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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:      Dr. Printz János Károly 

Születési idő:     1953. február 8. 

Állampolgárság:    magyar 

Jelenlegi munkakör:  bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai 

tagszám: 004097) 

ügyvezető igazgató 

       

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

 

 közgazdász (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1978.) 

 okleveles könyvvizsgáló (1984.) 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

 

1993. nov. - Dr. Printz és Társa 

Nemzetközi 

Könyvvizsgáló Kft. 

ügyvezető igazgató a társaság tevékenységének - 

könyvvizsgálatok, átvilágítások, 

ellenőrzések, tanácsadás, 

adótanácsadás- irányítása 

2001. dec. - PANNON LANE 

Könyvvizsgáló és 

Gazdasági Tanácsadó 

Kft. 

ügyvezető a társaság tevékenységének – 

oktatás, módszertani munka – 

irányítása 

1992. jún. - 

1993. nov. 

ITAG-ÖKOLEX Kft. 

(majd Rt.) 

könyvvizsgálati 

igazgató 

könyvvizsgálatok irányítása, 

illetve végrehajtása 

1991. okt. - 

1992. máj. 

Hungaro-Auditor Kft. területi igazgató könyvvizsgálatok, ellenőrzések 

irányítása, illetve végrehajtása 

1990. jan. - 

1991. szept. 

Állami 

Számvevőszék 

főcsoportfőnök-

helyettes 

területi számvevőszéki 

ellenőrzések irányítása 

1978. szept.- 

1989. dec. 

 

Pénzügyminisztérium főrevizor, 

csoportvezető, 

osztályvezető-

helyettes, 

osztályvezető (1986-

89.) 

költségvetési ellenőrzések 

végrehajtása, illetve irányítása 

1971. okt. - 

1978. aug. 

Győr-Sopron  

Megyei Tanács 

(nappali egyetemi 

tanulmányok miatti 

megszakítással) 

pénzügyi főelőadó 

költségvetési gazdálkodás, 

ellenőrzés 
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SZAKMAI REFERENCIÁK 

 

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., valamint a PANNON LANE Pénzügyi 

Tanácsadó és Oktatási Kft. államháztartás szervezeteinél (helyi önkormányzatoknál és 

egészségügyi intézményeknél, illetve a felsőoktatásban), valamint a vállalkozásoknál végzett 

valamennyi könyvvizsgálatának, tanácsadói tevékenységének irányítása, az auditálásért felelős 

bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálóként. 

 

Közreműködés EU-s projektekkel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásában. 

 

NYELVISMERET 

 

angol, német, orosz 

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK – 1978 ÓTA 

 

 

Intézmények Corvinus Egyetem, ELTE - Egészségpolitikai és egészség-gazdaságtan MSC 

képzés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

Semmelweis Egyetem (Magyar Testnevelési Egyetem), BGF (PSZF), Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara, PERFEKT, SALDO 

 

Végzett 

tevékenység 

rövid leírása 

Felsőoktatási, tanfolyami (OKJ-s) oktatás, eseti előadások; tananyagok, 

vizsgakövetelmények és feladatok összeállítása; vizsgáztatás (cenzorként, illetve 

elnökként).  

Költségvetési (államháztartási) és vállalkozási mérlegképes tanfolyamok; 

szakellenőri és okleveles pénzügyi revizori képzés; okleveles könyvvizsgálói 

előkészítés, illetve posztgraduális képzés. 

Tantárgyak: közgazdaságtan, pénzügyi és számviteli alapismeretek, tervezés, 

vagyonkezelés, számvitel és elemzés, ellenőrzés, illetve könyvvizsgálat és 

ellenőrzés. 

 

 

Címzetes egyetemi tanár – Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

Minősített „okleveles könyvvizsgálói oktató” Számvitel és elemzés, valamint Könyvvizsgálat és 

ellenőrzés tantárgyakból. 

Az ÁBPE képzés oktatója. 
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SZAKMAI FUNKCIÓK 

 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának elnöke 

az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Ellenőrzési Témacsoport tagja 

 

TÁRSADALMI FUNKCIÓK 

 

a Magyar Történelmi Társulat tagja 

a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja 

a Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület elnöke 

 

 

MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG  

 

Az állami szektor (önkormányzatok) könyvvizsgálati szabványai, majd az államháztartás 

szervezetei könyvvizsgálati módszertana kidolgozásának, illetve rendszeres aktualizálásának 

irányítása (1997 óta).  

 

 

PUBLIKÁCIÓK 

 

   Az elmúlt három évtizedben a könyvvizsgálati, ellenőrzési tevékenységgel, valamint 

számvitellel és elemzéssel kapcsolatosan közel félszáz publikáció: cikkek, szakkönyvek 

(tankönyvek és egyéb kiadványok) szerzőjeként, szerkesztőjeként vagy lektoraként. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 30. 

                                                           

                                                           ………………………………………. 

                                                                        Dr. Printz János Károly 

 

 

       


