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LEGYEN ÖN IS AZ ELSŐ SZÁZEZER KÖZÖTT,  

AKI TELJESÍTI AZ MI KIHÍVÁS  

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALAPOZÓT! 

 

 

 

   Az Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium kezdeményezésére 2018-ban létrejött 

Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció a 

hazai MI ökoszisztéma szakmai és konzul-

tációs fóruma, amely a Digitális Jólét Prog-

ram keretében végzi tevékenységét. 

 

 

 
 

 
 

   Az MI Koalíció összeköti a mesterséges 

intelligenciával foglalkozó gazdasági, akadé-

miai és kormányzati szereplőket a magyar 

gazdaság és társadalom MI-forradalomra való 

felkészítése céljából. 

   Emellett tudatosító kampányokkal, inter-

aktív kiállításokkal és oktatási programokkal 

igyekszik közelebb hozni a nagyközönséghez 

a hazai MI-alapú fejlesztéseket. 

   Az MI Koalíció küldetése, hogy: 

● hazánk az Ml fejlesztések terén az euró-

pai élvonalba kerüljön; 

● az Ml alapú fejlesztések elterjedésével és 

alkalmazásával erősödjön a hazai vállal-

kozások versenyképessége; 

● a magyar startupok és kkv-k nagy arány-

ban vegyenek részt Ml fejlesztésekben, 

akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzet-

közi partnerségben; 

● az állam a nemzeti adatvagyon átgondolt 

hasznosításával, illetve az Ml-megoldások 

fel-használójaként maga is vegye ki a 

részét az Ml-ökoszisztéma fejlesztéséből. 

  Az MI Koalíció tagjai között található a ha-

zai vállalati, egyetemi, kutatói és kormányzati 

szféra legjava. Jelenleg 309 tagszervezet, több 

mint 1000 szakértő és 6 munkacsoport vesz 

részt a munkájában. A platform folyamatosan 

bővül. 

   Az MI Koalíció egyik jelenleg futó projektje 

az MI Kihívás. 

 

 
Kép forrása: 

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mesterseges-

intelligencia-koalicio
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Kép forrása: https://ai-hungary.com/hu/tartalom/mi-akademia 

 

 

 

 

Az MI Kihívással célunk, hogy a társadalom 

legalább 1%-a, 100 ezer magyar polgár 

szerezzen alapismereteket a mesterséges in-

telligenciáról online kurzus útján, 1 millióan 

pedig kiállítások, rendezvények, ismeret-

terjesztő anyagok, versenyek, és e honlap 

segítségével kerüljenek közelebb a techno-

lógiához. 

 

 

   AZ MI KIHÍVÁS JELLEMZŐI 

   Az MI Kihívás egy 2-3 óra alatt teljesíthető 

„Bevezetés a Mesterséges Intelligencia vilá-

gába” című online kurzus elvégzését jelenti. A 

kurzus az ELTE szakembereinek munkája. A 

jelenleg elérhető alapozó szintet a közel-

jövőben további specifikus kurzusok követik, 

amelyek még szélesebb körű ismereteket 

adnak. A kurzus interaktív ismeretterjesztő 

tartalmakat, mindennapi és üzleti felhasználási 

eseteket is tartalmazó egymásra épülő 

ismeretanyag. Mobil eszközről is elérhető, de 

sokkal élvezhetőbb számítógépről, vagy 

laptopról. 

 

   Az MI Kihívás teljesítéséhez szükséges időtartam    

   Körülbelül három óra alatt teljesíthető a 

„Bevezetés a Mesterséges Intelligencia vilá-

gába” kurzus, de bármikor megszakítható. 

Újbóli bejelentkezés esetén ott folytatható, 

ahol abbamaradt a kitöltés. A beiratkozástól 

számítva 2 hétig érhető el a kurzus. Aktívan 

legfeljebb 10 órát lehet eltölteni vele, utána 

kiléptet a rendszer. 

 

   Az MI Kihívás teljesítésének díja 

   A képzésen való részvétel ingyenes. Célja 

áttekintést nyújtani a mesterséges intelligencia 

legfontosabb ismérveiről, felhasználási lehe-

tőségeinek bemutatása. 



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 

 

 

 

115 

 

   Az MI Kihívás teljesítésének lépései 

  1. lépés: az MI Kihívás felhívása itt érhető el: 

https://ai-hungary.com/hu/tartalom/mi-

akademia/ertsd-meg#kihivas 

   2. lépés: belépés az online kurzust kezelő 

Nexius Learning felületre. Ez megtehető az 1. 

lépésben közölt oldalon keresztül vagy 

közvetlenül az alábbi link felkeresésével: 

https://home.nexiuslearning.com/app/cours

es/registered 

   3. lépés: a Nexius Learning-en külön 

regisztrálni kell, amit a bejelentkezés mellett 

bal oldalon a Regisztráció gombra kattintva 

lehet megtenni. Megjegyzés: a kurzus elvég-

zését követően az oklevél a regisztráláskor 

megadott névre lesz kiállítva. 

   4. lépés: a „Bevezetés a Mesterséges 

Intelligencia világába” kurzus az „Ajánlott 

kurzusaim” között jelenik meg, röviddel a 

bejelentkezést követően. A kurzusra történő 

jelentkezést követően a „Kurzusaim” közé 

kerül át. 

   5. lépés: az MI Kihívás, vagyis a „Bevezetés 

a Mesterséges Intelligencia világába” kurzus 

elvégzése. Majd az erről szóló oklevél 

letöltése. 

 

 

   Felhasznált források: 

   Értsd meg! (Weboldal a Mesterséges 

Intelligencia Koalíció honlapján belül). 

Letöltés: 2021.01.29. Web: https://ai-

hungary.com/hu/tartalom/mi-

akademia/ertsd-meg 

   GYIK (Weboldal a Mesterséges Intelli-

gencia Koalíció honlapján belül).  Letöltés: 

2021.01.29. Web: https://ai-

hungary.com/hu/tartalom/gyik 
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