
 
 

M E G H Í V Ó  
Mesterséges intelligencia – Hol találkozunk vele először és kell-e aggódnunk? 

 

Időpont: 2021. szeptember 10. 18:00-19:30 h  
Helyszín: Budapest Music Center 

Budapest, Mátyás u. 8, 1093 
Angol nyelvű panelbeszélgetés szinkrontolmácsolással 

A mesterséges intelligenciáról egyre többet hallunk, sokan a jövő meghatározó technológiájának 
mondják. Mit jelent pontosan, és hogyan befolyásolja a mindennapi életünket?  

A mesterséges intelligencia mindennapjaink és privát életünk szerves részévé válik, miközben 
észrevétlenül újraírja a munka fogalmát, birtokba veszi otthonainkat és jelentősen befolyásolja emberi 
kapcsolatainkat, valamint az ismeretszerzés eszközeit egyaránt. A mesterséges intelligencia 
fejlődésének iránya és a jövő azonban még mindig az embereken múlik: a tudomány és a technológia, 
valamint a politika szereplői mellett minden az egyén felelős döntéseitől függ.    

A Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodája a Vasas Szakszervezettel közösen panelbeszélgetés-
sorozatot indít a mesterséges intelligencia témájában, hogy feltárja a technológiai fejlődés emberi 
oldalát, valamint a munka, a véleményformálás és a demokrácia jövőjére gyakorolt következményeket. 
A sorozat utolsó eseménye ezt követően várhatóan novemberben a mesterséges intelligencia 
(európai) szabályozásának aktuális vitáival és megközelítéseivel foglalkozik majd.  

Szeretettel meghívjuk Önt rendezvénysorozatunk első részére, melyet Dr. Tilesch György és Omar 
Hatamleh "Between the brains – Taking back our AI future" című könyve ihletett. Szerencsések 
vagyunk, hogy a magyar származású szerző, Tilesch György elfogadta meghívásunkat, és segít 
megérteni a mesterséges intelligencia használatának logikáját és első tapasztalatait. 

P r o g r a m  
 

Moderátor: Bombera Krisztina, újságíró  
 

 

Beszélgetőpartnerek:   
 

• DR. TILESCH GYÖRGY a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke. Szakterülete a 
mesterséges intelligencia által jelentett stratégiai, etikai, társadalmi, munkaerőpiaci, irányelv-
alkotási és kormányzati kihívások. Vállalatvezetőként, globális innovációs és MI-szakértőként 



a Szilícium-völgyben él. Számos szektorban dolgozott már a világ vezetőivel a világ minden 
kontinensén (Microsoft, EU, Fehér Ház, Világgazdasági Fórum, Ipsos, Club de Madrid, nemzeti 
kormányok). Tanácsadói és közvetítői munkát végez a transzatlanti MI szövetségesi partnerség 
keretében. A Harvard Innovációs Labor Experfy MI-tehetségmenedzsment platformjának 
tanácsadó testületi tagja, a Neumann Társaság MI Nagykövete." 
 

• DALE A. MARTIN, (tbc) Az EELISA elnöke, a Siemens Zrt. korábbi elnöke és vezérigazgatója, a 
DUIHK korábbi elnöke, az Aiesec Alumni International alapító tagja. Elkötelezettje és aktív 
támogatója az innovációnak, az oktatásnak és a fenntarthatóságnak. Kiterjedt nemzetközi 
háttérrel rendelkező üzleti vezető. 1991 és 2021 között a Siemensnél töltött be vezető 
pozíciókat Magyarországon, Szlovákiában és Japánban. Az innováció, az oktatás és a kétoldalú 
együttműködés előmozdításáért állami kitüntetésben részesült. 
 

• ERIK SLOOTEN, 2018 óta a Deutsche Telekom IT Solutions (korábban IT Services Hungary) 
ügyvezető igazgatója. Közel két évtizednyi felsővezetői tapasztalat birtokában sikeresen 
kidolgozta a Public Cloud Services stratégiáját és létrehozta a T-Systems és DTAG legnagyobb 
nearshoring szervezetét. Mindezek mellett vezérigazgatóként a telekommunikációs és IT 
iparágak területén is sikeres átalakításokat hajtott végre. Szakterületei a projektmenedzsment, 
a vállalati stratégia és átalakítás, az IT biztonság és IT hálózatok, valamint a CRM és számlázási 
rendszerek, az adattárolás és a Call Center megoldások. Elkötelezettje az innovációnak, a 
krízisek-, illetve a kulturális változások kezelésének. 

 
* * *   
 

A rendezvény a Magyarországon jelenleg érvényben lévő általános távolságtartási és higiéniai 
szabályok betartása mellett kerül megrendezésre, amelyeket a személyesen résztvevőknek a 
rendezvény idején is be kell tartaniuk. Személyes részvétel kizárólag védettségi igazolvánnyal 

lehetséges.  
A beszélgetést követhetik élőben ZOOM alkalmazáson keresztül, illetve visszanézhető lesz a Friedrich 
Ebert Stiftung Budapest Facebook-oldalán is. A meghívó szabadon továbbítható, a rendezvényen való 
részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát 2021.09.08.-ig jelezze, amelyet visszaigazolunk. 

 
A panelbeszélgetés angol nyelven zajlik. A magyar nyelvű szinkrontolmácsolás garantált. 

  

  
Regisztráció személyes részvételre 

 
Regisztráció Online részvételre 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1QDCt3IH09HCyp-s9l13RGTv9RTE5q-KqpJv9C3WsXW7ouw/viewform
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4016297305706/WN_1xYxNti7RLi97Av8TpYvIg

