
  
 

 

 

 

Önéletrajz   
 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Szíjjártó Zoltán 
Cím(ek) Nagyszalonta, Rozvány György 28 szám, 415500, Bihar megye,  Románia  

Telefonszám(ok) Vezetékes:   0359192758 Mobil: 0724025482 
Fax(ok)  

E-mail(ek) Szijjartozoltan@yahoo.com 
Születési dátum 1956.04.06 

  

Szakmai tapasztalat  
- 1973 –tol szakmunkaskent a nagyszalontai  auto cserealkatresz gyarban  
   ( F.P.S.A  METALUL ) kezdtem dolgozni. 
- a gepeszmernoki diploma megszerzese utan,a Metalul gyarban dolgoztam tovabb,a munka- 
  szervezesi irodaban  mint,normator.Kesobb a tervezesi osztalyon dolgoztam mint tervezo- 
  mernok, reszleg vezeto is voltam az utanfuto es karbantarto reszlegen,1990- tol 1994 –ig 
  termelesi igazgatoja voltam a vallalatnak. 
  Kozel 21 evet dolgoztam a nagyszalontai “Metalul” gyarban. 
- 1994-ben sajat vallalkozast nyitottam szulovarosomban,amely kereskedelemmel es 
   szolgaltatassal foglalkozik. 
-  2003-ban a nagyszalontai tanacs hatarozata alapjan megalakult a “Kronikus betegeket  
   ellato szocialis egeszsegugyi kozpont” ,melynek igazgatoja lettem. 
-  2006 –ban a varos 400 eves evfordulojara megnyilt a varosban a “Szocialis konyha “ 

    melynek az iranytasat a varos vezetese ream bizta. 
-2010-a Bihar megyei Erdeszeti Hivatal Gazdasagi Igazgatoja 

  

Tanulmányok  
- elemi iskolai tanulmanyaimat a Nagyszalonta-i 2-es szamu Altalanos  
   Iskolaban vegeztem 
-  a Nagyszalonta-i Mezogazdasagi Szakkozepiskolaban szereztem szakmunkas kepesitest 
   1973-ban. 
-  a Nagyszalonta-i “Arany Janos” Elmeleti Liceum real tagozatan erettsegiztem 1976-ban. 
-  gepeszmernoki diplomat szereztem 1980-ban. 
-  kozgazdasagi diplomat szereztem  2003-ban. 
-  konyvvizsgalo (expert contabil) 2009  

 
  

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv Magyar 
  



Egyéb nyelv(ek) Nevezze meg a nyelvet, majd a szintet, amelyen gyakorolja: 
 
 

A - alapfokú                  
K - középfokú   
F - felsőfokú                                                                           

Nyelv  Francia A 
Nyelv   Angol A 
Nyelv  Nemet A 

  

  

Az RMDSZ-ben  
(országos, területi, helyi) eddig 
betöltött és jelenlegi tisztségei 

- 1989 december 27 –en leptem be az R.M.D.SZ nagyszalontai szervezetebe,melynek ma is 
    tagja vagyok. 
- 1990-1992 kozott a szervezet valasztmanyi tagja voltam 
- 1992-1994 kozott a szervezet elnoke voltam. 
- 1994-2003 kozott a szervezet gazdasagi alelnoke voltam. 
- 1997-tol SZKT tag vagyok. 
- 1996 – 2003 kozott varosi tanacsos voltam es a gazdasagi bizottsag elnoke. 
-2008- parlamenti kepviselojelolt 

  

 


