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„AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA A BIZALOM” 

  

Név:    Major László 

Mobil: + 36-30-522-4212 

E-mail: major.laszlo5@upcmail.hu  

Linkedin:www.linkedin.com/in/laszlo-major-2ba60b36 

 

 

 

 

CÉLKITŰZÉS 

Multinacionális cégeknél, gazdasági igazgatói és kontrolling vezetői munkakörökben megszerzett 

tapasztalatom és tudásom birtokában, új kihívásoknak való megfelelés egy dinamikus 

vállalkozásnál kontrolling, számvitel, pénzügy, adózási, ügyvezetői területen, ezen keresztül 

hozzájárulni a vállalkozás nyereség és értékteremtő tevékenységéhez.  

 

ISMERETEK, TAPASZTALAT, VÉGZETTSÉGEK 

 

• Ismeretek:  

- Számvitel és Pénzügy: IFRS/IAS, US GAAP, magyar.  

- Adózás: magyar és nemzetközi. 

- Számítástechnika: Oracle; SAP; Navison; Excel; World; PowerPoint; Hyperion. 

- Egyéb: Transzfer ár; Six-sigma (green belt); TQM; SOX;  

• Szakmai Tapasztalat: Gazdasági/Pénzügyi vez.; Kontroller: termék értékesítés; projekt 

kivitelezés; szerviz szolgáltatás; termelő; SSC; pénzügyi; könyvvizsgáló-területeken. 

• Végzettségek: ACCA/FCCA; Okleveles Könyvvizsgáló; Adótanácsadó; IFRS 

mérlegképes könyvelő; Okleveles Vegyészmérnök. 

 

KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK 

• Személyes: Jó problémamegoldó; megvalósítási képesség; magabiztosság; 

megbízhatóság; nagy munkabírás; önállóság; lojalitás; rendszer szemlélet. 

• Vezetői képességek: együttműködő; delegálás; motiváció; támogatás; célorientált; 

bizalom, költség „érzékenység”. 

 

NYEVISMERET 

• Angol: tárgyalási szintű. 

• Német: társalgási szintű 

 

„Major Lászlót kiváló szakemberként ismertem meg, aki szakmai tudását (számvitel, adó- ügyek 

pénzügyek, üzletvezetés) mindig naprakészen tartotta. Munkáját mindig pontosan, határidőre, 

önállóan, szakmai csapatát vezetve végezte.”  

„Nyugodt szívvel ajánlom Major Lászlót bármilyen a szakterületébe eső és más üzletvezetési, 

ügyvezetői pozíció elnyerésében.”   
Dr. Pásztor István  

ABB Kft., Cégvezető, 

Divízíó Igazgató.                                                                              Budapest, 2013. november. 02.                                                                                                           

 

 

mailto:major.laszlo5@upcmail.hu


 2 

SZAKMAI TAPASZTALAT/FŐBB EREDMÉNYEK 

 

 

PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS, 

VÁLLALKOZÓ 

(2019 július- ) 

 

 

SALGGLAS Zrt. 

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ   

Interim manager, Tanácsadó (2018 június – 2019 július) 

Pénzügyi igazgató egy gépjármű-ipari beszállítói, termelő cégnél. 

 

Tevékenységi terület és főbb eredményei 

A Számviteli, Kontrolling és HR osztályok tevékenységének teljes körű vezetése, a Salgglas Zrt., 

autó-üveg gyártó és beszállító vállalatnál. 

 

 

SSP HUNGARY KFT.  

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IGAZGATÓ (2012 június – 2018 január) 

 

Tevékenységi terület és főbb eredményei. 

A vendéglátás területén működő, 15 vendéglátó egységet üzemeltető, 2014 óta a Londoni tőzsdén 

jegyzett, nemzetközi cég.  

A vállalat teljes körű számvitel, adózás, pénzügy, controlling feladatainak ellátása, mind a 

magyar, mind az IFRS, IAS standardoknak megfelelően; nyolc (8) fős csapat irányításával.   

Rövid idő alatt, a készpénz elszámolási rendszer teljes átdolgozása.  Új számviteli, Navison, 

rendszer bevezetése, valamint további pénzügyi számviteli működéshez kapcsolódó fejlesztések 

bevezetése.   

 

 

HONEYWELL SZABÁLYOZÁSTECHNIKAI KFT. 

GAZDASÁGI/PÉNZÜGYI VEZETŐ/ORSZÁGOS KONTROLLER (5 cégért való felelősség),  

(1995 június – 2011 szeptember) 

 

Tevékenységi terület és főbb eredmények (Idővel változóan, összefoglalás szerűen) 

A szabályozástechnika területén (Magyarországon 1992 óta) működő vállalat, termékértékesítés, 

projektértékesítés és telepítés, szerviz tevékenység területén 4-6 milliárd forint forgalommal, 

mintegy 100 alkalmazottal, 12 közvetlenül beosztott kollega, 5 cégért való felelősség, 

tevékenység (2 gyár, 1 értékesítés, 2 finanszírozás). 

• A cégnél lévő összes pénzügyi, számviteli és kontrolling tevékenység ellátása. Pl.:  

- teljes körű könyvelési és adózási feladatok ellátása, 

- havi zárások (192 zárás), belső riportok, jelentések, US GAAP szerint. 

• Az üzleti tevékenység támogatása, pl.: 

- havi előrejelzések, éves tervek elkészítése, az üzlet ebben való támogatása, 

- különböző üzleti konstrukciók számviteli, adózási támogatása, 

- működő tőke (working capital) kezelés, Cash Flow menedzsment, pl.: 

vevőkintlévőség behajtási folyamatának kidolgozása, bevezetése, ezzel elérve azt, 

hogy fél éven belül nem volt 60 napnál régebben lejárt kintlévőség. Továbbá a 

késedelmi kamat összege éves szinten több mint 1 millió forint feletti összegre 

rúgott,  
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- Shared Service Center kialakítása és a Honeywell Hőtechnikai Kft. gyári 

egységnél (Nagykanizsa), ezzel éves szinten több mint 15 millió Ft megtakarítást 

elérve (2007-2011). 

- Éves beszámoló elkészítésének és könyvvizsgálatának irányítása (5 cégre).  

- Több ERP up-grade és váltás menedzselése, pl: Oracle (2-szer).  

 

 

KPMG KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 

KÖNYVVIZSGÁLÓ ASSZISZTENS, (1992 szeptember -1995 június) 

  

Tevékenységi terület és főbb eredményei. 

Több magyar és nemzetközi cég könyvvizsgálatában való részvétel (19+ projekt). 

 

 

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK 

 

Regisztrált IFRS-vállalkozási (nemzetközi) mérlegképes könyvelő. 

Association of Chartered Certified Accountants, ACCA/FCCA – a világ egyik legnagyobb  

Könyvvizsgáló kamarájának tagja; IFRS/IAS szakirány.  

Magyar Könyvvizsgálói képesítés, regisztrált Mérlegképes könyvelő 

Magyar Adótanácsadó, bejegyzett Adószakértő  

MBA ösztöndíj (1 év), University of South-Carolina, Columbia, USA 

Okleveles Vegyészmérnök, Rendszerszervezői szakágazat, Budapesti Műszaki Egyetem  

 

 

EGYÉB 

• B kategóriás jogosítvány. 

• Hobby: olvasás, tanulás, sport, család, nyelvek, történelem. 
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