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Nemesdy Ervin tel.: 0036-30-230-6173 

SZAKMAl TEVÉKENYSÉG: 

2012/1-tól: Korhatár előtti ellátásban részesülő. 

2009/1 -2011/12: Korengedményes nyugdíjas 

NDY CONTACT Kft. 
2009/1.-2012/01.: Ügyvezető 

• Saját alapítású kft tanácsadási tevékenység végzésére. 
• Tanácsadás controlling területen. 
• Szakértői munka MKIK szakbízottságban. 

VEGYÉPSZER Építőipari Zártkörű Részvénytársaság 

200712. -2008/12.: Controlling igazgató 

nemesdy@t-online.hu 

• A Vegyépszer Zrt projekt-controlling rendszerének kialakítása és 
működtetése a Project Director Enterprise (PDE) program alkalmazásával. 

• A vállalat ügyviteli folyamatainak szabályozása. 

VIADOM ÉPÍTŐIPARl ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

2004/5. -2006/11.: Gazdasági igazgató 
• A magyar kőzlekedésépítés és mélyépítés területén tevékenykedő magyar 

magántulajdonosok által alapított részvénytársaság gazdasági 
igazgatójaként felügyeltem és irányítottam a vállalat számviteli, controlling 
tevékenységét, az eszközgazdálkodását és informatikai szervezetét. 

PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

2000112.-200414.: Controlling vezérigazgató-helyettes: 
1998112.-2000/11.: Controlling igazgató: 

• A 18 önálló jogi személyiségü - hazai és környező országbeli -
társaságból álló Holding központjában a vállalatcsoport controlling 
területének irányitása. A vállalatcsoport Controlling Kézikönyvének 
megújítása, majd a tervezési, beszámoltatási, értékelési tevékenység 
irányitása. 

• A Holding információ-technológiai részlegének irányitása, a vállalatcsoport 
vállalatainál egységes ügyviteli rendszer bevezetésének irányitása. 

• A PANNONPLAST Rt tőzsdei jelentéseit készítő felsővezetői team 
munkájában való részvétel. 

• A Pannonpiast Holding ügyvezetése tagjaként a cégcsoport ügyvezetési 
feladataiban való részvétel. 

• A leányvállalatok közül többnek az igazgatóságában, illetve felügyelő 
bizottságában való tevékenység. 

BETONÚTÉPÍTŐ NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARl RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

199211.-1998111.: Üzemgazdasági osztályvezető 
• A Társaság tervezési folyamatainak irányitása, a közép és rövidtávú tervek 

és az éves budget struktúráiának kialakítása és fejlesztése, elkészítésének 
irányitása. 

• A termelés programozás fejlesztése és elkészítésének irányitása. 
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• A Központi Adatfeldolgozó Csoport irányitása. 
• Az integrált információs rendszer kialakítása és fej/esztése. 
• A controlling rendszer kialakítása és működtetése. 
• A társaság informatikai tevékenységének irányitása, az üzemeltetési terület 

(supervisorok, fej/esztők, kü/ső programozók) munkájának felügyelete. 
• A Vezetői Információs Rendszer kialakítása és üzemeltetése. 

BETONÚTÉPÍTŐ VÁLLALAT 

1991/12.: Főépítésvezető: a Nagytétényi Főmérnökségen 
• Az aszfalt keverőtelep irányitása, a Fiberdec technológia honosítása. 

1989-1990: Főtechnológus: M-1 autópálya építés. 
• A kivitelezési munkák technológiai fe/adatainak, a minőségellenörzés és 

minőségbiztositás irányitása, az alvállalkozók munkájának ellenőrzése, 
termelésirányítás. 

1987-1988: Központi Laboratórium vezető 
• A kutatási és minőségellenörzési munka laboratóriumi irányitása. 

1985-1986: Főmunkatársa müszaki igazgató me/lett 
• Külőnféle előkészítő feladatok az igazgató részére. 
• Az M-0 autóút világbanki tenderének kidolgozását végző team tagja, 

tárgyalás külföldi cégekkel. 

1983-1985: Vállalati képviselő Algériában, majd technológus 
• A vállalat algériai tenderezési munkájában való helyszini részvétel, a vállalat 

képviselete. Az oráni kivitelezési munkán a technológiai, termelésirányitási 
munkák végzése, tárgyalás a helyi képviselőkkeL 

1980-1982: Munkahelyi technológus Ferihegy l/ leszállópálya építése. 
• A munkahe/y aszfalt-, beton- és földmü építési feladatainak technológiai 

irányitása, a minőségel/enörzési tevékenység vezetése. 

1976/9.-1980: Munkahelyi mérnök, majd építésvezető az M-3 autópálya 
épltésen. 

• Szakaszmérnöki, majd munkahelyi laborvezetöé, majd építésvezetöi 
feladatok ellátása. 

TANULMÁNYAIM: 
2000-2002: 

1985-1987: 

1971-1976: 

Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 
MBA szakirány 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
Mérnök-közgazdász Ipar szak 

Budapesti Müszaki Egyetem 
Építőmérnöki kar Köz/ekedésépítő szak 
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SZAKMA! TOVÁBBKÉPZÉSEK: 
1995: Controlling Akadémia: controller képzés 

IFUA Horváth & Partner szervezésében 

1995: Nyelvtanfolyam a London Chamber of Commarce and Industry 
szervezésében Budapesten 

1993: Intenzív nyelvtanfolyam (3.5 hónap) New Yorkban a Berlitz 
Intézetben, 
majd tanulmányút az OSP Consuitant Inc-nél Leesburgben 
(Washington mellett 2 hónap) 

1992: 

1988-89: 

Controlling szeminárium 
REFA- oklevél, Budapest 

lnnovációs Menedzserképzö Iskola 
Országos Vezetőképző Központ 

Nyelvismeret: Francia: középfokú nyelvvizsga 1 987 -ben, ma passzív. 
intenziv nyelvtanfolyam New York-ban 1993-ban 
TOEFL nyelvvizsga az USA-ban 1993-ban 

Angol: 

English for Business vizsga a London Chamber of 
Commerce and Industry szervezésében 1995-ben 

Informatika: MS. Office irodai alkalmazások napi gyakorlat szintjén. 
Vállalatirányítási rendszerek bevezetése: 

TOP-SOFT 
MEGATREND 
AB4 

integrált ügyviteli prograrnak 
PDE 

integrált projektmenedzser program. 
Saját (vállalati belső) fejlesztésü 
termelésprogramozási szottverek fejlesztése. 

TÁRSADALMI AKTIVITÁS: 

• Elnöke vagyok a Magyar Controlling Egyesületnek. 

tervezési és 

• Tagja vagyok az ICV (Nemzetközi Controlling Egyesület) első magyarországi 
munkacsoportjának. 

• Tagja vagyok a Közlekedéstudományi Egyesületnek és a Magyar Útügyi 
Társaságnak. 

ÉRDEKLŐDÉS, HOBBI: 

o Rendszeresen sportolok: evezés, vitorlázás, squash, sízés. 
• Rendszeresen táncolok (latin és sztenderd táncok). 
• Szeretek utazni, más országokat, tájakat megismerni. 
o Szakmal publikációkat olvasni, esetenként írni. 
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