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Könyvelés Támogatási Szolgáltatás  
önkormányzatok és intézményeik számára 



Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Tisztelt Jegyző Asszony / Úr! 
 
 
A pénzügy-számvitel legfőbb feladata a helyi gazdálkodás segítése, a polgármesterek, jegyzők 
döntéseinek megalapozása lenne, mégis a központi követelmények teljesítése rabolja el a 
könyvelők idejének legnagyobb részét.  
 
A költségvetési számvitel bonyolult, rengeteg a törvényi és rendeleti előírás, a havi, éves 
beszámolók mellett számtalan azonnali jelentést követelnek. Az ellenőrzések szigorúak és 
kemények a büntetések. A KGR millió összefüggést vizsgál, ráadásul határidők után hetekig 
változik. A visszamenőleges hatályú állásfoglalások, útmutatók miatt újra és újra át kell 
dolgozni a könyvelést. Hiába hajtanak a könyvelők, az igények egyre csak növekszenek, új 
szakemberek felvételére pedig nincs lehetőség.  
 
Könyvelés támogatási szolgáltatásunk célja, hogy a munka egy részének átvállalásával 
segítsünk Önöket a gazdálkodási és könyvelési feladataik tökéletesebb ellátásában.  

1 Könyvelés támogatási szolgáltatás 
 
A 2,000 önkormányzatnál működő  EPER pénzügyi, számviteli rendszer fejlesztése és 
támogatása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy segítségünkkel könyvelése, 
beszámolói határidőre, hibátlanul elkészülnek.  
 
A bizonylatok nem kerülnek ki a hivatalból, azok létrehozása, rögzítése helyben történik. 
Szakembereink az interneten keresztül végzik el a további feldolgozást: kontírozás, bér, 
vegyes, stb. rögzítése, összefüggések ellenőrzése, beszámolók előállítása. 
 
Az eredmény naprakész, hibátlan könyvelés, nincs többé késedelem, büntetés! 
 
Büntetés garancia: igény esetén szakértőink részt vesznek az ellenőrzéseken, képviselik a 
hivatal érdekeit. Ha hibázunk, átvállaljuk a büntetést. 
 
Szolgáltatásunk nem érinti az EPER programhoz kapcsolódó rendszerkövetési és egyéb 
támogatást, azok változatlanul megmaradnak. Ha eddig nem az EPER-ben dolgozott, 
ingyenesen átvesszük adatait, majd újra könyveljük az eddigi hónapokat. 
 
Mobil vezetői információs rendszer révén Ön a számítógépén vagy okos telefonján bárhonnan, 
bármikor lekérheti az aktuális bank, pénztár egyenlegeket, pénzügyi kimutatásokat, 
ellenőrizheti a számlák kiegyenlítést. 
 
 

   
    Mobil vezetői információs rendszer, hogy bárhol is legyen, naprakészen tudjon mindenről. 



 

2 Biztos alapok 
 
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. – Magyarország legnagyobb önkormányzati informatikai 
szolgáltató vállalkozása (településenkénti referencia: 2.800 kataszter, 2.300 tárgyi eszköz, 
1.800 értékbecslő, 1.300 iktató, 1.300 e-kataszter, 2.000 pénzügyi rendszer, 800 településen 
kataszteri adatfeldolgozás). Köszönjük, hogy 25 éve megbízható partnerei lehetünk! 
  
 

    
Pénzügyi rendszer Vagyonkataszter Iktatás, iratkezelés Étkeztetés és Konyha 

 
A könyvelés támogatási szolgáltatást új cégünk, a Fortellum Kft. végzi a korábban már 
bizonyított vezetői, fejlesztői és támogatói szakember gárdával, az E-Szoftverfejlesztő Kft. 
maximális támogatásával és garanciájával. 

3 Az „önkormányzati ASP”-ről 
 
Bizonytalan az önkormányzati ASP jövője. Az elképzelhetetlen, hogy MÁK képes 2017 
januárban egyszerre háromezer településen lecserélni, megtanítani és támogatni az összes 
programot (iktatás, adó, kataszter, gazdálkodás). Ráadásul óriási a kockázat, hiszen így az 
ASP gazdálkodási rendszerben éppen a 2018-as tavaszi választáskor kellene először zárni. 
2019-ben pedig önkormányzati választás, ezért most már 2020-as tervekről hallani. Bármi 
is történjen, ránk és szolgáltatásainkra számíthat! 
 
Fontos, hogy szolgáltatásunk semmiképpen sem olyan, mint amit az önkormányzati 
ASP tervekről hallani!  
 
Adminisztrációs és szakértői támogatásunk során mi együtt dolgozunk munkatársaival. Nem 
kiváltjuk őket (ez nem közkönyvelés), hanem a kapacitás hiányt pótoljuk. 
Önök a megrendelőink, nem a Kormány! Mi az Önök utasításai alapján, az Önök érdekében 
dolgozunk. Csak az tekinthet bele az adatokba, akinek Önök engedély adnak. Teljes 
mértékben kizárt, hogy akár a legkisebb mértékben is korlátozzuk az Önök döntési 
szabadságát. Ha nem elégedett munkánkkal, bármikor felmondhatja azt, mi nem 
kényszerítjük semmire. 

4 Hívjon bizalommal! 
 
Várjuk érdeklődését az info@eszoft.hu címen vagy a 70/252-0302 számon! 
 
Üdvözlettel:  
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