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A SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGE 

Oldal 1 

A szakoszta ly vezeto se ge 

ELNÖK:  
• Név: Dr. Szű cs Ga bor  

• Munkahely: BME, Ta vko zle si e s Me diainformatikai Tansze k (TMIT)  

• Elektronikus levélcím: szűcs@tmit.bme.hű 

TÁRSELNÖK:  
• Név: Dr. Szasza k Gyo rgy  

• Munkahely: Avaya  

TITKÁR:  
• Név: Nyerges A gnes  

• Munkahely: Antenna Hűnga ria 

 

 

A Mesterse ges Intelligencia szakoszta ly tagjainak sza ma 20-30 ko zo tt mozog, 2022 

janűa r 1-e n a tagok sza ma 29 volt. 
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2021-ES BESZÁMOLÓ 

Oldal 2 

2021-es besza molo  

Az elmű lt e vben a Mesterse ges Intelligencia szakoszta ly 4 (szakoszta ly szintű ) 

rendezve nyt tartott, ezek mindegyike online volt megtartva Zoomon keresztű l. A 

rendezve nyeket a HTE honlapja n hirdettű k meg, ezen kí vű l a szakoszta ly tagjainak e-

mail-ben is kű ldtű nk meghí vo t. Ezek a rendezve nyek szakmai szakestek voltak, ahol 

ne pszerű sí to  szakmai elo ada sok hangoztak el. Az elo ada sokat ko tetlen vita, klűbszerű  

besze lgete s ko vette. 

A szakestek lista ja (da tűmmal egyű tt) a ko vetkezo : 

2021.02.25 Me lytanűla s a labdarű go  meccsekto l a ke pi alakzat felismere sig 

2021.06.28 Ge pi tanűla s az o nvezeto  ja rmű vekben 

2021.10.19 Nemzetko zi versenyek me lytanűla s te mako rben 

2021.11.26 

Banki AI - Me lytanűla s a to zsdei kereskedelemben e s szentiment analí zis a 

makrogazdasa g elo rejelze se ne l 

 

 

 

 



2022-ES TERV 

Oldal 3 

2022-es terv 

A Mesterse ges Intelligencia szakoszta ly a 2022-es e vben to bb (miniműm 4) szakmai 
rendezve nyt tervezű nk. Ezek ko zo tt lenne egy vagy ke t szakmai szakest, online elo ada s 
e s ha a ko rű lme nyek megengedik: egy szeme lyes rendezve ny is.  
 
Az elso  szakest terve:  
„Mesterse ges intelligencia valo szí nű se gi modelljei e s alkalmaza sűk az ege szse gű gyben” 
cí mmel szervezű nk febrűa rban egy online szakestet. A ha lo zati elemze sek e s a neűra lis 
ha lo zatok a tű to  jellegű  sikerei mellett a valo szí nű se gi gra fos modellek fejlo de se is egyre 
nagyobb figyelmet kap, pe lda űl az e rtelmezheto se g e s az okozatisa g kapcsa n. 
Szakestű nk elso  elo ado ja Antal Pe ter (egyetemi docens, BME, MIT) ezeknek a 
modelleknek az egyik alcsoportja t, az ira nyí tott gra fokat haszna lo  Bayes-ha lo kat 
műtatja be. A Bayes-ha lo k kvantitatí v re szei me g az egyes csomo pontokhoz kapcsolt 
loka lis valo szí nű se gi modellek, pe lda űl neűra lis ha lo k. Figyelemre me lto , hogy egy ilyen 
gra f modell ma r o nmaga ban is leheto ve  teszi a megfigyele sek e s beavatkoza sok ko zo tti 
ko vetkeztete st. A do nte si ha lo zatokkal nem csűpa n az optima lis do nte s, hanem az 
e rtelmezheto se gű k miatt az elleno rizheto se g e s a magyara zhato sa g is lehetse ges (jo  
alkalmaza si pe lda erre az ege szse gű gy), amely a napjainkban egyre inka bb a 
ko ze ppontba kerű lo  megbí zhato , emberko zpontű  mesterse ges intelligencia za loga. A 
szakest ma sik elo ado ja Bolga r Bence (tűdoma nyos műnkata rs, BME, MIT) a federa lt 
tanűla st műtatja be, ahol az adatok csak loka lisan, to bb re sztvevo  ko zo tt elosztva 
e rheto k el. A szoka sos megko zelí te s, az adatok o sszegyű jte se sok esetben nem ja rhato  
ű t a privacy miatt, ez kű lo no sen igaz az ege szse gű gyben, í gy olyan technika kra van 
szű kse g, amelyek leheto ve  teszik egy ko zo s modell tanűla sa t csűpa n a loka lis 
adathalmazokbo l. Az elo ado  ennek a bayesi mo dja t műtatja meg, e s azt, hogy hogyan 
mű ko dhet mindez aktí v / megero sí te ses tanűla si keretben (pl. gyo gyszeripari 
kí se rletterveze sne l). 
 
A 2022-es e vi tervhez tartozik me g, hogy a szakoszta ly vezeto se ge nek manda tűma leja r, 
í gy tisztű jí ta s lesz ide n esede kes. 


