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Szakmai életrajzok 

Rostás István 

1989-ben született Kiskunhalason és a  II. Rákóczi Ferenc Szakközép Iskola és Kollégium-

ban szerzett Mérnökinformatikai Mérnökasszisztens végzettséget 2011-ben. 

Mérnökinformatikus diplomáját a Dunaújvárosi Főiskolán 2015-ben szerezte 

szoftverfejlesztés szakirányon. Szakmai gyakorlatát az IB Control Kft. informatikai cégnél 

végezte. Egyéni vállalkozóként informatikai rendszer és szoftver fejlesztést végez. 

Ujbányi Tibor 

1986-ban született Esztergomban. 2011-ben szerzett Mérnökinformatikus diplomát 

rendszermérnök szakirányon a Dunaújvárosi Főiskolán, majd 2014-ben Mérnöktanár - 

mérnökinformatikus végzettséget ugyanezen intézmény falain belül. Jelenleg 

rendszeradminisztrátorként dolgozik a Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézeténél. 

Szakterülete Microsoft Windows alapú technológiákhoz köthető rendszer üzemeltetési 

feladatok automatizálása, szerver oldali operációs rendszerek és számítógép hálózatok 

oktatása. Érdeklődési területe a hardvertechnológia és a modern számítógépes architektúrák. 

Sziládi Gergely 

1989-ben született Dunaújvárosban. Dunaújvárosi Főiskola mérnök informatikus képzésére 

járt először szoftverfejlesztési, majd később rendszer- és hálózati mérnök szakirányon tanult. 

Szakmai gyakorlatát a Dunaújvárosi Főiskolán folyó kutatás-fejlesztési projekt keretében 

végezte, gyakornokként részt vett egy Fanuc 120iC/10L típusú hegesztőrobot üzembe 

helyezésében, valamint magyar nyelvű oktatási anyagot is készített hozzá. Jelenleg a 

Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Szolgáltató Központjában dolgozik rendszergazdaként, 

ahol a hardveres és szoftveres támogatás mellett hálózati eszközök és szerverek üzemeltetését 

is végzi. A folyamatos fejlődés és szakmai tapasztalatszerzést is fontosnak tartja, ezért 

különböző tanfolyamokon és konferenciákon is részt vállal. 

Semegi Zoltán 

1991-ben született Dunaújvárosban, itt jártam gimnáziumba, majd később a Dunaújvárosi 

Főiskolán folytatta tanulmányait mérnök informatikus szakon. 2014 tavaszán ERASMUS 

programban vettem részt, nyílt web fejlesztést és fotózást hallgatott a Polytechnic Institute of 
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Bragança egyetemen Portugáliában. 2015 márciusától szakmai gyakorlata során adattárházak 

energetikailag hatékony üzemeltetési lehetőségeit vizsgálta egy kutatás-fejlesztési projekt 

munkatársaként. 2015 szeptembere óta a SmartX Solutions Kft.-nél dolgozik 

szofverfejlesztőként. Tizenéves kora óta érdeklődik a technológia és társadalomra gyakorolt 

hatása iránt, folyamatosan nyomon követi a szoftveres, főként webes architektúrák dinamikus 

fejlődését, valamint az open source technológiák innovációját és jövőjét. 

Váraljai Mariann 

1974-ben született Dunaújvárosban. 1996-ban szerzett Mérnök tanár - mérnök informatikus 

diplomát a Dunaújvárosi Főiskola jogelődjénél a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai 

Karán, majd 2004-ben egyetemi szintű másoddiplomás képzés keretében Okleveles 

Informatikus mérnök végzettséget a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Műszaki 

Informatika Szakon, Logisztika szakirányon. 2006-ban a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakképesítést 

szerzett. Szakterülete az általános informatika, kliens oldali webes fejlesztések és ezen 

területek oktatása, valamint az új technológia hatására változó tanulási környezet vizsgálata, 

tanulási-tanítási módszertan és tananyagfejlesztés. 

Tóbel Imre 

1981-ben született Dunaújvárosban. 2007-ben szerzett villamosmérnök diplomát a Pécsi 

Tudományegyetemen, majd 2010-ben gépészmérnöki végzettséget a Dunaújvárosi Főiskolán 

és villamosmérnök mester végzettséget automatizálás szakirányon a Széchenyi István 

Egyetemen. Dunaújvárosi Főiskolán műszaki tanár és műszaki előkészítő az Evotech Kft-nél. 

Szakterülete a villamos energetika és automatika, valamint ezen területek oktatása. 

 


