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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 
Név: Hegedüs Miklós      
Szül.hely., hó, nap: Budapest, 1948. május 12. 
Anyja neve: Lojdly Etelka 
Lakhely: 1028 Budapest, Attila u. 14.  
e-mail:  miklos.hegedus@homaudit.t-online.hu 
web: www.homaudit.hu 
 
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: 
  
1998-  H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft  
 (MKVK tagsz.:001281)  

 ügyvezető igazgató/ tulajdonos 
 

Feladatkör: társaságok, önkormányzatok beszámolóinak, valamint pályázatok 
(ÁROP, HEFOP, KEOP, TÁMOP, TOP, SPF) pénzügyi auditálása, vagyon- 
és üzleti érték meghatározás, gazdasági-, pénzügyi- és adótanácsadás, üzleti 
tervek készítése, ÁSZ megbízás alapján költségvetési zárszámadások ellen-
őrzése, auditálása, kistérségi társulások belső ellenőri vizsgálata, Dunaka-
nyar és Pilisi Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető 2005., 2007., 2009. 
évben, PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőr-
zési vezető 2011-2012. évben. 2014-től Budakalászon, Nagykovácsiban, 
2020-tól Piliscsabán belső ellenőrzési vezető, 2021-től Nemzeti Táncszínház 
Nonprofit Kft-nél belső ellenőr. 
 
Könyvvizsgálói referenciák: OKFŐ Országos Kórházi Főigazgatóság, Dorog 
Város Önkormányzata, Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány, Do-
rogi Kommunális Közalapítvány, Profibaustoffe Hungária Kft, TEN-T ZRT, Bu-
datours Kft., 
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1994-2005. BANKÉRT Értékelő és Tanácsadó Kft 
 ügyvezető igazgató/tulajdonos 
  

Feladatkör: a Kft gazdasági vezetése, MTB Rt részére cca: 300 db hitelfede-
zeti készlet- és gépi berendezések piaci értékmeghatározása, privatizációs 
folyamatok irányítása, vagyonértékelések elkészítése, követelésállomány ér-
tékelése (pld: Szekszárdi Húsipari Rt f.a.), felülvizsgálata, auditálásra való 
előkészítés, auditálásban való közreműködés, auditálása, társaságok üzleti 
értékének meghatározása, pénzügyi elemzések, pü- és adó ellenőrzések vég-
rehajtása, reorganizációs válságkezelési tervek kidolgozása (pld. Pilisi Park-
erdő Rt, Gemenc Rt, PROMONTORVIN Rt, DEHYDRO-COOP Rt), új társa-
ságok alapításához üzleti terv készítése (pld: Visegrádi Ásványvíz Palackozó 
Kft, MAVAD-Vecsés Vadfeldolgozó Kft) Magyar Energia Hivatal (MEH) meg-
bízása alapján a MOL-nál, a gáz- és áramszolgáltatóknál költség felülvizsgá-
latok végzése, az ÁPV Rt megbízása alapján gazdasági-működési vizsgála-
tok elvégzése (pld: Szarvasi Agrár Rt). 

 
1991-1994. TAKARÉK BRÓKER Értékpapír Forgalmazó és Tanácsadó Kft  
 irodavezető 

 
Feladatkör: vállalati átalakítások, - ezen belül vagyon- értékelések összeállí-
tása, cégek üzleti értékének meghatározása, privatizációs folyamatok lebo-
nyolítása (pld: Békéscsabai Kötöttárugyár, Csepeli Transzformátorgyár, Kani-
zsa Bútorgyár, Debreceni Cipőgyár, Hajdúsági Bőrgyár, Fővárosi Kémény-
seprő Ipari Vállalat, Fővárosi Településtisztasági Vállalat, Pilisi Parkerdőgaz-
daság átalakítása és privatizálása ), MBFB megbízás alapján az OTP bank-
konszolidációjának tételes ellenőrzése (4 fiók 42 ügy), valamint a Magyar Ta-
karékszövetkezeti 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 vizsgá-
lata. 

 
1978-1985  VBKM Vezérigazgatóság  
 import csoportvezető, termelésirányító. 
 

 Feladatkör: a VBKM 11 gyárának központosított import ügyleteinek szerve-
zése, vezetése.  

 
1971-1977. VBKM Transzvill Gyár  
 üzembehelyezés vezető 

 
Feladatkör: az NDK-ban épült a hideghengermű elektromos berendezései-
nek próbája, üzembe helyezésének vezetése. 

 
1969 -1971. Ganz Villamossági Művek  
 szerkesztő 

 
Feladatkör: villanymozdonyok elektronikus vezérléseinek áramköri terve-
zése. 

 
Szaktevékenység: 
 

- külső megbízás alapján pénzügyi ellenőrzések végzése. 
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- 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 értékmeghatáro-

zása, vagyonértékelése, a vagyonmérleg összeállítása, auditálásra való előkészítése, auditá-
lásban való közreműködés, auditálása, társaságok üzleti értékének meghatározása. 

- banki hitelfedezeti készletek, gépi berendezések piaci értékének meghatározása. 
- követelésállomány értékének meghatározása. 
- társaságok, költségvetési szervek, intézmények, közalapítványok önkormányzatok beszámoló-

inak, zárszámadásainak auditálása. 
- önkormányzatok belső ellenőri vezető, belső ellenőri vizsgálatok. 

 
Nyelvismeret:  

- német  
 
web: www.homaudit.hu 

 
Budapest, 2022.10.30. 

 
                                                                                         ………………………………………. 
                                                                                                        Hegedűs Miklós 
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