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Vizsga 

A tananyag 
Oktatási cél:  

Tematika: A távközlés alapismeretei: távközlő hálózati alapfogalmak, hang/beszédátvitel, hálózatok 
topológiája. Technológiai háttérismeretek. fizikai alapok: vezetékes és rádiós átviteli közegek 
jellemzői. A mikroelektronika, az optikai átvitel és a rádiós hozzáférés fejlődése. Műsorszórás alapjai. 
IP hálózatok elérése távközlő, valamint kábel-TV hálózatokon. Hangátvitel adathálózatokon (VoIP). 
Mobil kommunikációs rendszerek (cellás hálózatok, GSM, GPRS, EDGE, UMTS és 
továbbfejlesztései, műholdas, készenléti rendszerek). Gerinchálózati technikák (P/SDH, ngSDH, 
OT_n), valamint fejlődési trendjeik. 
 

Előadások: 
Témakör: Időpontok 

Távközlési alapismeretek, távközlő hálózati alapfogalmak, hang/beszédátvitel, hálózatok 
topológiája 

09.08. 

Vezetékes átviteli közegek jellemzői. Csavart érpár, koax, optika. 09.15. 
Rádiós átviteli közegek jellemzői. Infravörös, lézer átvitel, rádióhullám, szórt spektrumú 
sugárzás, műholdas átvitel 

09.22. 

A mikroelektronika, az optikai átvitel és a rádiós hozzáférés fejlődése. 09.29. 
Műsorszórás alapjai.  
IP hálózatok elérése távközlő, valamint kábel-TV hálózatokon. 

10.06. 
10.13. 

Hangátvitel adathálózatokon (VoIP). 
VoIP szabványok: H.323, SIP 

10.20. 
10.27. 

Mobil kommunikációs rendszerek (cellás hálózatok, GSM, GPRS, EDGe, UMTS és 
továbbfejlesztései, műholdas, készenléti rendszerek). 

11.03. 
11.10. 

Zárthelyi dolgozat 11.17. 
Gerinchálózati technikák. 
PDH, SDH, ngSDH, OTN 

11.24. 
12.01. 

Pótlás 12.08. 
  

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

Időpont A félév során 1 zárthelyi dolgozat lesz. Az aláírás feltétele a ZH minimum 50%-os 
teljesítése, valamint a féléves feladat megfelelő minőségű elkészítése. 

A pótlás módja: félév végén, vagy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján aláírás pótlással. 

A vizsga: írásbeli. A vizsga jegy a zárhelyi és a vizsga eredményének átlagából adódik. 

 Irodalom:  
1. Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok 

Egyéb segédletek:  
1.Az intézet számítógépes hálózatán aktuálisan elhelyezett tanári kéziratok, egyéb segédletek 

Ezek címét és helyét az órákon hirdetjük ki. 
 
 
Székesfehérvár, 2014. június 5. 
 
 ____________________  
  Schilling János 


