
Bemutatkozás:

ő űIrodánk 1989 március 1-én alakult,  2 f vel kezdte meg a m ködést. A 

őtevékenységünk a kezdetekt l könyvvizsgálat, igazságügyi könyvszakértés,

ő őadótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés. A kés bbiekben b vültünk ki a 

hitel tanácsadással, pályázat írással, pénzügyi tanácsadással, Off Shore 

adóoptimalizálással.

őA kezdeti id szakban Veszprém környéke, és a Balaton északi partja volt

ő őa f  területünk. Kés bb Tapolcán nyitottunk irodát, majd Budapesten, és 

egy újabb irodát Veszprémben. Jelenleg négy helyen közel 30 

munkatárssal fogadjuk a hozzánk forduló közel 400 vállalkozás 

megbízását.



Tevékenységünk bemutatása: 

Az ügyfélkörünk rendkívül színes. Kezdetben többségében voltak 

őkönyvelés területén az egyéni vállalkozások, majd folyamatosan b vült a 

őtársaságokkal. Az évek során a nonprofit terület megbízásai is jelent sen 

őgyarapodtak. Alapítványok, egyesületek, KHT-k, erd birtokossági 

űtársulások, viziközm  társulások, társasházak, kistérségi egyesületek, és 

Nonprofit társaságok.

ő őA könyvvizsgálat területén Veszprém megye els  f állású 

könyvvizsgálójaként az újonnan alakult társaságok többsége irodánkat 

kereste meg, valamint a privatizácók könyvvizsgálatát folytattuk le. Így 

ő őszinte minden társasági formából, szakterületr l és tulajdonosi körb l kerül

ki megbízónk. Speciális terület az Önkormányzati, illetve költségvetési 

ő őintézményi könyvvizsgálat és bels  ellen rzések köre. Itt a Veszprém 

ű ő űMegyei Önkormányzattól a 100 milliós költségvetés  f összeg  

Önkormányzatig kaptunk megbízást, míg az intézményeknél szinte 

valamennyi szakma szerepelt a megbízóink között.

  A Horváth és Társai Kft. a Pannon Egyetem

ő őDuális Képzése iránt érdekl d  diákokat az

alábbi alap és mesterszakon várja.

Pénzügy és számvitel BA

Számvitel MA

A Duális képzésben való részvételünk régi tervünk. Az új munkatársakat 

szinte teljes egészében a Pannon egyetemen végzett friss diplomások 

ő őközül választjuk ki, így mostantól a munkaer  utánpótlást el re tudjuk 

tervezni képzésben való részvételünkkel.

Ezen kívül a mikro- és kisvállalkozások specialitásaira való felkészítést 

ő őtartjuk f  feladatunknak, mivel ezen a területen jelent s hiány van jól 

felkészült fiatal közgazdászokban.

őAz általunk képzett fiataloknak pedig lehet séget tudunk biztosítani más 

vállalkozásoknál való elhelyezkedésre is.

A gyakorlati képzés Veszprémben és Tapolcán lehetséges


