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TÖRTÉNELEM

➢A könyvelés megjelenése az írás kialakulásával egyidős

➢Első írásos emlék: Kushim: „29.086 mértéknyi árpa” – Ékírással

➢Római Birodalom: főkönyvek, „adversaria”, „codex accepti et dispensi”

➢1494, Lucas Paciolo: „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalitia” – Kettős Könyvvitel alapjai

➢17. század: „Limited Liability”, Kelet Indiai Társaság

➢1875. évi Kereskedelmi trv.: mérleg és a leltár elkészítését írta elő

➢1981: első PC, 1993: World Wide Web



NEMZETKÖZI IRODALOM 1.

Kan L. et al., (2012).: Problems and Solutions of Popularization of Accounting 
Computerization

➢40-50 államilag akkreditált könyvelő program, valós szám több mint 200 (Kína)

➢Nagy szakadék a fejlett- és fejletlenebb régiók között

➢Komputerizáltság nem megfelelő, okai:

➢Számítógépes ismeretek és az eszközök hiánya

➢Megoldás: számítástechnikai készségek fejlesztése, ezsközbeszerzés



NEMZETKÖZI IRODALOM 2.

Ceslovas et al. (2012): Cloud –Computing Based Accounting for Small to Medium
Sized Business

➢SME-k: egyik legfontosabb faktora a növekvő gazdaságnak

➢Nem feltétlenül tudnak gyorsan adaptálódni a változó piaci viszonyokhoz

➢Nincsen mindig lehetőségük a fejlett IT rendszerek használatára – financiális okok

➢Előnyei: csökkentett költség, biztonság, gyorsabb piaci válasz, globális hozzáférés, 
„try before buy”

➢Hátrányai: internet szükséges, kontroll elvesztése a program fölött

➢A felhőalapú rendszerek hatékonyságnövekedést eredményeznek



NEMZETKÖZI IRODALOM 2. - FOLYTATÁS

➢Litván előrejelzés: pár év alatt 460-ról 2378-ra nő az új SME-k száma, 
munkahelyek 6118-ról 30.806-ra a felhőalapú technológiának köszönhetően

➢2012-ben: vizsgált cégek 29%-a használt felhőalapú könyvelőprogramot

➢Ez egy rendkívül jó arány ahhoz képest, hogy mennyire új



NEMZETKÖZI IRODALOM 3.

Li et al. (2018): The Impact of Artificail Intelligence on Accounting

➢Milyen előnyei és hátrányai vannak az MI-nek? Hogyan lehet ezekhez 
alkalmazkodni?

➢Hatékonyság növekedés, hibaszám csökkenés, gyorsabb munkavégzés, ezáltal idő 
megtakarítás, nagyobb versenyképesség

➢Lehetséges hatása: létszámcsökkentés

➢Nincs ok az aggodalomra: emberi tevékenységet nem tudja kiváltani

➢Adaptáció: folyamatos tanulás, menedzsment-, számítógépes készségek fejlesztése, 
analitikus-, predikciós-,  döntéshozási képesség



FELHŐALAPÚ RENDSZEREK

➢Definíció: erőforrások, adatok, szolgáltatások és digitális üzleti modellek 
decentralizált rendelkezése az interneten

➢Jellemzői: szélessávú internet, rugalmasság, mérhető szolgáltatás, erőforrások 
átcsoportosíthatósága, igény szerinti szolgáltatás

➢Telepítési modellek: privát felhő, közösségi felhő, publikus felhő, hibrid modell

➢Használati módok: SaaS (software), PaaS (platform), IaaS (infrastructure)

➢SaaS: e-mail kliens, streaming, digitális meghajtók (drive)



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

➢Európai Parlament: „A mesterséges 
intelligencia (MI) a gépek emberhez 
hasonló képességeit jelenti, mint például 
az érvelés, a tanulás, a tervezés és a 
kreativitás”

➢MI: kognitív tulajdonságok birtoklása

➢Machine Learning: a tanulás képessége

➢Deep Learning: neurális háló 
alkalmazása



MACHINE LEARNING

➢3 fő típusa: felügyelt tanulás, felügyelet 
nélküli tanulás, megerősítéses tanulás

➢Felügyelt tanulás: múltból származó 
nagy mennyiségű adat, meghatározott 
célérték

➢Felügyelet nélküli tanulás: nincsen 
célérték, mintázatok felismerése

➢Megerősítéses tanulás: nincsen célérték, 
ha megfelelő az output, megerősítjük



DEEP LEARNING

➢Neurális háló, egy neuron a számítás 
egysége

➢Bemeneti-, kimeneti-, és közte rejtett 
réteg

➢x érték, w súllyal, függvényt generál

➢Ha nem megfelelő outputot kapunk, 
akkor csak a súlyozáson kell változtatni

➢Előnye: nyersebb információból, jobb 
eredmények

➢Hátránya: drágább, nagyobb 
kapacitást igényel, speciálisabb terület



NAGY KÖNYVELÉSI FELMÉRÉS - 2021

➢Átlagéletkor 51 év

➢58%-a 50 éves vagy idősebb

➢32%-a mondja azt, hogy hamarosan 
abba hagyja

➢31% Tevékenységben nagyobb 
szerepet kap a tanácsadás

➢Viszont a KKV-k száma 2013-hoz 
viszonyítva 2020-ra 40%-al nőtt!



NAGY KÖNYVELÉSI FELMÉRÉS - 2021



PIACI HELYZET

 -   Ft

 500 000,00 Ft

 1000 000,00 Ft

 1500 000,00 Ft

 2000 000,00 Ft

 2500 000,00 Ft

2000 877,00 Ft 

1570 076,00 Ft 
1563 502,00 Ft 

696 990,00 Ft 

631 749,00 Ft 

247 534,00 Ft 

239 228,00 Ft 

87 720,00 Ft 

84 542,00 Ft 

74 663,00 Ft 

45 317,00 Ft 

32 972,00 Ft 
3 882,00 Ft 

Éves árbevételek csökkenő sorrendben 2020-ban, eFt-ban



PIACI HELYZET 2.
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Egy foglalkoztatottra jutó éves árbevétel csökkenő sorrendben 2020-ban, eFt-
ban



IBOOKR RENDSZERE

➢Fő célcsoportjuk az átalányadózók a könyvelők (jelenleg szja átalányadózás, 
hamarosan kettős könyvelés)

➢Felhőalapú rendszer

➢2 különálló MI-t alkalmaz:

1) Machine learning

2) Deep learning

➢A kettő párhuzamosan számítja ki az értékeiket, konszenzusra jutnak, melyik a jobb

➢Valószínűségekkel számolnak, %-os értékben be is mutatva

➢3+1 különböző funkció



1. FUNKCIÓ – MI VEZÉRELT

➢A számlákat a NAV adatbázisából is szinkronizálja

➢Törvényi előírás: számlakép alapján könyvelés

➢Nem a számlát, hanem a számlán szereplő tételeket könyveli le egyesével, 
automatikusan

➢Nemcsak a Követel oldalra, hanem a Tartozik oldalra is lekönyveli a nettó értéket és 
az Áfa-t, tehát felismeri a költség típusát

➢A két MI által legkevésbé biztosan meghatározott tétel megbízhatóságának 
valószínűségét ki is írja

➢Visszajelzés, a könyvelő bármikor tud rajta módosítani – megerősítéses tanulás



2. FUNKCIÓ – MI VEZÉRELT

➢Felismeri az ÁFA elszámoltathatóságot

➢4 kategóriába sorolja be:

1) Elszámolható

2) Nem elszámolható

3) Részben elszámolható

4) ÁFA nélkül elszámolható



3. FUNKCIÓ – MI VEZÉRELT

➢OCR-rendszer (optical character recognition)

➢A beérkező és kimenő számlákat fel tudjuk tölteni a rendszerbe

➢Bármilyen formátumban és mennyiségben

➢Az MI egy időpontban 1000 különböző információt ismer fel a számlaképen, és 
másodpercenként 100-200 számlán

➢A már lekönyvelt számlatételekhez a számlaképet besorolja

➢Ha az összeillesztés megtörtént, jelzi is nekünk



+1 FUNKCIÓ – FEJLETT ALGORITMUS

➢Bankpárosítás funkció

➢A bankszámla utalás tételeit hozzápárosítja a megfelelő számlához

➢Átalányadózóknál fontos – pénzforgalmi szemlélet

➢Összepárosítás után automatikusan kiegyenlítettre állítja a tételt

➢Bizonytalanságnál jelez

➢Bármikor megváltoztatható, törölhető



EGYÉB FONTOS FUNKCIÓK

➢Más szemlélet: banki tranzakciók a kiinduló pont, nem a számla

➢NAV összes számlaszámát ismeri, adó utalásánál egyből le is könyveli a megfelelő 
főkönyvi számlára

➢Tárgyi eszköz analitika: a könyvelés alapján elkészíti

➢Kisértékűeknél (200e Ft alatt) 100%-os kulccsal

➢Alapból 33%-os kulccsal

➢A leírási kulcs bármikor módosítható

➢Egy év alatt több mint 100.000 tételes adatbázissal tanították

➢91-96%-os pontossággal dolgozik a rendszer



A JELEN ÉS A JÖVŐ

➢KATA bevallás, ÁFA bevallás, Átalány bérszámfejtés és bevallás, Táppénz kezelés pár 
kattintással

➢Átalány: automatikusan elkészíti a bérszámfejtést, SZJA-val, TB-vel, SZOCHO-val

➢Kilistázza az adott időszaki számlákat – ellenőrzés

➢Egy kattintás – e-mailben kiküldi és exportálja ÁNYK-ba

➢Egy adott periódusban több bérszámfejtés is

➢Kettős könyvvitel társas vállalkozásoknál (Kft.)

➢Kifogástalan főkönyvi kimutatás

➢Report funkciók, kimutatások

➢Teljes automatizáltság a banki tranzakciótól és a számla kiállítástól a beszámoló készítéséig



KÖVETKEZMÉNY

➢Az IBOOKR 2021-re képes volt 30%-al csökkenteni a munkatársak leterheltségét, teljes automatizmus az érdeklődéstől a 
szerződés megkötéséig

➢A program 2023 végére egy junior könyvelő szintjén lesz, alapvető tevékenységeket el fogja tudni látni kevés hibával

Ebből következik:

➢Nem fogja sem az IBOOKR, sem a többi MI program leváltani a könyvelőket, az emberi tevékenységet nem helyettesíti

➢Segítség lesz a mindennapi munkában

➢A könyvelő szakma nem csak egyszerű adminisztráció, hanem tanácsadás, cégkapu ügyintézés, hitelkérelmek- és pályázatok 
kezelés

➢Ha csökken az adminisztrációs teher, több idő az ügyféllel kommunikálni

➢Minőségibb szolgáltatás nyújtás

➢Precízebb és gyorsabb munkavégzés

➢Nagyobb kapacitás, több ügyfél ellátása – fontos a korfa miatt



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


