadó Üzembe helyező 

 



 

22. sz. melléklet 

 

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely a szakképzési hozzájárulás és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 

LXXXVI. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet alapján – 

figyelemmel a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényre, valamint a felsőoktatási alap- és 

mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendeletre – 

a fejlesztési támogatás átadása és annak felhasználása tárgyában létrejött 

 

egyrészről a Semmelweis Egyetem (szervezeti egység neve: ………………………………...) 

székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

képviseli: dr. Tulassay Tivadar rektor 

adószám: 15329808-2-42 

bankszámlaszám: 10032000-00282819-00000000 

statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01 

OM azonosító: 

költséghely: 

kapcsolattartó (név, elérhetőség): 

továbbiakban Támogatott, 

 

másrészről a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet 

név: 

székhely: 

képviseli: 

adószám: 

bankszámlaszám: 

statisztikai számjel: 

cégjegyzékszám: 

kapcsolattartó: 

továbbiakban Támogató 

 



 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Támogató az említett törvény 4. § (5) bekezdése alapján – fejlesztési támogatásra – szakképzési 

hozzájárulási kötelezettségét a 4. pont szerinti mértékben a támogatott javára teljesíti. 

 

2. A támogatott szakmacsoport, szak, szakképesítés megnevezése (a továbbiakban: gyakorlati 

képzés) és tartalmának részletes leírása: 

 

3. A gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti létszáma: 

 

4. A Támogató a tárgyévben a ………………………………………………….. Ft, azaz 

……………………………………………………. forint fejlesztési támogatást nyújt, amelyet a 

Támogatott e szerződésben feltüntetett bankszámlájára ……………………… napjáig átutal. 

 

5. A gyakorlati képzéshelyszíne: 

 

6. A gyakorlati képzés időtartama: 

 

7. A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések: 

 

8. A fejlesztési támogatás felhasználása és az erről szóló beszámolás feltételei: 

A Támogatott a fejlesztés megvalósulásáról, a támogatás felhasználásáról a Támogatónak a 

felhasználást követő 30 napon belül írásban beszámol. Az írásbeli beszámoló tartalmazza: 

 a felhasználás időpontját, 

 a beszerzett eszközök listáját, 

 a szállítók neveit, 

 a számlák számait és bruttó végösszegeit, 

 a nyilvántartási számokat. 

 

9. A Támogatott a tárgyévet követő év március 15.-ig köteles megküldeni a jogszabály szerint 

elkészített adatszolgáltatás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez. 

 



 

10. A fejlesztési támogatás átadása és átvétele nyilvános. A Támogatott a kapott fejlesztési támogatást 

– a megfelelő részletességgel - a tárgyévet követő év január 31. napjáig a saját honlapján 

(www.sote.hu) nyilvánosságra hozza, és a tárgyévet követő második év január 31. napjáig a honlapon 

tartja. 

 

11. A Támogatott a kapott fejlesztési támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás és megvalósulásának dokumentumait, 

továbbá a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait. 

 

12. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nyilvánosságra és 

adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 

 

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi LXXXVI. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

törvény, továbbá a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 

szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet, továbbá a Ptk. az irányadók. 

 

Budapest, 201... …………………………….. 

 

…………………………... 

Szervezeti egység vezetője  

(amennyiben az Egyetem rektora az aláíró) 

 

 

 

…………………………..  ………………………….. ………………………….. 

      Támogató      Támogatott 

              kötelezettségvállaló                          ellenjegyző 

 

 

 ………………………….. 

  Jogi Csoport 

  

http://www.sote.hu/


 

 

……………………………szervezeti egység                          23. sz. melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy a Pénzkezelési  szabályzatban foglaltakat megismertem, és tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok 

betartatni. 

 Név  Feladat, hatáskör Dátum  Aláírás 

    

    

    

    

    

 

Budapest, 20……………………………………….. 

 

Ph 

 

……………………………………………………. 

Gazdasági vezető 

 

 


