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Iskolai végzettség:

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Közgazdasági Továbbképző Intézet
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar Kar
Ipari szak
Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola
Automatizálási szak

Szakképesítések:

Okleveles közgazda
(okl.sz. : I-14/1987/88-E).
Bejegyzett könyvvizsgáló költségvetési minősítéssel /KM000320/
(Magyar Könyvvizsg. Kamara tags.sz.:004959;)
Regisztrált belső ellenőr (reg.szám: 5112524)
Okleveles értékelemző
(okl.sz.: 10/926/89.)
Mérlegképes könyvelő
(okl.sz.: 003471/1988.)
Villamos üzemmérnök
(okl.sz.: 35/1969.)
Erősáramú ipari technikus
(okl.sz.: C-9/1996.)
Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési továbbképzések I-II.
Felsőfokú Külkereskedelmi Áruforgalmi szakvizsga
(okl.sz.: F/5192)
Felsőfokú Termelésirányító szakvizsga
(okl.sz.: 12-216-081/24)
Felsőfokú Anyagellátási szakvizsga
(okl.sz.: 15/78.)

Kamarai tagság:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK tgsz.: 004959, KM000320)

Beosztások, tevékenységek:
2010-

ALFA-Bioenergetikai Ipari és Kereskedelmi Kft.
ügyvezető/tulajdonos
Feladatkör: projekt fejlesztése a korszerű, zöldenergia termelésre, valamint
annak komplex hasznosítására. Olyan megújuló energetikai alapanyagot
használunk fel, melynek többcélú alkalmazása már nagyrészt ismert, de az
újszerűségénél fogva számtalan további lehetőség is adott. A tevékenység
beruházására befektető keresése.

2003-

HHP-Hungary Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
(MKVK tagsz.:002219) ügyvezető igazgató
Feladatkör: társaságok beszámolóinak auditálása, vagyon- és üzleti érték
meghatározás, gazdasági-, pénzügyi- és adótanácsadás, üzleti tervek készítése.
Referencia: Profibaustoffe Hungária Kft.

1998-

H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft
(MKVK tagsz.:001281)
ügyvezető igazgató/ tulajdonos
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Feladatkör: társaságok, önkormányzatok beszámolóinak, valamint pályázatok
(ÁROP, HEFOP, KEOP, TÁMOP) pénzügyi auditálása, vagyon- és üzleti érték
meghatározás, gazdasági-, pénzügyi- és adótanácsadás, üzleti tervek készítése, ÁSZ megbízás alapján költségvetési zárszámadások ellenőrzése, auditálása, kistérségi társulások belső ellenőri vizsgálata, Dunakanyar és Pilisi
Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető 2005., 2007., 2009. évben, PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető
2011-2012. évben. Budakalászon, Nagykovácsiban, Piliscsabán belső ellenőrzési vezető,
Referenciák: TEN-T ZRT, MB TRAVEL KFT, EURAMA Kft., "CITY TOUR Hop
On Hop Off" Idegenforgalmi Kft., Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft, Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, Dorogi Szent Borbála Kórház Nonprofit Kft., DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Országos
Klinikai Idegtudományi Intézet, DIAMOND Electric Hungária Kft., Állami
Számvevőszék, Budakalász, Nagykovácsi, Piliscsaba.
1994-2005.

BANKÉRT Értékelő és Tanácsadó Kft
ügyvezető igazgató/tulajdonos
Feladatkör: a Kft gazdasági vezetése, MTB Rt részére cca: 300 db hitelfedezeti készlet- és gépi berendezések piaci értékmeghatározása, privatizációs
folyamatok irányítása, vagyonértékelések elkészítése, követelésállomány értékelése (pld: Szekszárdi Húsipari Rt f.a.), felülvizsgálata, auditálásra való
előkészítés, auditálásban való közreműködés, auditálása, társaságok üzleti
értékének meghatározása, pénzügyi elemzések, pü- és adó ellenőrzések végrehajtása, reorganizációs válságkezelési tervek kidolgozása (pld. Pilisi Parkerdő Rt, Gemenc Rt, PROMONTORVIN Rt, DEHYDRO-COOP Rt), új társaságok alapításához üzleti terv készítése (pld: Visegrádi Ásványvíz Palackozó
Kft, MAVAD-Vecsés Vadfeldolgozó Kft) Magyar Energia Hivatal (MEH) megbízása alapján a MOL-nál, a gáz- és áramszolgáltatóknál költség felülvizsgálatok végzése, az ÁPV Rt megbízása alapján gazdasági-működési vizsgálatok elvégzése (pld: Szarvasi Agrár Rt).

1991-1994.

TAKARÉK BRÓKER Értékpapír Forgalmazó és Tanácsadó Kft
irodavezető
Feladatkör: vállalati átalakítások, - ezen belül vagyon- értékelések összeállítása, cégek üzleti értékének meghatározása, privatizációs folyamatok lebonyolítása (pld: Békéscsabai Kötöttárugyár, Csepeli Transzformátorgyár, Kanizsa Bútorgyár, Debreceni Cipőgyár, Hajdúsági Bőrgyár, Fővárosi Kéményseprő Ipari Vállalat, Fővárosi Településtisztasági Vállalat, Pilisi Parkerdőgazdaság átalakítása és privatizálása ), MBFB megbízás alapján az OTP bankkonszolidációjának tételes ellenőrzése (4 fiók 42 ügy), valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt részére hitelfedezeti készletek, gépi berendezések
piaci értékének meghatározása.

1986-1990

ELEKTRO-COOP Vállalat
közgazdasági osztályvezető, gazdasági igazgatóhelyettes
Feladatkör: a vállalat gazdasági-tervezési, elemzési, pénzügyi, adóügyi,
könyvelési feladatainak megszervezése, vezetése, a termelési tevékenység
irányítása, megbízás alapján külső vállalatok működési folyamatainak vizsgálata.

1978-1985

VBKM Vezérigazgatóság
import csoportvezető, termelésirányító.
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Feladatkör: a VBKM 11 gyárának központosított import ügyleteinek szervezése, vezetése.
1971-1977.

VBKM Transzvill Gyár
üzembehelyezés vezető
Feladatkör: az NDK-ban épült a hideghengermű elektromos berendezéseinek próbája, üzembe helyezésének vezetése.

1969 -1971.

Ganz Villamossági Művek
szerkesztő
Feladatkör: villanymozdonyok elektronikus vezérléseinek áramköri tervezése.

Szaktevékenység:
-

-

-

Állami Számvevőszék megbízása alapján költségvetési zárszámadások ellenőrzése, auditálása, központi költségvetési szervek zárszámadásainak igazgatási és fejezeti címeinek auditálása.
külső megbízás alapján pénzügyi és adó ellenőrzések végzése.
létesítendő új társaságok üzleti tervének, beruházási tervének elkészítése, a társaság alapítás
megszervezése.
társaságok átalakítása, ezen belül reorganizációs tervek készítése.
alaptőke emelések megszervezése.
a gazdasági társaságok- önkormányzati tulajdonúak is- vagyonelemeinek értékmeghatározása,
vagyonértékelése, a vagyonmérleg összeállítása, auditálásra való előkészítése, auditálásban
való közreműködés, auditálása, társaságok üzleti értékének meghatározása.
banki hitelfedezeti készletek, gépi berendezések piaci értékének meghatározása.
követelésállomány értékének meghatározása.
társaságok, önkormányzatok beszámolóinak, zárszámadásainak auditálása.
önkormányzatok belső ellenőri vezető, belső ellenőri vizsgálatok.

Nyelvismeret:
- német
web: www.homaudit.hu
Budapest, 2020.03.24.

……………………………………….
Hegedűs Miklós
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