ÖNÉLETRAJZ
Személyes adatok
Név:
Állampolgárság:
Születési hely és idő:
Családi állapot:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:

Molnár József
magyar
Zalaegerszeg, 1965 október 11.
nős, 2 gyermek
1115 Budapest, Fraknó utca
4631692
joe@mogi.bme.hu

Tanulmányok
1985-1990
Budapesti Műszaki Egyetem
okleveles gépészmérnök
géptervező szak, oklevél minősítése: jó
1980-1984
Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
Munkahelyek
1998 július –2001 november
1994 április 1 -jelenleg

1993 október 1 – 1998 július
1990 szeptember 1 - 1994 március 31

Informatikai vezető
Kábelkom Kft majd HBO Holding Kft
Tanszéki mérnök
MOGI tanszék
Budapesti Műszaki Egyetem
Rendszergazda
Kábelkom Kft majd HBO Holding Kft
Tudományos segédmunkatárs
Gépelemek tanszék
Budapesti Műszaki Egyetem

Oktatási / kutatási tevékenység
Globális elérésű interaktív szolgáltatás megvalósítása
2000 Budapesti Műszaki Főiskola szakdolgozat, konzulens
Csigahajtások tribológiai viszonyainak numerikus szimulációja
1991 V. Nemzetközi tribológiai konferencia, Budapest
Csigahajtások tervezése
1991 BME diplomaterv, konzulens
Interpreter program készítése IGES formátumú interface fileok feldolgozásához
1990 Diplomaterv
Vonóelemes hajtások számítógépes tervezése
1988 TDK dolgozat, Gépelemek tsz.
Hegesztéstechnnológiai tervező rendszer készítése
1987-1990 Gépterv kisszövetkezet, Mechanikai technológia tsz KK
munka

”Nemzetközi hálózatok” fakultatív tárgy előadó
“Operációs rendszerek - Unix” szaktárgy előadó / gyak.vez.
”Informatikai rendszerek” alaptárgy előadó / gyak.vez
.
“Programtervezés” alaptárgy gyak.vez.
“Számítógépes rendszerek fejlesztése” fak. tárgy tárgyfelelős
”Számítástechnika” alaptárgy gyak.vez.
Kollégiumi stúdió és számítástechnika szakosztály nevelőtanár
“Gépelemek” alaptárgy gyak.vez.

2000-jelenleg
2000-jelenleg
1997-jelenleg
1997-jelenleg
1999
1990-1997
1990-1996
1990-1993

Szakmai tevékenység
• Középvállalat informatikai osztályának (1-5 fő) vezetése (1998-2001)
• Kábelkom kft számítógépes hálózatának tervezése, kivitelezése / átépítése,
üzemeltetése budapesti és vidéki telephelyeken (250 végpont) 1993 - 2001
• Felhasználók adminisztrációja és support-ja telefonos és helyi formában
• BME Informatikai Laboratórium hálózatának tervezése, építése, üzemeltetése (80
végpont)
• PC, Apple Mac, Digital, Unix alapú munkaállomások/szerverek beszerzése,
összeépítése, installálása, üzemeltetése, karbantartása, hibajavítása
• Vax/VMS, HP-UX, ConvexOS, MS-DOS, Windows 3.1/95/98/NT/2000, Linux,
xBSD, Netware, MacOS operációs rendszerek telepítése, testreszabása,
karbantartása, üzemeltetése, hibajavítása
• MS office, TopSoft, különféle mail, banki és könyvelő programok licenszeinek /
médiáinak beszerzése, feltelepítése, konfigurálása, üzemeltetése
• DecNet, IPX/SPX, TCP/IP hálózati protokollok alkalmazása, paraméterbeállítása,
hibakeresése
• Clipper, Btrieve, Oracle adatbáziskezelők üzemeltetése
• Informatikai stratégiák, szabályzatok kidolgozása, katasztrófaterv, adatbiztonsági
védelem, redundáns rendszerek készítése
• Informatikai költségvetési terv készítés beruházáshoz és üzemeltetéshez,
költséghatékonyság elemzése
• Internet kapcsolat kiválasztása, üzemeltetése, hibakeresése
• Távmunka implementálása modem/internet platformon
• UPS-ek, szerverek távmonitorozó programjának készítése
• DNS regisztráció technikai és adminisztrációs teendőinek ellátása
• Y2k probléma kezelése
• Kármán Tódor kollégium kábelTV és számítógépes hálózat tervezése,
kivitelezése, üzemeltetése (500 végpont), 1993
• Gépészkari CAD laboratórium elindítás, majd üzemeltetés (10 PC+szerver), 1990
• Gépészkari személyzeti programrendszer fejlesztése, 1986
Nyelvtudás
Egyéb

magyar anyanyelv
középfoku angol szakmai és társalgási szint
A, B kategóriás jogosítvány 1983Tanszéki tűzvédelmi megbízott 1997-

