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Máris (be)teljesült tervek 

 Aktív részvétel (előadások és viták) a VIII. 
Alkalmazott Informatika Konferencián 
Kaposváron (http://miau.gau.hu/miau/137) 

 Részvétel levelező tagként a nemzetközi 
Video Bridge Projekt lebonyolításában 
(http://miau.gau.hu/tki/ssl1.docx) 

 Egyetemi honlap- és külső online 
szolgáltatásfejlesztési tervek konzultálása új 
tananyagmodulok megalapozása érdekében 
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Kooperációk (oda-vissza) 
Megkeresések: 

 A Who’s Who szeretett volna egy 
szócikket… 

 Felkérés érkezett a Turisztikai Informatikai 
Alkalmazások tantárgy kidolgozására… 

 Ingyenes reklámajánlat érkezett a MY-X 
elemzési kapacitások kapcsán az 
assetfair.com nemzetközi szolgáltatótól… 
http://assetfair.com/p-222-data-driven-strategic-
planning.aspx  

 A giesseni egyetem által felkínált nyári 
egyetemi és őszi szemeszteri ösztöndíj 
jelöltkeresését a ITT végzi… 

 Szakmai egyeztetések kezdődtek a 
Kaposvári Egyetem és a SZIE GTK TKI ITT 
között a hasonlóságelemzés elméleti 
hátteréről és alkalmazási lehetőségeiről… 
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Ajánlatok: 

 Kooperációs ajánlat az kaposvári 
konferencia nyomán az FVM, az OÉTI felé a 
hasonlóságelemzés alkalmazására… 

 PR-offenzíva adekvát lap.hu kategóriák 
miau.gau.hu szolgáltatásokkal való 
feltöltésére (elsőként a szakdolgozat.lap.hu 
esetében)… 

 Sikeres kooperációs megállapodás a SZIE 
GTK ETDK szervezőivel innovációs 
tanácsadás (http://miau.gau.hu/myx-

free/index.php3?x=test1) pályázat keretében 
való felállítására… 

Szerencsés véletlenek? 

 A COCO megjelent a magántanárok piacán, 
mint tantárgy, egyenrangúan a matematika, 
kémia, nyelvek, stb. ősi kategóriáival! 

 Újra növekvő pályán a miau.gau.hu 
látogatottsága (http://miau.gau.hu/miaustat.png) 
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Események, folyamatok 

 SZIE GTK levelező képzés keretében valós 
élethelyzeteket támogató szakértői rendszerek 
fejlesztése a Hallgatókkal 

 A januári MY-X szeminárium a VIII. AIK 
keretében zajlott Kaposváron 

 ETDK gazdasági informatikai szekciók 
szervezése 
(https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/ITT:dolgozatok) 

 Innováció-orientált oktatási tevékenység 
szervezése (KMT3, GVAM1, ISZAM3, CV, BA-
HR) 
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Publikációk 

 MIAÚ No. 137. (2010. január): 
http://miau.gau.hu/miau/137  

 MIAÚ/MY-X CSR-szolgáltatás beindítása: 
http://miau.gau.hu/csr 

 TKI-news folyamatos feltöltése új hírekkel: 
http://miau.gau.hu/tki  

 Tudatos vásárlói, döntéshozói, döntés-
előkészítői magatartásformák támogatása 
(http://assetfair.eu, http://assetfair.hu) 

 DIPO-újdonságok (http://miau.gau.hu/dipo) 

 FADN-újdonságok (http://miau.gau.hu/fadn) 

 APEH-OLAP fejlesztés első részeredményei 
(http://miau.gau.hu/temp/apeh)  

 Új, értékes szócikkek a MIAÚ-WIKI példatárban 
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Új tervek 

 Részvétel az ukrajnai Stern-konferencián 
poszterrel és előadással 
(http://miau.gau.hu/miau/138) 

 Mezőgazdasági üzemek mérlegei alapján adható 
tanácsok hasonlóságelemzési rendszerének 
kialakítása (http://miau.gau.hu/miau/138/jlu) 

 Vidékfejlesztési döntések megalapozásának 
módszertani újdonságai 

 TÁMOP-projekt első eredményeinek bemutatása 

 e-Gazság projekt indítása a 2010-es parlamenti 
választások kapcsán Hallgatók és 
demonstrátorok bevonásával 
(http://miau.gau.hu/miau/138) 

 Kooperációk aktuális eredményeinek 
bemutatása 
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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… 

 Előző hírlevelek magyarul és angolul: 
http://miau.gau.hu/tki 
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