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Célkitűzés
Az online szolgáltatások és alkalmazások alapja a hálózati szolgáltató 
architektúra. Ennek fő trendje ma a mobilitás terjedése, a virtualizáció, a 
felhő kommunikáció és a szoftverek arányának növekedése. Az architek-
túrát gyakorlatias megközelítéssel jól ismerő mérnök kitüntetett szakmai 
pozíciót szerez mind az infrastruktúra fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, 
mind az online szolgáltatások megvalósításához. Az Infokommunikáció 
specializáció célkitűzése ilyen mérnökök képzése. A specializáció bemu-
tatja a gyakorlatban működő és a közeljövőben elterjedő kommunikációs 
hálózatok alapvető felépítését és működését. A hallgatók megismerik a 
hálózatokon megvalósított szolgáltatások, illetve hálózatok által megva-
lósított informatikai alkalmazások legfontosabb területeit.
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Mobil kommunikációs hálózatok (VIHIAC00) - Fazekas Péter
mitől működik a telefon: mobil hálózat fejlődése 3G -> 5G-ig, miért és 

hogyan, a hálózat működésére fókuszálva; 4G LTE rendszer működése, 
voice over LTE; mobilitást támogató és vezeték nélküli eljárások működése és 
fejlesztése; lokális, személyes és speciális célú hálózatok működése és fejlesz-
tési platformjai (Wi-Fi, wireless USB, Bluetooth, stb.)

Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00) - Sonkoly Balázs
hálózati eszközök felépítése és működése; szoftver eszközök; hálózati 
funkciók és ezek konfigurálása; útvonalválasztási eljárások; hálózatok 

összekapcsolása, kialakítása; hitelesítés, forgalommonitorozás, biztonsági 
kérdések és megoldások; hálózatmenedzsment; szoftvervezérelt hálózatok; 
néhány hálózati alkalmazás; hálózati esettanulmányok;

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban (VIHIAC02) - 
Huszák Árpád
média, multimédia, hang, kép, videó; digitalizálás, tömörítési módsze-

rek; hang- kép- és videóformátumok; médiabeviteli és megjelenítő eszközök; 
otthoni multimédia-környezet; felvételek készítése, utóprocesszálás; multimé-
dia publikálása, kép- és videómegosztó szolgáltatások; médiakommunikáció 
IP-alapú hálózatokon; alkalmazási példák a fő területeken: e-learning, 
e-health, smart environments, játékok

Hálózatba kapcsolt erőforrásplatformok és alkalmazásaik 
(VITMAC03) - Maliosz Markosz
klaszter rendszerek, klaszter architektúrák; grid alapú erőforrás szerve-

zés; elosztott adatbázis rendszerek kialakításának alapelvei,adatkezelő algo-
ritmusok, hálózati támogatás; alkalmazások: BOINC, botnet, DdoS; 
peer-to-peer hálózatok sajátosságai, fájlmegosztó megoldások; 
erőforrás-virtualizáció; szoftver hálózat; adatközpontokban elérhető erőforrá-
sok virtualizációja, adatközpontok felett futó szolgáltatások

Infokommunikáció laboratórium 1 (VITMAC04) - Sonkoly Balázs
Linux rendszerek, OpenWRT; hálózatmenedzsment; Python script nyelv; 
Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok; hálózati funk-

ciók virtualizálása (NFV); virtuális hálózatok; mobilitás menedzsment eljárá-
sok; mobilitás kezelése az Internet Protokollban; valós teszthálózati mérések

Infokommunikáció laboratórium 2 (VIHIAD01) - Huszák Árpád
digitális képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása; MPEG kódolás, 
CBR és VBR kódolási módok; IP streaming, IPTV, Internet TV; médiakreá-

lás, vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok készítése; mérések valós P2P 
hálózatokon, egyszerű P2P hálózatok kialakítása; klaszter és grid rendszerek 
kialakítása laboratóriumi környezetben; felhő operációs rendszerek (pl. 
OpenStack, OpenNebula)

Önálló laboratórium és szakdolgozat tervezés
Hallgatóink a témalaborokon megkezdett önálló munkát folytathatják, vagy a 
tanszéken kiírt tetszőleges témát választhatnak.



Témalaborok a HIT-en
IT biztonság bootcamp
A témalabor keretében az IT biztonság néhány területére (pl. web biztonság, 
memória korrupció, programok visszafejtése, kriptográfia alkalmazása) vezet-
jük be a hallgatókat, játékos formában, az avatao on-line gyakorló platformon 
(avatao.com) található feladatok segítségével.
ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban
A témalabor az IP hálózatokkal és a Java nyelvvel kapcsolatos ismereteket és 
gyakorlati képességeket alapozza meg és fejleszti tovább, amelyek a piacké-
pes gyakorlati tudást bővítik az IP hálózatok (üzemeltetés, elemzés, tervezés) 
és a Java programozás terén.
Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban
A hallgatók megismerkedhetnek a jövő intelligens városainak közlekedésével: 
egymással kommunikáló önjáró autók megoldásaival, rajban repülő drónok 
mechanizmusaival, illetve a közösségi érzékeléssel, mindezt az ipari partnere-
ink által biztosított eszközök segítségével.
Drónok – autonóm repülő robotok
A hallgatók megismerkedhetnek a drónok üzemeltetésének technológiáival, 
az infrastruktúrán alkalmazott szoftverekkel és rádiós technológiákkal, részt 
vehetnek drónok terepi vizsgálatában, légi fényképek készítésében, és közre-
működhetnek az elektronikus rendszerek fejlesztésében.
Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése
A témalaborra jelentkezők megismerkednek a digitális hangjelfeldolgozás 
alapjaival és a leggyakoribb hangeffektek (torzító, phaser, flanger, zengető) 
működésével. A kiválasztott effekteket egy kisméretű, hordozható hardveren 
megvalósítják és tesztelik.
IoT rendszerek fejlesztése
A témalabor célja az IoT különböző platformjainak megismerése és ezekből 
integrált működő mintarendszer építése. Lehetőség van Bluetooth 4.0 (low 
energy), Arduino/Moteino platformok és rPi eszközök megismerésére, tesztelé-
sére és különböző mintaalkalmazások fejlesztésére.
A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai
A kvantum alapú eszközök lehetőséget kínálnak nagy számításigényű művele-
tek gyors elvégezésére. A témalabor során megismerkedünk a kvantumkom-
munikáció alapjaival, kitekintünk a kvantum alapú műholdas kommunikáció 
megoldásaira és a kvantum ad hoc hálózatokra.

Szakmai gyakorlat, ipari kapcsolatok



A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, közismert rövid nevén 
a „HIT”, a Kar meghatározó tanszéke az infokommunikáció szakterületén.
Mérnök informatikus hallgatóink a Kommunikációs Hálózatok közös 
tárgyunkban ismerkednek meg a hálózatok alapvető működési elveivel, 
BSc- és MSc-specializációinkon pedig a korszerű hálózati technológiákról 
és rendszerekről szerezhetnek hasznosítható ismereteket.
Mind a villamosmérnöki, mind a mérnök informatikus 
szakon a hálózati alkalmazások fejlesztésére, megvalósí-
tására és üzemeltetésére készítünk fel. A hálózati alkalma-
zások tervezési folyamatában ugyannyira fontos annak a háló-
zatnak, rendszernek, vagy hálózati szolgáltatásnak az alapos 
ismerete, amelyen azokat működtetni akarjuk, mint a 
szoftertechnológiákban való jártasság. Tisztában kell lenni a 
hálózati infrastruktúrák fő jellemzőivel, lehetőségeivel és korlátaival, ideértve 
az üzemeltetési és gazdasági szempontokat is. Ez egyaránt érvényes a szol-
gáltatói hálózati rendszerekre, legyen az operátor mobil-, vezetékes, vagy 
internetszolgáltató, vagy akár médiaszolgáltató, és a vállalati, intézményi 
hálózatokra.

A szolgáltatói rendszerek tervezése és üzemeltetése 
terén, - ipari partnereinkkel együttműködve – a HIT 
munkatársai jelentős gyakorlati tapasztalatokat 
tudnak átadni az oktatásban, és felkészítenek a 
vállalatok által igényelt munkakörökre.

Választható hálózat-üzemeltetési tárgyaink az ipar által keresett és elismert 
Cisco-képesítések megszerzésére is felkészítenek. A nálunk megszerzett 
képességekkel könnyen el tudnak helyezkedni és sikeresen tudnak tevékeny-
kedni vállalatoknál és szolgáltatóknál hálózattervezési, megvalósítási 
és üzemeltetési munkakörökben.
IT biztonság és Hang- és stúdiótechnika MSc mellékspecializációink is 
vonzóak hallgatóink körében, ezeken a területeken is számos álláslehetőség 
vár a nálunk végzettekre.
Tekintse meg a tanszékünk kompetenciáit bemutató rövid videónkat, részle-
tesebben pedig honlapunkon tájékozódhat.
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