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1. Bevezetés  
 

Jelen dokumentáció az étkeztetés feladatköréhez közvetlenül kapcsolódó feladatrészt ismerteti. 

Önkormányzatok esetén célszerű úgy megosztani a feladatokat, hogy az EPER többi részét használó 

rendszergazda, könyvelő végzi el a szükséges beállításokat. Az étkeztetéssel kapcsolatos napi 

feladatokat végző (pl. iskola titkár) pedig kizárólag a számára szükséges funkciókat tanulja meg és 

használja. Számukra külön készítettünk egy rövid dokumentációt, mely a beállítás után szükséges 

napi feladatokat ismerteti. Így a rendszer helyi oktatása, bevezetése lényegesen egyszerűbb. 

A modul feladata, hogy az EPER rendszerbe integráltan és teljes körűen ellássa az étkezés 

előfizetésekkel, térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat.  

Az EPER integráció révén a számlák és befizetések automatikusan a pénzügyi, számviteli rendszer 

részét képezik. Ennek előnye, hogy nem szükséges semmilyen adat átadás, egy létrejött számla vagy 

befizetés azonnal megjelenik a könyvelésben, bármilyen kimutatásban. Minden funkció az EPER többi 

moduljával azonos módon működik, és az EPER többi részének funkcionalitása is elérhető. Pl. 

hátralékos kimutatás, felszólítás, áfa analitika, pénztárkönyv. 

Az étkeztetés modul tökéletesen kapcsolódik az EPER konyha moduljához is. Egy intézmény 

étkeztetési modulja több (EPER és nem EPER) konyhához is kapcsolódhat és egy konyha több 

intézményt is képes kiszolgálni. Amennyiben a térítés és a konyha is az EPER-ben történik, akkor a 

konyha automatikusan átveszi a napi igény feladásokat. Ha a könyvelés is az EPER-ben történik, akkor 

megfelelő beállítások esetén az étkezés és konyha modulokban rögzített számlák és befizetések 

automatikusan könyvelődnek. A rendszer így zárt, átlátható, távolról kontrollálható, minden adat 

azonnal megjelenik. Nincs kézi adatátadás, egyeztetés, dupla rögzítés. 

Mindezek ellenére, a térítés és konyha modul önállóan is használható, ebben az esetben az EPER 

többi funkcióját nem kell használni (jogosultság hiányában nem is lehet). 

2. Változások 
 

2014.09.10. Jogosultság 

A jogosultsági rendszert átalakítottuk úgy, hogy egy intézményen belül több étkezési helyet is létre 

lehessen hozni. Ennek megfelelően a jelen dokumentum érintett oldalait is frissítettük. 

Az alapbeállításokhoz készítettünk egy Excel állományt, melynek kitöltése esetén ügyfélszolgálatos 

kollégáink segítséget tudnak nyújtani a rendszer indításában.  Letöltése: 

www.eszoft.hu/EPER_reglap_kozetkeztetes.xls 

Amennyiben még nem EPER felhasználó, akkor a www.eszoft.hu/EPER_reglap_2014.xls állományt is 

ki kell tölteni. 

http://www.eszoft.hu/EPER_reglap_kozetkeztetes.xls
http://www.eszoft.hu/EPER_reglap_2014.xls
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3. Rendszer beállítások 
 

Amennyiben Ön csak az étkeztetés modult kívánja használni, és a rendszer beállításokat más fogja 

elvégezni, ezt a fejezetet ugorja át. 

3.1. Előfizető létrehozása 
 

Az előfizető az EPER-ben olyan szervezet, mely alatt önálló könyveléssel rendelkező intézmények, 

szervezeti egységek találhatók. Az előfizetőn belüli EPER felhasználók azokat az intézményeket és 

program funkciókat érik el, amire jogokat kaptak. 

Például előfizető egy polgármesteri vagy közös hivatal, melyen belül az önkormányzatok, 

intézmények találhatók. 

Az előfizető beállításához egy Excel állományt kell kitölteni, melynek importálásával az EPER 

üzemeltetői beállítják a rendszert (intézmények, bankszámlák, pénztárak, számlatömbök, 

felhasználók, jogosultságok). 

Az Excel helyes kitöltése esetén az alábbi beállítások létrejönnek, azonban pontosításuk szükségessé 

válhat. A változtatások a Rendszer modulban hajthatók végre, mely azonban csak a megfelelő 

jogokkal rendelkezők számára elérhető (rendszergazda, intézmény gazda). 

3.2. Intézmény beállítás 
 

Új intézményt csak az előfizetői adatfelelős tud felvenni. 

Lépjünk a Rendszer, beállítás modulban az előfizetői beállításokba. 

 

Az Intézmények oldalon a [Felvesz] gombra kattintva megjelenik egy ablak, melyen megadhatjuk új 

intézményünk adatait. 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/ui1.png
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 Mentsük el a [Ment] gombra kattintva. 

 Ezt követően lépjünk a Felhasználói jogosultságok oldalra. 

 

Itt az Intézménygazda szerepköröknél a [Felvesz] gombra kattintva a megjelenő ablakban válasszuk 

ki felhasználónak magunkat, valamint az új intézményt, majd kattintsunk a [Hozzáad] gombra. Itt 

további felhasználókat is megtehetünk intézménygazdának, akik így hozzá tudnak majd férni az 

intézmény rendszerbeállításaihoz. 

Ezt követően lépjünk a Rendszer oldalra, ahol már láthatjuk az újonnan felvett intézményünket.  

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/ui2.png
http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/ui3.png
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Intézményi adatok menüpont alatt az alábbi adatok jelennek meg (az űrlap legvégén). 

 

Étkeztetés számlatömb: csak normál, nem import számlatömb választható ki. 

Számlázási időszak kezdete: ennél korábbi időpontra a rendszer nem készít számlát.  

Áfakód: a számlákat ennek megfelelően képzi a rendszer. 

 

3.3. Étkeztetési hely létrehozása 
 

Egy intézményen belül több étkeztetési hely is lehet. Ilyen eset például, ha az önkormányzaton (mint 

intézményi könyvelési hely) könyveljük az összes étkezési helyet és konyhát. Ennek pénzügyi haszna 

is lehet (áfa visszaigénylés). Ebben az esetben minden étkezési helyhez külön pénztárat és 

számlatömböt kell felvenni. Így egyértelmű az elszámolás és a jogosultságok kiosztása is. 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/ui4.png
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Étkeztetés számlatömb: csak normál, nem import számlatömb választható ki. 

Számlázási időszak kezdete: ennél korábbi időpontra a rendszer nem készít számlát.  

Áfakód: a számlákat ennek megfelelően képzi a rendszer. 

  

3.4. Felhasználó létrehozása 
 

Új felhasználó felvételéhez először lépjünk a Rendszer, beállítás modulban abba az intézménybe, 

amelyikhez fel szeretnénk venni a felhasználót. (Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha intézményi 

adatfelelősök vagyunk.)  Előfizetőn belül a felhasználók „közösek”, emiatt később a felhasználói jogok 

beállításával más intézményekhez is hozzá tudjuk rendelni.  

Lépjünk a  Felhasználói jogosultságok oldalra. Itt kattintsunk az  Új felhasználó 

felvétele/regisztrálása gombra. 

  

A megjelenő ablakban írjuk be a felhasználó email címét. Ennek egyedinek kell lenni; lehet magán 

email cím is. Majd kattintsunk a Felhasználó felvétele gombra. 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/user1.png
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Ha már létezik ezzel az email címmel felhasználó a rendszerben, akkor hozzáadja ehhez az 

intézményhez is, ha nem létezik, akkor megjelenik a következő ablak: 

 

Itt azonosítónak adja meg a bejelentkezéshez szükséges nevet. Ez ékezetet és szóközt nem 

tartalmazhat. 

Felhasználó neve a valódi, teljes neve. 

Jelszónak minimum 6 karakterből kell állnia, tartalmaznia kell kis- és nagybetűket, számot és 

különleges karaktert is (pl. !-?.,), de nem lehet benne az azonosító. 

Végül kattintson a Felhasználó létrehozása gombra. 

Ezzel regisztrálva lett a felhasználó, de még nincs jogosultsága semmihez. A jogosultságokat 

többféleképpen is beállíthatjuk. 

Először is frissítsük az oldalt! 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/user2.png
http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/user3.png
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Használhatjuk az ezen az oldalon lévő Jogosultságok másolása  vagy a  Minden jog 

megadása gombokat. Itt ezek a gombok erre az intézményre vonatkozóan állítják be a 

jogosultságokat. (Ha minden intézmény minden moduljához szeretnénk valakinek jogosultságot adni, 

akkor azt az előfizetői beállításban tudjuk megtenni, lásd lentebb.) 

Ha csak egy-két modulhoz szeretnénk hozzáférést adni, akkor kattintsunk ezen az oldalon 

a [Felvesz] gombra annál a modulnál, amelyikhez jogosultságot szeretnénk adni. 

  

A megjelenő ablakban válasszuk ki a felhasználót, a számlatömböt, vagy pénztárat, vagy bankszámlát, 

valamint a szerepkört. Végül kattintsunk a Hozzáad gombra. 

  

Ha a Rendszer, beállítás modulhoz is szeretnénk hozzáférést adni a felhasználónak, akkor lépjünk 

vissza a Rendszer oldalra. 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/user4.png
http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/user5.png
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 Itt lépjünk be az előfizető beállításaiba, azon belül pedig a Felhasználói jogosultságok oldalra. (Ezt 

csak az előfizetői adatfelelős tudja megtenni.) 

 

A [Felvesz] gombbal tudunk előfizetői-, és/vagy intézményi adatfelelőst felvenni. 

Az ezen az oldalon lévő Jogosultságok másolása,  Minden jog megadása gombokkal az egész 

előfizetésre vonatkozóan tudjuk a jogosultságokat állítani. Tehát minden intézményre vonatkozóan 

egyszerre. 

Egyszerűen kezelhetjük a jogosultságokat, az ezen az oldalon lévő Jogosultságok megadása 

intézményi szinten résznél. 

 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/tba4se0t.png
http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/user62.png
http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/2014-05-05_10h14_52.png
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Itt az intézmények előtt lévő + jelre kattintunk, majd a jelölőnégyzetekre kattintva bepipáljuk a kívánt 

jogosultságokat a felhasználóknál. 

3.5. Pénztár beállítás 
 

Amennyiben a térítési díjak befizetés a házipénztárba történik, fel kell vennünk egy pénztárat és 

jogokat kell adnunk hozzá. 

A pénztár javasolt beállításait mutatja a következő kép. 

 

Különösen fontos a főkönyvi szám, kerekítés és a kerekítési kontírsorok helyes megadása.  

Engedélyeznünk kell a pénztár használatát a felhasználói jogosultságok pontban. 

 

 

3.6. Bankszámla beállítás 
 

Új bankszámlát a Rendszer, beállítás > intézmény > bankszámlák oldalon tudunk felvinni, 

a [Felvesz] gombra kattintva. 
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Kitöltjük a megjelenő űrlapot, majd a Bankszámla felvétele gombbal elmentjük. 

Amennyiben a felhasználó adatokat is szeretne rögzíteni, importálni a bankba, szükséges 

jogosultságot is adni hozza. Ezt a Felhasználói jogosultságok oldalon a Kontír modul résznél kell adni a 

felhasználóknak a [Felvesz] gombbal. 

 

 

 

Ezután ajánlatos kijelentkezni a rendszerből, a böngészőt is bezárni, újra indítani. Belépés után a 

Könyvelés modulban a bankok között már elérhető lesz az új bankszámla. 

 

3.7. Számlatömb beállítás 
 

A térítési díj számlákat célszerű más feladatkörű számláktól külön számlatömbbe rakni. A korábban 

térítési díjakra használt importált számlatömböket nem használhatjuk (mert abba csak importálni 

lehet)! 

http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/2014-05-08_15h24_27.png
http://help.eszoft.hu/Upload/Editor/2014-05-08_15h25_28.png
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A számlákat már nem kell példányozni (NAV), de sokan elvárják – helyi döntés, hogy ezt bejelölik-e. 

FONTOS: a kapcsolódó pénztár kijelölése. Így a befizetés menüpontban a kiegyenlített számla 

automatikusan bekerül a pénztárba. 

A számla eléréséhez is jogot kell adnunk. 

 

3.8. Jogosultságok beállítása 
  

Az előző pontokban már bemutattuk a jogok kiosztását. A számla, pénztár, bank beállításán felül az 

étkeztetés modulhoz is hozzáférési jogot kell adnunk. Ezeket egyenként és egyszerre is megadhatjuk. 

Felhasználói jogosultságok menüponton belül keressük meg az étkeztetési modult (lap alja felé). 

 

A felvesz gombra kattintva előugró ablakban adjuk meg a jogot. 
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A jogosultságok beállítása után ajánlatos kijelentkezni a rendszerből, a böngészőt is bezárni, újra 

indítani.  

 

3.9. Kontír beállítása 
  

Az EPER rendszer eleve tartalmaz több száz kontírsort. Ezeket nem módosíthatjuk, hiszen minden 

felhasználó számára közös. 
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Amennyiben újra van szükségünk, vagy átvesszük egy másik intézményből, vagy felvesszük. 

 

 

Új kontírsor felvételét mindig egy már hasonló, létező kontír másolásával hozzuk létre. Így 

egyszerűbb, kisebb a hiba lehetősége. Azonban minden esetben kötelező új nevet adnunk. 

 

Az étkezési rendszerben jellemzően csak akkor van szükség új kontírra, ha szervezeti egységre is 

könyvelni akarunk (a központi kontírokban a szervezeti egység üres). 
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3.10. Ügyfelek importálása Excelből 
  

Az étkezők egyúttal számlázási ügyfelek is.  

Az ügyfelek bármilyen Excel (xls) állományból importálhatók. 

 

Az importálandó Excel állomány oszlopainak megnevezése tetszőleges, de meg kell feleltetnünk a 

program által várt mezőkkel. 
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4. Étkeztetés modul beállítások 
 

A térítés modul használatának előfeltétele, hogy rendszer beállítások az előző pont szerint 

megtörténjenek az intézményen belül: 

- intézmény beállításoknál étkeztetési adatok beállítása 

- pénztár és hozzáférési jog 

- bank és hozzáférési jog 

- számlatömb és hozzáférési jog 

- étkeztetés modul hozzáférési jog 

 

Az étkeztetés modul további beállításait ebben a sorrendben célszerű felvenni: 

- osztályok (nem kötelező) 

- konyha 

- kedvezmények 

- étlap választék, és hozzá kapcsolódóan 

o norma 

o naptár (szünetek) 

o számla tételsor megnevezés és kontír 

- étkezők 

 

 

4.1. Osztály 
 

Osztály /csoport beállítása nem kötelező, azonban segítségével kimutatásainkat jobban tudjuk 

csoportosítani, gyorsabban tudunk keresni. 

A csoport adatot a konyhának is át tudjuk adni, így az is megoldható, hogy szállításkor a csoportoknak 

külön legyenek az ételek összeállítva (külön edények). Így tálaláskor az egyes csoportok 

elkülöníthetők, azaz nem fordul elő, hogy az első étkező csoport „kiszedi a sűrűjét”. 

Osztály/csoport bármi lehet, pl. tanárok, 1 osztály stb. 
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4.2. Konyha 
 

Több konyhát is megadhatunk, de egyet mindenképpen szükséges. 

 

4.3. Kedvezmények 
 

A szokásos kedvezményeket előre beállítottuk és egy kattintással létre lehet hozni. Ha nem 

megfelelőek, törölni, módosítani kell őket, illetve újakat felvenni. 



EPER – Étkeztetés modul 

18 
 

 

4.4. Étlap választék 
 

Az étlap választék megértése és helyes beállítása kulcsfontosságú a rendszer működésé érdekében. 

Az étlap választék, pl. „Diétás alsó tagozatos iskolás”. Meghatározza az étkezés típusát (napi 3x), a 

korcsoportot, a fizetendő összeget, a szüneteket. 

Az étlap választék biztosítja a kapcsolatot az étkeztetés és a konyha között. Az étkeztetés egy-egy  

étlap választékhoz kapcsolódóan adja fel a konyha felé a megrendeléseit. A konyha pedig étlap 

választékonként hozza létre a heti étlapokat. 

Beállítása: Étkezők modul / Beállítás / Étlap választék 

 

 

Az új étlap választék, illetve a szerkesztésre kattintva a következő ablak jelenik meg. 

 



EPER – Étkeztetés modul 

19 
 

 

Az űrlapon látható, hogy egy étkeztetési hely több konyhától is rendelhet ételt (pl. diétás).  

A konyha választék azonosító nem kötelező, de egyértelművé teszi a kapcsolatot (gondoljunk arra, 

hogy a konyha is több megrendelővel állhat kapcsolatban). Amennyiben az EPER konyha modulját 

alkalmazzák, akkor ezt feltétlenül pontosan kell megadni. Ennek segítségével az EPER konyha modul 

képes lesz automatikusan leolvasni az igényeket, nem nekünk kell naponta feladni. 

A „7 napos” kérdés bepipálása esetén munkaszüneti napokon is van étkezés. 

A számlázás beállítás segítségével az EPER előállítja a számlákat és automatikusan kontírozza is őket. 

Sőt, befizetés esetén a teljesítés könyvelése is megtörténik.  A könyvelés feladata mindössze az 

ellenőrzés és a jóváhagyás. 

A kontírsorok kiválasztásakor csak a megfelelő áfa kulcsú kontírok választhatók. A havi és 

visszamenőleges terhelés Követel, a jóváírás pedig Tartozik típusú kontírokat enged választani. 

Tekintettel arra, hogy a könyvelési beállítások étlap választékonként eltérőek is lehetnek, nagyon 

precízen beállítható a könyvelés. A szükséges kontírsorok a Rendszer / Törzsadat / Kontír 

menüpontban állíthatók elő. 

Központilag a következő kontírsorok állnak rendelkezésre. Ezekből szükség esetén saját, módosított 

változat is készíthető. Célszerű az „étkezési” szóra keresni, mert ez a közös bennük. 

- étkezési díj iskolai  

- étkezési díj óvodai  

- étkezési díj bölcsődei  

- étkezési díj kollégiumi 

- étkezési díj munkahelyi 
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- étkezési díj vendég 

- ugyanezek TARTOZIK változatban is 

 

Normák megadásához kattintsunk az étlap választék „Norma” linkjére. 

 

Az étlap választékhoz be kell állítanunk a fizetendő díjakat: teljes, támogatás nélküli bruttó, áfával 

növelt napi értékeket. A rendszer megengedi, hogy ne csak teljes étkezési napokat, hanem egy-egy 

étkezést is le lehessen mondani. Ezért fontos, hogy étkezésenként adják meg a díjakat. Amennyiben 

egy összeg lett meghatározva, valamilyen arányban fel kell osztani. 

A megadott norma érvényességét pontosan kell meghatározni, ügyelve arra, hogy ne legyen átfedés 

és lefedetlen időszak. Az aktuális norma esetén a vége dátumot nem kell megadni. 

Amennyiben a norma idővel változik, nem a korábban érvényes sor értékeit kell módosítani, hanem a 

réginél az érvényesség végét beírni, majd a következő nappal új sor kell felvenni. 

Fontos, hogy minden étlap választéknál adjuk meg a normákat! 

 

A naptárban az étlap választék beállításának ( 5/7 napos) megfelelően feltöltöttük a várható étkezési 

szüneteket. Szükség esetén bármelyik törölhető (pl. egy szombatot le kell dolgozni), illetve új étkezési 

nap is rögzíthető. FONTOS: a szüneteket (nyári, őszi stb.) rögzíteni kell! 
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Fontos, hogy a naptár étlap választékonként önálló és független (pl. tanárnak nincs, tanulónak van 

szünet). Ezért, ha valami változás van, minden étlap választék naptárjában végre kell hajtani. 

4.5. Étkezők 
 

Az étkezők egyúttal az EPER rendszer ügyfelei is, így ha már vannak az intézményben ügyfelek (már 

használtuk a számlázást), akkor ezekhez beállíthatjuk az étkezési paramétereket. 

Az étkeztetés modul csak azoknak engedélyezi az igények felvételét, azoknak számláz, akiknek ebben 

a pontban beállítottuk az étkezési paramétereket. 

Amennyiben az étkezők adatai Excel formátumban rendelkezésre állnak, nagyon egyszerűen 

importálhatók az EPER programba (ennek ismertetése a rendszerbeállítások / ügyfelek importálása 

pontban található). 

A rendszerben már létező ügyfelek beállítása csoportosan is történhet (célszerű).  

Pipáljuk be a „Látszódjon minden ügyfél”! Jelöljük ki az azonos csoportba tartozókat, majd adjuk meg 

az étkezési adatokat! FONTOS: 

Amennyiben a tömeges módosítást új étkezőkre alkalmazza, az osztály és az aktív(ig) mezők 

kivételével mindent kötelező megadni. Ellenkező esetben nem hajtódik végre a módosítás! 
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A csoportos módosítás nem csak az első alkalommal használható, hanem például év váltáskor is.  

Ekkor a táblázat fejlécében szűrni kell a „8. osztály”-ra, kijelölni mindet. Majd az Aktív(ig) mező 

értékének megadásával az aktív étkezők közül kivenni őket. Ezt követően sorban visszafelé 7-ről 8-ra, 

6-ról 7-re, stb. az osztályokat emelni. Fontos, hogy 4-ről 5-re emeléskor az Étlap választékot is 

módosítani kell, hiszen változik a korcsoport. 

Természetesen egyenként is fel lehet vinni az étkezőket: 
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5. Számlázás – befizetés alapok 
 

5.1. Számlázás tévhitek 
 

Az alábbiakban a számlázással kapcsolatos gyakori tévhiteket szeretnénk eloszlatni. 

A számlával kapcsolatos pontos információk a NAV oldalán találhatók. A helyes (aktuális) információk 

a következők (a nem elektronikusan aláírt, gépi számlákra vonatkozóan). 

A számlát nem kell aláírni, lepecsételni (de lehet).  

A számlát nem kell példányozni, nem kell az eredeti, másolat megjelölés (felesleges, de lehet). Sokan 

nem tudják és elvárják – emiatt az EPER-ben a számlatömb beállításakor bekapcsolható. 

Kerekítés nem a számla része. Rá lehet írni, de inkább zavaró. Ha ugyanis több kerekítésre szoruló 

számla van, akkor befizetésenként a számlák kerekítés nélküli összegét kellene egyszer kerekíteni. Ha 

a számlákat egyenként kerekítjük, dupla kerekítés jöhet ki. Pl.: 13(15)+13(15)=26(30) és nem 26(25).  

Sajnos az EPER rendszerben is többen visznek fel olyan készpénzes számlákat, melyekben számla 

tételsorként szerepel a kerekítés. Ez hibás, hiszen egy készpénzes számlát utalással is ki lehet 

egyenlíteni, ekkor jogtalan a kerekítés elszámolása. 

A számla nyomtatása a kibocsátó kötelezettsége (kivéve, ha a vevő lemond róla és nyomtatja). 
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A vevő adószámát csak meghatározott esetekben kell kiírni (fordított, közösségi, 2mFt felett, 

számlázó program értékesítésekor). 

A számlára termék azonosító kódokat nem kötelező írni (SZJ,VTSZ,TESZOR stb.). 

A számlát annak tartalma határozza meg, nem a megnevezése. Például az előleg számla ugyanolyan 

számla, mint egy normál számla, ugyanolyan követelményekkel. 

A számlán lévő fizetési mód feltüntetése nem kötelező elem. Ebből következik, hogy készpénzes 

számlát lehet utalni, és fordítva. A készpénzes számla előállítása nem jelenti azt, hogy az ki is van 

fizetve (hiszen a fizetési mód csak tájékoztató adat). Azaz a készpénzes fizetési módú számla a 

kibocsátástól eltérő időben is kiegyenlíthető. (Ez nem vonatkozik a nyugtára, az egyszerűsített 

számlára, azokat készpénzben azonnal ki kell egyenlíteni. ) A készpénzes jelölésű számla a vevői 

oldalon általánosan úgy értelmezett, hogy az egy kiegyenlített számla (ez gyakorlat, rendelet nincs 

rá). Emiatt a készpénzes számla csak akkor adható át, ha az valóban be lett fizetve (készpénzben vagy 

utalva). 

A számlázásra vonatkozóan új, 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet jelent meg és július 1-től hatályba 

lépett. Lényeges változások: 

- Október 1-től esedékes bejelentő nyomtatványokon a gépi számlákat kibocsátónak jelentést 

kell tenni az általa használt számlázó programról. Jelenleg (2014.08.29) még nincs 

nyomtatvány. Az EPER felhasználói megkapják az ehhez szükséges adatokat. 

- A számlákat kibocsátónak már nem kell fejlesztői nyilatkozattal rendelkeznie. 

- Július 1 után vásárolt számlázó programok esetén a számlán meg kell jeleníteni a programot 

megvásárló adószámát. Az EPER felhasználói már így kapják a számlát. 

5.2. Helytelen megoldások 
 

Sokféle szabálytalan megoldást alakítottak ki, most csak a gyakoribb változatokat ismertetjük – 

ezeket alkalmazni tilos. 

1. Térítési díjak beszedése számla nélkül 

 

Az étkezők jellemzően nem tudják elszámolni az étkezés térítési díjakat, ezért nem kérnek 

számlát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elég egy füzetben vezetni. 

„Félmegoldás” hogy az étkezőknek nem adnak számlát, csak begyűjtik a pénzt. A naponta 

összegyűlt pénzt befizetik az önkormányzat számlájára, majd az összeggel egyezően számlát 

állítanak elő az elszámolás érdekében. Ez fiktív számla még akkor is, ha nem károsított meg 

senkit, a NAV-ot sem. 

 

2. Az áfa fizetés elkerülése nem fizetés esetén 

 

Probléma, hogy sok étkező nem fizeti ki az étkezési díjat, viszont nem zárható ki az 

étkezésből. Ha számlát bocsátunk ki, akkor az áfa befizetési kötelezettség miatt tovább 

növeljük a kintlévőséget. Ennek elkerülésére csak akkor állítanak ki számlát, amikor azt be is 

fizették. Logikus, de a NAV ragaszkodik a saját bevételéhez. Az előírások szerint a teljesítést 
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követő legkésőbb 15 napon belül ki kell állítani a számlát (itt teljesítés alatt a szolgáltatás 

értendő). Az étkezés havi ciklust feltételezve a teljesítés legkésőbb a hó utolsó napja, azaz a 

követő hó 15-ig lehet legálisan halasztani a számla kiállítását. Az étkezés esetén jellemzően 

előreszámlázás van, tehát ezzel a megoldással másfél hónap áfa fizetési halasztást érhetünk 

el szabályosan.  

 

3. Nyugta és egyszerűsített számla alkalmazása 

 

Az értékhatárok betartásáig nem szabálytalan alkalmazásuk, de semmi előnyt nem 

jelentenek a normál számlázáshoz képest. Viszont több munkával jár alkalmazásuk. 

 

4. Ragaszkodás a meglévő programhoz, módszerhez 

 

Jellemzően elavult programok futnak, amelyekhez felhasználóik foggal-körömmel 

ragaszkodnak. Minél rosszabb, annál inkább, hiszen még emlékeznek arra, mennyit 

küzdöttek, mire megtanulták. 

Bármilyen jó is egy program, biztosan a többszörösét kell dolgozni azáltal, hogy egy szorosan 

integrált, zárt megoldás helyett két külön programban dolgoznak. 

 

5.3. Kényszer megoldás 
 

Sajnos vannak olyan térítés befizetési helyek, ahol a személyi vagy tárgyi feltételek nem teszik 

lehetővé az általunk javasolt megoldás alkalmazását. A ritkább eset, hogy nincs internet, számítógép 

és nyomtató. Az már jellemzőbb, hogy a felhasználó nem akar programot használni. 

Amennyiben minden beállítást a rendszergazda és könyvelő elvégez, akkor már nagyon egyszerű 

feladatok várnak a térítési díjak beszedésével foglalkozóra: 

- a befizetés menüpontban rákeresni az étkezőre, egy-egy kattintással nyomtatni a számlát, 

- az előfizetés menüpontban rákeresni az étkezőre, egy-egy kattintással törölni/aktiválni az 

étkezést, 

- az igények feladását naponta futtatni, továbbítani. 

A kimutatások, problémás esetek kezelését már elvégezheti a könyvelő szakember. 

Amennyiben semmiképp nem oldható meg a számítógép helyi használata, a következő módszert 

javasoljuk: 

- a könyvelés havonta nyomtassa ki előre a számlákat (az EPER automatikusan bevonja a 

korábbi időszaki lemondásokat, jóváírásokat), 

- a számlákról készítsenek egy listát, 

- befizetéskor a listára írják rá a befizetés dátumát, 

- a nap végén befizetik a bankba a napi befizetés pontos összegét, 

- a könyvelés a lista alapján a bank kontírozásakor társítja, 

- a lemondásokat füzetben kell vezetni, az igényeket kézzel kell összesíteni, 
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- a könyvelés a lemondásokat a számlázás rögzíti. 

Látható, hogy a kézi megoldás lényegesen munkaigényesebb (még a beszedést végző számára is). 

5.4. Javasolt megoldás 
 

Javasoljuk, hogy lehetőleg mindent a könyvelés és a rendszergazda állítson be. Továbbá a 

kimutatások elkészítését és a bonyolultabb eseteket megoldását is a könyvelés végezze. 

Ennek eredményeképp sokkal könnyebb lesz megtanítani a maradék pár funkció használatát és 

lényegesen kevesebb lesz a hiba. 

Így a könyvelés feladatai is minimálisak.  

Ha minden jól be van állítva, akkor a program a számla előállításakor elvégzi azok kontírozását, 

hozzákapcsolja a pénztárbizonylathoz és könyveli a teljesítést is. Mindössze annyi a feladat, hogy 

ellenőrizni kell (százasával végiggördíteni a képernyőt), jóváhagyni az oldal (egy kattintással, 

százasával) – és kész a teljes könyvelés. 

Semmilyen adatátadásra nincs szükség, a számlák, bizonylatok, könyvelés bekerül a rendszerbe, az 

előírt jelentések, beszámolók elkészíthetők.  

Szükség esetén ki kell nyomtatni további EPER kimutatásokat (hátralékos lista, pénztárkönyv, 

felszólítások). 

A rendszerben lehet befizetéskor egyesével és egyszerre, csoportonként vagy mindenkinek 

számlázni. 

Célszerű a befizetési napokon (tárgyhónapot megelőző napokban, vagy a tárgyhó elején) egyesével, 

befizetéskor előállítani a számlák többségét. Tárgyhóban történt (az előrefizetés szempontjából 

késedelmes) befizetéseket szintén egyesével előállítani. Így a létrejövő készpénzes számlák dátuma 

megegyezik a befizetés napjával. 

A tárgyhó végéig ki nem fizetett, így létre sem hozott számlák előállításával megvárhatjuk a 

következő befizetést, bízva abban, hogy akkor kifizetik a két havi díjat – ekkor még mindig benne 

vagyunk az előírt 15 napban. Az EPER ugyanis a megadott határnapig számolja ki a számlázandó 

értéket – így képes két hónapot is egyben számlázni. 

Jobb megoldás, ha a tárgyhó végén előállítjuk a maradék étkezések számláit. Így egy-egy számla 

mindig csak egy hónapról szól. 

6. Befizetés 
 

A befizetés menüpontban az étkezők kifizetetlen számláit, és a megadott időszak végéig esedékes 

étkezési díját fizethetjük ki. Befizetés előtt az EPER előállítja az étkezési díj számláját. 
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A befizetési képernyőn be kell állítani a számlázási időszak végét. A program a megadott időszak 

végéig esedékes, eddig még nem számlázott étkezés díját számolja ki. 

Például:  

1. számla: szeptember 1-30 között előreszámlázással a havi díjat leszámláztuk, de még nem 

fizették ki 

2. szeptemberben lemondtak néhány napi étkezést 

Ha most időszak végének október 31-et adunk meg, akkor az EPER új előírásként kiszámolja az 

októberi étkezési díjat és jóváírásként előállítja a szeptemberi lemondás díját. A számításnak 

megfelelően előállítja az új számlát. Az étkező pedig befizetheti az új és a korábbi kifizetetlen 

számlát. 

A befizetés ablak mutatja az újként számolt díjat, és a korábban már kiállított, hátralékos 

számlákat: 
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A fizetendő, és az átadott összeg különbségét (visszajárót) a program automatikusan számolja. 

A „Lemondás” link ugyanazt a lemondás funkciót végzi el, mint ha a Lemondás menüpontba léptünk 

volna be. Részletesen a Lemondás pontban tárgyaljuk. 

A „Szerkesztés” link segítségével módosíthatjuk az étkező adatait. 

 

7. Számlázás 
 

A számlázás menüpontban tetszőleges étkezői csoportnak, tetszőleges határnappal tudunk számlákat 

készíteni. 
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Számlázott érték a megadott számlázási napig, az eddig még nem számlázott 

- étkezési napok (jellemzően előre számlázás), 

- lemondások jóváírási, 

- többlet rendelések térítési díjának összege. 

A számlázás kezdeteként és végeként a program figyelembe veszi az étkező személy 

érvényességének kezdetét és végét (előtte és utána nem számláz). 

Csak azokat listázza a táblázat, akinek van fizetendő (vagy visszajáró) értéke. 

A listából kijelölhetjük azokat, akinek azonos módon kívánunk számlázni. A számlázáshoz meg kell 

adnunk a számlázási paramétereket (fiz.határidő, fizetési mód, formátum). 

Lehetőség van arra, hogy a számlák nyomtatása nélkül állítsuk elő a számlákat. Ekkor vagy a 

befizetéskor, vagy az EPER számlázás moduljában tudjuk később nyomtatni a számlákat. 

Amennyiben a számlázás mellett nyomtatni is kívánunk, meg kell adnunk a példányszámot is. 

Eredményül egy PDF állomány kapunk, mely tartalmazza a számlákat. 
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8. Előfizetés / lemondás 
 

Az előfizetés / lemondás menüpontban tudjuk egy-egy személy étkezés rendeléseit módosítani. A 

szüneteket nem itt, hanem a Beállítás / Étlap választék menüpontban kell beállítani. 

 

Csak olyan napokat tudunk módosítani, amelyek igény feladása a konyha felé még nem történt meg. 

Lehetőség van arra, hogy egy lemondott napot újra megrendeljünk, illetve fordítva, a korábbi 

rendeléseket töröljük. 

Új előfizetés jellemzően a vendég étkezőknél fordul elő. Náluk az étkező beállításnál az van bejelölve, 

hogy „vendég”. Ekkor a rendszer számára csak akkor rendel étkezést, ha itt jelöltük. 

Látható, hogy nem csak az egész napot, hanem egy-egy étkezést is le lehet mondani. Ezért fontos, 

hogy az étlap választéknál a normát étkezésekre lebontva adják meg. Ha az adott helyen csak az 

egész nap rendelése / lemondása engedélyezett, akkor mindig az egész napi étkezést módosítsák. 

9. Feladás 
 

A feladás funkció egy adott nap étkezés rendelését készíti el a konyhák felé. 
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Lekérhető bármely összegző sor részletező adata. 

 

Igény zárása: 
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Bármelyik nap igényei lekérhetők a táblázatba, de feladni csak a már leadottnál későbbi, illetve a mai 

vagy későbbi napot lehet. Az igények zárása után PDF és Excel formátumban konyhánként feladható 

a megrendelés.  

10. Kimutatások 
 

A rendszerben az igények szerinti kimutatásokat készítjük. A kimutatások lekérhető Excel és PDF 

formában (előtte a képernyőn is megtekinthető). 

Kimutatások egy-egy időszakra és egy-egy osztályra/csoportra szűrve: 

- csoportonként  

- havonta 

- támogatás 

- étlap választék 

- étkezőnként havonta 

- étkezési ív 

- hátralék 

A kimutatások a lezárt igényekre vonatkoznak. 

11. EPER kapcsolódó modulok 
 

A következőkben csak azokat az EPER funkciókat mutatjuk be, melyek kapcsolódnak az étkeztetés 

modulhoz. Ezekkel a funkciókkal jellemzően a könyvelő és nem az étkeztetés modult használó 

személy dolgozik. Pontosan meg kell határozni, pontosan ki, milyen feladatokat végez el. 

 

11.1. Számlázás 
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Az étkezés modulban előállított számlák az EPER számlázás moduljában a kibocsátás pillanatában 

megjelennek. Teljes mértékben egyenértékűek a normál módon előállított számlákkal, így minden a 

számlázás menüpontban elérhető funkció használható. Többek között számla másolatok nyomtatása, 

listázás, felszólítás. Az étkezés számlák is részévé válnak az áfa bevallásnak. Az étkezés rendszerben 

előállított számlák a számlázás modulban stornózhatók, helyesbíthetők. 

11.2. Házipénztár 
 

Az étkezés modulban befizetett számlák az EPER házipénztár moduljában azonnal megjelennek, a 

pénztár egyenlege automatikusan újraszámítódik. A befizetések teljesen azonos módon viselkednek, 

mint a normál EPER befizetés, így a modul minden funkciója használható. Többek között a 

pénztárkönyv, pénztárbizonylatok nyomtatása. Az étkezés rendszerben előállított bizonylatok a 

házipénztár modulban stornózhatók. 

A házi pénztárban rögzíthetők az intézményben a pénztárból kiegyenlített szállítói számlák is. 
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A kiadási pénztárbizonylatnál az "Új sor számlagenerálással" választásával a bizonylat létrehozásával 

egyidejűleg a számla kötelezettségvállalás is létrejön. 

11.3. Könyvelés 
 

BANK 

Amennyiben az étkezés számlák egy részét bankban egyenlítik ki, a befizetéseket az EPER könyvelés 

moduljában kell rögzíteni. Az így kiegyenlített számlák éppúgy kiegyenlítetté válnak, mint ha az 

étkezés modul pénztári befizetésében egyenlítettük volna ki (csak banki). 

KONTIR 

Az étkezés modulban előállított számlákat az EPER az étlap választéknál megadott kontírsorokkal 

automatikusan kontírozza. A kontír fülön csak ellenőrizni és jóvá kell hagyni a kontírozást. Célszerűen 

a megjelenő táblázatot 100 sorosra kell állítani, és az „Aktuális oldal kontírozásainak jóváhagyása” 

gombbal könyveltetni. 

 

A táblázatban a „szerkeszt”-re kattintva bármely sor könyvelését megtekinthetjük (ezeket az EPER 

automatikusan generálja). 
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PÉNZTÁR 

Az étkezés modulban befizetett számlákat az EPER az étlap választéknál megadott kontírsorokkal 

automatikusan kontírozza, teljesítésüket könyveli. A kontír fülön csak ellenőrizni és jóvá kell hagyni a 

kontírozást. Célszerűen a megjelenő táblázatot 100 sorosra kell állítani, és az „Aktuális oldal 

kontírozásainak jóváhagyása” gombbal könyveltetni. 

 

11.4. Kötelezettségvállalás 
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A térítési díj beszedési funkcióban nem keletkeznek szállítói számlák. Azonban az intézménynek 

vannak ilyen számlái is. Ezeket az EPER kötelezettségvállalás moduljában rögzíthetik. Jellemzően ezek 

a számlák pénztári számlák. Rögzítésük hatékonyabb közvetlenül a házipénztár modulban. 

Köszönjük figyelmüket! 

E-Szoftverfejlesztő Kft. 


