
Tisztelt Partnerünk! 

A magyar Mesterséges Intelligencia Koalíció delegációval kíván részt venni 
Finnországban egy MI fókuszú, közös finn-magyar rendezésű üzleti fórumon, 
amelynek célja az MI területén történő kétoldalú együttműködések elősegítése mellett a 
két országban rendelkezésre álló tudás- és készségelemek számbavétele, valamint a 
potenciális projektekhez történő partnerazonosítás.  

Az esemény alkalmat nyújt az MI Koalíció bemutatására, a magyarországi MI-vel 
kapcsolatos tevékenységek vázolására, míg a hazai cégek prezentálhatják 
megoldásaikat. Azon túl, hogy rendezvényen a finn fél is ismerteti erősségeit, a 
résztvevők networking keretében tájékozódhatnak a lehetséges egyetemi és céges 
projektpartnerségekről.  

Az MI Koalíció a fentiek alapján felhívást intéz tagjaihoz, akik ezen a kiemelten fontos 
eseményen szeretnék képviselni a mesterséges intelligencia ökoszisztémát. A 
magyar MI országstratégia fókuszterületeire tekintettel elsősorban az alábbi 
szektorokból várunk jelentkezéseket: i) agrártechnológia ii) egészségügy iii) 
gyártás. Az eseményen még három szervezet küldöttjei számára van hely. Több 
jelentkező esetén az MI Koalíció szakmai vezetése véglegesíti a résztvevői listát. 

  

Az üzleti fórumra Helsinkiben kerülne sor, de igény esetén a helyi nagykövetség egy 
oului üzleti fórum szervezésére is nyitott, mivel az észak-finnországi városban is erős 
hagyományai vannak az MI kutatásának. 

  

A legmagasabb szakmai képviselet azért is különös jelentőséggel bír, mert – mint 
ismeretes – Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter 
korábban akciótervben jelentette be, hogy Magyarország elfogadja a Finnország által 
életre hívott AI Challenge kezdeményezést, és vállalja, hogy a magyar polgárok 1%-
ával elvégeztet egy alapozó MI kurzust, a finnek által készített Elements of AI-t. Ennek 
megfelelően a finn-magyar együttműködés az MI területén megkülönböztetett figyelemre 
tart számot.  

  

  



Előzetes program 

  

Helyszín: Helsinki és Oulu (utóbbi opcionális), Finnország 

Időpont: 2020. április 26-28. 

  

1. nap (április 26., vasárnap) - Kiutazás 
2. nap (április 27., hétfő) 

09:00-11:00  AI-ban erős helyi vállalat/egyetem/kutató intézet meglátogatása  

  

Üzleti fórum 12:30-17:00 

12:30-13:00  regisztráció 

13:00-13:10  Köszöntő 

13:10-13:30  Magyar prezentáció 

13:30-13:50  Finn prezentáció 

13:50--14:45 Magyar stakeholderek bemutatkozása (egyenként max. 5. perc) 

14:45-15:00  Kávészünet / technikai szünet 

15:00-17:00  B2B találkozók 

  

2. nap (április 28., kedd) 

  

A. delegáció visszautazása Budapestre (Finnair AY1251 – 9:35-10:55) 

  

B. oului látogatás (megfelelő számú igény esetén) 

utazás: oda-vissza Finnair/Norwegian járatával ugyanazon a napon 

látogatás a Nokia helyi Ipar 4.0 gyárába 

üzleti fórum B2B találkozókkal 

 



Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, mielőbb, de legkésőbb 
2020. február 28-ig szíveskedjen jelezni szervezete részvételi szándékát az MI Koalíció 
kommunikációs vezetőjénél (horompoli.levente@djnkft.hu). Kérem egyúttal jelezni, 
hogy szervezete részt venne-e az oului üzleti fórumon is. Minden további részletről 
időben tájékoztatást nyújtunk. 

  

  

  

Üdvözlettel, 

  

Hörömpöli-Tóth Levente 
MI Koalíció kommunikációs vezető 

  

                

  

Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

  

1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

Mobil: +36 30 267 0213 

Email: horompoli.levente@djnkft.hu 

Web: www.djnkft.hu 
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