
Pénzeszközök számvitele - Készpénz, bankszámla forgalom, elektronikus és 

virtuális pénz, mobil fizetés, kuponok, utalványok, engedmények…  

Videókonferencia 
Horváth Józsefné okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló előadásában 

 

Képzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a 

pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az 

elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is. 

 

Képzés tematikája: 

 

Pénzeszközök elszámolásának számviteli szabályozása  

Pénzkezelési szabályzat  
- célja 

- tartalma 

A pénztári pénzforgalommal kapcsolatos általános szabályok 

Mennyi készpénz lehet a pénztárban 

A szigorú számadású bizonylatok és a pénzkezelési bizonylatok 

A készpénz kezelésének személyi feltételei 
Felelősségi szabályok 

a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás 

Készpénzfelvétel bankszámláról 

Munkabér-kifizetés 

Elszámolásra kiadott összegek és nyilvántartásuk 

Bankszámlán történő pénzforgalom lebonyolításának szabályai: 
Folyószámla-, és Betétszerződések 

Bankszámlák feletti rendelkezés 

Bankszámlaforgalom bizonylatolása 

Készpénzforgalom számvitele 

Devizás pénzeszközök kezelése 

Év végi devizás átértékelés 

Egyéb fizetési formák 

Postai utánvét 

Elszámolás a feladónál 
Elszámolás a megrendelőnél 

Futárszolgálat 
Elszámolás a feladónál 

Elszámolás a megrendelőnél 

Kuponok, Utalványok, Engedmények 

Kuponok: 

Kuponokkal kétféle formában lehet találkozni. Elterjedt, hogy a kupon átadása esetén százalékban 

kifejezett kedvezményt kap a vásárló illetve az is előfordul, hogy konkrét összeg van rajta feltüntetve 

A másik eset, amikor a kupon egyfajta pénzhelyettesítő  eszközként funkcionál. Itt viszont már 

megjelennek az ügylet szereplőiként a kuponforgalmazók is.  

Utalványok: 

Utalványok elszámolása – saját kibocsátás 

Utalványok elszámolása – idegen kibocsátás 

Engedmények: 

Vállalkozások között előforduló engedmények egyik formája a bónusz. Lényege, hogy a felek előre, 

még a vásárlást megelőzően rögzítik azokat a feltételeket, amelyek bekövetkezésekor a vevőt 

meghatározott engedmények illetik meg. Ezek többnyire mennyiségi feltételek, amelyet, ha a vevő 

adott időszak alatt teljesít, utólagos árengedményt kap. 

Az üzleti és a magánhasználatú bankkártyák szétválasztása 

Elektronikus pénz 



Elektronikus pénz használata 

Az elektronikus fizetési eszközök kibocsátása 

Az elektronikus fizetési eszköz használata 

 PayPal fizetési rendszer használata 

         PayPal fizetési rendszerről általánosságban 

           Számviteli vonatkozások 

Mobilkészülék-használat 

 Mobilfizetés definíciók  

 Mobilbank  

 A mobiltelefon mint bankkártyás fizetés indítására alkalmas eszköz  

 Mobilos fizetési módok 

Fizetés POS terminálon, 

Feltöltő kártyák használata 

Virtuális pénzek (kriptovaluta) 

      Bitcoin 
 

Előadó(k):  Horváth Józsefné okleveles adószakértő, költségvetési minősítésű okleveles 

könyvvizsgáló és jogi szakokleveles közgazdász, a Magyar Okleveles Adószakértők 

Egyesületének alelnöke 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT. 

 

Tartalma: 4 tanórás képzés kb. 180 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, 

valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 
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díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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