
Piacvezető megoldás 
az önkormányzati számvitelben

  

Miért jó az EPER-ben dolgozni?

Minden egyszerű, azonnali, helytől független és általában automa-
tikus.
Például, amikor az iskolatitkárnál befizetnek étkezést, bent, a hiva-
talban azonnal megjelenik a számla, pénztárbizonylat. Az EPER 
automatikusan legenerálja a könyvelést, az megjelenik a kimuta-
tásokon, adatszolgáltatásokon. A polgármester, jegyző mobilján 
azonnal változik a kintlévőség és a pénztár egyenlege.

Sikeres volt a 2014-es számvitel bevezetése?

DOS program és egyszerű számvitel után új integrált program, 
új számvitel bevezetése óriási munka volt a hivatalok és a mi ré-
szünkről is. Együtt rohantunk az egyik problémát megoldva a kö-
vetkezőhöz, de közös erővel mindent időben teljesítettünk.

Hogyan támogatják a sok ezer EPER felhasználót?

Azt tapasztaltuk, hogy a könyvelők szakmai kérdésekben is csak 
a mi segítségünkre számíthatnak. Rengeteg szabály van, állandó-
an változnak, és nincs kitől kérdezni. Örök probléma, hogy a be-
számoló hónapjában próbálják rendbe tenni az év során a sző-
nyeg alá söpört problémákat. 2015-től ezt megelőzzük. Havonta 
elvégezzük az év végén esedékes ellenőrzéseket, kiszámoljuk az 
adatszolgáltatási jelentések, mérleg, éves beszámoló aktuális ál-
lapotát. Havi állapotjelentésekkel biztosítjuk, hogy ne lehessen az 
évközi problémákkal az éves zárást terhelni. A cél, hogy mindenki 
a tökéletesen rendezett könyvelés tudatában, nyugodtan tölthesse 
végre a karácsonyt. 

Mi a hatékonyság és pontosság titka?

Az egyedülálló eseménykönyvelés.
Az EPER-ben egy számla esetén csak azt kell kiválasztanunk, 
hogy az milyen esemény (pl. élelmiszervásárlás). Az EPER le-
generálja a könyvelést, előállítja az utalványrendeletet. Nem kell 
könyvelési sorokat rögzíteni még egyszeri mintaként sem. A folya-
matosan bővülő eseménytárban rögzítettek alapján az EPER tud-
ja, hogyan kell könyvelni (mi az ellenszámla, szerződés vissza-
könyvelés, teljesítés). Egy öt felé megosztott számla és teljesítésé-
nek könyvelése így egy percen belül megvan. A bankot importáljuk 
és a pénzforgalomban nincs kézi könyvelés, így hibázni nem lehet. 

Hogyan segít a mesterséges intelligencia az EPER-ben?

Az EPER néhány alkalom után megtanulja, hogy milyen bizony-
lathoz, milyen eseményt társítanak. A következő hasonlónál már 

csak a valószínűeket ajánlja fel, sőt, ha biztos a dolgában, akár el-
végzi az automatikus besorolást. 2015 első felében szeretnénk a 
40%-os automatikus felismerési arányt elérni.

Melyek a 2015. évi új EPER fejlesztések?

A beszámolót követő feladatok: optimalizálás, univerzális gyors-
kereső, a kimutatások fejlesztése, automatikus kontírozás, számla 
automatikus kapcsolása és könyvelése az importált bankkivonat-
hoz, havi könyvelési, ellenőrzési és vezetői jelentések. 2015. évi 
beszámoló fejlesztése, hogy már most annak megfelelő legyen a 
könyvelés. 

A vezetői rendszer már elérhető mobilon is?

Az internetre kapcsolódó telefonok, táblagépek lehetővé teszik, 
hogy a hivatal vezetői bármikor, bárhol közvetlenül lekérjék a bank 
és pénztár egyenlegét, vevő és szállítói számlák adatait. Így egy 
tárgyalás közben vagy előtte le tudják kérdezni, hogy partnerük 
milyen tartozásokkal rendelkezik. Ez nem csak hasznos, hanem 
rendkívüli módon növeli a hivatal és vezetője megítélését, szakmai 
elismertségét.

Demó: m.eper.tv, epermobil, epermobil
 

Egyéb fejlesztéseket is terveznek?

Továbbfejlesztjük az időközben piacvezetővé vált étkeztetés prog-
ramot, befejezzük a konyha modult. Ezt követően az E-KATA és 
EPER integráció révén könnyítjük meg felhasználóink munkáját. 
Őszre elkészítjük a testületi rendszerünket is.
 

Mennyire hasznosak a megyei konferenciák?

Megyei „megoldás” konferencia sorozataink mindig kizárólag a 
gyakorlati teendőkkel foglalkoznak. Ott, helyben megoldunk min-
den hozott problémát (az interneten keresztül élesben javítva), bi-
zonyítva az EPER erejét és tudását.

Érdemes áttérni az EPER-re?

Anyósom 76 évig kézzel mosogatott és tiltakozott a mosogatógép 
ellen. Amióta váltott, élvezi a különbséget és bánja, hogy nem lé-
pett előbb.

Próbálják ki, vagy kérdezzenek meg olyat, aki már áttért! 
Az EPER egy más világ!

Az EPER Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli 

Rendszerrel jelenleg az ország 2000 településének 

önkormányzati és intézményi könyvelését vezetik. 

Csizmazia Tibort, az E-Szoftverfejlesztő Kft. 

ügyvezetőjét kérdeztük a 2014-es év 

tapasztalatairól és a további tervekről. 


