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Önéletrajz 

Iskolai végzettség:  

Informatikus mérnök  - Gábor Dénes Főiskola  Budapest – kitüntetéssel 2002  

Képesített könyvel ő, vállalati tervez ő és statisztikus  – Kiss József Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola Mezőcsát -1994 

 

Tanfolyam:  

Köztisztviselői szakvizsga 

Köztisztviselői alapvizsga 

Oracle SQL, PL/SQL 

Php programozás  

 

Nyelvismeret:   Szakmai írott angol szövegértés, Főiskolai Szakmai Angol  

 

Célom:              Egy dinamikus csapat tagjaként, új fejlesztéseken dolgozni, oktatni. 

  

Eddigi munkakörök:  

2009-   Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, rendszergazda munkakörben feladatom: 

- Hálózati biztonsági eszközök napi üzemeltetése, tűzfal, proxy, Mcafee központosított Vírusvédelem, 

IPS behatolás védelem, McAfee SCM Web/Mail felügyelet.  

- Országos hálózat központi managementje, Nagios, Syslog,  

- Windows 2003, 2008, Linux, Unix, MsSQL, Oracle szerverek telepítése, üzemeltetése, lekérdezése 

- Munkaállomások távfelügyelete, LogonScript, php, vbscript programozás 

- Virtualizációs környezet Cisco SAN, HP Blade, EMC/IBM storage, EMC VmWare, üzemeltetése, 

hibaelhárítás. 

- VPN adminisztráció, Token felügyelet 

- Active Directory felhasználó kezelés, eseti szkriptek írása 

- Novell GroupWise Levelező szerver  üzemeltetése 

- Partnerekkel projektek részletes egyeztetése, project tervezési munkálataiban részvétel 

- Support szolgáltatás nyújtása, Hardverek, hálózati elemek telepítése, monitorozása, hibaelhárítása 

 

2007-2009 a Békéscsabai Honlap-központ stúdiónak dolgoztam távmunkában, feladatom honlapok, webáruházak, 

internetes adminisztrációs felületek tervezése, elkészítése, programozása, karbantartása, projektek teljes 

követése, a megtervezéstől a leprogramozásig, domainok felügyelete, webszerver üzemeltetése, ügyfél 

support,  

2006 -2007 Bicomix Kft Polgár. Feladatom, számítógépek karbantartása, vezeték nélküli hálózat tervezése (2.4  

Ghz és 5 Ghz), kiépítése, üzemeltetése, programfejlesztés, karbantartási feladatok, rendszergazdai 

feladatok, linux szerver napi üzemeltetése, ügyfél oldali support, internetes adminisztrációs rendszer 

készítése a linux konfigurációhoz 

2005-ben kiváltottam az Egyéni Vállalkozói Igazolványt  

másodállásban, fő tevékenység, az egyedi szoftverfejlesztés és a tanácsadás. (alexoft.hu) 

1999 -2006 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi Kirendeltségén dolgoztam. 



Informatikus   beosztásban feladatom: 

- DOS kliensek konfigurálása, hardver-szoftverüzemeltetés, Windows NT 4 workstation, Windows XP 
telepítése, konfigurálása, dos-win32 migráció 

- Novell Netware, Windows NT alapú hálózat rendszeradminisztráció üzemeltetés és hibaelhárítás 

- Szerver és kliensoldali vírusvédelem üzemeltetése  

- XBase alapú ügyviteli szoftverek fejlesztése (Clipper Summer ’87, dbase, foxbase, foxpro, Visual FoxPro), 
ad-hoc lekérdezések készítése (foxbase, visual foxpro, Visual Basic) 

- Windows 2003 szerver adminisztrációja 

- az ügyfelek pénzügyi számfejtése, ügyintézők technikai támogatása, az ügyfelek költöztetése, interjú 
készítése, valamint az ügymenettel felmerült problémák megoldása, információnyújtás 

- nevemhez fűződik a megyei intranet megtervezése (telepítése, konfigurálása, apache/php-mysql) 

2004 óta munkaköröm bővült a következő munkakörökkel: 

a Munkaer őpiaci Alap Pénzügyi Nyílvántartója  

- melyben a teljes Munkaerőpiaci Alapot érintő kifizetések felhasználásáért vagyok felelős 

a Finanszírozási Alapok Eszközkoordinátora  

- melyben a Finanszírozási Alapot érintő támogatások odaítélésének jogi feltételeiért, a megítélt 
támogatások felhasználásáért és a támogatások Megyei Munkaügyi Tanács által meghatározott 
keretének hatékony felhasználásáért vagyok felelős 

-  

1996–1999 Dental-Soft Fogászati és Programfejleszt ő Kft  , Miskolc 

Programozó, adatbázis-felelős beosztásban feladatom volt 
- a Dental-Soft fogászati programcsomag fejlesztése (FoxPro for Windows). 

- a helyi hálózat karbantartása, A három évből kettő Novell Netware, egy Windows Nt környezetben 

 

Képességeim:  

- Microsoft operációs rendszerek üzemeltetése, Active Directory adminisztráció, php/vbscript ad 

lekérdezések, Linux szerver telepítése, üzemeltetése 

- SAN  hálózat, tároló, VmWare virtualzáció kezelése 

- programfejlesztés (PHP, Clipper, FoxPro, Visual FoxPro, …)  

- Internet/intranet alapú alkalmazások tervezése, kivitelezése, a rendszer betanítása kis fős csoportokban 

- Átfogó felhasználói szoftverismeret, hardver ismeret a technikai supporthoz 

- Hibás merevlemezes háttértároló eszközök adatmentése, deduplikációs adatmentés, archiválási eljárások 

- Szerverek, munkaállomások, hálózati eszközök, hardverelemek kiválasztása, összeépítése, behangolása 

- hálózat megtervezése, kiépítése, üzemeltetése, rendszertervezés felügyelet és adat- és üzembiztonság 

- empirikus problémamegoldó képesség, logikus gondolkozás 

 

Publikáció:   

- Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák újszerű megközelítése  - Kompetenciaalapú képzés az informatikában. 

Szarvas 2008.  

- Munkaerőpiaci kulcskompetenciák oktatói kézikönyve. Szarvas 2011. – Informatika modul. 

Megjelent az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az equalhungary.hu  támogatásával. 

 

Személyes információk:  

35 éves vagyok. Nős, szabadidőmben szeretem a zenét, s nem csak hallgatni. A hobbim az informatika, amely 

átszövi a teljes életünket, valamint ha időm engedi, az activity és a kosárlabda 

 

 

 Rőthi Sándor 


