
I

Kisállatteny észtői szakmai ö nél etrajz
név: S ,,, ti. n fr 't' ..' tt- *tr: L7

törzsszám: 3 3 *
lakcím: ,ra 7t, /;n í;". |'t*(,*.^ 44/'
telefonszáml *&/lű ^xJr*r 4*&

Bnrolrom rÍvÁNt tlsz'rsÉc, r. Í!1 
"éd? /: , ,i' 

^, 
.1n ,-tr? ' o{*/,,: $,

SZAKMAI TAPASZTALAT: {3yxo--x&te,,fu; ^ il.*'. t,l.,,'*-*.t* ld',o'y'í,t-.!;t!

F"r-;utt r't lorrJ- ./se$ ií*r-{,^ Á*rL;Á ÍJu*, dtt*^' l*on"^. #ü* *!r,

;trrl, t. 4u r*1.,rúl' ,,r',7'{:i,n'I".,", ,' ,nl'/t;oJ Ír:;{*'o} ,,*lra l,:'. ,o-.1_

u"**i*li*{ {s'*Á. aÍ^1{t);'^t, !a lJ^t ar^a$- {,pr,,:&**k t:"8.*i*). .l,o,|'u'/í ,,;^';-,

i'..'.{* ,-u.l,:<nl2{.' n., /7.i.r/,'r. ,,*;j{*t,!'*rl,J^ , F'/: í*,)/iiJ'Í 
^J-?-..i"t'l-raNurruÁNYoK: Íil,.r i.; /"t, "lu"!"p,n^.J ;1,,-{ {.E,, ,-- ;,-'/ : ,J d.i n-, , ,*&',lar)" -'

&',*t . 4*' ,'r't .5 ,*' t!t)1'r)r^, -
.lg'#L *i*^ ,J; ,-'Ík,^ lr*',^|!*' Í4;J'^ ta,T--4* ,L*r*-

anyanyelvez &"*.5\*-,

EB nyelvek: idegen nyelv ismeretem nincs - angol

digitális kószségek: Ilyen ismeretenr nincs - AlapszinÍtrr fellrasználó _ Önálló felhasználó _
Mesterfokú felhasználó'( ?

e-mail cím: v,*$,,n*i $" *#" {- o,&**. t 
^

születésidátum /8&#- /.f" ÜÍ.

állampolgárság: $e &},.?tt,v^

* ( u,-l-'/, .*' , r'1, i,* I

f
*-' 1.. ) t*! d h^ ,,*y f il-."( ^

.$p';.*#,,,.* -

prezentációk: í:íri, ,;-{. il&i,:f ls* a:*a 
'e-s1z; 

t"l ,'^.'r'r,^'; l J^lL,/',.t'.in ,-.l,!.í. ' -l^'*) 
+,í1 t:1'.ü, 

' 
/,---(}Lr,rr. -

díjak, kitiintetések, tenyósztői minősÍtések: $,*,r,- ll,,*r^Á ,*ai*'&-'ra>' Á ivl}fL"
y''* 8 }.Í ,}.a "{í -s}t!-r,L 

,r-.J}*l)j*{' ul,';,rÍ*.,** , u}"!*^q &**|f.,3-

Egyben nyilatkozom arról, hogy fenti adatairrr azMGKSZ szaklapjában és lronlapján közzétehetok.

fontosabb publikációk:

Dátum: 7p r.?. Á/l, 1 p'ft
r 3r.. AIáírás

)] It' I
)1,-{.\)./ /_

* megfelelő rész aláhúzanclÓ



S.'ÁKMÁI ÖtttrcrnnLz

$4v.!tp:}{&íJy
Budapest, XVII.
Tisza lstván u. 44
I 174. Budapest
Telefon: (l) 258-25-05
Rádió telefon (30) 922-2106

K EI'ZETTSIiC;
Az 1914 - ben nregsz_eiz'ctt áltir]ános rlezógazdasági nrérncik diplomám mellé, I980_ban
bar-otnfi terr1'65'16', és [rar'onrfiipari szaktnérrröki rliploma kÖvetelnlényeinek is eleget téve
a7, akI<or'i iparszerÍr kisálIattar'tó és telryészállattele1lek vezetőjeként gazda-ságosan
iriínyítottani a terrnelo tevél<er-rységet' 1"Öbb nrezogazdasági szakcsoport szeivezo
ntunkájábarr részt vettern. a tlYo]cvanas évek nagy integrálÓ rntrnkaja alap'ján komoly
árbevételekr'e tetttillk szert' A későbbiekbeIl kisá1lat_terryészt'ési egyesiilet integráló és
kiegészítő szolgáltató tevél<en'vségét irán5,i1611n'n'
Magyarország fokozódó integrációja Európában nagyrrrértékti szervező rntrnkát követel a
v1rlla]l<ozásoktól gtizdálkodÓ szervezetel<től a Í'ennrnaradásLlk. verseny1<épességük,
Íei lődesÍil< érdel<éberr.
19'/2-ben szenrélygépltocsi vezetésére Í-eljógosító.iogosítvárryt szereztem.

TANULMÁNYoK
1969'l9'74 (;A'I't], tnai nÓven Szerrt lstvírn egycteln Mezögazclasiigi tLrclonlányi karán

Á ltalános agr.iirnrérnök (ál latterryéiztésLi szakiráilriyal.1
l978- l980 GA'I'E' tlai névetl Szent lstván egyotell Mezogazclasági trrclonrán_yi kar.án

llarorníj tcrr5,Ósztési és baronlll ipar'i szaknrirnöl<.
l999_2000 Szánrít<igép kcze]ői tartÍb]vanr

MUNKÁljEl,YEK
l974-l98l Sorol<sár'i, rna.jd ócsai nlezógazdasági terrrrelőszövetkezetben doigoztarn

alkainlazottként, l<ésőbb tagként több kisá]lattenyésztéssel foglalkozó á1iattartó
telep vezetőjeként ( Iiba, pecsenye csirl(e, tojótyílk, vaclkacsa, házi galamtl)
Szövetl<ezeti szakcsoportban szaktanácsadóí munl<akör'ben is tevékenvkeclfenl.

l98l-l983 Rákos rrreze.je Mg 'l'SZ tojó tyúk ós.jérce nevelő telepe it irárlvitottarn
l983-l984 RiikosrlienliÁt'Ész Kei'tnriivelő Szakcsoport elnclkeként a szakcsoport

Park építés-l<arballtartals. díszrrŐvérryterl1lesztés. zolclség paliinta előii]lítását
ir'ánvíto1talrr.

l984-l9s0 Ferihegy Mg.'l'sz ' Szoigáltató szal<csoportjában és kisállat-tenyésztési Egyesület
szolgáltató tevékenységét és l<isállattartási valarrrint takar.rnány órrékesítési
tevékenységér irányítoÍlanr'

l990-2005 Az 11_Kl]R-| I(ft tig5,yg2ij1őjeként kertépítés_ ferrntartás, gyomirt1rsi nrunkák
sz'ervezésével Íbglirlkoztanr.

2005-200lt Lakiis-l7 l(ft, nrajd jogutocliániil a Rál<trsrnentc l(Í1_nó| a ttp XVIl. k.
Önkorrlányzat vagvtrnliezeló gazdasági társastigánál a kcr'iileti zÓld t'eltilet
kör-Iryezet gazci á l k cld íisárial< íc l |i_uye l etc.

]008_20l1 Az I{-KI]RT l(li iigyvez.ctt|jcként lte rtépÍtés- Í'enntar1ás, gyolnir"tási r'nunkák
szervezésér'el {bglalkoztarrl

20 l4. 05.l5-tő| nyttgdíiaskérrt Íbglalkoztatás nélk{iI vagyok.
Re ndell<ezenr MSG 268 1r'sz. Skoda Fabia szerrlél1,ké1ll<ocsival'
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