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BEMUTATKOZNAK A MONTEL VEVŐKAPCSOLATI MUNKATÁRSAI 
 
MERICSKAI Tibor alapító tagja, tulajdonosa és 1991 óta ügyvezetője a MONTEL In-
formatika Kft-nek. Diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán 

szerezte Híradástechnika szakon. Legfőbb szakterülete a telefon alközponti rendszerek 
tervezése, telepítése és üzemeltetése. Jelentős tudást és tapasztalatot szerzett a 
Nortel berendezéseinek tervezésében és programozásában. Számos megaprojekt való-
sult meg a közvetlen irányítása alatt – többek között a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyar 
Országgyűlés Hivatala és a Parlament telefon alközponti rendszereinek egyidejű telepí-

tése. 

 
 

DR. JUHÁSZ Csaba társtulajdonosa és 1994. óta cégvezetője a MONTEL Informatika Kft-nek. 
Diplomáját, majd PhD fokozatát a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte műszaki informatika 
szakterületen.    

Irányítása alatt került kifejlesztésre a MONTEL több kiváló szoftverterméke, mint pl. a TollStar és 
a CASpro elnevezésű díjszámláló és számlázó rendszerek.  
10 éven át vezette az akkor még önálló társaságként működő biztonságtechnikai üzletágát, 
amely számos sikeres projekttel szerzett elismerést a szakmában. 
Jelenleg az egységes kommunikációhoz kapcsolódó innovatív megoldások kifejlesztésével és 
azok menedzselésével foglalkozik. Az IEEE és az MTA Köztestületének tagja. 

 
 

JAMNICZKY Zsolt projektvezető mérnök. Biztonságtechnikai mérnökként végzett a 
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolán.  
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a biztonságtechnikai kivitelezések 
és rendszertervezések területén. Főbb szakterülete a beépített automatikus tűzjelző 
rendszerek, videó megfigyelő rendszerek, beléptető rendszerek, egyéb vagyonvédelmi 

rendszerek.  
Projektvezetőként feladata még a megvalósuló projektek levezetése, kivitelezése. 
 

 
 

MELEGH László ügyfélszolgálati vezető. 
2013-ban került a MONTEL Informatika Kft.-hez, az online pénztárgép forgalmazási, üzemeltetési 
és szervizelési üzletág megalakulásakor.  
Korábban a Magyar Telekomnál tevékenykedett hasonló munkaterületen. 

Feladata az ügyfélszolgálaton dolgozók munkájának koordinálása, ügyfelekkel és partnerekkel 
való kapcsolattartás, kimutatások készítése. 
 
 
 

 
 

OPOLCSIK Zsolt rendszermérnök. A MONTEL Kft. megalakulásától kezdve, 1991 óta 

dolgozik cégünknél. Feladata az alközponti rendszerek és a gyengeáramú hálózatok 
tervezése, megvalósítása. A MONTEL Kft. fő tevékenységi körébe tartozó Nortel alköz-
pontok specialistája. A Nortel alközponti ismereteket tréningeken szerezte és a 20 éves 
szakmai tapasztalatából építkezik. A telefóniában is megjelenő internet protokoll feletti 
hangátvitelben (VoIP) jártasságot szerzett telephelyen belüli és azon kívüli megoldások 

kivitelezésében is. Ismeri és alkalmazza a kis- és középvállalati megoldásokat a WiFi 

hálózatok kialakításában. 
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KÁLDYNÉ BUDAI Zita irodavezető.  
 
Felelős a kereskedelmi és műszaki területek adminisztratív támogatásáért. 
Közgazdász diplomáit a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán (2004) és a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte, melynek befejezése után 2006-ban 

pályakezdőként került a MONTEL Kft-hez. 
 

 


