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Лични податоци 
 
Име Др. Јанош Тремел  
Датум на раѓање  
Телефон  
Мобилен  
E-mail  
 
 
Професионално искуство  
 
2017- Унгарски Телеком АД   - Директор на мрежна технологија  

Управување со планирање, распоредување и операции на второ ниво на 
мобилна, фиксна, основна, преносна и ИП мрежа.  

 
2015-2017 Унгарски Телеком АД  - Директор на ИП и основни мрежи  

Управување со планирање, распоредување и операции на второ ниво на 
мобилна,  основна, преносна и ИП мрежа.  

 
2010-2015 Унгарски Телеком АД  - Директор на планирање и изградба  

Управување со планирање, распоредување и конфигурирање на 
интегрирана (мобилна, фиксна, кабелска ТВ) мрежна технологија.  
 

2000-2010 Т-Мобиле Унгарија  - Директор на планирање и изградба  
Управување со планирање, инфраструктура и инвестиции во радио, 
основна, преносна мрежа и документирање на работењето на секторите  

 Координирање на активностите на Директоратот за планирање и 
изградба  
  
1998-2000 Westel 900 GSM Mobile Telecommunications Co. Будимпешта 
 Заменик директор за инженеринг  
 Области на одговорност:  GSM целуларна и микробранова мрежа - 

планирање, тестирање и пуштање во употреба на радио базни станици и 
преносна мрежа, подесување на параметрите на мрежата и мерење на 
јачина на поле, подготовка на техничка документација. 

 
1994-1998 Westel 900 GSM Mobile Telecommunications Co. Будимпешта 
 Менаџер на радио мрежа  
 Раководење со развојот, тестирањето и пуштањето во употреба на GSM 

радио   
 базни станици и преносна мрежа на групацијата.  
 
1992 -1994 Westel Radiotelephone Ltd., Будимпешта  
 Менаџер на радио мрежа  
 Раководење со развојот, тестирањето и пуштањето во употреба на NMT 

радио базни станици и преносна мрежа на групацијата. 
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1991-1992 Westel Radiotelephone Ltd., Будимпешта  
 Радио инженер, планер на микробранова радио мрежа  

Управување и тестирање на NMT радио базни станици, планирање и тестирање на 
дигитални микробранови линкови.   

 
1990-1991 VIDEOTON-SEL Ltd., Будимпешта  
 Системски инженер 
 Учество во подготовката на документите за поднесок за тендерот за избор 

на комутациски систем на МАТАВ 
 
 
Образование и други квалификации, Испити  
 
 
2007-2009 Меѓународни студии за Магистер по бизнис администрација  

Пердју Универзитет, САД и Тилбург Универзитет, Холандија и ТиасНимбас 
Универзитер, Германија и Централно-европски универзитет, Унгарија 

 
1999-2001 Магистер по деловна администрација   
 Економски универзитет Будимпешта, Унгарија  
 
1994-1995 Напредна менаџерска програма  
 Меѓународен менаџерски центар, Будимпешта 
 
1991 Доктор по технички науки  
 Технички универзитет, Будимпешта, Унгарија  
 
1988-1990 Телекомуникациски инженер 
 Технички универзитет, Будимпешта, Унгарија  
 
1983- 1988 Електро инженер 
 Технички универзитет, Будимпешта, Унгарија  
 
1986 Испит по англиски јазик - средно ниво  
 Одлично познавање на деловен англиски јазик  
 
1985 Испит по руски јазик - средно ниво  
 Не го користи активно.  
 
1981 Возачка дозвола Б категорија   
 
 
Хоби 
 
Семејство, шах, читање, историја  
 
 

Преведено од Лингва Експерт 


