
PÉNZTÁRI KISZOLGÁLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



A PÉNZKEZELÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

A vállalkozás vezetője meghatározza: 

 a következő napi készpénzszükséglet nagyságát 

 a napi átlagos készpénzforgalom nagyságát 

 a vállalkozás speciális körülményeit 

 

A pénztáros 

 kezeli és megőrzi a pénztárban tartott készpénzt  lebonyolítja a készpénzforgalmat 

 Elszámolja a bankszámla és pénztár közti pénzmozgásokat 

 együttműködik a pénzforgalomban résztvevő munkatársakkal 

 

A pénztári ellenőr 

 

Utalványozók 
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A pénztárat csak a pénztáros kezeli, és a pénzkészletet teljes anyagi 
felelősséggel kezeli. Személye azért fontos, mert a vevő gyakran csak a 
pénztárossal találkozik a vásárlása során. 

  

Felelősségteljes munkaköre miatt szigorú szabályokat kell betartania: 

 

1) A pénztárban csak a pénztáros (esetenként a boltvezető is) 
tartózkodhat. 
 

2) Saját pénzét nem tarthatja a kasszában, ott csak a bolt bevétele 
lehet 

 



 

Ha munkaidőben elhagyja a pénztárat, akkor azt le kell zárni 

 

Be kell tartania a hivatalos, törvényi előírásokat, jogszabályokat 

 

Köteles alkalmazni a szigorú biztonsági előírásokat a pénz kezelésekor 

és elszállításánál 

 

 



 

1) Ellenőriznie kell a pénztárgép működőképességét, hiba 

esetén tájékoztatja a boltvezetőt 

2) Ellenőrzi, hogy a pénztárgépben van e szalag 

3) Gondoskodik a váltópénzről 

4) Gondoskodik a pénztár rendezettségéről, tisztaságáról 

 



1) A vevőt mindig köszönéssel fogadja 

2) Elszámolja a vásárolt termékek ellenértékét 

3) Szükség esetén tájékoztatást ad a vevő részére 

4) Esetenként leméri a vásárolt áruk súlyát 

5) Fizetéskor az átvett pénzösszeget megszámolja 

6) Ellenőrzi a bankjegyek eredetiségét 

7) A visszajáró összeget pontosan, hangosan 
leszámolva adja vissza a vevőnek 

8) A vásárolt termékeket becsomagolja 

9) Megköszöni a vásárlást és elköszön 

 



 

A pénztáros feladatai műszak végén: 
 

1) A kaszában lévő pénzt, utalványokat, egyéb bizonylatokat előkészíti 

2) A boltvezető, vagy a főpénztáros jelenlétében elszámol a napi 
bevétellel 

3) Lezárják a pénztárgépet 

4) Felvezetik az adatokat a pénztár elszámolási nyomtatványra 

5) Megállapítják a hiányt vagy többletet 

6) A váltópénzt biztonságos helyre helyezi 

7) Előkészíti a pénztárgépet a következő napi munkakezdéshez 

 


