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1. A n6nzforsalom (k6szn6nzben. illetve anksz6ml6n ttirt6n6) lebonvolitdsinak
rendie

l.l. A p6nzkezel6si szab6lyzat c6lja
Orsz6gos Magyar M6heszeti Egyestilet (tovibbiakban: OMME) pdnzkezel6si szabtiyzatinak
c6lja vonatkoz6 jogszabiilyi el6irrisoknak val6 megfelel6s a vonatkoz6 magyar szimviteli
standard, a szi,rnvitelr6l sz6l6 2000.dvi C. torv6ny el6ir6saival osszhangban a p6nzkezelessel
kapcsolatos ddntdsek, valamint a penzforgalom r6szletes szabtilyainak irisba foglalisa a
sziimviteli politikai dont6sek vdgrehajt6s6nak al|tbmasai*Ar4 a pdnzforgalom szervezetts6g;
ellen6rizhetrisege 6rdekeben.

1.3. A p6nzkezel6si szabilyzat hatdlya
Jelen p6nzkezel6si szabilyzat hat6lya kiterjed a kozponti irodira, a helyi (nem onall6)
tagszervezeteke es minden olyan szemelyre, aV,t azOMME penzewkozeit (k6szpenzt, elektronikus
p6nzeszkozokeq csekkekeq bankbet6teket) barrnilyen m6don kezeli.

1.4. K6szptnzforgalom 6s bankszimla-forgalom lebonyolit6sdnak rendje
A keszp6nzforgalom lebonyolitiisiinak rendjet a szabitlyzat a k6s6bbiekben r6szletesen
szabilyozza. A bankszdmla-forgalom lebonyolitdsa sor6n els6sorban az erre vonatkoz6
mindenkori jogszabrilyi eltiir6sokat kell alkalmazni. Ehhez kapcsol6d6an a banksz6mla-
forgalom lebonyolitis6nak az OMME hateskorebe tartoz6 rendjet a szabilyzat a kes6bbiekben
r6szletesen szah irly ozza.

2.1. A k6szp6nz kezel6s6nek szem6lyi felt6telei

K isq i nzt k ezel6 sze mil! e k
Az OMME k6szpenzForgalomma[ kapcsolatos feladatait a hivatalvezeto ellen6rzesevel az
irodavezeto, helyi szervezeteknel a helyi elnok eltal irisban megbizott p6nzteros l6tja el, aki
szemdly6ben a munkakor6nek megfelel6 szakmai 6s osszef6rhetetlensdgi kovetelmdnyeknek
megfeiel.

A pdnztdros feladaai
A k6szpenzforgalommal kapcsolatos feladatok ellitrisrival megbizott szemely a kezelesbe vett
p6nzeszkozokkel a jelen szabi{yzatban el6irt m6don kotelesek gazdilkodni.

Pi nzniri ell en6r, fel adaai
A k6szpenzforgalom ellen6rzese az OMME hivatalvezetdj 6nek feladata es felel6ssdge. Az
ellen<irz6s - a koriilmenyekre tekintettel - folyamatba 6pitett ellen6rz6sen keresztiil val6sul meg.

1.2. A pinzkez,el6si szabilyzat tartalma
A penzkezel6si szabilyzat a vonatkoz6 el<iirdsoknak megfelel6en, szabhlyozza az OMME
korulmdnyei kozott a pdnzforgalomra vonatkoz6 elvilisokat, kiterve a k6szpenz-, ds
banksziLmla-forgalom lebonyolitris6nak rendjere, a penzkezel|,s szemelyi 6s targyi felteteleire,
a pdnzkezelest vegzb szemilyekte, a p6nzkezel6s felel6ssegei szab6lyaira" a kdszpenzben ds a
banksziml6n tartott p6nzeszkdzdk k0zOtti forgalomra, a k6szpenz6'llominyt 6rint5
p6nzmozg6sok jogcimeire 6s elj6risa rendj6re, a napi kdszpdnz zir6 6llom6ny maxim6lis
mdrt6k6re, a keszp6nzrillomiiny ellen6rzesekor kovetend6 elj rir6sra, az ellen6rzes
gyakoris6grlr4 a penzszillit s felteteleirg a p6nzkezelessel kapcsolatos bizonylatok rendjere,
valamint a penzforgalom mal kapcsol atos nyilvdntartiisi szabe{yokra.

2. A p6nzkezel6s szem6lvi 6s tdrevi felt6telei



A pinztdros helyettesitisevel kapcsolatos kbvetelminyek
Amennyiben a p inztiri pdnzkezelessel megbizott szem6ly e feladat6t birmely okb6l nem k6pes

ell6tni, helyettesit6sevel - lehet6seg szerint - a szakmai 6s dsszef6rhetetlens6gi kdvetelm6nyek
szem el6tt tartiis6val m6s szem6ly kell irisban megbizni. Kijelolt helyettesit6 hi6nyriban a

k6szp6nzforgalom elltit6s6val kapcsolatos feladatokat ideiglenesen az az6rt felel6s kdzvetlen
felettes kdteles ell 6tni.

P d nzt dr i s zdmfej t6 ( ut al v d ny o ai ), fel adat a i
Az OMME k6szp6nz-forgalmiihoz kapcsol6d6 hatiskordket, az azok'hoz rendelt feladatokat,

kovetelmenyeket 6s felel6ssegi szab6lyokat jelen szabtiyzat a k6s<ibbiekben r6szletesen

taglalja.

2.3. A bankszdmlaforgalom szem6lyi 6s tirgyi felt6telei

B a nk sai rnl a-ny it rds, b anks ad ml a-s zpr ?i di s
Banksz6mla nyit6silra, bankszimla-szerz6des kotes6re a k6pviselet 6{tal6nos szabblyu
alkalmazandok, igy ana az OMME k6pviseletre jogosult szemely jogosultsiginak megfelel6
igazollsdval minden tovibbi korliitozils vagy ktilon felhatalmaz6s n6lkiil jogosult. A helyi
tagszervezetek kotelesek elkiilonitetl pdnzeszkdzeik sz6miira alsziml6.{<at nyitni.

Rendelkezes a banks4imla feletl
Az OMME b6rmely bankszd.rnl6ja feletti rendelkez6s a p6nzint6zet fele bej elentett jogosultak

hat6skore. A jogosultak korenek meghat6roziisa, m6dosit6sa a banksz6mla nyitis6.ra,

banksz6mla-szerzod6s megkot6s6re j ogosult szem6lyek kompetenciiija.

Banki fizetisi meg biais ok
A banki fizetesi megbiz6sok a banksz6mla felett rendelkez6si j oggal bir6 szem6lyek
hat6skdrebe tartoznak, azok kiilon j 6v6hagy6st (utalvdnyozdst) nem igenyelnek.

Banks mldk
Az OMME banki kapcsolatait a gazd6Llkod6s koriilm6nyeihez alkalmazkodva a mindenkori
Elnoks6g hatiiro zza meg.

Bankkdrtydk
Az OMME valamely banksz6ml 6ja terhlre frzeteshez vagy keszp6nzfelvetelhez felhaszn6lhato
bankkArty6k kezelese a gazdhlkodds k6rtilmenyeinek figyelembe v6tel6vel a mindenkori
vezetes hat6skdre.

2.2. A k6szp6nz kezel6s6nek tirgyi felt6telei

Kiszp i nz-kezelds hely e
Az OMME k6szp6nz6nek kezelese fizikailag nem koriilhat6Lrolhat6an tdrt6nik. A kezelt
k6szp6nz6rt, a kdszpenzforgalom bonyolit6s66rt - a felel6ss6gi szabilyok tudatiiban - a

k6szpenzkezelessel megbizott szem6ly felel.

Pdnztdri helykdg, eszkbziik
A k6szpenz kezel6s6re kiz6r6lagosan kijelolt helyis6ggel az OMME nem rendelkezik, a

keszp6nzkezel6s jellemz6en a p6nzrbi, p6nzkezel6ssel megbizott munkaiillomiis6hoz kotodik.

A pdnzldr tfiz- es baiirds elleni videlme
A kdszp6nz az OMME egy6b eszkozeivel egyiitt a jogszabrilyi eloirisoknak megfelel6 tiiz- 6s

betdres elleni vddelemmel bir, ktilon gondoskodisban nem rdszesiil. A k6szp6nz kezelesevel

megbizott szemely az ltalhban elv6.rhat6 gondoss6ggal koteles a k6szpenz v6delmet ellitni,
illet6leg arrol gondoskodni.



K is zp i nz-h ely et e s itf k
Az OMME p6nzeszkozeinek terhere felhaszn6lhat6 mris k6szpenz-helyettesit6 eszkdzdk
(tizemanyag-kdrtyik, telefon-kiLrtyrik vrl{tok, stb.) kezelese a gazd6.{kodis kortilm6nyeinek
figyelembe vdtelevel a mindenkori vezetes hat6sk6re.

3. A p6nzkezel6s felel6ss6ei szab6lvai

3.1. K6szp6nz-kezel6shez kapcsol6d6 felel6ss6g

Pd nzt dr o s o k fe I e I 6s s d g e
A k6szp6nz kezelesevel, a k6szp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6s6val megbizott
szemelyek e tevdkenys6giik tekintet6ben a polgiri jog 6ltaldnos szabtilyai szerint felel6sek. A
jogszabrilyi el6ir6sok vagy e szabiLlyzal eloir6sainak megsdrt6seb6l vagy elmulasztds6b6l ered<i
felr6hat6 k6rok6rt a feleltiss6get minden esetben meg kell 6llapitani.

Belipis is tartdzkodds a pdnz.kezelds he$ire
A kdszpinzkezeles helydnek megkozelites6re az OMME kdriilmenyeire tekinteuel saj6tos
szabillyokat nem fektet le. Az erre vonatkoz6 gondossiig a keszp6nzforgalommal kapcsolatos
feladatok ellitis6val megbizott szem6l yek fel el 6ss6ge.

Pinztdrkulcsok dryise, nyilvdntofids a
A keszpdnzkezeles helyenek zdrdsa, kulcsainak kezelese es nyilvdLntart6sa a k6szpenzkezel6s
korulmdnyeire tekintettel rdszletesen nem szab6lyozhat6. A keszp6nz kezeles6re szolg6l6 hely
gondos z6risa, pdnzkaze$a, szekr6ny kulcsainak kezel6se a k6szp6nzforgalommal kapcsolatos
feladatokat elliuis6val megbizott szemelyek felel6ss6ge.

6rzes
Az OMME k6szpenzben megtestesiil6 pdnzeszkdzeinek, kapcsolod6 nyilvdntartisainak es

bizonylataink Srzeseert a k6szp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6s6val megbizott
szem6ly felel5s. A felel6sseg a polgriri jog szabrilyai szerint olyan mert6kben terheli a gondos
rirz6ssel terhelt szemelyt, mely mdrtekben az OMME 6ltal biztositott feltetelek kozdtt az
6ltal6ban elv6rhat6.

3.2. A felel6ss6g korldtozisa

E lhdrithatatlan kiilsd ok
Amennyiben az OMME a keszpdnz kezelesevel kapcsolatban k6szp6nz-6llom6ury6ban, a
kapcsol6do nyilvfurtartisokban 6s bizonylatokban a keszp6nzforgalommal kapcsolatos
feladatok ellitisival megbizott szemdly 6rdekkoren kivtili elh6rithatatlan ktils6 okb6l szenved
el k6rt, igy az drintett penzkezel5 feleloss6ge nem 6llapithat6 meg, t6le kizdr6lag a k6renyhit6si
kotelezetts6g 6s az 6ltaliban elv6rhat6 gondossdg kerhet6 szrimon.

Jelentds rendkiviili esemzny ekrdl
A keszp6nzlorgalommal kapcsolatos feladatok elldtisrlval megbizott szem6ly koteles
haladektalanul kozvetlen vezetdj e felejelezni, ha a k6szp6nzkezel6s ter6n rendkivtli esemeny
(hiriny, vissza6l6s, krir, ...) k6vetkezik be. A vezet6 int6zkedese hirinyriban a felel6ssdgre
von6sba a vezetot is be kell vonni. A bejelent6s elmulasztisa eset6n a feleloss6g ktzbrolag a
k6szpenzkezeldssel kapcsolatos feladatok ell6tisiival megbizott szemdlyt terheli.

Pi nzkezelfi h ely ettesitds e
Amennyiben a k6szp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ellitdsrival megbizott szemely e

feladat6t b6rmely okb6l nem tudj a ell6tni, rlgy helyettesiteser<il a kozvetlen felettese koteles -
mils szem6ly megbiz6srival, vagy a pdnzt r ifivdtel6vel - gondoskodni.



A k6szpdnz-rl,llomenyt, a kapcsol6d6 nyilviintart6sokat 6s bizonylatokat ilyen esetben az

,,Aktutilis P6nzkeszlet" elnevezdsii irat kinyomtat6s6val kell a helyettesit6 kezel6s6be adni. A
nyomtatvenyt az iivevo es az 6tad6 koteles aleimi.

A pdnztdr dtadisa
Amennyiben a k6szpendorgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6s6val megbizott szemelydben
vtitozits kovetkezik be, rigy a k6szp6nz-illomd.,ny a k{szpenz kor6bbi kezeloje az

elszimolisokkal, nyilvrintartiisokkal, bizonylatokkal egyutt a keszpJnzforgalommal
kapcsolatos feladatok ellitrisrival tij onnan megbizott szemelynek koteles 6tadni. Az i*adds-
etv6telr6l - a felel6ss6g megillapithat6s6ga erdek6ben - jegyz6konyvet kell felvenni, melyet
mind az 6tad6, mind az i$vevo al6ir6s6val hitelesit-

Felcl ssig megosltdsa
A felel6sseg csak abban az esetben 6llapithato meg egy szem6llyel szemben, ha a kezelt
k6,szpdnzhez, nyilv6ntartrisokhoz, bizonylatokhoz a szabirlyzat el6irisainak megtartiisa mellett
mis nem f6rhetetthozz6. Tiibbes hozzif6r6s eset6n a felel6ss6get csak megosztva, az elvirhato
gondossig merlegeles6vel lehet megiillapitani.

Pi nztdro n kiviili b evdtelek
Az OMME penztiritt megillet6, de nem a p6nzti,rba befoly6 penzbeveteleket elszimoldsra
kiadott osszegnek kell tekinteni, 6s arra a szem6lyre kell r6terhelni, aki a k6szpena eveffe. Az
OMME nev6ben eftett osszeget legk6s6bb az etv6telt kovet6 munkanapon a

keszp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6s6val megbizott szemely r6sz6re iit kell adni,
a pdnztArba be kell vetelezni. Kesedelmes befizet6s eset6n az 6tvev5 - felr6hato k6sedelem

eset6n - a PTK szerinti kamatot koteles fizetni.

Hamis vagt sdriilt piwrpl tbrtind beJizetis
A befizet6s sordn itvett p6nz6rmeket, bankj egyeket meg kell vizsgilni, seriilt vagy
megcsonkitott p6nz nem fogadhato e[. Amennyiben az i*adott p6nzek kdzdtt hamisitvinynak
l6tszo bankjegy vagy 6rme van, itgy az nem fogadhat6 el: ebben az esetben a bankjegyet vagy
6rm6t vissza kell tartani, es a befizet6t jegyz6konyvben kell nyilatkoztatni arr6l, hogy kit6l es

mikor kapta a hamisiwiinynak latszo pend. A jegyz6konyvben rogziteni kell a befizeto nev6t,
lakcim6t 6s szem6lyi igazolviiny6nak sz6met. A jegyz6konyvet a befizet6vel al6 kell irami,
illet6leg az aliirds meglagadds6nak t6ny6t a j egyz6konyvben fel kell tiintetni. Az 6we$,
hamisitv6.rrynak littszo pdnzrol a befizet6nek elismervenyt kell adni, melyen fel kell tiintetni a

bankjegy vagy 6rme cimletet es azonosit6j6Lt. A hamisiw6nynak l6tsz6 p6nzt, 6s a

j egyz6k6nyvet 6t kell adni a Magyar Nemzeti Banknak.

Itvevd azonos[tdsa
A keszpenzforgalommal kapcsolatos feladatok ellit6s6val megbizott szem6ly a kifizetest
megelozrien minden esetben koteles meggy6zodni az 6Lwev6 szem6lyazonossigrirol. Ennek
elmulasztiisa eseten a kifizeto az ebb6l ered6 k6rok6rt a potgiri jog szabirlyu szerint felel, 6m
ha a kifizetds igazoltan a jogosult fele tortent, akkor e tekintetben a kifizetdst teljesit6 szem6ly
nem vonhat6 felel6ssegre.

K ifi ze t 6 s mc g h at al mnzo tt n a k
A kifizet6s alkalm6val az iwevo jogosultsdgit minden alkalommal meg kell vizsg6lni.
Amennyiben a penz irw6tel6re nem tv arra jogosult szemdly jelentkezik, ugy a kifizetes csak
akkor teljesitheto, ha az etvev6 a jogosultt6l sz6rmaz6, teljes bizonlt6 erejii mag6nokiratba
foglalt meghatalmaziissal rendelkezik. Ilyen esetben a meghatalmazrist a kifizet6s
bizorrylatithoz csatolni kell.



Bizo ny I at ndl kiil i kifi zaise k
A bizonylat n6lki.ili, valamint az utalvanyozisi renddel ellent6tesen teljesitett kifizeteseket
elsziimolisra kiadott osszegnek kell tekintetni, 6s arra a szemdlyre kell riiterhelni, aki a

kifizetdst teljesitette. Amennyiben a kifizetdst kov et6en az e szabilyzat szerinti hat6rid6n beltil
az elszrimol6s bizonylattal nem tort6nik meg, rigy ezt itz osszeget a kifizet6st teljesit6
szem6lynek a p6nzt6rba be kell fizetnie.

3.3. Banksz6mldkhoz kapcsol6d6 felel6ss69

Rendelkeaisre jogosultak felel ssdge
Az OMME birmely bankszimllja felett rendelkezesi joggal biro szem6ly e minos6g6ben a
kapott felhatalmaz6snak megfelel6en a tole elv6rhat6 gondossiggal koteles eljimi. A
rosszhiszemten adott etutalesi, 6tvezet6si, kifizetesi megbizfs6rt vagy mis, a banksz6mla
terhel6s6vel j616 utasit6s6rt az azt tevo rendelkez6sre jogosult a polgiri jog szab6lyai szerint
felel.

B ankkdrtydk haszndlatdnak szabdlyai
Az OMME b6rmely bankszimlija terh6re bankkilrty a haszniiathval fizet6s (ide 6rwe a
keszpdnz felvetel6t is) teljesit6se a bankkrirtya haszni,latdra feljogositott szem6ly hatisk6re es

felel6ssege. Jogosulatlan, rosszhiszemii, e szabiiyzatlal ellent6tes, vagy vdtkesen gondatlan
bankk6rtya-haszn6lat eseten a bankkrirtya haszn6latira felj ogositott szem6ly a polgriri jog
6ltal6nos szabilyai szerint felel a magatartesiival vagy mulaszt6sival okozou k6r6rt.

4.1. K6szp6nz-sziiksdglet tervez6se
A szok6sos kdszp6nzforgalom, az el6re ismert fizet6si igenyek ismeret6ben a keszpenz-
sziiks6glet tervez6se a k6szpenzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6s6va[ megbizott
szem6lyek feladata. A k6szpdnz-sztiksdgletet ugy kell kdzdlni az arra hat6ssal l6v6
szem6llyel, hogy az OMME a sziiksdges k6szpdnzfedezet biaosit6s6r6l megfelel6 id6ben 6s

cimletekben gondoskodni tudjon.

4.2. Kiszp6az felv6tele bankszimlir6l
Az OMME b6rmely banksz6mlija terh6re kdszp6nz felv6tele a bankszifunla felett rendelkezesi
joggal rendelkez6 szemely kompetenci6ja 6s felel6ss6ge. A k6szpenz felvdtele a penzintezet
6ltal meghatirozott feltetelek, m6dszerek, technik6k 6s bizonylatok megfelel6 alkalmaziisiival
bonyolithat6, az arra jogosult szemely dont6s6nek megfelel<ien.

4.3. K6szp6nz befizet6se banksziml6ra

Az OMME b6rmely bankszimlija j aviira keszp6nz beltzetese a keszp6nzforgalommal
kapcsolatos feladatok ell6t6s6val megbizott szemely kompetenci6ja 6s felel6ss6ge. A k6szp6nz
befizet6se a pdnzintezet dLltal meghat6rozott feltetelek, m6dszerek, technikdk 6s bizonylatok
megfelel6 alkalm azdsilal bonyolithat6, az arrajogosult szem6ly dontds6nek megfelel6en.

4. A k6szo6nztren 6s a banksziml6n tartott o6nzeszktiztik kiiziitti forqalom



5. A k6szo6nz6llom6nvt 6rint6 o6nzmozs6sok ioscimei 6s elirir6si rendie

5.1. K6szp6nz-bev6tdek

K is4t i nz-b ev 6tel e k j ell e nad j o g c i mei
Az OMME keszpenzillominy6nak n6vekedesevel jir6 jellemz<i jogcimek a kortilmenyeknek,
az iizletvitel saj6toss6gainak megfelel6en az aftibbiak:
- k6szp6nzes ert6kesit6s,

- banki ds egyeb keszpenzfelvdtel,
- saj 6t penzeszkozok egy6b transzferei,
- kdszpenz ideiglenes 6w6tele.
- ideiglenesen 6tadott p6nzeszkozdk visszafi zetese k6szpenzben,
- egy6b kOvetel6sek kdszpdnzben t6rt6n6 befizetese.

5.2. K6szp6nz-kiadisok

K is zp 6 nz- k iadis o k j e I le mzo j o g c i me i
Az OMME k6szpenz6llominyfurak csdkkendsevel jdr6 jellemz6 jogcimek a korillmenyeknek,
az iizletvitel saj6toss6gainak megfeleloen az al6bbiak:
- k6szp6nzes beszerz6s,
- banki 6s egydb keszp6nzbefizetes,
- saj6t penzeszkozok egy6b transzferei,
- k6szpdnz ideiglenes 6tad6sa"
- ideiglenesen dtvett penzeszkdzok visszafi zet6se keszpenzben,
- egyeb kotelezettsegek k6szpenzben tort6n6 megfrzet6se.

K is 4t i nz- k ifi ze ti s e k u talu d ny o l,tii
A kifizet6sek utalvdnyozirsira a p6nztin penzkezeldssel megbizott - az OMME szervezeti
rendjeben megh al rozoll - kozvetlen felettese jogosult.

K isrp d nz-kiJizetds utalvdny o4ris dnak mddj a
A kifizet6s szimfejtese, j 6vrihagyrisa, utalv6nyozisa ut6lag, a rendszeres ellen6rz6s sor6n

tdrtdnik. Ebben az esetben az el6zetes jovd.hagyis nelktil teljesitett kifizet6sekhez kapcsolod6
felel6sseg az utalvinyozot terheli. Az utalv6nyoz6s sor6n meg kell vizsgd[ni a bizonylat alaki
6s tartalmi elemeit, a ki6Lllit6 es az itvev6 szemely j ogosultsrigrit, toviibb6 azt, hory a kifizet6s
nem iitk6zik-e bels6 szabiilyzat vagy j ogszab6ly rendelkez6seibe.

5.3. Elszrimolisra kiadott k6szp6nz

KiJizetis els aimol dsra
Az OMME tevekenys6gevel osszefiigg6sben, a tevekenysdget szolgalo eszkoz megszerzese,
szolgd.,ltatis ig6nybevetele 6rdekeben keszpenz adhato ki ut6lagos elsz6mol6sra. Az ilyen
kifizeteseke jelen szabdlyzat k6szp6nzkiadlsra es az elsz6moliisra kiadott keszpenzre
vonatkoz6 szabilyait kell alkalmazni.

Elszdmolds drtikhadra
Az ut6lagos elszd.rnol6sra kiadhat6 penzeszk6zdknek fels6 Osszeghat6ra nincs. A kifizetesre az
utalvinyozds 6s kifizetds szab6lyait kell alkalmazni, az elszimolhs szab6{yait a Jelen
p6nzkezel 6si szab ily zat wlalma ", a.

E ls zdrrw I ds hat iridej e
Az elsziimol6sra kiadott p6nzeszkozok elszrimolis6ra az OMME nem ir el6 hataidot Az
utalv6nyoz6 egyedi esetben elszimolilsi hatarid6t rillapithat meg, - melyet a kifizet6si
bizonylaton kell feltiintetni.



A kiadott kiszpinz elszdmoldsa
Az elszdmolis nyilv6ntart6sokon t6rt6n6 kereszttilvezetese fgy t0rt6nik, mintha az elsz6mol6
a teljes osszeget visszafizette volna, ezt k6vet6en pedig az elsz6mol6s soriin igazolt kiadrisok
kifizetdsre kertiltek volna. Az elsziimoliis sor6n pdnziigyileg az elszilmol6sra kiadott Osszeg ds

az igazolt kiadlsok ktilonbozete kertil rendezdsre.

5.4. K6szp6nz-mozgisok tovibbi sajitossigai

A valutapdnztiri pdnzforgalo m sajdtossdgai
A magyar torv6nyes fizet6eszkozon (forinton) kivtlli fizet6eszkdzdk kezeles6re az OMME
sajetos szabelyokat nem rillapitott meg, a valutiik kezelesdre a forintra el6irt szabi,lyokat kell
alkalmazni. Deviza 6[omiinyba vetelenel, a valutap6nzterba bekeriil5 valutakeszletet, a
devizaszitmlara kertil6 deviz6t, a ktilfoldi p6nz6rtdkre szol6 kovetel6st, befektetett penziigyi
eszkozt, kotelezettseget a bekertilds napj 6ra, illewe a szerzod|s szerinti teljesites napjiira
vonatkoz6, a Magyar Nemzeti Bank 6ltal kozzeteff, hivatalos deviza6rfolyamon 6tsz6mitott
forint6rteken kell a nyilvintart6sban szerepeltetni.

Az itt nem szabdlyozott jogc{mek esetdn kdvetendd eljdLrds

Az OMME k6szpinzillominy t 6into, az e szabiiyzatban nem emlitett jogcimii penzmozgiisok
eseten az e szabitlyzatbat emlitett megfeleltetheto jogcimekre vonatkoz6 el6irdsokat kell
alkalmazni. Megfeleltethet6 szabdlyozott j ogcim hi6ny6ban a szabilyzat elveib6l levezetve, a
hatilyos j ogszab6.{ yok el <iir6sai szerint kell elj 6.rni.

6.1. Maximilis k6szp6nzillominy

Az OMME kozponti irodij6nak napi k6szpenz ziro hllomhnydnak meghatirozott maximiLlis
m6rteke: 500.000 Ft. A helyi egyestiletekn6l 200.000 Ft.

6.2. Tfll6p6s eset6n kiivetend6 eljirds

Amennyiben a keszp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6tisdval megbizott szem6ly
6szleli, hogy a kezeles6ben levo k6szp6nz 6{lom6nya meghaladja az e szabLlyzat szeinti
maxim6lis m6rteket, rigy a k6szpenz-tdbblet kezeles6r6l (elszrillitasrir6l, fokozott 6rzes6r6l,
bankszdmlhra t6rt6no befizetes6r6l, ...) haladdktalanul koteles gondoskodni. Az ezzel
kapcsolatos felel6ss6g kizdrolag az 6rinteu, a keszp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok
ell6tis6val megbizott szem6lyt terheli.

6.3. Egy6b 6rt6kek a p6nztfrban

A k6szp6nzkezel6s hely6n terolt vagy kezelt 6rtekcikkek vonatkoz6s6ban a kdszp6nzkezel6sre
eloirt szab6lyokat kell megfel el 6en alkalmazni.

7.1. A k6szp6nzdllomrlny ellen6rz6s6re jogosultak
A kdszpenz6llom6ny rendszeres ellen6rz6se a k6szpdnzforgalommal kapcsolatos feladatok
ell6t6s6val megbizott szem6ly kozvetlen felettesdnek feladata 6s felel6ss6ge. A
keszp6nzillominy ellen6rz6s6re ezen tul a szervezeti rend szerint arra felj ogositott szemelyek,
testtiletek, illet6leg j ogszab6ly felhatalmazisa alapjrin 6llami hat6sigok j ogosultak.

6. A nani k6szp6nz zir6 6llom6ny maxim6lis m6rt6ke

7. A kdszodnzillominv ellen6rz6sekor ktivetendd eli6r6s



7.2. A kfiszp6ndllomdny ellenSrz6s6nek m6dja
A k6szpenz6llominyr6l vezetett nyilvfntart6s valodis6g6r6l, a k6szpenzillomdny megl6t6r6l

szur6pr6ba-szenien, rovanccsal kell meggy6zodni. A rovalcs sorin a kdszpena meg kell
sz6.rnolni, a nf lv6ntartiisokat ossze kell vetni a felvett mennyisdgekkel. Az elterdseket minden

esetben jegyz6konyvben kell rogziteni, melyet a k6szp6nz erintett kezel6je, es az ellen6rz6st
vdgzo szemdly koteles al6imi. Az esetleges penztdrhi nyert a penzteros anyagi felel6sseggel
ta(ozik.

7.3. A vezet6 ellen6rz6si feladatai
Az OMME keszpenzillom6ny6nak ellen6rz6se vezet6i ellen6rzes kereteben is megval6sul. A
penzthi pdnzkezel6s vezet6i ellen6rzese a kiemelt penair- ellen6rz6si feladatokon tul kiterjed
a penzkezeles rendszerenek vizsg6lat6ra is. Kiemelt p6na6r-ellen6rz6si feladatok kiilondsen a
penzt6rrovancs, a banksz6mlarol felvett es befizetett k6szp6nz bizonylatol6sa, a k6szpenzes

6rtekesites bizonylatol6sa, valamint a k6szpenz6llom6,ny ellen6rzese.

7.4. Munkafolyamatba 6pitett ellen6rz6si feladatok
A penrthi penzkezel6s sor6n a munkafolyamatba 6pitett ellen6rzesek biaositjik a kiemelt
p6nztir-ellenbrzesi feladatok megval6sul6sit (igy kiil6nosen a p6nzt6rrovancs, a bankszimklr6l
felvett es befizetett kdszp6nz bizonylatol6sa, a k6szp6nzes ertekesites bizonylatolisa, a

k6szpenz6llom6ny ellenorzese). Jelen penzkezelesi szabiiyzat rendelkezesei, valamint a

k6szpenzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6srival megbizott szemely munkakore, e

megbizris6nak feltetelei biaositjik az ellenorzi feladatok spontdn es megfelel6 ellitas6t.

7.5. Kiils6 ellen6rz6s
Az OMME a pinztilr:, penzkezeles kialakitisa sotin ktils6 szemely vagy v6llalkoz6s sz6m6ra

rendszeres ellen6rz6sre nem adott megbiz6st. A p6nadr-ellenSrzesi feladatok, a vezet5i es a
munkafolyamatba 6pitett ellen6rzdsekkel valosul meg.

7.6. Hidny vagr tiibblet eset6n ktivetend6 eljdris
A keszpenz6llom6ny ellen6rz6se sorin felt6Lrt, a nyilvintart6sok 6s a rovancs k6z6tt tapasztalt
elteres okdt minden esetben fel kell deriteni. Az elt6r6s (hiriny vagy tobblet) oka alapj 6n a
felelosseget meg kell rlLllapitani, 6s a kdrmentesit6shez rendelkez6sre 6116 lehet6segeket ki kell
haszn6lni. A j egyz6kdnyv szerinti tobbletet a pdrahrba be kell vetelemi, a hi6nyt pedig a

p6nztiirosnak be kell fizetnie. Amennyiben a hi6ny vagy tobblet rendszerbeli gyengesegre

vezethet6 vissza, tgy sztikseges a keszp6nzkezel6s rendj 6nek feliilvizsgiilata,

7.7. A k6szp6nzdllomdny ellen6rz6s6nek dokumentumai
A k6szpenz6llom6ny ellen6rzesehez kapcsol6d6 dokumentumok jellemz<lit, a dokument6lis
szabilyait ajelen szabdlyzat 10. pontj a ismerteti, az ellen5rzesr6l felvett j egyz6konyw mint6j6t
a 2.s2.-i nelldklet tartalm z2a.

8. Az ellen6rz6s gvakorisisa

8.1. Az ellen6rz6s iitemez6se
A penzkezel6shez kapcsol6d6 ellen6rz6seket 6vente minimum 6 alkalommal kell elv6gezni az
arra kotelezetteloek azzal, hogy az ellen6rzesre jogosultak birmikor kezdem6nyezhetik a

p6nzkezel6shez 6s a penzforgalomhoz kapcsolodo resz- vagy teljes ellenorzes megkezd6s6t.
Soron kiviili ellenorzest kell tartani, ha a kortilmenyek aa indokolj 6k, igy kiilonosen, ha
vissza6les gyanuj a meri.il fel, vagy az ellenorzesre jogosult azt eszleli, hogy a

k6szp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6tisrival megbizott szemely illet6leg a
banksziml6k feletti rendelkezesre jogosult szemely e feladatait nem, nem megfeleloen, vagy
nem e szabSlyzatban foglaltak szerint teljesiti.



8.2. Ellendrz6s lehet6s6g6nek biztositdsa
A k6szp6nzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6s6val megbizott szemdly, valamint a
banksziml6k feletti rendelkez6sre jogosult szemdly a pdnzkezel6shez, a pdnzforgalomhoz
kapcsol6do ellen6rzds lehet6s6gdt minden esetben koteles biztositani, az ellenorz6s sordn
koteles egyiittmiikOdni, amennyiben az ellen6rzest megkezdeni kivrin6 szem6ly jogosults6git,
az ellen<irzes jogszertis6g6t megfelel6en igazolta. Amennyiben az ellen6rzds nem j ogszer[i,
vagy ad nem az arra jogosult kiv6nja vdgezni, illewe az ellen6rz6s e szab|lyzat
rendelkezeseivel ellent6tes, fgy az 6rintett penzkezell az ellen6rzes lehet6seg6nek biaosit6sit
jogosult megtagadni mindaddig mig a fenti kiziro tenyezrik fenniillnak.

9. A o6nzszillitis felt6telei

9.1. P6nzsz6llitis szem6lyi felt6telei
Az OMME pdnzsz6llitdsi feladataira - koriilmenyeire tekintettel - kiildn szemdlyt vagy
szervezeti egyseget nem jeldlt ki. A k6szp6nz sz6llit6sa a keszp6nzforgalommal kapcsolatos
feladatok ell6tris6val megbizott szem6ly feladata es felel6ss6ge. Amennyiben a p6nzszdllitiisert
felel6s szemely megit6lese szerint egy adott p6nzsz6llit6s tulzott kock6eatokat hordoz, tigy a
vezet6ssel egyet6rt6sben a p6nzsz6llit6s egyedileg m6s m6don oldand6 meg. A penzszillit6s es

biztositis tobbletkolts6geit ez esetben az OMME viseli.

9.2. Pinzszillit6s tirgyi felt6telei
K6szpdnz szilllitisira rendszeresitett eszkozokkel az OMME nem rendelkezik. A
p6nzsz6{lit6sra hasznilt eszkoz megv6laszt6sa a k6szpenzforgalommal kapcsolatos feladatok
ellitisival megbizott szemely feladata es felel6ss6ge, a penzsz6llit6shoz sziiks6ges t6rgyi
feltdtelek biztositisa az OMME feladata. (Tomegkozlekedesi eszk6zdk igenybev6tele
kertilend6.)

10. A n6nzkezel 6ssel kancsolatos bizonvlatok rendie

10.1. A p6nzforgalom bizonylataival szembeni kiivetelm6nyek
A hat6{yos el6ir6sok szerint a kdszpenz kezel6s6hez kapcsolodo bizonylatokat szigoru
sz6mad6si kotelezetts6g ald kell vonni, a szigoru sz6mad6si kdtelezettseg a bizonylatot
kibocsit6t terheli. A k6szpenzforgalomhoz kapcsolod6 bizonylatnak ennek megfelel6en
legaldbb tartalmaznia kell a sorszSmot, a keszp6nzforgalom d6tum6t, az Atado 6s az iitvev6
nevet, ajogcimet, az osszeget 6s a pdnznemet, a sziiksdges hivatkoz6sokat, valamint a bizonylat
hitelesit6s6t szolgil6 jelz6st. A bankszdml6n bonyolitott penzforgalom bizonylataival szembeni
kOvetelm6nyeket a vonatkoz6 jogszabdlyok megfeleltien szabiiyozzirk, azok kieg6szitdseket
nem kiv6nnak.

10.2. A p6nztiri befizetdsek 6s kifizet6sek bizonylatoldsa
Az OMME k6szp6nzforgalm6nak bizonylatolilsa - ha e szabilyzat mis r6sze ett6l elt6r6en nem
rendelkezik - szrimitog6pes program segits6gdvel tortdnik. A p6nzmozg6s t6ny6t a bev6telez6st
vagy kifizetdst teljesit6 szemdly - amennyiben az rendelkezdsre illl, tgy m6sok illtal k6sziteu
alapbizonylatok alapjin - a p6nzmozg6ssal egyidejiileg koteles rogziteni. Az els6dleges
bizonylat (alapbizonylat) akkor fogadhat6 el a k6szpdnzforgalmat hitelesen igazol6
alapbizonylatk6nt, ha az legalibb az AFA torvdnyben meghatirozott alaki ds tartalmi
kovetelm6nyeknek megfel el.



10.3. Befizetesekhez kapcsol6d6 bizonylati szab{lyok

B efi zetd s e k b izo ny I ato I ds a
A penztbi kdszp6nz-bevetelek a p6nzmozgassal egyidejiileg pena6rbev6teli bizonylat
kirillit6s6val kertilnek bevdtelezesre. A befizetesek alapbizonylatai jellemz6en a sz6mla,

egyszeriisiteu szemla, n),ugta, a k6szpdnzfelvetel banki bizonylata, sz6mfejt6s, szerz6des,

egydb okirat.

Befi zetisi jogc imek saj dtos sdgai
Az OMME keszpenzbev6telei jelen penzkezelesi szab6lyzat rendelkez6sei 6s elvei alapj in, a

p6nzmozg6ssal egyidejiileg keriilnek rogzitesre a nyilvintartisokban. Az itt nem szab6lyozott
jogcimen bev6telezett keszpenz eset6ben a hat6lyos jogszab6Llyok 6s az anal6g jogcimekre

vonatkozo rendelkez6sek alapj6n kell eljimi.

10.4. Ki{izet6sekhez kapcsol6d6 bizonylati szab{lyok

K ifi ze t i s e k b izo ny I ato I ds a
A peradi keszp6nz-kiad6sok a pdnzmozgissal egyidejiileg, p6nztirkiad6si bizonylat
ki6llit6s6val - az utalviinyoz6s rendjere figyelemmel - keriilnek rdgzit6sre a nyilvintart6sokban.
A kifizetdsek alapbizonylatai jellemz6en a kapou sz6mla, egyszerfisitett sz6mla, nyugta, a

k6szpenzfelv6tel banki bizonylata, sz6mfejtes, szerz6des, egyeb okirat.

K ift zet 6s i j o g c ime k s aj dt o s s dg ai
Az OMME keszp6nzkifizetesei jelen p6nzkezel6si szabitlyzat rendelkezesei 6s elvei alapj 6n, a

penzmozg6ssal egyidejiileg keriilnek rdgzit6sre a nyilv6ntartdsokban. Az itt nem szab6lyozott
jogcimen kifizetett keszpenz eseteben a hatilyos jogszabilyok 6s az analog jogcimekre

vonatkoz6 rendelkezesek alapj6n kell elj rlrni.

10.5. Bankszimla-forgalomhoz kapcsol6d6 bizonylati szabdlyok
A banksz6ml6n bonyolitott penzforgalom a hitelintezet ertesit6se alapjhn, az ertesites

megerkez6sekor kertil rdgzit6sre a nyilvdntart6sokban. A bankszdmla-forgalomhoz kapcsol6d6
bizonylatok jellemz6en a kivonatok, ritutal6si 6s kifizet6si megbizisok, a befizet6sek
bizonylatai, szerz<id6sek, egy6b okiratok.

10.6. A bizonylatok meg6rz6s6nek szabflyai
A p6nzforgalommal kapcsolatos, a konywiteli elszimoliist k6zvetleni.il 6s kozvetetten
al6t6maszto szimviteli bizonylatokat - ideertve a szigoru sziimadisfi bizonylatok rontott
peldrinyait is - legalibb 8+1 evig kell olvashato formiban, a k6nyvel6si felj egyzesek

hivatkoz6sa alapj6n visszakereshet6 m6don meg6rizni. Az OMME penzforgalmi bizonylatait
az egydb bizonylatokkal egyiitt, fenti el6ir6sok szeint irallirazza.



ll. A o6nzforsalommal kaocsol tos nvilvdntartisi szab6lvok

11.1. Szigorf szimaddsri bizonylatok nyilvintartisa
A keszp6nz kezel6s6hez kapcsol6d6, az OMME illtal kibocsdtott illetve a helyi
tagszervezeteknek kiadott szigoru szdmadesi kotelezettsdg al6 vont bizonylatok bizonylat-
tipusonkdnti nyilvintartisa, a sorsz6mok alapjAn tort6n6 elsz6mol6s - mind a mir felhasznilt,
mind a rontott vagy selejtezett bizonylatok tekinteteben- azirodavezet6 feladata 6s felel6ssdge.

11.2. Pinztflri nyilvdntartisok vezet6se
A keszp6nzforgalom, a k6szp6nz6llom6ny, valamint a pen4erban kezelt egyeb 6rt6kek
naprak6sz nyilv6ntartdsa, a keszpenzmozgrisok egyidejii r6gzitese a nyilviintartisokban a
kdszpenzforgalommal kapcsolatos feladatok ellitris6val megbizott szemely feladata ds
felel6ssege. A nyilv6ntart6sok naprak6szsdgdt a p6nzkezeles jelen szabiLlyzatban rogzitett
rendelkez6sei, a bizonylati rend, a felel5ss6gi szabilyok, a nyilvdntartdsok 6s ellen5rz6sek
rendszere biztositja.

1 1.3. P6nztdri r6szletez6 nyilv{ntartisok tartalma
Az OMME k6szpenzforgalm6hoz kapcsol6do reszletezl nyilvd.ntartisok vezetdse
sz6mit6gepen tortenik. A kereskedelmi forgalomban kaphat6 penairkonyv adattartalminak
megfelelo rdszletezo nyilviintaruisok a kdszpdnzmozg6sokat es azok f6bb j ellemz6it tetelesen
6s naprakeszen tartalmazzbk, igy ezek a nyilvrintart6sok mind az osszesit6 es f6konywi
nyilv6ntartisok alitbmasztirsira 6s egyeztetesdre alkalmasak, mind az ellen6rz6s lehet6seg6t
telj es kdnlen biztositj 6k

I 1.4. Elszimolisra kiadott tisszegek nyilv6ntartdsa
Az elsz6mol6sra kiadott p6nzeszkozok nyilvfntartisa a k6szp6nz-forgalommal kapcsolatos
feladatokkal megbizott szem6ly feladata 6s felel6ss6ge. A nyilv6ntart6sb6l ki kell deruljon,
hogy elsz6mol6sra mikor, kinek, milyen beszerz6sre, milyen elszimoldsi hat6rid<ivel, milyen
osszegben tortdnt kifizetds, az elsz6molds milyen formdLban tortent meg.

11.5. P 6nztirzi rl at, iisszesit6sek iitemez6se
Az OMME k6szpenzkezelesi egysdgeit havonta le kel[ z6mi. A zbris sorin az erintett,
k6szpenzforgalommal kapcsolatos feladatok ell6t6sival megbizott szemdly a rdszletezb
nyilv6ntartisokat lezdna, a havi k6szpdnzforgalmat sziiks6g szerint osszesiti, a z6Lr6

k6szpenz6llominy Osszeget es a penztirban kezelt egyeb ertdkeket a nyilvdntart6sban rdgziti.
A ziro keszpdnz6llominy val6dis6g6t a penzt rzarlatot vdgzo szemely e szabilyzat
rendelkezesi szerint igazolj a, elt6r6s eset6n az e szabilyzat szerint sziikseges intezkeddseket
megteszi.

11.6. P6nztdri iisszesit6 nyilvintartisok
A kdszpenzforgalom, a k6szpdnzillom6ny, valamint a p6nztfuban kezelt egy6b 6rt6kek
reszletezo nyilv6ntartiisainak megfelel6 osszesiteseit a penzkezelest temogat6 sz6mit6g6pes
program v6gzi.
A tagszervezetek penztrirj elent6seiket negyedeves gyakorisdggal, a tiirgynegyedevet kovet6
honap 15-ig kotelesek eljuttatni a kozponti irod6ba.

I 1.7. Bankszimla-forgalomhoz kapcsol6d6 nyilvintartisok
Az OMME banksz6ml6n bonyolitott penzforgalmiihoz kapcsol6doan saj 6tos nyilvintartisi
szab6lyok nem kerultek megfogalmaz6sra.



I1.8. F6kiinyvi kapcsolat
A pdnzforgalom teteleinek feldolgozisa a f<ik6nyvi kdnyvelesben a penztdrbev6teli es

pdnzt6rkiadrisi bizonylatok alapj6n, t6telesen, illet6leg homogen t6telek eset6ben osszevontan

tortdnik.

11.9. Nyilvintartisok egyeztet6se, megdrz6s szabilyai
A f6konyvi konyveles adatai a pena6ri nyilvdntartdsokkal, a p6nzintezeti 6rtesitesekkel
rendszeresen egyeztetdsre keriil, e teren elter6s nem engedhet6 meg: a f6kdnyvi kdnyvel6s
adatainak minden esetben az OMME valosiigban is megtalilhato, igazolt p6nz6[lom6ny6t kell
bemutatnia.
A p6nzforgalommal kapcsolatos, a konywiteli elsz6mol6st kozvetlentil es kozvetetten

al6t6maszt6 szimviteli nyilvdntartisokat legal6bb 8+l 6vig kell olvashat6 form6ban meg6rizni.
Az OMME penzforgalmi nyilv6ntart6sait az egydb szdmviteli nyilv6ntart6sokkal,
kimutatisokkal egytitt, az Iratkezelesi szabilyzat szerint kezeli.

12.1. A p5nzkezel6s rendj6nek megs6rt6se
A penzkezel6s e szabelyzatban meghat6rozott rendj6nek megsertese eseten az elSirast megsert6
szemely a polgiri jog szabiiyai szerint visel feleloss6get.

12.2. Nem szabdlyozott k6rd6sek
Az e szabilyzatban nem szab6lyozott, az OMME penzkezelese sorin felmerul6 kerdesek
eset6ben az e szabilyzatban emlitett, az adott kerdesnek megfeleltethet6 el6ir6sokat kell
alkalmazni, ennek hiinyiban a szabdlyzat elveib6l levezewe, a hat6lyos jogszabrilyok el6irisai
szerint kell eljrimi. nem szabilyozott kerdesek esetdn k6vetend6 elj Ar6sr6l az OMME vezetdse
jogosult 6ll6st foglalni.

12.3. A p6nzkezel6s szabdlyainak m6dositisa
Az OMME jelen penzkezelesi szabitlyzata ervdnyesen csak irisban modosithat6. A szabhlyzal
modosit6siira az OMME Elnoksege saj 6t hat6skoreben jogosult.

12,4. ZA16 rendelkez6sek
Az OMME pdnzkezelesi szabiiyzata a Szimviteli Tdrveny sz6mviteli politikrira, azon beliil a

penzkezel6si szabiiyzatta vonatkozo rendelkezeseivel es egyeb el6irisaival osszhangban, a

"Szemviteli politika" magyar sz6mviteli standard 6ltal6nos- is reszletes szakmai
koncepciojinak, kiilonosen a "Kovetelm6nyek a penzkezelesi szabdlyzathoz kapcsolod6an"
fuLggel6kdnek felhasznil6sival, az OMME gazd6lkodisa, igy ktildnosen penzkezel6se

korulmenyeinek Figyelembe vdteldvel kertilt 6ssze6llit6sra.

Jelen szabdlyzatot az OMME Etntiksdge. megtrirryalta, 6s 2022. mircius 04-i iil6s6n' a

egyhangrilag j6v6hagyta

Jelen szabilyzat 2022. dprilis 04. napjin l6p hatdlyba
6'I Mih
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Budapest, 2022. mdrcius 04

eln1k

12. 12. A p6nzkezel6sre vonatkoz6 tovibbi szab6lvok

Eil



Megismer6si zrirad6k
(kivahj a a pt nztdros fe le ltis.sigvdl lalasi nyi latkozatdt)

Jelen penzkezelesi szabilyzat minden erintett szdmira 6taddsra 6s ismertetesre kerult.
A szabiilyzatot megismertem, rendelkezdseit tudom6sul vettem.

Budapest, 2022. ipilis ,,

p!nztaros hivatalvezetri irodavezetri

munkavallal(t munkavallalo



2.sz-rt meilikla
KOZBEES0 MEYZ0KONYV

Kdsziilt: 3 pld. -ban

,amely k6sztilt a Orsz6gos Magyar M6heszeti Egyesiilet hiurodnlthriban @udapesl IX, Viola
u. 50.) 20.....et, hri...4n,... : ...-kor, a p6nzti,r nyit6skor lzhriskor ltapkozben*
megtartott keszp6nzrillom{ny es egy6b 6rtekek t6teles sz6mbavetel6r6l

Jelen vamak: adminisztritor, pdna6ros

hivatalvezet6

A jelenlev6k egybehangzoan meg6llapitj6k, hogy a helyszini ellen6rz6skor a hiuipenzt|rban az

akibbiak tal6{hat6k:

1. K6szp6nzk6szlet
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2. P6nztiri be- 6s kifzet6si bizonylatok

A p6na6rban az ellen<irz6s napjera vonatkoz6an az al6bbi be- 6s kifizetesi bizonylatok
tal6lhat6ak:

a. Bev6telibizonylatok

tz

,- Ft

,- Ft

,- Ft

,- Ft

-Ft

....,- Ft

....,- Ft

....,- Ft

....,- Ft

-Ft

KIAD.,LSOK OSSZESEN:

3. Azel6z6 nzpi Zaroegtenleg

Befizetdsek

Osszesen:

Kifizetdsek

Egtenleg

5. Ert6kpapirokk6szletei
espedig:

FI

Ft

Ft

FI
,..'..........,- Ft

- *amelv megeg.vezik a szdmbav6tel sor6n taldlt keszp6nzzel

- *amely nem egtezik meg a szdmbavitel soran talalt kiszpdnzzel, mivel az ellen<irzdskor a
luizipinznrban a kdszpinmllomdrry Ft-ot tett ki.

4. Vafuta k6szlet nincs - van *
espedig:

F

nincs - von *

BEFTZETESEK dSSZSSTN :....................,- Ft

b. Kiaddsi bizonylatok

bizonvlat sorszAma kiadott osszee- Ft



6. Meg6rz6sre itvett p6nzek
espedig:

7. Eg6b p6nztirban tfrolt k6szlet
espedig:

nincs - van *

nincs - van *

8. Megjegrz6s
espedig:

nincs - van *

Kieg6szit6s: az ellen6rz6s sorin fellelt k6szp6nzk6szlet 6s az egy6b 6rt6kek kezel6s6t az 6j
p6nztiros kinevez6s6ig az irodavezet6 l6tja el.

k.m.f.


