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Köszöntő 
Tisztelt Olvasó! 
 
A TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet 
keretében működő Információtechnológiai Tanszék 
(SZIE GTK TKI ITT) üdvözli Önt! Az ITT a korábbi 
Gazdasági Informatika Tanszék „jogutódja”, a MY-X 
online elemző szolgáltatások (http://my-x.hu) és a 
MIAÚ (http://miau.gau.hu) partnere. 
Az „ITT & most Hírlevél” célja, hogy a nemzetközi 
best practice logikáját követve, s egyben a 
„Kiválósági Központ” elnevezés által ráháruló, de 
nagy örömmel vállalt kötelezettségeknek eleget 
téve rendszeresen tájékoztatást adjon az ITT-vel 
kapcsolatba kerülő Érdeklődőknek az ITT által 
koordinált eseményekről, ezek legfontosabb (=most 
important) eredményeiről (egyelőre még csak 
magyar nyelven). 
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Bemutatkozás 
Az ITT nem (csak egy) hagyományos Tanszék, 
hanem egy projekt-orientált élettér egy fajta 
speciális megjelenési formája. A felmerülő feladatok 
és rendelkezésre álló emberi és technológiai 
erőforrások által kikényszerített „spontán” 
rendeződés, melyet kizárólag eredményei 
legitimálnak. A tanszéki koordináció egyetlen fix 
pontja, s egyben minden döntés felelőse: Pitlik 
László (http://tki.szie.hu/?q=node/51). 
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Projektek 

 Magyar Internetes Agrár/Alkalmazott 
Informatikai Újság átalakítása 
(http://miau.gau.hu) 

 TKI-napló kialakítása, beüzemelése 
http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3 

 MY-X robotszakértők tervezése, kivitelezése 
(http://miau.gau.hu/myx-
free/index.php3?x=robots) 

 OLAP fejlesztések lehetőségének feltárása 
(http://miau.gau.hu/olap) 

 OLAP-bővítmények tervezése és kialakítása 
(http://miau.gau.hu/myx-
free/index.php3?x=news) 
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Események 

 A Kutatók Éjszakája 2009 szervezése 

 A MY-X szemináriumok szervezése 

 ETDK gazdasági informatikai szekciók 
szervezése 

 Innováció-orientált oktatási tevékenység 
szervezése 

 Külföldi tanulmányút szervezése VIP-Hallgatók 
számára 

 ISZAM BSC Hallgatók 13 hetes gyakorlatának 
szervezése valós kutatási tevékenység 
érdekében 

 NKTH-OTKA pályázat kidolgozása 

 Demonstrátori pályázatok előkészítése 

 Látogatások a JLU Giessen szakértőinél 
Campus Management problémakörök 
egyeztetése céljából 

 Hallgató delegálása Giessen-be a nyári nyelvi 
táborra és az azt követő szemeszterre 
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Publikációk 

 MIAÚ: vezércikk-sorozat bevezetése (magyar 
és angol nyelven) 

 Egyéb MIAÚ publikációk 

 MY-X fejlesztések (szakértői rendszerek, OLAP, 
robotszakértők, részlegesen angolul) 

 TDK- és szakdolgozatok 

 Oktatási segédanyagok fejlesztése Moodle-ban 

 Oktatási segédanyagok fejlesztése (MIAÚWIKI) 

 Oktatási segédanyagok kialakítása a SZIE 
honlap-fejlesztés tesztelésére támaszkodva 

 Tanulmányok, TDK/szakdolgozatok, disszer-
tációk formai/tartalmi elvárás-katalógusa 

 NKTH-OTKA pályázat és a mögöttes publikációs 
adatbázis közhasznú felkínálása 
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Tervek 

 VIII. AIK publikációk előkészítése a 
TDK/szakdolgozati aktivitásokról 

 Részvétel a nemzetközi Video Bridge Projekt 
előkészítésében (2010. január / Bécs) 

 Részvétel a „Sternkonferenz” rendezvényen 
2010 februárjában, Ukrajnában nemzetközi 
projekt előkészítése céljából 

 Részvétel 2010 márciusában a giesseni Alumni 
Workshop rendezvényein  

 Innovációs tanácsadási tantárgy és fizetős 
szolgáltatás indítása a Hallgatók dolgozatainak 
minőségbiztosítása érdekében 

 Nemzetközi SEO-projektek konzultálása új 
tananyagok előkészítése érdekében 

 Grafikus szakértői rendszertervek konzultálása 
új tananyagmodulok megalapozása érdekében 

 Web-programozó képzés termék- és 
csapatmunka-orientált tantervének kialakítása 

 APEH Évkönyv alapján OLAP-szolgáltatás 
inicializálása 

 Céginformációs OLAP-szolgáltatás inicializálása 
szakdolgozatok adatvagyonának előkészítése 
érdekében 

 Nyitás a középiskolák felé a kompetencia-
alapú képzések előmozdítása érdekében 

 Egyetemi honlap- és külső online 
szolgáltatásfejlesztési tervek konzultálása új 
tananyagmodulok megalapozása érdekében 

 Az egyetem belső életéből származó egyéb 
valós tartalmú oktatási segédanyagok 
kialakítása (pl. óraterhelések OLAP-
támogatással, statisztikai jelentések tranzakció 
szintű támogatása) 

 Prezentációk formai és tartalmi 
követelményeinek katalogizálása 

 A dolgozatok formai és tartalmi 
követelményeinek kiegészítése az ’academic 
writing skills’ ismeretek integrálásával 
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Impresszum (helyett) 

 Amennyiben érdeklik az egyes hírlevél-
bejegyzések további részletei (teljes 
dokumentációja), kérjük, kérdéseit email-ben 
jelezze (pitlik@miau.gau.hu). 

 Az itt felsoroltakon kívül további számos 
érdekesség várja Önt a miau.gau.hu oldalain… 

 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt kívánunk! 
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