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A jelen BlZoNYLATl REND a ZlRcl ERZSÉBET KÖRHÁZ- RENDELŐ|NTÉZET szellemi
tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedélyhez kötött.

BIZONYLATI REND
A Zirci Erzsébet K,őrhźa- Rendelőintézet Bizonylati rendjét az tůlaÍnhaztaÍtâs szĺmviteléről
szć:|ő

4lŻ013'(I.I1.) Korm. ľendelet 52. Ş-aalapjan a következők szerint hatarozzuk meg.

I.

Ár,ľłr,ÁľosnÉsz
1'

A Bizony|ati ľend cé|ja, taľtalma

A Bizonyiati rend céţa,hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló - többszöÎ módosított
- 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), vďamint az ti|arrŕrazt:ľtâs számviteléről

szolo 4/2013.(I'11 .) Korm. rendelet, (továbbiakbaĺ Áhsz.) és az źL\laţÍlhźLztartźIsró1szóló
törvény végľehajtásáról rendelkező 368l201t .(XII.3 1.) Korm. rendelet végrehĄÍására
vonatkozó előírásokat, módszereket, amelyek biztosítjĺĺka Zirci erzsébet KórhŁ- Rendelőintézet sajátosságainak, fe1adatainak leginkább megfeielő, a számviteli e|szźmo|ásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiáilításának' el1enőĺzésének,továbbításĺĺnak,feIhasználásanak' kezelésének rendj ét.

A Bizonylati

_
_
_
_
_
2.

rend a következő feladatok ellátáséůloz tałtalmaz előírásokat:

bizonylati elv, bizonyiati fegyelem,
a

bizonylat fogalma, a bizonylatok csoportosításą

a

bizonylatok kiállítása, javítĺĺsa,helyesbítése,

a

bizonylatok feldolgozásĺĺnak renđje,

a

szigoĺúszźtrnaďás alá vont bizonylatokka.l kapcsolatos szabályok,

a

bizonylatok tĺĺrolása, szállitá,sa,

a

bizonylatok őrzése.

Bizonylati elv, bizonylati feryelem

A Zirci EĺzsébetKórhźul- Rendelőintézet a Szt. 165' Ş.(1) bekezdése alapján minden
gazdasági műveletről, eseményľől - amely az eszközök, i|Ietve az eszközök foľrásainak
â|Iományát vagy összetételét megv áItoztaţa,- bizonylatot kell kiáltítani.

A

gazdasági mrĺveletek (események) folyamatź.ŕ ťrikröző összes bizonylat adatait a
könywviteli nyilvantaľtfu okban ĺögzíteni kel1'

Kłinyvelni csak szabályszeľűen kiáIlított bizonylat alapján szabad.

2

2. I

Á

szłźmviteli bizony lat

Íogalma

A Számviteli törvény

166. Ş-a értelmében szĹĺmviteli bizonylat minden olyaĺ a gazđálkodó által kiállított' készített, illetve a gazdálkodóval tizleti vagy egyéb kapcsolatban ál1ó természetes személy vagy mrß gazdálkodó álta] kiźúlítoÍĹ'
késziÍettokmĺĺny (szétmla,
szeľződés, megállapodás, kimutatas, hitelintézeti bizonylat, baĺkkivonat, jogszabályi
rendelkezés, egyéb ilyennek minósíthető iĺat) - fiiggetlenül annak nyomdai vagy egyéb
előállítási módjától - ame1y a gazdasźryi esemény szĺímvitelielszámolását, nyilvĺĺntartásźi támasztia alá.
2.2.

A bizonylatok tÍltalános alaki

és tartalmi

kellékei

A

számviteli bizonylat adatainak ďakilag és taĺalmilag hitelesnek, megbízhatónak és
helýállónak ke1l lenĺie.

A bizonylat szerkesztésekor

a világosság e1vét szem előtt

kęll taĺtani.

A Számviteli töwény

167. Ş-a éľte1mébena könywiteli elszĺĺmo1ást közvetlenül alátá_
masztó bizonylat általĺĺnos alaki és tartalmi kellékei a következők:

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

a

bizonylat megnevezése és sorszĺĺmavagy egyéb más azonosítója;

a

bizonylatot kiĺĺllítógazdálkodó (ezen belül a szeĺvezeti egység) megielölése;

a gazđasâgiműve1etet elľendelő személy vagy szeÎvezet megjeiölése, az utalvtnyozó és a rende1kezés végrehajtását igazolo személy, vďamint a szęrvezettől függően az ellenór alĺĺírása;
a készletmozgasok

ellenn1ugtákon a

b

bizonylataiĺ és a pénzkezelésibizonylatokoĺ az

é"Ívevo, az

eťĺzeto aláir ása;

bizonylat kiállításanak id<ĺpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától fiiggően - annak az időszaknak a megjelölése, ame11'ľe a bizonylat adatait vonatkoztaüri kell (a gazdasĘl múvelet teljesítésénekidőpontja, időszaka);
a

a (megtörtént) gazdasĘi művelet taľtďmanak leírasa vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a körywiteli elszámolás rendjétől Íiiggóen - értékbeniadatai;

küiső bizonylat esetében a bizonylatnak tarÍalmazĺiakell tobbęk között:
zonylatot kiállító gazdĺĺJkodó nevét, címét;

a bĹ

bizonylatok adatainak összesítése esętén az összesítés alapjä:J szolgá,lo bizonylatok köĺónek, valamint annak az időszaknak a megjelölése' amelyre az összęsítésvonatkozik;
a

könyvelés mődjźxa, az éĺĺntettkönywviteli számlĺíkľatörténő hivatkozás;

a kön}'r/viţeli nyilvríntaľtrásokban történt

Îögzítésiđőpontja, igazolása;

továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabâ|y előir.

A

szźĺnltxal'az egyszerúsített adattaľtalmú számlávaI kapcsolatos további követelmé_
nyeket más jogszabály is meghatélrozhat. (ásd: 2.7. pont)

J

A bizony1at (ideéľtve mind

a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és taľ-

talmi hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - a gazđźikodo
képviseletéĺejogosult személy (ideértve a PolgĺĺriTöľvénykönyv szeľinti képviseletet
is), vagy belső szabźiyzatbaĺerre kü1ön feţogositot1 szeméIy alźlírásávalis igazo|hato.

A gazdasági események rögziteséhez

elsódlegesen a CT-EooSTAT progĺamból , va.lamint a kereskedelmi forgalomban kapható szabványosított nyomtatványokat kel1 használni.

Abban az esetben, ha vďamely gazdasźĺgiművelet rögzítéséhez a kęreskedelemben
nyomtatvĺĺny nem kapható, akkor saját készítésűnyomtatvráĺý kell hasznĺĺlni.A nyomtatváĺry szerkesztésénélbe kell tartani a bizonylatok általĺĺnos alaki és tartalmi kellékeiľc
vonatkozó előírásokat.
2.3.

A bizonylatok csopoľtosítdsa

A

bizonylatokat csoportosíthatjuk a gazdĺĺlkodási szakteriilet szerirÍ, a keletkezési helyĺik szerint, a feldolgozásban betöltött helyiik szerint vďamint a nyilvántartĺĺs, kezelés
szemponţából.
a) Gazdrílkodási szakterü1et szeÍint:

_
_
_

_
_
_
_

befektetett eszközökkel

kapcsolatos bizonylatok,

kész1etekkel kapcsolatos bizonylatok,

pénzforgalmibizonylatok,
sztlrĺ|ázâsi és számlaellenőrzési bizonylatok,

leltĺírozásibizonylatok,
selejtezési bizonylatok,
bémyi1vántaľtással kapcsolatos bizonylatok'

b) Keletkezósi he1yfü szerint:

_

belső bizonylatok,

-

külső bizonylatok.

Belső bizonylatok azok a bizonylatok, amelyek elsődleges kiál1ítása
nyĺinknéla pénzigyi-szźmlviteii osztĹĺ]yon történik.

a iÍÍézmé-

Kii|ső bizonylatok azok a bizonylatok, amelyeknek a kiállítása az adott gazdaséşi
műve1etet kezdeményezó ktilső szerĺłné1töľténik'
c) Feldo1gozásban betö1tött

_
_
_
_

-

szerepfü szeĺint:

elsődleges bizony1atok'
másodlagos bizonylatok,

c}ujtő bizonylatok,
hiteles másolatok,
hiteles kivonatok.
4

Elsődleges bizonylatok azok az okĺĺźnyok,amelyeket az aďott gazďasĘi művelet
elĺendeléseilletve végĺehajtása sorĺĺneredeti okmányként állítanak ki, ame1yet az elrendelő, lebonyolító hiteles aláírásával ellátott'

Másodlagos bizonylatok, amelyeket az elsődleges bizonylatok ďapjáĺ ĺĺJlítaĺak
ki

külön nrunkamenetben (kivéve a több péidĺínybankészülő bizonylatok másolati példanyai), ame1yeken biĺosította kiaĺlítĺĺs
alapjául szolgáló elsődleges bizonylat azonosításának lehetősége.

Gyűjtő bizonylatok, amelyek több elsődleges vagy mrĺsodlagos bizonylat alapjĺĺnke_
rĺilnek kiállításra és több gazdasági művelet összegszeriĺ hatĺĺsátösszevontan tartal_
mazzák-

Hiteles másolatoĘ olyan okmáĺyok, arnit az a1apjźll1 szolgáló bizoĺylat szövegével
megegyezőeĺ źilítottakki és hitelesítő záradéţkal láttak ei.
Hiteles kivonatoĘ olyan iĺatok, ame1yek valamely okmĺíĺyerre a célra kijelölt
tait taÍtalmazzźl<, s hitelesítésizźxadékkď láttak el.

ada_

A hitelesített

máso1at és a hitelesített kivonat csak abbarl az esetben hasznalható bi .
zonylatként, ha taľţalmilag és alakilag megfelel a bizonylatokkal szemben tiímasztott

követelményeknek.
d) NyilvántaľLĺs, kezelés szempontjából

_

szigorű szźmadás alá vont bizonylatok,

_

könnyített kezelésű bizonylatok.

Szigorrĺ számadás alá vont bizonylatoĘ amelyeknek ďaĺabszźtrn szerinti megléte a
nyilvĺĺntartások és ęlsziámolasok szempontjából elengedhetetlenül sziĺkségesek.

Kiinnyĺtett kezelésű bizonylatoĘ amelyeknek

a kezelése, felhasználása kötetlenebb

foĺmában lehetséges.
2.4.

A szabdlyszeríí bizonylat

Az SzÍ. 165

az adotÍ gazdasági műveletre, eseményre vonatkozóaĺ a kön}ł.vitelben ňgzitenđoés a más jogszabáIyban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiĺínl.tďanul tartalmazza, megfelel a
bizoĺylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerííenjavítottak. (A bizonylat javítását ą 4'2. pontban szabólyozzuk.)
2.5.

Ş.(2) bekezdése alapjĺĺn szabĺĺJyszęríiaz a bizonylaÍ, ameIy

A bizonylatok nyelve

Az Szt.

166 Ş.(4) bekezdése alapjan a számviteli bizonylatot a gazdasâgi műve1et,
esemény megtörténtének, illetve a gazdasźlgi intézkedés megtételének vagy végrehajtźr
sĺĺnakidőpontjában' maryar nyelven kell kiállítani.

A magyar nyelven kiállított bizonylaton

az adatok más nyelven is feltĹintethetők.

magyaľ nyelv he1yett _ ba azt az adott gazdasági művelet, in_
tézkedós jellemzői indokoţĺâk _ idegen nyelven is ki lehet ĺĺllítani.

A szĺĺmvitelibizonylatot

5

Az ídegen nyelven kiállított, i1lewe befogadott iđegennyelvl'ĺ bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, melyek a megbizhaÍo, valóságnak megfelelő adatri5gzitéshez,
könyveléshez szükségesek, - a kön}.Witeli nyilvantaľtásban töľténő rögzítést mege\őzően magyaľul is feĺ kell tiintetni.
2.6.

A bizonylatok foľmlźja,megjeknítése

Az

adoÍt gazđasági esemény elszĺĺmoiásához alkaImazhatő bizonylatok lehetnek:

_
_
_

szabványosíţott,

Ęazati minisztériumi vagy

egyéb országos (helyi) szeľv áltaI kibocsátott,

saját készítésúbizonylatok.

Saját nyomtatviány szerkesztésekor az alćlŕbi szempontokat keil figyelembe
tézményiinknek:

_

venĺi in-

a bizonylatok jellegének megfelelően a nyomtatv{ĺnyon minden sziikséges adat

szerepeţen'

_
_
_

*
2. 7.

az adatok elhelyezése feleţen meg a feldolgozási sorrendnek,

ki kell emelni a feldolgozás szempontjából fontos adatokat,
(pl. vastagított vag) aláhúLzott szöveg, szóm)
ha számtani műveletet taľta]maz abizonylat, ak'kor az adatok a míivelet végzéséhez sztfüséges sorrendben szerepeţenek,
a nyomtatvány mérete

feleţen meg a kezelhetőség követelményeinek'

Elektronik us tÍton kidllított bizonvlatok

Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, iĺat, ha megfelel a
sZámviteli törvény előírásainak.

Az elektronikus dokumentumok, iratok alkalmazásĺĺnak feltételeit, hitelességének, megbízhatóságanak követelményeit külön jogszabĺily, az elekhonikus aliáírásról szóló _
többszöľ módosított - 2001. évi X)o(V. töĺvéĺyhatârozza meg.

Az

elektľonikus szźlmlfua vonatkozó szabĺĺJyokataz źltalź!^osforgalmi adóról szóló
2007. évi- CXXVI. tv' 175 Ş-a,és az elektĺonikus szĺímlával kapcsolatos egyes ľendelkezésekĺ<ílsző|o 4612007 ' (XII.29 .) PM rendelet _ h atźltozzźkmeg-

Ha a könywiteli nyilvantartás, mint számvite1i bizonylat technikai, optikai
eľedménye, biztosítani ke1l

_

_

eţrárás

:

az alatok vizuális megjelenítése érdekébenazoknak - szfüség ęsetén - a késedelem nélkiili kiíratását,
az egyértelmúazonosítás érdekében a kódj egyzéket.

6

3.

A Zirci Erzsébet Kórház- Renđelőintézetszámviteli bizonylatai

3. 1.

B e ls ő s zdmviteli bi6ony lato

k

A költségvetési gazdĺĺlkodásban a péĺzngyikönywezetés sorĺĺnszámviteli bizonylatnak
különösen

az alźiŕlbi okmányok minősülnek:

- beérkező és kimenő számlak,

- pénzÍári bevételi és kiadási bizonylatok,
- pénztĺĺĺj
elentés,
_

n1r-rgtĺĺk,átvételi elismervények,

- béĺjegyzékek' összesítók, bérfeladások,
- különböző

kézi és gépi könyvelési feladások, összesítők, köryvelési bizonylatok,

- raktráĺi bizonylatok,

- szervezeti egysógek közötti

anyag-, eszkizmozgattsi bizonyiatok,

- karbantaľtó részlegek munłalapj ai,
- leltarozás és a selejtezés dokumentumai,

- szigoru elszámo1ású nyomtatványok,
- vegyes

bizonylatok

-helyesbítő bizonylatok
-bank bizonylatai
-pénzÍźlłbizonylatu

minden olyan okmány, szeľződéso megállapodás, ame1y számviteli kéľdésekben
vâltozást idéz eIő.
,-

3.2.Kiils ő sutmvite li bizony lato k

Külső szrámviteli bizonylatok azok a számviteli kihatású okmányok, amelyeket nem
költségvetési szervnél rĺllítottak ki, de annak gazdasági eseményéről készültek.
Külső bizonylatok különösen:
- hitelintézeti számlrĺk kivonatai és azok mellékletei,
-

teĺhelésiés jóváíĺási értesítések,

- szállítólevelek, átvételi elismervények,
- számlák, n1ugtak stb.

A beérkező bizonylatok
'

fókönyvi

kön1vvelőhöz

a titkĺĺrságra, kereÍgazdźţ,hoz,majđaz analitikus

keriilnek további feldolgozásra.

7

könywelőhöz

a

4.

A bizonylatok kiállítása' javítása, helyesbítése

4.1'

A bixonylatok kittllítósa

A bizonylatot

a velifü szemben tiĺmasztott tartalmi és alaki követelményeknek megfele-

lően a gazdasĘi műve1et, esemény megtöľténtének, il(etve a gazdasági intézkedés megtételénekvagy végrehajtásĺinak időpontjában időt a]ló módon kell kiállítani'

A bizonylaton az

adatokat időtálló módon úgy kell ĺögzíteni, hogy azok a kötelező meg-

orzési hataľid<ĺig olvashatók (olvasható alakľa hozhatók), továbbá az esetlegessé váIó
utólagos változások felismerhetők, i1lęţve kimutathatók legyenek.
4.2.

A bizonylatok javíaÍsa

Az alaki

és tartalmi ellenőrzés sorĺáĺtalĺĺlthibĺákat a bizonylaton ki kell

javítaĺi'

A bizonylaton csak szabiályszerű j avítások végezhetők.
A javításokat a következők szerint kell elvégezni:

_ A bizony|atra

he11'telenül bejegyzett ađatokjavítrĺsasorán az eĺedeti bejegyzést
huzni, úgy, hogy az ercdeti bejegyzés (szĺám vagy szöveg) olvasható ma-

kell
ĺadjon. A helyesbített adatokat az źÍbilzott szźlm vagy szöveg ftlé kel1 ími.
át

_ A hibás bejegyzést abizonylat minden példĺĺnyanj avítani kell.
_ Gépi adathordozón lévó adatok javítĺĺsĺáľólktilön jegyzéket keli

készíteni, me-

lyet az eredeti bizonylatokkal egyĺitt ke1l megőrizni.

_

A javítást végzo személynek

_

A javítás soĺán az adatokat lefesteni,Ieĺagasztanl, radirozĺi nęm lehet.

avítás tényétaĺnak datlJtrlćLýal, alajrźsźxa]és a
költségvetési szew bélyegzőjének lenyomatĺĺvalkeil igazolni.
aj

Pénztáľi bizonylatokat javítani nem szabad.
Sorszámozott bizony1ati nyomtatvĺĺnyrontott pé1dĺányát tilos megsemmisiteîi, azt źLthil.
zással érvénýelenítvemeg kel1 őrizni.

A külső szervektől beérkezett bizonylatokat javítani nem szabad.
Hibásan érkezett bizonylatot vissza kell kiĺldeni javíţísraa kiĺá]lítónak, vagy fel kell szólítani a bizonylat helyesbítéséĺe.

4.3.

A bizonylatok helyesbítése

A hibásan, más szerv részéľemegkĹildött bizonylatot intézményiink köteles helyesbíteni
A helyesbítés történhet az ęĺeďeti - hibás - bizonylat érvénýelenítésévelés új bizonylat
kiállításával' vagy helyesbítő bizonylat kiál1ításával.

A helyesbító bizonylatnak taĺalmaznia kell:

_
_

az eredeti bizonylat azonosítĺisiához szfüséges adatokat,
a módosításnak

megfelelő új tételeket'
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5. A bizonyIatok feldolgozásának ľendje
5.

I. Á InItź nos k övete Imé nye k

A

szifunviţeli bizonylat adatainak alakilag és taľtalmilag hitelesnek, megbízhatónak és
helytállónak keli lennie.

A feldolgozás elótt meg kell győződni arról, hogy

a

bizonylat számszakilag és tartalmĹ

lag megfelelő-e.

Az alakilag' taľtalmilag

el1enőrzött és e1fogadott bizonylatokat folyamatosan, időľend-

ben rögzíteni kell a könyve1ésben.

A könyvelés előtt

_
_

a

bizonylatokat

kön1wezetés sorźln az egységes szĺámlakeľet 0-s szźlmtaoszÍźiyźn
belül a 00. és 03-09 számlacsopoľtbaĺr vezetett nyilvántartźsi szârĺ|źk'alapjźn az
egységes rovatrenđnekmegfelelően,
a kö1tségvetési

a pénzügyi könywezetés során az egységes szĺĺmlakeret 7-9 szârĺiaosńźlyźhan
vezetett könyţ.Viteli szrłmlak alapjan

kontírozni és e1lenőrizni ke1l.

A

bizonyaltok ellenőrzése során meg kell győződni arról, hogy a kedvezményezeÍtet
megilletĹe a kiÍizetendő cisszeg, iiletve be{izetés esetén a befizetoveI szembeni követe_
a munka elvégzésétigazo1ni ke1l.
lés fennáll-e. SzolgĺíJtďás teţesítésénél
Általanos követelmény, hogy a feidolgozás sorĺĺnellenórizni kell a munkďolyamatba
építettbe1ső ellenőrzés megtörţéntét, vagyis azt, hogy a bizonylatokat a feldolgozas sorźn az' arra jogosult személyek (kiállító' ellenőrző, érvényesítő)megvizsgĺíltĺák,és alźtírâsukkal elláttrĺk.

A bizonylatok alapjan éľdemi intézkedést ţenĺicsak akkoĺ lehet, ha

azÍ az arra jogosult

személyek aláír'tĺík.

A kłiny.velésľekerĺilő bizonylatokat utalványozni kell.

Az utalvźnyozélstvagy az eredeti okmĺĺnyra kell rávezetni, vagy kĺilö'n írásbeli ĺendelkezést kell adni.

Utalványozási jogosultsággal intózményijnknél a ÎóigazgaÍ,őrenđelkezik'
(A kotelezettségvállalás, az utalványozĺźs, a pénzügłi ellenjegłzés, érvényesítésrészletes
szabályait a kÓltségvetési szerv Gazdalkodási szabályzatának kell tartalmaznia')
5.2.

A bilonylatok ellenőrzése

A számvite1i bizonylatokat ellenőrizni

ke1l a kön1.vekben

töľténő rögzites előtt ďaki, taĺ-

ta1mi és számszaki szempontból.

Az ellenőĺzéssel megbízott személyek kötelesek különösen

a bizoĺylatok valódiságát

megvizsgálni.

A Zirci EĺzsébetKórhŁ- Rendelőintézetnél a bizonylatok
vényesítő feladata.
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e1lenőrzése a bizonylatot éĺ-

5.2.1.

A bizonylatok alaki ellenőľzése

A bizonylatok alaki ellenőrzése soĺán a következőket kell vizsgálni:

_

_
_

a

bizonylatok kitöltése tełes köriĺen megtörtént-e, minden adat szeĺepel-e rajta,

a szükséges mellékletek csatolva vannak-e,

a gazdasĘi esemény bizonylatolása az ęlőírt nyomtatványon, bizonylaton töľtént-e,

a kialiító, az éwényesitoés az utalványozó (eseménýő1 függően az ellenőr),
valamint a gazdasźLgi eseményben érintett dolgozók alĺírása szerepel-e a bizonylaton,

_
_
5.2.2.

a bizonylati űrlapot sorszĺím szerint vették-e hasznĺĺ"latba (szigoru szźĺnadéşíl
nyomtatványoknál),
a

bizonylat kiállítása megfe1elő-e,

a

javítasok szabâ|yszeriiek-e.

A bizonylatok szdmszaki ellenőrzése

A bizonylatok szĺĺmszakiellenőĺzése sorián meg kell győződni arról, hogy nem töľtént-e

valami hiba, a merrnýségi és értékadatok, a szĺámolási műveletek helyesen keriiltek-e
ĺögzítésĺe.
5.2.3.

A bizonylatok Íartalmi eIIenőrzése

A bizorrylatok tartalmi elienóĺzése soran

a gazdasĘi esemény sztikségességét,indokoltságât, az a]kalmazott aľak helyességét,a vonatkozó j o gszabéllyi előíĺasok betaľtását kell

megvizsgálni.
5.3.

A bizonylatok könyvekben töľténő rijgzítésénekrendje

A bizonylatok

fe1do1gozásakor a következők

szerint ke1l eţárni

A bevételi és kiadási elłíitányzatokat' a követeléseket,

kötelezettségv{ĺ.11a1ásokat,

más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítésétérintő gazdasági esemé_
nyek bizonylatainak adatait a költségvetési könywitel során vezetett nyilvĺíntartĺĺsiszámlákon, a sajátos elszrĺmolásokat éríntó gazdasĘi események bizonylatainak adatait a pénzügyi kön1łvitel soĺán vezetett könyr.viteli szĺímlĺíkona bĹ
zonylatok keletkezését, beéĺkezésétkövetően haladéktalaĺulnyilvántartĺísba kell
venni, el kell számolni.

A

költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági esemé.
nyek hatását legkésőbb az előirźnyzatok és a teţ esítésektekintetében j anuĺíľ3 1 _
éig - az Aht. 34. Ş(5) bekezdése szerinti esetben az ott megielölt idópontig -;
a követęlések, a végleges kötelezettségvĺĺllaIások, más flzetési kötelezettségek,
vďamint az Alĺ.. I34. Şc) ponţa és 138. Ş(5) bekezdés c) ponÍjaszerinti adatok
tekintetében a mérlegkészítésidőpontjaig lęhet elszámolni.

Az

egyéb gazdasĘi események bizonylatainak adatztt a negyedéves kön}Yviteli
zarlat során kell a könywiteli számlĺíkon elszĺĺmolni.
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6.

A ktinywezetés

Az

Áhsz.39. l (2) és a5 Ş.(2) bekezdése éľtelmébena költségvetési könywezetés és a
pénziigyi könywvezetés magyar nyelven, a kettős kön}.witel szabályainak megfelelően
forintban töľténik.

A Zirci EtzsébetKorház- Rendelóintézet a költségvetési könywezetés keretében a bevételi és kiadási előirĺányzatok alakulásara, a követelések' kötelezettségvállalások, más fľ
zetési kötelezettségek, valamint ezek teţesítéséĺe
kiható gazđasagieseményekľől a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt reĺdszeii, áttekinthető nýlvĺántaľtást vezet, és ań
a költségvetési év végéve| lezĄa.

A pénzügyi köny'ĺvezetés

keretében a tevékenység során előfoĺduló , az eszki3zökre és
forrásokľa, azok vâltozźlsára és az eredmény alakulásĺĺrahatő gazđasá,gi eseményekĺól a
valóságnak megfelelő, foiyamatos, ztlrt reĺdszęrll, áttekinthetó nyilvántaľtlßt vezet, és
azt a költségvetési év végéve1lezrírja.

A Zirci Erzsébet KőrhźLz- Rendelőintézet a ftszletezó nyilvĺáĺtartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könywiteli és nyilvĺĺntaľtásiszámlákkal való egyezteÍését,
anĺak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántaľtások és az egységes ĺovatĺend
rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvĺĺntartási szĺĺmlĺík
adataiból a pénzngyíkönyl.ve_
zetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésénekrenĄet' az összesítő
bizonylat tartalmi és formai követelményeit a szĺĺmlaĺendbenszabályozzą figyelembe
véve az Ahsz 14. sz. mellékletéta ńszletező nyilvĺĺntartások taľtalmláĺól.

A Zĺrci Erzsébęt Kóĺház-

Rendelőintézętnél a kön5,ĺvezetésért a pénzügyi-számviteli
osztźlyvezeÍó , gazđasźęiigazgató felelős.

A költségvetési
adatai közötti

és pénzügyi köny'wezetés, az analitikus nýlvrántaľtłĺsok és a

bizonylatok

egyeztetés és el1enőrzés lehetősége, fiiggetlenül az adathordozók fajtájźr
tól, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zârt rcndszenelbiztosítva
va.n.

A feldolgozas
7.

soŕĺmegfelelő

hivatkozássď biztosítjuk a visszakeresés lehetőségét is.

A kłinyl'viteli zárlat

A könywiteli

zźLrlat sortn az elszámolási időszakokat kcivetően el

kelt végezĺrja Îo|yamatos könyvelés teţessététele éĺdekébensziikséges kiegészítő, helyesbítő, egyezÍető,
összesítő kcinyvelési munklákat, a kön}"Vviteli, va]amint a költségvetési könywitel sorĺín
vezetett nyilvánt artási szźĺnlźk'lezétr é"sźlÍ'

A könywiteli ztrlatot az Áhsz. 53. (4)-(7) bekezdés szerinti taľtalommď kell elvégezni:

_
_
_

havonta, a táÍgyhót követ<ĺ hónap 15. napjá.ig,
negyedévente, a tĺĺrgynegyedévetkövető hónap 15. napjaig, és
évente, a mérlegkészítésidőpontjáig.

A Zirci Erzsébęt Kórhé-z- Rendelőintézetnél a könywiteli zárlat
főkönyvi kön1vvelókĺek van egyeztetési feladata.

8' Szigorú számadású nyomtatványok kezelésénekszabályai

ll

soĺźmaz analitikus és

Szigo rú suźmadds ú nyomtatvónyo

8. I.

k

A készpénzkeze|éséhez,más jogszabály elóírása alapjáĺ meghatíĺozottgazdasági

eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a szźĺnlât,az egyszeĺusíteÍtadattartalmÍl
számlát és a nyugtát is) szigorő szźmlaĂźtsikötelezettség alá kell vonni.

Szigoru számadású nyomtatvĺínykéntkell kezelni továbbá minden olyaĺ nyomtatvĹĺný,
amelyért a nyomtatvĺĺny értékétmeghaladó vagy a nyomtatványon szeľeplő névértéknek
megfelelő ellenértéket ke1l {izetni, vagy amelynek az illetéktelen felhaszniílása visszaélésreadhat alkalmat.

A szigorú szĺĺĺnadásikötęlezettség

a bizonyIatot, a nyomtatvĹĺn}t

kiállítót teÍheli.

A

szigoru számadási kötelezettség aIá vont nyomtatványok körét a gazdasĘi igazgato
az intézméĺysajátosságainak figyelembe vételévelállapítja meg.
Intézményiinknéla szigoru számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok a következők:

_
_

számla,

-

n).ugta,

_
_
_
_
*
_
_
*
_
8.2.

egyszenĺsítettadafiaľra1múszámlą

szállítólevél,
személygépkocsi/tehergépkocsi /autóbusz menet1evél,
raktaľi bevételezési, kiadási utalvanyok,
leltaľfelvételibizonylatok,
készpénzcsekk,
napi/időszaki pénztiĺrjelentés,
tizemanyag-előleg elszámolás,
bevételi és kiadási pénztétbizonylat,
pénztâr1elentés, (iizlet esetén)

A szigorú számadáslź nyomtatýónyok nyilvántartása

A szigoru szĺĺrnadasalá vont bizonylatokĺól, nyomtatvráĺyokľó1 olyaĺ nyilvantartĺĺstkęll
vezetni, amely biztosítja azok elsztmoltatását.

A nyomtatvĺĺnyokĺól fajtanként az ngýĺtézóáltal hitelesített nýlvántartást vezetĺink
A nyilvantaľtás Íartalmazza:
_

a

bizonylat megnevezését,

- a bizonylat bevételezésénekkeltét,
- a bevételezett bizonylat mennyiségét,
- a nyomtatvány kezdő- és végzó

soĺszaĺĺát,

- az igénybevétel keltét,
- a kiadott nyomtatvány sorszĺĺmát, menĺýségét,
- az ź./rvéte|elismeĺését,
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_

a leadott tőpéldány átvételének elismerését,

IntézmérryĹiĺknél
a szígoru szrámadású nyomtatványok nyilvantartását központi raktrárkezeló vezeÍi'

A szigoru szĺĺmadasa|â

tarÍoző nyomtatvĺĺnyokkal kapcsolatos rendelkezések megszegése anyagi ós fegyelmi felelősségre vonással jĺáľ'

8.3.

A szigorú szĺÍmadĺźsú
nyomtatvónyok kiadósa, felhasználdsa

A szigorú számadású nyomtatványok kezelésével megbizott ügyintéző csak akkoľ adhat
ki nyomtatványt felhasznĺĺţásra, ha az źttvéÍelÍényéta nyilvĺáĺtaľtásban az źivevő személy kézjegyévelęlismeĺi.

A szigoru számadású nyomtatvĺĺnyokathasznĺáIók a felhasznĺĺlt mennyiséggel kötelesek
elszrámolni. A nyomtatvián}t vissza kell szolgĺáJtatni további őrzésre a szigorő szĺímadású

nyomtatváĺ}t kezelőnek'

A visszavétel tényéta nyilviántartason keľesztiil kell vezetni.
8.4.

A szigorú sçÍmadósú nyomtatványok ellenőr7ése

Az

źúvételralkalmával minden esetben meg

kell vizsgalni, hogy az egyęs nyomtatvá-

nyokban az űrlapok teţes szĺĺmban megvaÎnak-e,tovébbét az rĺrlapokon a sorsziímok és
esetleges egyéb jelzések helyesek-e.
8.5.

A szigorú s7dmadáslt nyomtatvdnyok őrzése

A szigoĺúszĺĺmadasúnyomtatvěnyokat zárható szekłényben kell őrizni'
9'

A bizonylatok táľolása

A

bizonylatok tĺĺľolásĺĺnálelsődleges szempont, hogy biaosítsuk a hiránytalan, káĺosodrßmentes megőrzést, valamint a gyoĺs visszakeľesés lehetőségét.
Bizonylatot a megorzési helyéről elvirmi csak átvételi elismervény ellenében szabad.

A

könyvelési bizony1atokat a bizonylatok mennyiségétől fuggően hąvi, időszakonként
időľendi sorľendben, irattaĺtóban kell tĺĺrolni.

A gazdálkodás évéÍmegelőző egł év összegyiijtött könywelési

aÍlyagź;/-az

adott teľii]et

ügłintézőj e taroţa a könnyebb hozzâférhetoség érdekében.
Ezt követóen gondoskodni keĹl az iĺatÍtlmaktöľténő átadásról, melyľől jegyzőkönyvet
kell készíteni.

l0. A bizonylatok szállítása

A bizonylatok száilitásźnál az a követelmény , hogy azokba illetéktelen személyek

ne te-

kinthessenek be, külső kaľosodás ne érje, és hián}.talanul eţussanak a ĺendeltetésihely'e
11.

Bizonylatok megőrzése
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