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KOMPETENCIA 

Megbízható, terhelhető, évtizedes egyszeres és kettős könyvelési tapasztalattal, akkreditációval, 
naprakész ismeretekkel rendelkező, számítástechnikai és programozói gyakorlattal önálló, 
felelősségteljes munkát keres. 
 

MUNKATAPASZTALAT 

2003. augusztus -  Simon Mezőgazdasági Kft - Főkönyvelő 
  2 milliárd Ft-os árbevételű cégnél az adóbevallások készítése (ÁFA, 

HIPA, társasági adó) 
 Havi és negyedéves riportok készítése 
 Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés, táppénz igénylés rendezése  
 Mérleg és eredmény kimutatás, önköltségszámítás készítése a 

beszámolókhoz 
 Részvétel adóvizsgálatban és könyvvizsgálatban 
 Rendszeres és eseti riportok készítése a felső vezetésnek 
 1 fő raktári készletnyilvántartó és 1 fő könyvelő munkájának 

ellenőrzése 
 Alkalmazotti (45 fő) SZJA bevallások elkészítése 

2002. augusztus – 
2003. július 

Simon László EV - Könyvelő 

  Teljes körű könyvelés (egyszeres) 
 Adóbevallások elkészítése (ÁFA, HIPA, SZJA) 
 Bérszámfejtés  
 Részvétel adóvizsgálatban 
 Alkalmazotti (25-30 fő) SZJA bevallások elkészítése 

2002. február – 
2002. július 

Iparos 2400 Kft (könyvelő iroda) - Könyvelő 

 Egyéni vállalkozásoknak 
 Teljes körű könyvelés (egyszeres) 
 Adóbevallások elkészítése (ÁFA, HIPA, SZJA) 
 Bérszámfejtés  
 Részvétel adóvizsgálatban 
 Alkalmazotti SZJA bevallások elkészítése 

 
1988. február - 
2002. január 

KIOSZ-Vállalkozók Ipartestülete (könyvelő iroda) - Könyvelő 



 Egyéni vállalkozásoknak 
 Teljes körű könyvelés (egyszeres) 
 Adóbevallások elkészítése (ÁFA, HIPA, SZJA) 
 Bérszámfejtés  
 Részvétel adóvizsgálatban 
 Alkalmazottak SZJA bevallások elkészítése 

1987. május  – 
1988 január    

Dunaújvárosi Városgazdálkodási Vállalat - Rendszerszervező 

 A vállalat profilja szerinti rendszerszervezési feladatok megoldása, a 
szükséges számítógépes ügyviteli szoftverek készítése, beüzemelése és 
üzemszerű használata 

1984. október  – 
1987 április 

14. sz. Volán/Alba Volán Dunaújvárosi Üzemigazgatósága - Programozó, 
majd Rendszerszervező 

 A vállalat profilja szerinti rendszerszervezési feladatok megoldása, a 
szükséges számítógépes ügyviteli szoftverek készítése, beüzemelése és 
üzemszerű használata 

1981. július  – 
1984 szeptember 

Dunai Vasmű/ DUNAFERR  

1984.márcus-1984 
szeptember 
1982 augusztus-
1984 február 
1982 július 1984 
július 

 A vállalat Hideghengerművének Kikészítő Üzemében nagydaraboló 
gépsor üzemeltetése 

 Sorkatonai szolgálat 18 hónap 
 Gyakornok a vállalat tevékenységének általános megismerése 

1977. szeptember  
– 1978 augusztus 

14. sz. Volán Dunaújvárosi Üzemegysége - Autóvillamossági szerelő 
szakmunkás 

  Autóbuszok menetrendszerinti üzemelésének biztositása, szervizelése 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

2000-2003 Dunaújvárosi Népfőiskola - Mérlegképes könyvelő vállalkozói szak 
1978-1981 Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó-, és Fémipari Főiskolai Kar Dunaújváros - 

Rendszerszervező üzemmérnöki diploma 
1977 MüM 316. sz. Szakmunkásképző Intézet Dunaújváros - Autóvillamossági 

műszerész szakmunkás 

EGYÉB ISMERETEK 

Egyéb szakmai Személytaxis vállalkozói szaktanfolyam+Vizsga Bizonyitvány  
Nyelvismeret Német alapfok 

MS Office 
 

Excel makróprogramozási ismeretek 

Egyéb “A”+“B” kategóriás jogosítvány (1975) 

Könyvelő program Novitax könyvelő programok ismerete/használata 1988 óta 
Mezőgazdasági növénytermesztés számvitele 15 éves gyakorlattal  
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