
Önéletrajz 
 

Hutyán Zoltán 
 
 

Szakmai életút 
 
2021 -   MÁV Zrt. 
  senior kontrolling szakértő 
 
Feladatok 

• MÁV Zrt. üzleti terv összeállításának koordinálása, ellenőrzése 
• MÁV Zrt. leányvállalatok beszámolóinak, üzleti terveinek ellenőrzése, véleményezése 
• SAP és TM1 (Cognos) rendszerekben történő ellenőrzések végrehajtása  
• Költségoptimalizáló programok véleményezése 
• Új ellenőrzési szempontok, kritikus pontok meghatározása 

 
2020 - 2021 Falkland Kft. 
  Pénzügyi vezető 
 
Feladatok 

• Tervezési és kontrolling struktúra felépítése, felügyelete a belföldi és nemzetközi szállítmányozás 
területén 

• Előkészítő munka az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez.  
• Új költségoptimalizáló programok bevezetése 
• Likviditás menedzsment 
• Treasury tevékenység 
• Pénzügyi munkatársak irányítása, tevékenységük koordinálása 
• Folyamatos együttműködés a külsős könyvelőkkel 
• Belföldi és nemzetközi adminisztráció működtetése, menedzselése 

 
2002 – 2020  Miele Kft.  

Adminisztrációs és Pénzügyi vezető (2006 – 2020)  
  Kontroller (2002 – 2006) 
 
Főbb eredmények 

• Első helyezés a Miele konszern kis- és közepes leányvállalatai között mért költséghatékonysági 
versenyen. 

• Sikeres projektek: strukturális változtatások hatékony végrehajtása, úgy mint új vagyon portfolió 
kialakítása, -menedzsmentje; e-business aktivitások támogatása; új vállalatirányítási rendszer illetve 
szerviz nyilvántartó szoftver sikeres bevezetése. 

 
Feladatok 

• Pénzügyi és Logisztikai terület irányítása 
• Havi jelentések összeállítása, elemzése, terv-tény adatok folyamatos felülvizsgálata, korrekciók 

végrehajtása  
• Vállalatirányítási rendszer karbantartása, javítása, a rendszer folyamatos ellenőrzése, támogatása a 

felhasználók, illetve a pénzügyi központ felé 
• Éves budget-tervezés koordinálása, összeállítása teljes felelősséggel, előrejelzések (forecast) 

folyamatos aktualizálása, felülvizsgálata, elemzése 
• Belső szabályzatok, ellenőrző funkciók kialakítása az anyacég standardjaihoz idomulva 
• Beszerzések ellenőrzése, jóvágyási rend kialakítása, betartatása az éves tervszámokkal összhangban 
• Monitoring rendszer (Profit Center kimutatás) felépítése és működtetése, kalkulációk készítése 



• Folyamatos kiváló együttműködés a magyar és a német pénzügyi, logisztikai, szerviz, értékesítési és 
egyéb területekkel 

• Könyvelő cég munkájának irányítása és felügyelete 
• Biztosítási portfólió kezelése 
• Treasury tevékenység, Cash-flow tervezés 
• AS 4.53 integrált szoftver sikeres bevezetése – Projektvezetőként és kulcsfelhasználóként 

(disztribúciós, pénzügyi és szerviz modul) 
• Új szerviz tevékenységet adminisztráló rendszer bevezetése 
• Sikeres TÁMOP pályázat projektvezetőként történő kivitelezése 
• Könyvvizsgálattal kapcsolatos teendők menedzselése, végrehajtása 
 

1999 – 2002 eupec Hungária Kft.  (Infineon  Technologies) 
  Kontroller 
 
Főbb eredmények 

• Sikeres projekt: megnyert állami támogatás hatékony támogatása, háttéranyagok elkészítése 
• új Profit Center kalkuláció kidolgozása, bevezetése  

 
Feladatok 

• Üzleti tevékenységről készített anyagok, perezentációk összeállítása a felügyelő bizottság részére 
• Terméktípusokra elvégzett kalkulációk (költséghatékonyság, eredményesség) kialakítása 
• Költséghelyi tervezés bevezetése 
• Középtávú tervezés bevezetése konszern előírások szerint 
• Folyamatos együttműködés a belső könyveléssel 
• A Gazdasági Minisztérium pályázatához gazdasági tervek készítése 
• Gazdasági mutatók számítása, javaslattétel a menedzsment felé 
• Terv-tény adatok összevetése, tervezés 
• Féléves likviditási terv elkészítése  
• Havi zárási feladatok végrehajtása, menedzselése 

 

Tanulmányok 
1999-2001 GTB-IHK – Siemens német nyelvű képzés – Üzletgazdász  

(Industriekaufmann)  
1996-1999. Szent István Egyetem / Főiskola – Üzletgazdász szakirányú diploma 
1990-1995. Herman Ottó Szakközépiskola – Szombathely 
 

Tanfolyamok 
2017  Miele Business Academy: vezetői hatékonyság növelése 
2011-12 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara: „A Tudatos Vezető” szemináriumok 
 

Nyelvismeret 
Német – tárgyalási szintű 
Angol – üzleti tárgyalási szint 
 

További ismeretek 
SAP, TM1, Cognos 
Word, Excel, PowerPoint 
Internet, Outlook Express, Lotus Notes 
„B” kategóriás jogosítvány 


