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Személyes adatok 
 

Név ..........................  : Varga István 
 Születési dátum, hely  : 1978. július 28., Budapest 
 Állampolgárság ........  : magyar 
 Nyelvtudás, szint ......  : magyar – anyanyelvi, angol – társalgási 
 Telefon .....................  : (+36) 20 3326966 
 Fax ...........................  : (+36) 1 3674394 
 E-mail ......................  : rival@rivalcomp.hu 
 
Képzettség 
 
 2003 – 2005 .............  : Európai Üzleti Polytechnikum, Budapest 
   rendszerinformatikus képzés (OKJ 54 4041 03) 
 1996 – 2000 .............  : Gábor Dénes Főiskola, Budapest 
   hallgató, műszaki informatikai szak 
 1992 – 1996 .............  : Óbudai Gimnázium, Budapest 
   angol nyelvi speciális tantervű képzés 
Szakmai tapasztalat 
 
 2006 – ......................  : üzletvezető, szerviztechnikus, RivalComp Szolgáltató Bt., Budapest 
   http://www.rivalcomp.hu/ 
 
 2006 .........................  : szerviztechnikus, egyéni vállalkozásban, Budapest 
 
 2000 – 2006 .............  : szerviztechnikus, BONVER® Informatikai Rt., Budapest 
   Asztali és notebook számítógép szoftver- és hardver-, valamint hálózati 
   hibabejelentések kezelése, felmérése, javítása Windows környezetben ISO 9001 
   szerint; HP és Canon lézernyomtatók üzemeltetése, karbantartása; PC 
   konfigurációk összeállítása, árajánlatok készítése; Garanciális és beszerzési 
   ügyek intézése, ügyfélkapcsolat kezelése 
 
 1998 – 2000 .............  : szerviztechnikus, MOL Rt. IT Budapesti Kiszolgálási Osztály, Budapest 
   Asztali és notebook számítógép szoftver- és hardver-, valamint hálózati 
   hibabejelentések kezelése, felmérése, javítása Windows NT szerver 
   környezetben, külsős alkalmazásban 
 
Ismeretek 
 

Szerver, desktop, notebook és PDA hardver-, szoftver üzemeltetés, karbantartás, hibakeresés, 
hibajavítás, tesztelés Ø Adminisztrátori ismeretek x86 platformon, RAID technológiával 
támogatott Windows NT/2000/2003 Server környezetben Ø Windows 9x/NT/2000/XP 
munkaállomások, illetve az ezekből építkező, az IEEE 802.3(u/z) és IEEE 802.11(a/b/g) 
szabványokon alapuló vezetékes- és vezeték nélküli számítógépes hálózatok kiépítése, telepítése, 
felügyelete Ø Remote management Ø SIP protokollon alapuló VoIP kommunikáció, illetve IP 
telefónia integrálása meglévő analóg rendszerekbe Ø Felhasználói szintű ismeretek Linux 
operációs rendszer alatt Ø Üzleti és nyílt licenszes irodai alkalmazások adminisztrátori illetve 
felhasználói szintű ismerete (Microsoft Office, OpenOffice) Ø HTML szerkesztés Ø HP, Canon 
lézernyomtatók üzemeltetése, javítása, karbantartása Ø Alapszintű objektumorientált 
fejlesztőkörnyezeti ismeretek (Delphi) Ø Tapasztalat videomegfigyelő rendszerek kiépítésében, 
felügyeletében Ø Windows Mobile platformon, SIRF(II/III) és NMEA protokollon alapuló GPS 
helymeghatározó alkalmazások ismerete (Destinator, iGO) Ø Jártasság hang-, kép- és 
videofeldolgozó rendszerek kezelésében (Photoshop, Adobe Premiere) Ø Dokumentumkezelő és 
készletnyilvántartó rendszerek felhasználói szintű ismerete (Revolution, Iqtató) 
 
Ø B kategóriás járművezetői engedély saját személygépkocsival 
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