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MI KIHÍVÁS – VIDEÓSOROZAT FORMÁBAN IS 

 

 

 
 

 

 

   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 egyik jelenleg futó projektje 

az MI Kihívás. Az MI Kihívással célunk, hogy 

a társadalom legalább 1%-a, 100 ezer magyar 

polgár szerezzen alapismereteket a mester-

séges intelligenciáról online kurzus útján, 1 

millióan pedig kiállítások, rendezvények, isme-

retterjesztő anyagok, versenyek, és e honlap 

segítségével kerüljenek közelebb a techno-

lógiához. 

   Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült 

az MI Kihívás videósorozat formában is. 10 

témában 10 neves hazai szakértő – köztük a 

Koalíció tagjai – magyarázzák el hogyan is kap 

szerepet a mesterséges intelligencia az egyes 

iparági területeken és a mindennapokban. A 

tíz téma és előadóik: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D
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1. Mit tud az MI általában? – Boa 

László szakmai vezető MIK 

2. Mit tud az MI a pénzügyekben? – 

Körmendi György, ügyvezető 

Clementine 

3. Mit tud az MI az egészségügyben? – 

Dr. Szócska Miklós, egyetemi tanár a 

Semmelweis Egyetem Egészségügyi 

Közszolgálati Karának dékánja 

4. Mit tud az MI a kereskedelemben? – 

Dr. Tikk Domonkos, ügyvezető 

Yusp/Gravity R&D 

5. Mit tud az MI az 

államigazgatásban? – Szviridov 

István, rendszerintegrációs 

divízióvezető Idomsoft Kft. 

6. Mit tud az MI az energetikában? – 

Kaderják Péter, miniszteri 

főtanácsadó a Zéró Karbon 

Központ vezetője 

7. Mit tud az MI a gyártásban? – 

Viharos Zsolt, kutató SZTAKI 

8. Mit tud az MI a 

mezőgazdaságban? – Kovács 

Norbert, vezérigazgató Nemzeti 

Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 

9. Mit tud az MI a logisztikában? – 

Törő Gábor, üzletfejlesztési igazgató 

DMLab 

10. Mit tud az MI az önvezetésben? – 

Kishonti László, CEO aiMotive  

  

  Az alábbi linken egyben is elérhetőek a fent 

megosztott videók: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jsa6w

VJF--0 

 

   Szeretnénk továbbá  figyelmükbe ajánlani az 

MI Kihívást, melynek nyereményjátékát meg-

hosszabbították az év végéig. 

 

Végezd el 2022 december 31-ig az MI Kihívás 

mesterséges intelligencia (MI) alapozó 

kurzust, és nyerj PlayStation 5 játékkonzolt! 

Ismerkedj meg a technológia alapjaival az 

ingyenes online tananyag elsajátításával! 

Minden info: www.mikihivas.hu 

 

Kövesd a  

@Mesterséges Intelligencia Koalíció-t! 

#MIKihivas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GQGSRZX-L4&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=5C5PYgaUV7Y&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=60cOkpoepEU&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=DSq04pkbW3w&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gkDuHpwJC04&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gkDuHpwJC04&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=3b-9EHuaxO0&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=svAfaKXS8Nk&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fo0qhe8oHVc&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fo0qhe8oHVc&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aTw7hSeJfAk&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UlgkozSTGkE&list=PLYBigO8qPXzAuM0kCGGeHbAoKLiDe847D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jsa6wVJF--0
https://www.youtube.com/watch?v=jsa6wVJF--0
http://www.mikihivas.hu/

