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Megcélzott szakterület 

A specializáció komplex adat-, szöveg- és médiaelemzési képzést cé-

loz meg adatbányászat, Big Data technológiák, mesterséges intelli-

gencia és médiainformatikai rendszerek oktatásával.  

Az adatrobbanás elemző mérnökeit képezzük! 
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Nemzetközi adatbányászati versenyeken elért számos helyezésünk közül  
a legfrissebbek: 

Data Mining Cup (2013) 
I. hely Webáruházban vásárlás előrejelzés 

RWE nPower Competition (2015)  
II. hely  Áramfogyasztás előrejelzése  



Mellékspecializáció tantárgyak  

Adatelemzési platformok  

A tárgy nemcsak az adatbányászat, a gépi tanulás, az 

adatelemzés elvi hátterét mutatja be, hanem vizuális programo-

zási metodikát használó adatbányászati szoftvereket, platformo-

kat is ismertet, külön figyelmet szentel a ’Big Data’ elemzési 

feladatokra megoldást jelentő Hadoop platform bemutatására.  

Adat– és Médiainformatika, Mérnökinformatikus MSc, BME-TMIT 

Szöveg- és webbányászat  

A hallgatók elméleti és gyakorlati oktatás keretei között tanulhat-

ják meg az információ visszakeresést, web keresést, információ 

kinyerést szöveges állományokból, természetes nyelvű 

feldolgozást, közösségi hálókban való tudás feltárást, és  mély 

tanulást. 

Multimédia tartalmak intelligens feldolgozása  

A hallgatók megismerkedhetnek a multimédia tartalmak indexe-

léséhez, kereséséhez, osztályozásához szükséges technikákkal, 

hang- kép- és videófeldolgozási algoritmusokkal, és a mes-

terséges intelligenciához tartozó mély neurális hálókkal. 

Oldal 2 

„Azt, hogy a jövő 

milyen lesz, nem 

tudhatjuk. De hogy 

milyen lehet, az 

rajtunk múlik.”  

„A Tanszéken 

évente 80-100 

hallgató 

diplomázik.” 

(tmit.bme.hu) 



Önálló labor / TDK / Diplomatervezés 

Ha szeretnéd, az Adat– és médiainformatikához köthető önálló labor és diplomaterv témát is választhatsz, 

függetlenül a főspecializációd témájától és gazdatanszékétől. Íme néhány lehetséges tématerület:  

• Szignálkeresési, zenefelismerési technikák, beszédfelismerés. 

• Képfelismerés mély neurális hálók segítségével. 

• Világjárók nyomkövetése Twitter adatok elemzésével. 

• Mély tanulás és mesterséges intelligencia alkalmazások.  

• Mobil applikációkhoz köthető adatbányászati megoldások. 

Ipari partnereink (TMIT) 

Oldal  3 

Mellékspecializáció laboratórium  

• Arcdetektálás OpenCV használatával  

• Mély tanulás LSTM mély neurális hálóval 

• Big Data technológiák vizsgálata  

• Facebook adatok elemzése R nyelven  

• Véleményanalízis szövegbányászati megvalósítása 

Startupok 

A data science területén dolgozó, tanszéki kötődésű befutott 

startupok:  

• Gravity R&D:  Webes ajánlórendszerek nemzetközi szintű szállítója 

• Radoop (felvásárolta a RapidMiner): Big Data analitikai megoldások 

Kapcsolódó főspecializáció és PhD képzés 

Az Adat- és médiainformatika mellékspecializáció bármelyik MSc főspecializáció mellé jó választás!  

Doktori (PhD) képzés a TMIT-en: 

Több, mint 20 éve erős és sikeres a PhD képzés a TMIT témavezetőivel.  

Karrierpályák: a kutatást-fejlesztést végző vállalatoknál (pl. Ericsson, Morgan Stanley, RapidMiner, IBM, 

Gravity), egyetemeken és akadémiai intézetekben. 



MÉRNÖKINFORMATIKUS M SC >>> TMIT   

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  

TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK 

Tanszékvezető:  

Dr. Magyar Gábor  

Egyetemi docens 

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. „I” Informatika épület, B.220     http://www.tmit.bme.hu 

További információ 

 
Adat– és médiainformatika mellékspecializáció  

(BME-VIK Mérnökinformatikus MSc)  bemutató videó 

 
 
 

Tanszéki bemutató nyílt nap 
 

2019. április 29-én , 15-17:30 óra között,  

BME Informatika épület I.B.210-es terem és környékbeli laborok.  

A program folyamatos lesz, bármikor be lehet csatlakozni! 

facebook.com/bmetmit  
 

www.tmit.bme.hu/specializaciok  

youtube.com/user/bmetmit  
 

Internet architektúra és szolgáltatások 

Adattudomány, adatelemzés, Big Data, mesterséges  intelligencia 

Ember-gép interakció  

TMIT Internet of  Things 

VERSENY 

Deep Learning 

Okos város 

http://youtu.be/WG79NbubwTs?list=PLRhvtMaIHCxORiu4qly1OXYM9SCm77Ov9

