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2 Egyetemi vezeték nélküli hálózat beállítása Windows Vista rendszeren 

Bevezető 

Bár a Windows Vista operációs rendszer gyári állapotában alkalmas arra, hogy csatlakozzon az 

Egyetem vezeték nélküli hálózatához, a csatlakozási problémák elkerülése (vagy minimálisra 

szorítása) érdekében javasolt, hogy a kapcsolódás előtt frissítse a számítógépét, legalább a 2-es 

szervizcsomag telepítésével. Néhány kivételes esetben (főleg régebbi notebook-ok esetében) 

még így is előfordul, hogy a kapcsolódás nem sikerül automatikusan. A kapcsolat tulajdonságait 

ilyenkor kézzel kell megadni. Az ehhez szükséges segítséget a dokumentum második felében 

találja meg. 

A dokumentum abból a feltételezésből indul ki, hogy Ön már regisztrálta magát az Egyetem 

központi informatikai rendszerében (ez nem azonos az ETR-beli regisztrációval), és engedélyezte 

a felhasználónevéhez a vezeték nélküli szolgáltatást. 

Amennyiben ezt még nem tette meg, elsőként olvassa el az erről szóló tájékoztatót, és végezze 

el az ott megadott lépéseket! 

A dokumentumban használt illusztrációk egy magyar nyelvű, engedélyezett Aero felületű 

Windows Vista Enterprise / Windows 7 Enetrprise operációs rendszerből származnak. Mivel a 

Vista egyes grafikus elemei nem jeleníthetők meg tetszőleges grafikus rendszereken, az egyes 

ablakok kinézete eltérhet az itt látottól. Egyes gyártók a vezeték nélküli hálózati kártyához saját 

kezelőszoftvert mellékelnek, ebben az esetben a kapcsolatot nem a Windowsban kell beállítani 

az itt leírt módon, hanem a kártya saját szoftverében. Az ehhez szükséges útmutatást a 

számítógépe dokumentációjában találhat. A beállításhoz szükséges technikai paramétereket e 

dokumentum végén találja meg, Az egyetemi vezeték nélküli kapcsolat technikai paraméterei 

című fejezetben. 

FIGYELEM! 

Bár ezt a dokumentációt a kar Informatikai Csoportja állította össze, és az Informatikai 

Csoport webkiszolgálójáról tölthető le, a vezeték nélküli hálózattal kapcsolatos technikai 

támogatást nem a kar nyújtja hallgatóink számára, hanem az egyetem Operátori 

Szolgálata. 

Az operátori szolgálat elérhetősége a dokumentum készítésének időpontjában: 

Cím 1117 Budapest, 
Pázmány Péter sétány 1/a. 
VI. emelet 6.126, 6.64 

1088 Budapest, 
Múzeum körút 4/c. 
alagsor 

Telefon 372-2500/6800 372-2500/6800 

Fax 372-2991 411-6734 

Honlap http://operator.elte.hu http://iig.elte.hu 

 

Az Operátori Szolgálat pontos elérhetőségét megtalálja annak honlapján: 

http://operator.elte.hu, az Operátorok menüpont alatt.  
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Kapcsolódás automatikus beállítással 

Engedélyezze a számítógépén a vezeték nélküli hálózati kártyát. Amennyiben nem tudja, van-e 

WiFi kártya a gépében, és ha igen, hogyan kell bekapcsolni, olvassa el a számítógépének leírását, 

és kövesse az ott leírtakat. 

Várja meg, míg a számítógép megtalálja az elérhető hálózatokat (a tálca értesítési területén lévő 

hálózati ikon villogva jelzi ezt). Kattintson az egér jobb gombjával a hálózat ikonra (1. ábra), majd 

válassza a Kapcsolódás hálózathoz lehetőséget. 

 

1. ábra: Hálózati kapcsolat ikonja (középső) az értesítési területen 

A megjelenő ablakban (2. ábra) a számítógép által észlelt vezeték nélküli hálózatokat láthatja. 

Amennyiben a listában nincs ELTE nevű hálózat, a jobb felső sarokban lévő gomb segítségével 

frissítse a listát. 

 

2. ábra: Hálózat kiválasztása kapcsolódáshoz 

Kattintson duplán az ELTE hálózaton, és várja meg, míg a kapcsolat létrejön. A kapcsolódás ideje 

alatt folyamatjelző ablak (3. ábra – a következő oldalon) jelenik meg, a folyamat akár 1 percig is 

eltarthat. Amennyiben a számítógépe támogatja az egyetemi hálózat titkosítását, megjelenik a 

további adatok bevitelét jelző ablak (4. ábra – következő oldalon). 

Amennyiben a kapcsolat nem jön létre, győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli 

kártyája támogatja az egyetemi hálózat által alkalmazott WPA2-Enterprise AES 

titkosítást. Beépített kártya esetén a számítógép dokumentációjában találhat 

információt, külső kártya esetén a kártya dobozán vagy a hozzá adott dokumentációban. 

Amennyiben kártyája (vagy a számítógépe beépített eszköze) nem támogatja ezt a 

titkosítást, a hálózat használatához vásárolnia kell egy új kártyát. 
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3. ábra: Hálózathoz kapcsolódás folyamatát jelző ablak 

  

4. ábra: További adatok bekérése a kapcsolódáshoz 

Válassza ki a További bejelentkezési adatok beírása/kijelölése sort, és a megjelenő ablakba írja 

be a WiFi hitelesítő adatait. 

Érvényes hitelesítő adatok megadása után az első kapcsolódáskor megjelenik egy kiszolgálói 

tanúsítvány érvényesítő ablak (5. ábra). A kapcsolódáshoz válassza az OK lehetőséget. 

 

5. ábra: Kiszolgálói tanúsítvány érvényesítő ablak 

Bizonyos esetekben a hitelesítő adatokat bekérő ablak többször megjelenik, mely azt 

eredményezi, hogy önnek az azonosítóit többször be kell írnia. Amennyiben három 

alkalomnál többször jelenik meg a bekérő ablak, az ön számítógépe valamiért nem képes 

a hálózat beállításait automatikusan érzékelni, a beállításhoz lapozzon a következő 

(Kapcsolódás kézi beállítással) fejezethez. 
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Amennyiben a fenti lépések mindegyike sikeres volt és a számítógépe sikeresen csatlakozott az 

egyetemi vezeték nélküli hálózathoz, értesítő ablak jelenik meg (6. ábra). 

Mindenképpen jelölje be az A hálózat mentése dobozt, ellenkező esetben a fenti lépéseket 

minden egyes csatlakozáskor meg kell ismételnie. Ha azt szeretné, hogy a számítógépe ne 

jegyezze meg a jelszavát, olvassa el a Kapcsolódás kézi beállítással fejezetet. 

Amennyiben nem szeretné, hogy a számítógépe bekapcsolt WiFi vezérlő esetében 

automatikusan kapcsolódjon az egyetemi hálózatra, ha az rendelkezésre áll, vegye ki a jelölést az 

A kapcsolat indítása automatikusan dobozból. Ebben az esetben a beállításokat megjegyzi a 

gép, de a kapcsolódást minden esetben kézzel kell kezdeményezni. Lásd feljebb! 

 

6. ábra: Sikeres kapcsolódást jelző ablak 
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Kapcsolódás kézi beállítással 

A kézi beállítási lehetőséget akkor kell választani, ha automatikusan csatlakozva számítógépe 

valamiért nem képes érzékelni a hálózati beállításokat, és nem tud csatlakozni a hálózathoz. 

Kézi beállításhoz az óra melletti hálózati ikonra (7. ábra) kattintva válassza ki a Hálózati és 

megosztási központ (megnyitása) lehetőséget. 

 

7. ábra: Hálózati kapcsolat ikonja (középső) az értesítési területen 

Várja meg, míg megjelenik a kezelőpult (8. ábra), majd a bal oldali feladatlistából válassza ki a 

Vezeték nélküli hálózatok kezelése lehetőséget. 

 

8. ábra: Hálózati és megosztási központ 

A megjelenő ablakban (9. ábra – a következő oldalon) a számítógépen a Windows beépített 

kliensprogramjával eddig beállított vezeték nélküli hálózatok listája látható. 

Amennyiben a lista üres, de ön eddig már legalább egy helyen sikeresen használta a 

számítógépét vezeték nélküli hálózaton keresztül, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli 

hálózathoz a számítógépe vagy a WiFi kártya gyártója nem melléket-e saját 

kezelőprogramot, ebben az esetben ugyanis annak dokumentációja alapján eljárva kell 

beállítania a kapcsolatot. 

Amennyiben már elkezdte az automatikus csatlakozást, csak nem járt sikerrel, vagy csak 

módosítani kívánja a kapcsolat valamely beállítását (jelszó megjegyzése, stb…), keresse ki a 

listából az ELTE nevű kapcsolatot, és kattintson rajta kétszer, vagy nyomja meg az egér jobb 

gombját, és válassza a Tulajdonságok menüpontot, és ugorjon a kapcsolat módosításához. 

Új kapcsolat létrehozásához egyszerűen válassza a Hozzáadás gombot a fenti gombsoron. 
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9. ábra: Vezeték nélküli hálózatok listája 

Kapcsolat létrehozása 

Új kapcsolat létrehozásakor elindul a kapcsolat varázsló (10. ábra). Válassza ki a Hálózati profil 

létrehozása lehetőséget. 

 

10. ábra: Hálózati kapcsolat varázsló 

A következő képernyőn (11. ábra) az egyetemi hálózat fő adatainak megadása szükséges. 

 

11. ábra: Kapcsolat fő adatainak megadása 
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Hálózat neve: ELTE 

Biztonság típusa: WPA2-Enterprise 

Titkosítás típusa: AES 

Jelölje be az A kapcsolat indítása automatikusan lehetőséget, ha azt szeretné, hogy bekapcsolt 

WiFi vezérlő esetében számítógépe automatikusan kapcsolódjon az egyetemi vezeték nélküli 

internethez, amennyiben az hatókörzeten belül elérhető. 

Amennyiben minden beállítást megadott, a kapcsolat rögzítésre került, a további beállítások 

megadásához válassza a Kapcsolat beállításainak módosítása lehetőséget. 

Kapcsolat módosítása 

Új kapcsolat felvétele után a további beállítások megadása szükséges, a kapcsolódás az egyetemi 

hálózathoz addig nem lehetséges. 

A hálózat fő adatai közül néhánynak a módosítása nem lehetséges (SSID, hálózattípus). 

Amennyiben a felvétel során valamelyiket elrontotta, ennek módosítása nem lehetséges, 

a kapcsolatot törölnie kell, majd ismételten felvenni a fenti leírás segítségével. 

A kapcsolat tulajdonságai ablakban (12. ábra) igényeinek megfelelően állítsa be az Automatikus 

csatlakozás, ha a hálózat hatótávolságon belül van opciót, majd váltson át a Biztonság fülre, 

majd győződjön meg róla, hogy a beállítások megfelelnek az ábrán látottaknak: 

 

12. ábra: Kapcsolat további beállításai 

Biztonság típusa: WPA2-Enterprise 

Titkosítás típusa: AES 

Hitelesítés módszere: Microsoft Védett EAP (PEAP) 
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Amennyiben azt szeretné, hogy a számítógép megjegyezze a WiFi hitelesítő adatokat, jelölje be a 

Hitelesítő adatok megjegyzése… lehetőséget. Kikapcsolása esetén minden alkalommal, amikor 

csatlakozik az egyetemi hálózathoz meg kell adnia a hitelesítő adatait. 

Amennyiben a hitelesítő adatainak megjegyzését kérte, ám jelszavát időközben 

megváltoztatta, nincs teendője, a sikertelen kapcsolódáskor a gép bekéri az új adatait, és 

azt fogja eltárolni. 

Windows 7 operációs rendszer esetén azonban lehetősége nyílik a hitelesítő adatok 

közvetlen cseréjére is, ehhez nyomja meg a Speciális beállítások gombot, majd válassza 

a Hitelesítő adatok cseréje gombot az ablak felső részén. 

A hitelesítési módszer további beállításaihoz nyomja meg a kiválasztó mező jobb oldalán 

található Beállítások gombot, és végezze el a beállítást a 13. ábrán látható módon: 

 

13. ábra: Hitelesítés részletes beállításai 

Jelölje be a Kiszolgálói tanúsítvány érvényesítése és a Kapcsolódás a következő kiszolgálókhoz 

lehetőségeket, és a szerkesztőmezőbe írja be a „noc.elte.hu” kiszolgálót! 

Az automatikus beállítás sikertelenségének leggyakoribb oka, hogy a rendszer nem képes 

átvenni a fenti kiszolgálónevet, és a szerkesztőmező üres. Mindenképpen ellenőrizze a 

nevet! 

A Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók listában jelölje ki a GTE CyberTrust Global 

Root tanúsítványt. 

A Hitelesítési módot állítsa Biztonságos jelszó (EAP-MSCHAP v2) beállításra,majd nyomja meg a 

Konfigurálás… gombot. 
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A megjelenő ablakban vegye ki a pipát az a Windows bejelentkezési nevem és jelszavam 

automatikus használata elől, ellenkező esetben a rendszer nem kéri be az ön hitelesítő adatait, 

hanem a rendszerbe lépéshez használt jelszavával fog próbálkozni, természetesen sikertelenül. 

Rögzítsen minden beállítást a párbeszédablakok OK gombjával, és kísérelje meg a csatlakozást. 

Amennyiben nem sikerül elsőre, kapcsolja ki, majd vissza a vezeték nélküli hálózati kártyát, 

szükség esetén kapcsolja ki a számítógépét, majd kb. fél perc múlva indítsa el újra. 

A számítógép ki és visszakapcsolása fontos, az újraindítás során a vezeték nélküli adapter 

esetenként megjegyez olyan beállításokat, melyek megakadályozzák a sikeres 

kapcsolódást. 

Ritka esetben előfordul, hogy a vezeték nélküli beállításokat a rendszer valamiért 

gyorsítótárazza, és ezek nem ürülnek ki megfelelően, ilyenkor bár minden beállítás tökéletes, 

mégsem sikerül a kapcsolódás. Ebben az esetben a beállítást követően kb. 30 perc elteltével a 

kapcsolódás sikeresen létre fog jönni. 

Amennyiben a beállítást követő napon sem éled fel a hálózat, a 13. ábrán látható beállító 

képernyőn vegye ki a jelölést a Gyors újracsatlakozás engedélyezése lehetőség elől. 
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Az egyetemi vezeték nélküli hálózat 

technikai paraméterei 

WLAN hálózatnév (SSID) ELTE 

Hálózattípus Elérési pont 

Biztonság típusa WPA2-Enterprise 

Titkosítás típusa AES 

Hitelesítési módszer Microsoft: Védett EAP (PEAP) 

 Kapcsolódás a szerverhez noc.elte.hu 

 Megbízható hitelesítésszolgáltató GTE Cyber Trust Global Root 

 Hitelesítési mód Biztonságos jelszó (EAP-MSCHAP) v2 

 


