
Konferencia neve, helye, évszám

Mesterséges Intelligencia specializáció

Szakirány választás - bemutatkozó



• Mesterséges intelligencia specializáció
• Szakirányfelelős: Dr. Eigner György

• A specializáció célja, hogy a mesterséges intelligencia módszereivel és eszköztárával gyakorlatorientált
módon megismertesse az érdeklődő hallgatókat és számukra a piacon azonnal hasznosítható tudást
nyújtson az MI alapú fejlesztés teljes spektrumát lefedve. A specializáció fókusza az MI technológiák
gyakorlatias használata, az MI alkalmazásfejlesztés és telepítés. A specializáció keretein belül a hallgatók
ismereteket szereznek az MI alapjait adó módszerekről, korszerű fejlesztőeszközökről, felhő alapú MI
rendszerek fejlesztéséről, az MI megoldásokhoz szükséges big data rendszerekről, gépi tanulási, mély gépi
tanulási, és adattudományi módszerekről, valamint két fontos applikációs területet is körbejárnak a
hallgatók megismerkedve az egészségügyi rendszerek és robotika esetében alkalmazott
fejlesztőeszközökkel és MI megoldásokkal. A specializáció célja, hogy a végzett hallgatók a legmodernebb
MI megoldásokat is azonnal képesek legyenek használni egy-egy fejlesztés kivitelezésére, megoldásukat
akár felhőszolgáltatási rendszerbe ágyazva hasznosítani.

• A hallgatók az MI területhez kötődő mélyebb matematikai ismereteket, társadalomfilozófiai kérdéseket,
kognitív tanulmányokat, MI filozófiai kérdéseket, szabályozási aspektusokat és MI etikát kötelezően
választható tárgyak keretében, illetőleg, a mérnökinformatikus mesterképzés keretein belül ismerik meg,
mely hasznos alapot ad doktori tanulmányok folytatására is.

Szakirány választás - bemutatkozó



• A mesterséges intelligencia eszköztárának használata elsajátítható

• Az MI-vel foglalkozó, ahhoz gyakorlati szinten értő mérnökök iránt óriási a
piaci kereslet. Az MI-t egyre több iparágban hasznosítják, így biztos jövőt
garantál a terület

• A specializációt elvégző hallgatók képesek lesznek az MI gyakorlati
felhasználására, MI alapú rendszerek tervezésére, adatmanipulációra, felhő
alapú rendszerek felhasználására az MI fejlesztéshez, valamint MI alapú
szolgáltatások létrehozásához

• A specializáció célja, hogy valós igényeket elégítsenek ki a hallgatók
projektmunka, szakdolgozat keretein belül, valamint, azokon túl is (kutatás-
fejlesztési projektekben való részvétel, ipari fejlesztésekben való részvétel)

• Kiemelkedő várható fizetés!

• Szakmailag tapasztalt mentorok

Szakirány választás – előnyök, összefoglaló



Fotó: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200827STO85804/mi-az-a-mesterseges-intelligencia-es-mire-hasznaljak

Szakirány választás – MI hasznosítási területek



Szakirány választás – Kötelező törzstárgyak

• Alapozó tantárgyak
• Innovatív technológiák matematikai alapjai
• Bevezetés az adattudományba
• Bevezetés a gépi tanulásba

• Haladó tantárgyak
• Felhő alapú mesterséges intelligencia megoldások
• Mély gépi tanulás
• Big Data (BD algoritmusok és programozás)

• Applikációs terület
• Fejlett robotprogramozás ROS környezetben
• Gépi látás és képfeldolgozás az egészségügyben



Szakirány választás – Kötelező választható tárgyak

• Magyar nyelven hallgatható kötelezően választható 
tárgyak
• Bevezetés a blokklánc programozásba
• Solver alapú problémamegoldás
• Képfeldolgozás alap algoritmusai
• Képanalízis és gépi látás
• Bevezetés az adattudományba
• Bevezetés a gépi tanulásba

• Idegen nyelven hallgatható kötelezően választható / 
kritérium tárgyak
• Python for programmers
• Introduction to blockchain programming

• Egyéb:
• Más szakirányok szakmai tárgyai



Szakirány választás – Tárgyfelelősök, meghatározó oktatók

• Alapozó tárgyak:
• Dr. Kárász Péter
• Balázsné Dr. Kail Eszter
• Dr. Eigner György
• Piros Péter
• Dénes-Fazakas Lehel
• Ifj. Pitlik László
• Doktoranduszok

• Haladó tárgyak: 
• Dr. Kertész Gábor
• Dr. habil. Lovas Róbert
• Dr. habil. Felde Imre
• Fésűs Péter
• Farkas Attila

• Applikációs terület:
• Dr. Galambos Péter
• Dr. Szilágyi László
• Nagy Tamás Dániel
• Nagyné Elek Renáta

• Kötelezően választható 
tárgyak: 
• Prof. Dr. Kozlovszky Miklós
• Dr. Haidegger Tamás
• Dr. Szenes Katalin
• Dr. Vámossy Zoltán
• Dr. habil. Szénási Sándor

• Mentorok:
• ÓE és ipari szakemberek



Szakirány választás – Egyetemi partnerek

• Gesztor intézet:
• Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet
• A specializációban minden NIK Intézet részt vállal

• KFI háttér:
• Egyetemi Kutató és Innovációs Központ



Szakirány választás – Ipari és stratégiai partnerek

• Szakmai partnerek
• Új szakirányként számos ipari 

partneri érdeklődés van.
• A vállalati megállapodások 

folyamatban vannak.



Szakirány választás – Ipari és stratégiai partnerek

https://www.hwsw.hu/hirek/61257/mps-informatikai-fejlesztoi-berek-fizetesek-2019.html

Forrás: https://www.glassdoor.com/Salaries/ai-engineer-salary-SRCH_KO0,11.htm

Hazai bérszínvonal

Nemzetközi 
bérszínvonal



Szakirány választás – Projektmunka menete

• Projektmunka végzése csoportban történik
• Havi rotációval a csoportot egy csoportvezető koordinálja
• Heti/havi riportok
• Havi meeting
• Aktív, iparban hasznosítható projekttémák kerülnek kidolgozásra
• A TDK aktivitás erősen ajánlott
• Mentor felügyeletével végzett munka
• A cél, hogy minden projektmunka valós igényt elégítsen ki

• Előnyök
• Valós ipari/tudományos igények támasztotta projektek 

megoldása
• Csapatban és különböző szerepkörökben való munka 

megismerése, szoft skillek szerzése
• Mentorálás, szakértelem megszerzése
• A témák folytathatók szakdolgozatként is, akár csoportban 

végezve*

*a maximális hallgató szám / szakdolgozat limitált, egyéni elbírálás kérdése



Szakirány választás – Projektmunka menete

• Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)
• A TDK-n való részvétel erősen ajánlott a specializáción
• A hallgatók szakmai, erkölcsi presztízs mellett további 

előnyöket szerezhetnek:
• TDK díjazás 
• Országos TDK részvételi lehetőség
• Ösztöndíj lehetőség

• Az Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj (jelentős havi támogatás, 
100 k / hó) nagymértékben veszi figyelembe a TDK aktivitást (aki 
OTDK helyezett lesz, nagyon nagy eséllyel pályázhat rá)

• A belső hallgatói ösztöndíjak a TDK aktivitást erősen preferálják
• TDK ösztönző rendszer kerül bevezetésre az Egyetemen, a TDK-n 

résztvevők számára jelentős pénzügyi többletforrásokkal
• A jó minőségű TDK munkák esetén további lehetőségek: segítség 

vállalkozás indításában, mentorálásban, stb.



Szakirány választás – Projektmunka menete

• KFI infrastruktúra – adott hallgatói projektekhez
• FABLAB (Fabrication laboratory igénybevétele) – fizikai infra

prototipizálás
• Számítási kapacitás igénybe vétele (MS Azure, Google Cloud, ELKH 

Cloud, EKIK KK, KIFÜ Komondor, egyéb)
• Meggyőző hallgatói projektek esetén támogatási források 

hozzárendelése (pl. szakkollégiumi háttér, egyetemi startup támogatási 
lehetőségek, hallgató körökön keresztül EHÖK támogatás – pl. IoT infra
beszerzés)


