Zsák György – Önéletrajz
Személyes Adatok
Név:

Zsák György

Születési idő:

1984-09-28

Nem:

férfi

Családi állapot:

házas

Gyerekek:

2 (Zsák Liliána, Zsák Izabella)

Lakcím:

Dombóvár, Tolna megye, Magyarország

E-mail cím:

gyzsak@kodbarlang.hu

Honlap:

https://www.kodbarlang.hu

Értesítési telefon:

+36 (70) 559 2484

Iskolai végzettség:

főiskola

Jogosítvány:

"B" kategória

Státusz:

egyéni vállalkozó

Utolsó módosítás ideje:

2022-06-27

Rövid bemutatkozás
Férj, apa, maximalista, programozó, játékokban "hétvégi harcos", Liverpool és Green Bay
Packers drukker, amatőr futó.

Középfokú végzettség
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Szakközépiskola (Magyarország)
Tanulmányok Időtartama: 1999-2003
Kiegészítő információ: Érettségi megszerzése

Felsőfokú képzés
Eszterházy Károly Főiskola (Magyarország)
Szak: Programozó matematikus (2003-2006)
Kiegészítő információ: Diplomaszerzés
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Nyelvtudás
Angol

írásban: jó

szóban: jó

beszédértés: jó

Egyéb információ: Alapfokú, C típusú, nyelvvizsgával rendelkezem

Programozási nyelvek
PHP, C#

Adatbázisok
MySQL, Oracle, MSSQL

Keretrendszerek
Laravel, Angular, React

Egyéb számítástechnikai ismeretek
HTML5, CSS, Javascript (jQuery, jQuery UI, Bootstrap), XML
Online fizetési megoldások (Payment Gateway): OTP, OTP Simple, CIB, K&H
IntelliJ IDEA (PhpStorm), Eclipse (BIRT), Visual Studio IDE
MySQL WorkBench, Oracle SQL Developer, SQL Server Management Studio
Docker, Git, Tortoise SVN, Putty, WinSCP
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

CMS és Blog Rendszerek
WordPress, Prestashop, Drupal, Oracle Portal, Joomla

Operációs rendszerek
Linux (Apache, NGINX), Windows Server (IIS), Microsoft SQL Server, Windows 10
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Szakmai tapasztalat
2017.08.-

Egyéni vállalkozó
Webes alkalmazások fejlesztése
-

Futóegerek

–

Sportegyesületi

honlap

-

https://futoegerek.hu
-

BÉÉ-Szer 2007 Bt. – Nyílászáró szakkereskedés honlapja https://beeszerbt.hu

-

Body

Fit

Sportcentrum

–

edzőterem

honlapja

-

http://bodyfitness.atw.hu
-

Nemzeti Szakszervezet - Tagszám ellenőrző modul, CIB
Bankkártyás tagdíjfizetés modul - https://nesze.org

-

multiNavigator
feladatok,

–
új

Honlap

karbantartás,

webshop

támogatási

fejlesztése

-

https://www.multinavigator.hu
2007.11.-

Combit Számítástechnikai Zrt. (Budapest)
Webes alkalmazások fejlesztése
Szinte csak webes alkalmazások fejlesztése. Az alkalmazások
néha portál rendszerekre épültek (Wordpress, Drupal, Oracle
Portal stb.), amikre nekem kellett elkészíteni egy grafikus által
elképzelt stílust.
Alkalmazások melynek a fejlesztésében részt vettem:
-

A 2008-as MVM Öttusa VB portál fejlesztése

-

Az OSAP-STAR portál fejlesztése - A Gazdasági és
Közlekedési

Minisztérium

Országos

Statisztikai

Adatgyűjtési Programhoz (OSAP) kapcsolódó előkészítési,
koordinációs, adatgyűjtési, adatszolgáltatási és publikációs
feladatainak konszolidációja, továbbá ennek támogatására
egy

Statisztikai

Adatkezelő

üzemeltetése
-

Űrlap kitöltő rendszer fejlesztése.
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Rendszer

kialakítása

és

-

Webshopok fejlesztése (Kertimag, Aquaterra) Egyedi
modulok fejlesztése, bankkártyás fizetési modulok készítése
(OTP, K&H)

-

MisPred – webes alkalmazás, ami azonosítja a rosszul
megjósolt, abnormális fehérjeszekvenciákat.

-

FixPred – protein szekvenciák gyűjteménye, melyek a
„FixPred pipeline” segítségével lettek korrigálva.

-

i-Lakás – Intelligens Lakás Távfelügyeleti Rendszer

-

NETFIT – Fittségi mérési rendszer

-

ESSD - Európai diáksport nap portál

-

Magyar Diáksport Szövetség portáljainak fejlesztése

-

KSR – Központi Sorszámkezelő Rendszer – Gyógyszerek
dobozainak egyedi sorszámkészítő alkalmazása.

2006.11.10-2007.10.02

Hermész-Soft Kft. (Budapest)
Asp .Net-es alkalmazások fejlesztése
Főként webes alkalmazásokat fejlesztettem. Az alkalmazások
nagy többségén több fejlesztő dolgozott egyszerre, de volt olyan
projekt, amin egyedül kellett dolgoznom. A webes alkalmazások
szinte mindig Oracle adatbázisra épültek, de az itt eltöltött idő
alatt megismerkedtem az MSSQL-lel és a MySQL-lel is.
Adatbázis szinten végzett feladatok: lekérdezések, táblák,
indexek, view-k, függvények és tárolt eljárások létrehozása,
valamint adatok migrálása régi rendszerekből újabbakba.
Alkalmazások melynek a fejlesztésében részt vettem:
Iktató rendszer, számlázó rendszer, hardware riportoló rendszer
egyes részeinek fejlesztése, valamint egy PHP alapú bugtracking
rendszer (FlySpray) módosítása, továbbfejlesztése.
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2006.10.01-2006.11.02

Amegrant Kft. (Eger)
Asp .Net-es weblapok fejlesztése
Egy ismerősöm cégénél töltöttem el egy hónapot, szakmai
tapasztalat szerzés céljából, ahol Asp .Net-es weblapok
tervezésével,

fejlesztésével,

valamint

hibák

javításával

foglalkoztam.

2005-

New Horizon Games
3D-s játékprogram
Három csoporttársammal együtt kezdtünk el fejleszteni egy 3Ds játékprogramot, amiből később a szakdolgozatunkat írtuk.
Alkalmazott programozási nyelvek, adatbázisok, stb.:
C# (Managed Code), Microsoft DirectX (v9.0c) SDK, MS
Visual Studio .Net 2003. Discreet 3D Studio Max 7.0.

Referenciák
Grepton - https://grepton.hu/
Smart Operations - https://www.smartoperations.hu/
Országos vállalkozói mentorprogram - https://www.vallalkozztudatosan.hu/
Noemi's Cottage - https://noemiscottage.hu/
Timeart - https://timeart.hu/
Airpain - https://airpain.lpages.co/airpain/
BÉÉ-Szer Bt - https://beeszerbt.hu/
Body Fit Sportcentrum - http://bodyfitness.atw.hu
ESSD - http://www.essd.eu
Futóegerek - https://futoegerek.hu/
MDSZ - http://www.mdsz.hu
MDSZ Webshop - https://shop.mdsz.hu
NETFIT - http://www.netfit.eu
multiNavigátor - http://multinavigator.hu, http://gpstrade.hu (fejlesztés alatt)
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Képzések, oklevelek, tanúsítványok
A mozgás változás, a változás mozgás – A társas központú egészségtudatos iskolai
kultúra létrehozása a TE IS program által (2014) (TEIS - 43/1/2014):
1. Az alapvetések tematikus egység a program szemléleti keretének átadásában segít. Itt olyan
fogalmak tisztázása történik, mint az esélyegyenlősség szemlélete; az önkéntesség és bevonódás; a
hálózat és tudásmegosztás; a testmozgás; illetve a TE IS program összefoglalása a fenti
szempontok alapján.
2. Az iskolai programtervezés tematikus egység az iskolai programtervezés elemeit (pl. tervezés,
értékelés, csoportdinamika); valamint előbbi gyakorlatát (pl. kockázatelemzés, toborzás) tekinti át.
3. Az iskola társas és egyéni tanulási szintjeit áttekintő tematikus egység többek között a társas és
az egyéni viszonyulások természetrajzát, illetve az egyéni készségek releváns összetevőit (pl.
elemzés, önreflexió, kreativitás stb.) érinti. Ezen túl a tematikus egység részletesen foglalkozik a
csoportok jelentősebb működési jellemzőivel.
4. A lezáró tematikus egység az eszköztár elnevezést kapta, hiszen itt történik a fentiek elmélyítése
és átültetése a gyakorlatba; a csoportvezetéshez kapcsolódó szakmai és módszertani irányelvek
összegzése. Ehhez a résztvevők által hozott esetek csoportos feldolgozása történik.

„A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a minőségi iskolai testnevelésben” (2018)
(TERV - 9/138/2018)
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a tanulási folyamat tervezésének és
értékelésének elméleti alapjait, és egy lehetséges módszertani modelljét a minőségi iskolai
testnevelés érdekében. A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők tanulják meg a NETFIT
fittségmérési rendszer alkalmazását a fittségoktatás folyamatának figyelembevételével. A
résztvevők a továbbképzés végére váljanak képessé egy reflektív szemléletű, elektronikus
testnevelési tanmenet elkészítésére, amely integrálja a feltáró, a formatív és a szummatív értékelés
korszerű módszereit. Továbbá váljanak képessé egy fittségoktatási folyamat megvalósítására.
Minőségi

humán

közszolgáltatások

a

hátrányos

helyzetűek

támogatására.

Csoportmunkában történő együttműködés fejlesztése, antidiszkriminációs képzések
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munkáltatóknak és munkavállalóknak (2018) (EFOP-1.5.3-16-2017-00018, EFOP-1.5.3-162017-00067)
A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a
helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra vonatkozóan, a minőségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.
A résztvevők a szemléletük átalakulásán keresztül a pozitív hozzáállás és a megoldásfókuszú
gondolkodás kialakulásával képesek legyenek munkáltatóként diszkrimináció mentes munkahelyet
létrehozni és működtetni, munkavállalóként pedig jobban megfelelni a munkaadói elvárásoknak
úgy, hogy nagyobb teljesítményre legyenek képesek.

A jövőbeni munkával kapcsolatos elvárások
Betölteni kívánt munkakör:

Webfejlesztő

Munkaköri leírás:

Szoftverek fejlesztése, tesztelése

Kiegészítő információ a pályázóról
Erősségek:

Maximalizmus, kiváló kommunikációs készség, nyitottság az új,
ismeretlen dolgokra.

Érdeklődési kör, hobbi:

Sport, zene, olvasás, fotózás, blog - https://apafut.blog.hu/

Közösségi média
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zsakgy/
Facebook: https://www.facebook.com/ZsakGy
Instagram: https://www.instagram.com/apafut/
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