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Önéletrajz 

Dr. Monostori Ernő 

 

 

 

 

1. Személyes adatok 

 

Vezetéknév/Utónév Dr. Monostori Ernő 

Születési név Monostori Ernő 

Anyja neve Bauer Erzsébet 

Nem férfi 

Születési hely, idő (év,hó,nap) Szakcs, 1950. január 29. 

Családi állapot nős 

Állampolgárság magyar 

Állandó lakcím 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 76. 

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely) nincs 

Telefonszám(ok) +36-1-3743673,   +36-20-5120055 

Fax +36-1-3743660 

E-mail Monostori.Erno@mvh.gov.hu, 

emonostori@t-online.hu 

Honlap nincs 

 

2. Betöltött / betölteni kívánt beosztás, munkakör, foglalkozási terület 

(annak megjelölése, hogy milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen 

dolgozik/kíván dolgozni) 

 

Beosztás:   osztályvezető 

Munkakör:   belső ellenőr 

Foglalkozási terület: MVH BEF Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési 

Osztály 

 

3. Szakmai tapasztalat 

(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva, a jelenleg 

betöltött állást is beleértve) 

 

Időtartam 2003- 

Foglalkozás/beosztás belső ellenőrzési osztályvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Az MVH által kezelt vidékfejlesztési támogatások 

végrehajtásának belső ellenőri vizsgálata, az 

osztály munkájának irányítása, az alkalmazott 

ellenőrzési módszerek fejlesztése, szabályozási és 

végrehajtási nem megfelelőségek feltárása, 

javaslattétel a hiányosságok megszüntetésére, 

ezen keresztül a Hivatal vezetésének támogatása 

A munkáltató neve és címe Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

mailto:Monostori.Erno@mvh.gov.hu
mailto:emonostori@t-online.hu
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1095 Budapest, Soroksári út 22-24. 

Jogviszony megszűnésének jogcíme jogviszony fennáll 

 

Időtartam 2002-2003. 

Foglalkozás/beosztás belső ellenőr 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Az ellenőrzési tevékenységgel a SAPARD 

Program törvényes végrehajtásának biztosítása. 

A SAPARD Program végrehajtása során 

felmerülő hibák, visszaélések feltárása, az előzőek 

kezelésére a szükséges javaslatok megtétele, MVH 

akkreditáció előkészítése 

A munkáltató neve és címe FVM SAPARD Hivatal 

1054 Budapest, Alkotmány u. 29. 

Jogviszony megszűnésének jogcíme kinevezés módosítás 

 

Időtartam 1995-2002. 

Foglalkozás/beosztás bejegyzett könyvvizsgáló, egyéni és társas 

vállalkozóként 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Különféle kisebb társaságok könyvvizsgálata, 

nagyobb társaságok átalakulásával kapcsolatos 

könyvvizsgálói feladatok ellátása. 

A munkáltató neve és címe Dr. Monostori Ernő EC, Monostori & Partners 

Kft. 

Jogviszony megszűnésének jogcíme tevékenység közszolgálati jogviszonyra tekintettel 

történő megszűntetése 

 

Időtartam 1991-1995. 

Foglalkozás/beosztás könyvvizsgálati supervisor 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Különféle társaságok (CONCORDIA Közraktár 

Rt., Renault Hungária Kft., Nagykőrösi 

Konzervgyár Rt., Tokaj Hétszőlő Rt., stb.)  

könyvvizsgálata. Módszertani fejlesztésekben való 

részvétel (éves beszámoló kiegészítő melléklete 

standard ellenőrzési programjának, és ellenőrző 

listájának kidolgozása). 

A munkáltató neve és címe Ernst & Young Kft. Könyvvizsgálati Igazgatóság 

Jogviszony megszűnésének jogcíme közös megegyezés 

 

Időtartam 1985-1991. 

Foglalkozás/beosztás Közgazdasági főosztályvezető-h. 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Az állami gazdaságokat érintő 

szabályozórendszer változások – elsősorban 

adózási és támogatási jogszabályok – 

véleményezése, értelmezése és közvetítése a 

vállalatok vezető szakemberei számára. Az állami 

gazdaságok felügyeleti ellenőrzése és 

gazdálkodásuk átfogó pénzügyi-gazdasági 

értékelése. 

A munkáltató neve és címe 1051 Budapest, Akadémia u. 1-3. 

Jogviszony megszűnésének jogcíme közös megegyezés 
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Időtartam 1973-1991. 

Foglalkozás/beosztás üzemgazdász előadó, osztályvezető-h. 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Mezőgazdasági nagyüzemek számviteli, 

statisztikai beszámoló rendszerének fejlesztése, az 

adatfeldolgozás koordinálása. A vállalati 

számítógépes információ- és termelésirányítási 

rendszerek kidolgozásának összefogása 

A munkáltató neve és címe Állami Gazdaságok Országos Központja 

1051 Budapest, Akadémia u. 1-3. 

Jogviszony megszűnésének jogcíme áthelyezés 

 

4. Tanulmányok 

(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva) 

 

Egyetemi végzettségek: 

 

Időtartam 1976-1977 

Végzettség Mezőgazdasági számviteli és pénzügyi 

szakmérnök 

Oktatási intézmény neve Agrártudományi Egyetem Gödöllő 

Kar megnevezése Mezőgazdaságtudományi Kar 

Tagozat megjelölése levelező 

Diploma minősítése kitűnő 

Szakdolgozat tárgya 

 

minősítése 

Állami gazdaságok számítógépes anyagügyviteli 

rendszere 

jeles 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az 

adott képzés során tanult fontosabb 

tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása) 

Mezőgazdasági könyvvitel, ügyvitelszervezés, 

vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügyi jog, 

pénzgazdálkodás, önköltségszámítás, belső 

ellenőrzés, mezőgazdasági számvitel 

 

 

Időtartam 1968-1973 

Végzettség Üzemszervező agrármérnök 

Oktatási intézmény neve Agrártudományi Egyetem Gödöllő 

Kar megnevezése Mezőgazdaságtudományi Kar 

Tagozat megjelölése nappali 

Diploma minősítése jeles 

Diplomamunka tárgya 

 

minősítése 

A Monori Állami Gazdaság tehenészeteinek 

összehasonlító vizsgálata 

jeles 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az 

adott képzés során tanult fontosabb 

tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása) 

Az 5 éves képzés keretében az alapozó tárgyak 

(matematika, fizika, kémia, növény- és 

állatélettan, stb.), majd az általános 

agrártudományi területek (állattenyésztés, 

növénytermesztés, talajtan, genetika, stb.) 

elsajátítását követően 3. évtől szakirány választás 
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eredményeképp súlyozottan üzemgazdasági, jogi, 

pénzügyi ismeretek. 

 

Képesítések: 

 

Időtartam 2010. 

Képesítés megnevezése ÁBPE regisztráció, ÁBPE továbbképzés I. 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 

PM Vám- és Pénzügyőri Iskola 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az 

adott képzés során tanult fontosabb 

tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása) 

Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés 

(ÁBPE) belső ellenőri nyilvántartásba vételének 

és e munkakör betöltésének feltétele a regisztráció 

és a vizsga letétele. Tárgyak: Általános bevezető 

modul, Általános belső ellenőrzés modul, 

Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés 

 

Időtartam 2005. 

Képesítés megnevezése CIA (Certified Internal Auditor) PART I. vizsga 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
IIA Certification Department Atlanta USA 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az 

adott képzés során tanult fontosabb 

tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása) 

Az IIA (Belső Ellenőrök Intézete) által szervezett 

8 hónapos Okleveles Belső Ellenőri vizsga francia 

nyelvű felkészítő képzésén vettem részt, és 

sikerrel tettem le a I. Nemzetközi belső ellenőrzési 

sztenderdek vizsgát. 
 

Időtartam 2003. 

Képesítés megnevezése Közigazgatási szakvizsga 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
Magyar Közigazgatási Intézet 

Főbb tárgyak: Általános közigazgatási ismeretek, Pénzügyi és 

költségvetési igazgatás 
 

Időtartam 2002. 

Képesítés megnevezése Európai Számítógép-használói Jogosítvány 

(ECDL) 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

Főbb tárgyak: IT alapismeretek, Operációs rendszerek, 

Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-

kezelés, Prezentáció, Információ és 

kommunikáció 

 

Időtartam 1999. 

Képesítés megnevezése Költségvetési minősítésű könyvvizsgáló 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
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Főbb tárgyak: A költségvetés ágazatainak megfelelő számviteli, 

pénzügyi, ellenőrzési és könyvvizsgálati 

sajátosságok. 

 

Időtartam 1995. 

Képesítés megnevezése Okleveles könyvvizsgáló 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
Számviteli Képesítő Bizottság 

Főbb tárgyak: Jogi ismeretek, Közgazdasági ismeretek, Állami 

pénzügyek és gazdaságirányítás, Vezetési és 

Szervezési ismeretek, Ágazati számvitel, Ágazati 

gazdasági és pénzügyi ellenőrzés 
 

Időtartam 1991. 

Képesítés megnevezése Nemzetközi menedzser 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
École National des Affaires (Üzleti Tudományok 

Főiskolája) Marseilles, FRANCE 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az 

adott képzés során tanult fontosabb 

tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása) 

SOPHIA ANTIPOLIS ösztöndíj keretében 

végeztem el francia nyelven a másfél hónapos 

intenzív menedzserképzőt. Az üzleti tudományok 

elméleti tárgyainak elsajátítása mellett 

lehetőségem volt gyakorlat keretében pl. az Ernst 

& Young nemzetközi könyvvizsgáló cég 

Marseilles-i irodájában is dolgozni. 

 

Időtartam 1989. 

Képesítés megnevezése Adótanácsadó 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
Számviteli Képesítő Bizottság  

Főbb tárgyak: Adójogi és pénzügyi jogi ismeretek, Adóigazgatási 

és adóeljárási ismeretek, Adó elszámolási és 

adóellenőrzési ismeretek, Könyvvezetési 

ismeretek 

 

Időtartam 1980. 

Képesítés megnevezése Mérlegképes könyvelő 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
Számviteli Képesítő Bizottság 

Főbb tárgyak: 

 
Számviteli, pénzügyi, jogi, szervezési, ügyvitel 

gépesítési tantárgyak 
 

Időtartam 1978. 

Képesítés megnevezése Számítástechnikai rendszerszervező 

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve 
KSH Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és 

Tájékoztató Központ 

Főbb tárgyak/: Operációkutatás, rendszerszervezés, program 

tervezés, programozás (COBOL nyelv)  
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5. Készségek és kompetenciák 

 

Nyelvismeret önértékelése (kérjük az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a 

nyelvismeret szintjét) 

 

Nyelv Szint 

Szövegértés Beszéd 

Írás Hallás 

utáni értés 
Olvasás Társalgás 

Folyamatos 

beszéd 

Francia Alapszintű 

nyelvhasználó 

     

 Önálló 

nyelvhasználó 
X X X X X 

 Mesterfokú 

nyelvhasználó 

     

 

Okmánnyal igazolt nyelvismeret 

(alap-, közép-, vagy felsőfok) 
Francia államilag elismert középfok „C” 

 

Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja, 

adminisztrációja) (kérjük jelölje X-szel) 

 

 vezető koordinátor tag adminisztrátor 
pénzügyi 

referens 
egyéb 

projekt       

egyéb       

       

 

Számítógép-felhasználói készségek 

és kompetenciák (felhasználói szintű 

ismeretek - pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, 

internet - vagy magasabb szintű 

készségek - pl. programozás) 

felhasználói szintű ismeretek (szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, internet) 

 

Egyéb készségek és kompetenciák 

(amelyek a korábbi címszavaknál 

nem szerepelnek, pl. hobbi, sport 

stb.) 

lovaglás, vitorlázás, francia nyelv és kultúra 

 

Járművezetői engedély (jogosítvány, 

járműkategória) 
Személygépkocsi „B” kategória 

 

Katonai szolgálatra vonatkozó 

adatok (idő, hely), az ott szerzett 

szakképesítés megjelölése 

nincs 
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5. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) 

 

Tagság gazdasági társaságban 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Monostori & Partners Kft. 

tag (1998- 

ügyvezető (1998-2002-ig) 

 

Tagság gazdasági társaságban 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Budakeszi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft. 

(Keszivíz Kft.) 

felügyelő bizottsági tag 

2003. január – 2011. május 

 

Tagság gazdasági társaságban 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Kft. (BVV Kft.) 

felügyelő bizottsági elnök 

2009. július – 2010. január  

 

Tagság gazdasági társaságban 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft. 

(BSZM Kft.) 

felügyelő bizottsági tag 

2008. november – 2010. január 

 

Tagság egyéb szervezetben (egyéb 

gazdálkodó szervezetben, társadalmi 

vagy civil szervezetben, 

köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában), 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Budakeszi Önkormányzat Képviselő Testület 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

tag, elnökhelyettes 

1998-2010. 

 

Tagság egyéb szervezetben (egyéb 

gazdálkodó szervezetben, társadalmi 

vagy civil szervezetben, 

köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában), 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Budakeszi Echo Polgári Egyesület 

tag 2000-től 

titkár (2001. március – 2002. szeptember) 

 

Tagság egyéb szervezetben (egyéb 

gazdálkodó szervezetben, társadalmi 

vagy civil szervezetben, 

köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában), 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

tag 

1997-től  

 

 

Tagság egyéb szervezetben (egyéb 

gazdálkodó szervezetben, társadalmi 

vagy civil szervezetben, 

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú 

Szervezete (BEMSZ) 

tag 
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köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában), 

(társaság megnevezése, tagság 

kezdete, vége, tisztség megnevezése) 

2011-től 

 

Delegáltság közigazgatási szakmai 

szervezetekben, testületekben - pl. 

tanácsadó, koordinációs testületek, 

kormány - és tárcaközi bizottságok, 

szakértői munkacsoportok (delegáló 

megnevezése, tagság kezdete, vége, 

tisztség megnevezése) 

nem 

 

Tudományos publikációk, kutatások 

(címe, témája) 
alább 

 

1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori rendszerének kialakítása (Számvitel-

Adó-Könyvvizsgálat 1999. 12. szám) 

A Kamara megbízásából kidolgoztam a kamarai tag könyvvizsgálók mentori rendszerét, 

megalkottam szabályozását, és meghatároztam a bevezetés feltételeit. E folyamat 

tapasztalatairól adtam számot a nevezett cikkben és a Kamara 2000-ben rendezett éves 

konferenciáján. 

 

2. Az üzleti jelentésről (Számvitel és könyvvizsgálat 1992. 10. szám) 

Az új számviteli törvény alkalmazásba vételével létrejött új cégnyilvánossági intézmény, 

az Üzleti jelentés elkészítésének követelményeit vázoltam fel szerzőtársaimmal; Terták 

Ádám vezérigazgatóval és Bontovics Károly vezető audit menedzserrel (Ernst & Young).  

 

3. Számítástechnika a francia mezőgazdaságban (Gazdálkodás 1984. 1. szám) 

Egy 4 hónapos francia állami (ACTIM) ösztöndíjon vettem részt Franciaországban ahol a 

számítástechnika mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazásait tanulmányozhattam. 

Szerzett tapasztalataimról számoltam be a cikkben. 

 

4. Az állami gazdaságok számítógépes információs rendszere (Magyar 

Mezőgazdaság 1980. 35. szám) 

A számítógépes információs rendszerek fejlesztésében az állami gazdaságoknál elért 

eredményeket foglaltam össze. 

 

5. Jobb információ, hatékonyabb vezetés (Állami gazdaság 1976. 6. szám) 

A vezetés eredményességének egyik záloga a gyors és adekvát információval való 

ellátottság. E cél eléréséhez megkerülhetetlen az ügyvitel gépesítése és a számítástechnika 

kiterjedt alkalmazása az állami gazdaságokban is. 

 

 

Tudományos fokozat esetén annak 

minősítése, tárgya 
Egyetemi doktori fokozat 

cum laude 

A vállalati információs rendszer egységes 

fejlesztésének szükségessége és lehetősége az 

állami gazdaságokban 
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Jelenlegi tanulmányok (intézmény, 

kar, évfolyam, szak, képzési idő) 
nincs 

 

Tanulmányi szerződésre vonatkozó 

adatok (szerződéskötés ideje, 

szerződést kötő szerv megjelölése) 

nincs 

 

Kitüntetésekre vonatkozó adatok 

(kitüntetés oka, ideje) 
nincs 

 

Folyamatban lévő releváns 

eljárásokra (pl. fegyelmi) vonatkozó 

adatok (eljáró neve, eljárás oka) 

nincs 

 

Tagság titkos társaságban (társaság 

megnevezése) 
nincs 

 

1990 előtt volt-e tagja 

erőszakszervezetnek (erőszak 

szervezet megnevezése) 

nem 

 

Saját háztartásában nevelt vagy 

gondozott gyermekei száma 
három 

 

 

Budapest, 2012. július 15. 

 

 

 Aláírás 

 


