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TANULMÁNYOK 

 Mérlegképes Könyvelő                        2004 – 2006 
 Közgazdasági Diploma (MSc)                     1994 – 1996       Szakirány: Kereskedelmi Marketing 

      JPTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 
 TEMPUS Ösztöndij                          1993 – 1994       2 félév az Európai Unió Közgazdaságtanáról 

      Vrije Universiteit Amsterdam, Amszterdam, Hollandia 
 Közgazdasági Diploma (BSc)                     1990 – 1993 

      Szakirány: Vállalati Pénzügyek 
      JPTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs  
SZAKMAI PÁLYAFUTÁS 
Kontrolling és Számviteli Vezető                       2010 szep.  –    E-Star Nyrt., Budapest 

A magyar tőzsdén sikeresen szereplő cég 2010 közepétől rendkívül dinamikus növekedésen ment keresztül. A 
korábbi, családi jellegű vállalkozás alig egy év alatt 30 millárd forint árbevételű, több országban jelen lévő 
cégcsoporttá vált. Az újonnan kreált Kontrolling és Számviteli Vezetői pozícióban a Kontrolling szervezet és 
folyamatok teljeskörű kialakítása, majd ezek működtetése és új projektekre való alkalmazása a feladatom. 

 Főkönyvelő feletteseként a számviteli és adózási feladatok felügyelete 
 A Kontrolling szervezet kialakítása és a romániai projektek pénzügyi vezetőinek toborzása 
 A Navision rendszer bevezetése (előzőleg nem volt integrált ERP rendszer a cégnél) 
 Ügyvezetőként szerepelek nyolc leányvállalatban és aktívan jegyzem a cégszerű aláírásokat, képviselem a 

cégcsoportot az ügyfelekkel való tárgyalásokon. Banki aláíró valamennyi E-Star vállalatban (így a külföldi 
leányokban is) 

 Új projektek pénzügyi oldalának kidolgozása és részvétel a potenciális ügyfelekkel való megbeszéléseken  
 Transzferár szabályzat kialakítása a kapcsolódó szerződésekkel és dokumentációkkal 
 Szerződések, beszerzési rendelések és számlák jóváhagyási folyamatának kidolgozása és működtetése 
 A havi zárások rendszerének és havi vezetőségi jelentések megteremtése 
 Az első éves működési és üzleti terv elkészítése, a folyamatának és struktúrájának kialakítása  
 Biztosítások versenyeztetése és megkötése, adminisztrációjának kialakítása 
 Az IT szervezet kialakításáig gyakorlatilag az IT ügyek irányítása külsős tanácsadók koordinálásával  

Kontrolling Vezető                             2007 jún.  – 2010 szep.   Sanofi Aventis Zrt., Budapest 
A Sanofi Aventis Csoport magyarországi értékesítési, disztribúciós és klinikai kutatási operációjának kontrollingját 

ellátó hétfős csapat vezetőjeként a következő fő területekkel foglalkoztam: 
 Magyarországi működés kontrollingja: értékesítés, árazás és költséghelyi kontrolling területén tervezés, 

jelentések és elemzések készítése a helyi vezetés és a párizsi központ számára. 
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 Beszerzéshez kapcsolódó jóváhagyási folyamatok felügyelete 
 Adminisztrációs szolgáltatások a Csoport egyéb operációi felé Magyarországon és külföldön 
 SAP új platformjának bevezetése, ehhez kapcsolódóan kontrolling rendszerek újratervezése és belső 

ellenőrzési folyamatok kialakítása 
 Transzferárazási dokumentációk koordinálása 
 SOX audit 
 Regionális Pénzügyi Tervezõ                        2003 jan.  –  2007 jún.   PepsiAmericas Kft., Budapest 
A PepsiAmericas Közép-Európai Csoportjának regionális központjában dolgozva csapatunk irányította a magyar, 

lengyel, cseh és szlovák divizióink felsõszintû tervezési, elemzési és beszámolási tevékenységét. A feladataim közé 
tartozott: 

 A Csoport egészére kiterjedõ, éves és stratégiai tervek kidolgozása és divizióink tervezési tevékenységének 
koordinálása: 

 A területünket érintõ központi adatbázisok kialakítása és ellenõrzése szorosan együttmûködve az IT csapattal.  
 Esettanulmányok készítése a felsővezetés részére: elsõsorban egyedi promóciós tervek és ezek végrehajtás 

utáni értékelése a Marketing és Sales területek részére  
Project Manager                              2000 máj. –  2003 jan. 
  Weslin Hungary Autóipari Részvénytársaság, Oroszlány 

A vállalat (piacvezetõ kanadai autóipari alkatrész öntöde és megmunkáló cégek vegyesvállalata) hazai indításától 
kezdve a pénzügyi csapat tagja. A kezdeti kétfõs pénzügyi osztály valamennyi kontrolling és speciális feladatának 
ellátása (jelentések, éves tervek, make or buy elemzések, árajánlatok készítése, részvétel állami támogatások 
(Széchenyi terv) pályázatának elkészítésében és az integrált vállalatirányítási rendszer (MFG/PRO) 
bevezetésében, banki devizaügyletek ügyintézése). 
A zöldmezõs beruházás teljes project management és tárgyi eszköz könyvelési feladatainak ellátása. 
 Vezetõ Pénzügyi Elemzõ – CVT Sebességváltó Project             1998 jún.  –  2000 máj. 
General Motors Powertrain, Strasbourg, Franciaország - Tartós kiküldetés 
A project csapat egyetlen magyar tagjaként teljeskörû felelõsség az alábbi feladatokért: 
 Kapcsolattartás az amerikai/európai fejlesztõközpontokkal és a magyar üzemmel 
 Helyi mûszaki fejlesztés és kapcsolódó pénzügyi folyamatok elemzése 
 Project követés és beruházástervezés 
 Európai központi számitógépes kontrolrendszer telepitése Strasbourg-ban és kapcsolódó belsõ ellenõrzési 

folyamatok kidolgozása 
 Pénzügyi Elemzõ                             1996 aug. – 1998 jún. 
Opel Magyarország Jármûgyártó Kft., Szentgotthárd 
 Mérlegtervezés (Treasury), Bankkapcsolatok és Biztositások Csoport        
 Költségvetési és Tervezési Csoport                      

    
IDEGEN NYELVEK 

 Angol    -    Tárgyalóképes   (Felsõfokú Állami és Üzleti Angol Nyelvvizsga, 1996) 
 Német   -  Középfokú szint 
 Francia  -   Alapfokú szint  

TOVÁBBI KÉPZÉSEK / ISMERETEK 
 Részvétel a PepsiAmericas Leadership Academy és a Sanofi Aventis Menedzsment Akadémia 

programjaiban 
 Előadóként részvétel az IFUA Kontrolling Akadémiáján 
 Nemzetközi árufuvarozási (CMR) tréning 
 Magasszintû számítógépes ismeretek: MS Office , Cognos PowerPlay Reporter, Hyperion Financial 

Manager, MFG/PRO, SAP, Navision 
 B kategóriás jármûvezetõi engedély 


