Europass
Önéletrajz

Személyi adatok
Név

Varga Csaba Sándor

Cím

2045 Törökbálint

Telefonszám
Gpg Key fingerprint
E-mail

+36-70-277-20-41
32B0 94B7 32F3 A200 E5AF 0F2D CCAC C7DC 9052 EE8F
guska@guska.hu

Állampolgárság

Magyar

Születési dátum

1976

Neme

Férfi

Betölteni kívánt munkakör / Szabad szoftver mérnök/Tanácsadó/Üzemeltetési vezető
foglalkozási terület
Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Időtartam

2015.10 – 2017.02
Vezető rendszermérnök
Sysops/Devops
McGarry Internet Ltd.
HA proxy üzemeltetés (squid) és tervezése
Load ballancer üzemeltetése, tervezése
MariaDB replica üzemeltetés, tervezése
Applikációs szerverek üzemeltetése
CDN üzemeltetés
SVN és GIT karbantartás
Komplett Fault tolerance Vmware architeckt tervezése az USA ban
Openstack alapú gépek napi üzemben tartás
Logentries SIEM napi üzemeltetése új node-ok beállítása
NewRelic mérések
Standard Sysop és Devops feladatok
2015.10 – 2016.04
Architect/tanácsadó
A Kincstári alkalmazások architektúra tervezése és a rendszereinek fejlesztése
Magyar Államkincstár
A Kincstár egyik szakrendszere alá tartozó teljes sw és hw portfólió áttervezésében való részvétel. A
Konzorciumi partnerekkel való együttműködés, a belső és külső IT és fejlesztés koordinációja.
2014.09 – 2015.12
Rendszer Üzemeltetési Vezető
2015.06-2015.09

Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

Képzések:

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

7 fős IT üzemeltetés és a hozzá kapcsolódó +6 fős adminisztráció napi szintű vezetése
GYEMSZI/AEEK – Állami Egészségügyi Ellátó Központ
•

az üzemeltető csapat szakmai koordinációja

•

a szállítandó Cluster architektúra tervezése

•

a szállítandó SW és HW elemek paraméterezése

•

Felmérés a cél intézmények HW és SW területein

•

Tanfolyamok anyagainak kidolgozásában való részvétel (pl Vmware, VSA, MSA, stb)

•

A projekt irányítási feladatok mellett mély IT szakmai munka

•

VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage [v6]

•

VMware vSphere Install, Configure, Manage [v6]

•

HK364X: HP Store Virtual 4000 Storage Admin and Config

•

U4226X: HP MSA 2000 Storage Solutions

•

H4C87X: HP Flex Networking for Comware Device

•

Show Me How – Active Directory Domain Services

•

AD Troubeshooting

•

Active Directory: Backup and Disaster Recovery

•

AD Troubleshooting

•

Windows Server 2012: Hyper-V and Failover Clustering

•

System Center 2012 Virtual Machine Manager: Implementation and Management

2014.07 – 2014.09
IT Zártság Auditor
A 2013. évi L alapján zártság audit végzése
Andrews It Engineering
•
•
•

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe

Időtartam

2 multinacionális energetikai vállalat teljes körű IT és biztonsági átvilágítása csapatban
a teljes számlázáshoz kapcsolódó SAP, Tűzfal környezet, teljes körű üzemeltetés (beleértve
az összes kapcsolódó területet) átvilágítása és dokumentálása különös tekintettel a 2013/L
törvény előírásaira.
Javaslat tétele a talált esetleges hiányosságok elhárítására

2014.01 – 2014.06
IT Tanácsadó
Mérnök tanácsadás, IT projekt vezetés
KIM Kormány ablakok megnyitásáért felelős Miniszteri Biztos titkársága
•
•
•
•
•
•
•

37.000 felhasználót érintő infrastruktúra létrehozásának kivitelezésében aktív részvétel
közel hasonló számú Linux Desktop bevezetések vizsgálata és támogatása
Szakigazgatási tesztelés, szakalkalmazási vizsgálat (Linux alatti) irányítása és felügyelete
MS és Novell projektek összehangolása Szabad Szoftverekkel
Projekt irányítás
Koordinálás és szakmai szintű munka a kormányzati szakmai szervezetekkel (KEKKH,NISZ)
Cél SW alkalmasságának vizsgálata és bevezetési támogatás

2012.08 – 2013.12
Szabad Szoftveres Mérnök Tanácsadó
Szabad Szoftveres bevezetések kivitelezése, támogatása, oktató anyagok és könyvek készítése
KIM Szabad Szoftver Kompetencia Központ - EKOP 1.2.15

2015.06-2015.09

Főbb tevékenységek/feladatkörök

•
•
•
•

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

2011 – 2012.08
Tanácsadó, üzemeltetési vezető
Üzemeltetési irányítás és infrastruktúra tervezés, fejlesztés
Emk Zrt - 2651 Rétság Pf. 39
•
•
•

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek/feladatkörök

0-24h ban működő banki infrastruktúra kialakításában való részvétel, beleértve a hw és sw
komponensek működését, HA architektúra kiválasztását, 99.9999 -es SLA val.
Az üzemeltetők kiválasztása és koordinálása a vállat SLA figyelembe vételével
PSZAF megfeleltetésre való dokumentációs felkészülés

2000 - 2011
Egyéni vállalkozó
Magas rendelkezésre állású Linux szerverek üzemeltetése
IDG Lapkiadó Kft, Ingatlan.net, Eurogate Logisztikai Kft, Futurefilm Kft, Forcont Kft,
Alphasonic Kft
•

•

•

•
Időtartam

SZSZ Pilot projektek alkalmassági vizsgálatának lefolytatása, kivitelezés megtervezése és a
bevezetések támogatása, esetenként irányítása.
SZSZ oktató anyagok elkészítése, Biztonság tudatos képzések megtartása (rendszergazdai
és felhasználói szinteken)
SZSZ rendszergazdai könyv szerzői munkásság
Szerver üzemeltetés

IDG Lapkiadó: magas rendelkezésre állású 8 gépes infrastruktúra összeállítása és üzmeben
tartása. Több rendszergazda irányítása, 120e Uniq User terhelésű oldalak biztonságos
üzemeltetése, programozók és felhasználók terelése a biztonságos és védhető infrastruktúra
irányába. Technológia: magas hw igényű LAMP környezet paraméterezése, logolás,
üzemben tartás. VPN, SSL, SSH és egyéb titkosított protokollok bevezetés. Mentési
stratégiák kiépítése. ( gépek: gamestar.hu, cwonline.hu,pcwolrd.hu,stb)
Ingatlan.net: Első lépésben 3 hónapos szakértői munka az aktuális rendszer
szakvéleményezése, második lépés, egy új rendszer megtervezése az Otthon Centrum
számára. Harmadik lépésben a meglévő rendszer leszerelése és 2h belüli átállás az új
rendszerre, majd ennek 1 éves üzemeltetés volt a feladat. Technológia: LAMP környezet,
monitorring, tűzfal és hozzáférési modellek.
Eurogate Logisztikai Zrt majd Kft: 2001 ben a 12 irodával rendelkező nemzetközi
szállítmányozó cég infrastruktúra kialakítása. 450 felhasznál kb 20 szerver. A központi komp
kezelő rendszer kialakítása (SLA 99.999) valamint a központi levél kiszolgáló kialakítása,
amelyen naponta 70e SPAM mentes ember által írt levél futott át, SLA 99.999. 2001-2007
között nemzetközi munkavégzés, nagyrészt 3 havi rendszerességgel Londonban és a többi
EU országban. A felhasználók igényeinek követése és kivitelezés. Technológiák: debian
szerverk, Postfix+CLAMAV+SpamAssasin+Dovecot, LAMP, központi monitorring és backup.
A köldött és fogadott levelek 10 évre visszamenő kereshetőség és tárolása Loop-AES-256
-os környezetben.
Futurefilms Kft, Forcont Kft, Alphasonic Kft: kis és középvállalati LAMP és SAMBA
kiszolgálás, magas rendelkezésre állás, debian szerverek.

1996-2000

Foglalkozás / beosztás Rendszermérnök
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe

Időtartam

ISP rendszer üzemeltető
Psi.net Magyarország

2015.06-2015.09

Főbb tevékenységek/feladatkörök

Kezdetben Delphi programozási környezet a windows-os betárcsázó környezet
optimalizálása
Debian szerver üzemeltetése a 20 fős webstúdió számára
Rendszermérnöki kinevezés és a 25.000 főt számláló Squid SUN rendszer átvétel és
üzemeltetés
Ezt követően Tacacs auth rendszer üzemeltetése, Sendmail rendszer kezelése, majd az
Elender feltörése után a biztonságosabb üzemben tartásban való szerves részvétel a
Linuxos technológiák térnyerésével a SUN kiszolgálás rovására.
Bérelt vonali MLLM automatizált statisztikák készítése perl programozási nyelven a pénzügyi
rendszer illesztéséhez.
Beléptető rendszer hw közeli programozás és webre implementálása
Új kezdő rendszermérnök betanítása
Digital Alpha (DS20)platformra való első Magyarországi Linux installálásban való aktív
részvétel

•
•
•
•
•
•
•
•

Tanulmányok
Tanfolyam megnevezése

VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage [v6]
VMware vSphere Install, Configure, Manage [v6]
HP Virtual Store Appliance ( VSA )
HP MSA 2040
HP Networking
Show Me How – Active Directory Domain Services
AD Troubeshooting
Active Directory: Backup and Disaster Recovery
AD Troubleshooting
Windows Server 2012: Clustering and Hyper-V
System Center 2012 Virtual Machine Manager: Implementation and Management

Időtartam 2002-2005
Végzettség
képzést nyújtó intézmény neve

Befejezetlen
ELTE IK - informatika Tanár Szak

Időtartam 2002
Végzettség AS400 Programozó, Üzemeltető
képzést nyújtó intézmény neve IBM
Időtartam 2002
Végzettség Zorp üzemeltető oklevél
képzést nyújtó intézmény neve Balabit IT kft
Időtartam 1998
Végzettség Digital Unix Rendszermérnök
képzést nyújtó intézmény neve HP - L571
Időtartam 1996-1998
Végzettség
képzést nyújtó intézmény neve

OKJ felsőfokú programozó
Számalk OFFI

Időtartam 1991-1996
Végzettség
képzést nyújtó intézmény neve

Ügyvitel technikai műszerész majd Információ technológiai technikus
Szigeti György Műszaki Szakközépiskola

Nyelv
Anyanyelv
Szint
Egyéb nyelv
Szint
Időtartam

Magyar
Anyanyelvi
Angol
Írás/Beszéd/Szövegértés Középfok
2015.06-2015.09

Szakképzettségek - Gyakorlatok
Számítógép-felhasználói
és
kompetenciák

készségek

Jogosítvány
Publikációk

•
•
•
•
•
•
•

B kategória 1996 óta
•
•
•
•
•
•
•
•

Civil társadalom

•
•
•

Időtartam

1995 óta Debian GNU Linux szerver és felhasználói bázis építése
Ismert rendszerek: Ubuntu/Suse/Slackware
Delphi és Perl programozási környezet
Többfokozatú Audit készítése
Fókusz a monitorring,backup,dokumentáció készítés
Titkosítás irányt mély elhivatottság és a technológiák mély ismerete és napi használata
Adat szivárogtatás megelőzés és annak felismerésében szerzett gyakorlati és publikációs
tapasztalatok.

2001 és 2011 között a MUOSZ tagja
20/80 – Unix és Linux 3 kötetes 600 oldalas könyv társ szerzője
Rendszeres havi jellegű publikációk a Pcworld, a számítástechnika és a Linuxvilág havi
magazinokban.
A Kiskapu valamint a Kossuth kiadó részére rendszeres szakmai lektori munka
Fő szakterület: Linux tippek és trükkök, felhasználó adatvédelme, adatbiztonság, titkosítás,
e-book olvasók, PDA készülékek és mobil telefonok védelme.
Rendszeres előadások tartása: GNU kérdések, Linux felhasználás, Áttérési tippek - 1997 től
kezdve minden évben 4-5 vállalt előadás a szakmai rendezvényeken (GNU konferenciák,
Oktátási konferenciák, SFD, stb).
2002 ben saját rádió műsor indítása a Civil rádióban Szabad világ számítástechnikai
magazin címen
Fix.tv ben való rendszeres szakértői szereplések
Linux Felhasználók Magyarországi egyesületének tagja, majd PR csoport vezetője, majd
pedig 1 évig az egyesület elnöke.
Az Fsf.hu alapítvány megalakító kuratórium elnöke, majd tagja
A Magyar BSD egyesület aktív alapító tagja

2015.06-2015.09

