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Hálózat Felügyeleti Osztály (NOC)
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Feladatok:

- Ügyfél műszaki panaszkezelés, hibajegyek rögzítése

- Országos kiterjedésű távközlési hálózatok monitorozása

- Első szintű „L1” hibabehatárolás és elhárítás

- Proaktív hibakezelés

- Karbantartások és telephelyi bejutások koordinálása

- Kiemelt vagy elhúzódó műszaki problémák eszkalációja

- Adminisztráció, adatbázis kezelése

- Napi, heti, havi, éves, illetve eseti jelentések készítése

- Havi és éves SLA riportok elkészítése az ügyfelek számára

- Hálózat felügyelet

- Üzemeltetés támogatás

- Csomóponti bejutások ügyintézése 

- Hibaelhárítás, hibaelhárításban való részvétel

- Hibajegykezelés 

- Karbantartás koordináció 

- NISZ integrációs projekt

- LTE 450 projekt

- Támogató rendszerek fejlesztése



Hálózati adatok
• Több mint 30.000 szolgáltatást nyújtunk, melyek 99%-a 

adatátviteli kapcsolat.
• > 2200 router/switch (MPLS)
• > 110 WDM
• > 150 SDH
• > 110 UMUX (PDH)
• > 330 eNodeB (LTE 450)
• 8000 km optika
• Infrastruktúra (Gamatronic,Socomec,TNM500,klíma)
• Summa több mint 3000 aktív eszköz
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Kiemelt Ügyfelek és szolgáltatások

• MAVIR – Erőművi és alállomási kommunikáció, 
vezérlés, szabályzás

• Pro-M – ESR, TIK
• NISZ – Nemzeti Távközlési Gerinc, NMFR, 

határvédelem, készenléti szervek
• NÚSZ – Útdíj, tengelysúly mérés
• KIFÜ – Sulinet, egyetemi hálózat
• Magyar Telekom, Vodafone, UPC, Telenor, Digi, stb
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• PDH
• SDH
• MPLS
• Optika
• WDM
• Infrastruktúra
• 450 MHz LTE

Ennél sokkal több 
van… 

Management rendszerek



IBM Tivoli főbb moduljai, fejlesztések
• Tivoli OmniBus

• Ernyőmenedzsment
• Riasztások egy felületen való megjelenítése
• Root-cause analízis

• Tivoli Control Desk (CD)
• Hibajegyek kezelése
• Karbantartások menedzselése
• Bejutások koordinálása
• Szolgáltatás adatbázis
• Ügyfél integráció
• Self-service portal
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IT támogatás - Vállalati működés 
• Customer Relationship Management (CRM)
• Change management
• Asset management
• Entry management
• Incident management
• Problem management
• Vezetői információs rendszer (dashboard)
• Riportoló rendszerek
• Jogosultságok kezelése
• Sérülékenység vizsgálatok
• WIN és UNIX szerverek
• BI
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VIR
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VIR
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Karbantartási folyamat
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IP hálózatok üzemeltetés

Kooperatív délután - Óbudai Egyetem - Neumann

Preusser Gábor
IP hálózatok osztályvezető



IP hálózatok üzemeltetése 

• Távközlési hálózat üzemeltetés – IP/MPLS 
routerek

• Nagyvállalti szolgáltatások - switch, tűzfal, 
VPN gw

• Mobil szolgáltatások – mobile core (PGW, 
SGW, MME, HSS)

• Szolgáltatói védelem – DDoS (out-of-path, 
inline)

Tradicionális távközlési 
szolgáltatásokat (Triple Play, All-IP)
DevOps működési modell

A távközlés és IT határa az OSI modell 
szerint



Kritikus állami szolgáltatások az 
MVM NET kezelésében

• NTG - Nemzeti Távközlési Gerinchálózat szolgáltatásai 
(készenléti szervek, állami intézmények, e-közigazgatás)

• ESR112 - Egységes Segélyhívó Rendszer központok
• EDR - Pro-M TETRA kapcsolatok
• Hungarocontrol légiirányítás hazai és nemzetközi 

kapcsolatai
• HU-GO - Elektronikus Útdíjszedési Rendszer
• EKAER - Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszerről
• NMFR - Nemzeti Mobilfizetési Rendszer
• TSM - Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszerről
• NEJP - Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform
• Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH)
• Villamos enegetikai ipar (NKM, MAVIR, MVMI, GTER)
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Technológiai érdekességek
• Seamless MPLS architektúra - szolgáltatói overlay
• Multicast VPN támogatás
• IPv6 támogatás
• Legacy TDM szolgáltatás támogatás (CESoPSN, 

SATOP)
• Szinkron, PTP
• DDoS védelem

Folyamatos fejlesztések

• Uniós hálózatfejlesztések GINOP 3.4.1 (SZIP), 
3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6.

• Kormányzati ASP (NISZ Zrt.)
• Kormány Adatközpont kialakítása (KAK)
• Országos kameraprojektek
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Informatika, mint a hatékonyságnövelés 
eszköze 

Mi a ezen cégek sikerének a kulcsa?

Nincs informatikai szolgáltatás távközlés nélkül!
A hostok közötti kommunikáció közös nyelve: IP (Internet protokoll)



Hálózatok és informatika kihívása, a 
biztonság

Az informatika és távközlés „vadnyugata” keleti irányban 
van! 



Kooperatív képzés
• Pályakezdő a munkáltató szemével (10+1=9)
• Vállalati kultúra ismerete
• Adminisztráció, támogató rendszerek 

megismerése

Amire érdemes figyelni
• Gyártói minősítsek megszerzése (Alibaba Cloud, 

Cisco, Amazon, HP, Huawei, Dell, Aruba, Apple, 
Microsoft, LINUX disztribuciók, NetApp, Nokia, 
Lenovo stb.)

• Hard skills mellett a soft skills



Ez a kérdések helye!

E-mailben kérdések az alábbi 
címeken:
preusser.gabor@mvmnet.hu
majoros.peter@mvmnet.hu
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