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Máris (be)teljesült tervek 
 Részvétel a „Sternkonferenz” rendezvényen 2010 februárjában, 

Ukrajnában nemzetközi projekt előkészítése céljából 
(http://miau.gau.hu/miau/138/efa.docx, ill. 
http://miau.gau.hu/miau/138/poster.pdf) 

 Részvétel 2010 márciusában a giesseni Alumni Workshop rendezvényein 
(http://miau.gau.hu/miau/139/alumni_online.doc) 

 A TÁMOP/DPR-projekttől függetlenül az ITT támogatja, hogy Innovációs 
tanácsadási tantárgy és fizetős (országos, nemzetközi) szolgáltatás 
induljon a Hallgatók dolgozatainak minőségbiztosítása érdekében 
(http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e17, 
http://miau.gau.hu/career) 

 Nemzetközi SEO-projektek konzultálása új tananyagok előkészítése 
érdekében (http://assetfair.eu, http://assetfair.hu) 

 Grafikus/gráf-alapú szakértői rendszertervek konzultálása új 
tananyagmodulok megalapozása érdekében 
(http://miau.gau.hu/miau/138/graf/) 

 APEH Évkönyv alapján OLAP-szolgáltatás inicializálása 
(http://miau.gau.hu/temp/apeh) 

 Céginformációs OLAP-szolgáltatás inicializálása szakdolgozatok 
adatvagyonának előkészítése érdekében hazai partnerek bevonása mellett 
(http://miau.gau.hu/myx-free/olap/olap5/2_olap_m.php3) 

 Az egyetem belső életéből származó egyéb valós tartalmú oktatási 
segédanyagok kialakítása (pl. óraterhelések OLAP-támogatással, 
statisztikai jelentések tranzakció szintű támogatása) HELYETT/MELLETT 
non-profit kapcsolatépítés adatvagyon-gazdálkodási téren 
(http://miau.gau.hu/curie) 

 Mezőgazdasági üzemek mérlegei alapján adható tanácsok 
hasonlóságelemzési rendszerének fejlesztése szakdolgozatba is beágyazva 
(http://miau.gau.hu/miau/138/jlu) 

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

 Vidékfejlesztési döntések megalapozásának módszertani újdonságai 
(http://miau.gau.hu/miau/132/dipo/dipo.html) 

 Academic wrting skill és prezentációs tesztek kidolgozása HELYETT egy 
teljes PhD-disszertáció többrétegű korrektúra-verziójának piaci 
értékesítésre történő előkészítése 
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Kooperációk (oda-vissza) 
Megkeresések: 

 Szakértői rendszerek bevonása vendégelőadásként a SZIE GTK MBA 
képzésbe (http://miau.gau.hu/myx-fre/ego) 

 Felkérés előadástartásra a Földmegfigyelés konferenciára 
(http://miau.gau.hu/tki/fek.jpg) 

 Német (giesseni) vezetéssel EU-projekt előkészítése kezdődött meg: 
Online Food Academy (Lifelong Learning Programm 2011) 
(http://miau.gau.hu/temp/test/efa/index.htm) 

 Folytatódik az együttműködés a MAG ZRT-vel pályázatbírálat 
témakörben 

 PhD-dolgozat opponensi feladatainak ellátása 

 Nemzetközi citáció egy korábbi kooperáció alapján 
(http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3) 

 Aktív részvételre való felkérés az Agrárinformatika Folyóiratban 
(http://magisz.org/journal/index.php/jai/about/editorialTeam)  

 Aktív kooperáció az OÉTI döntés-előkészítő kérdései kapcsán 
(elsőként „só-szimulátor” témakörben) 

 Lap.hu említések: http://kurtvonnegut.lap.hu/, 
(uzletiintelligencia.lap.hu) http://miau.gau.hu/tki/olaplap.png, 
(leader.lap.hu) http://miau.gau.hu/tki/leaderlap.png   

 németországi (egyetemi és céges) érdeklődés az OLAP-
megoldások közös alkalmazására 

 
Ajánlatok: 

 Non-profit szervezetek támogatása az adatvagyon-
gazdálkodásban (http://miau.gau.hu/curie) 
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Események, folyamatok 
 Piacképes online szolgáltatások fejlesztése szakdolgozatok és szakmai 

gyakorlatok keretében (ISZAM: online szakértői rendszergenerálás, 
gráf-alapú e-learning megoldások, OLAP-szűrők, hírgenerálás a 
környezetvédelemben, robot-tanácsadók a mezőgazdaságban; 
KMT,GVAM: objektivitásra törekvő politikai hírportál kialakítása; 
vállalati döntéstámogató modulok fejlesztése; nyelvészeti kérdések IT-
alapú kezelése; pályázati értékelési rendszerek automatizálása; stb. 
https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/ITT:dolgozatok  

 Az előző pontban felsorolt témák egyben az innováció tanácsadás, 
karriertervezés, életút-menedzsment, alumni-aktivitások, 
tehetséggondozás élő esettanulmányait is adják 
(http://miau.gau.hu/career) 
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Publikációk 
 MIAÚ No. 138. (2010. február): http://miau.gau.hu/miau/138 

 MIAÚ No. 139. (2010. március): http://miau.gau.hu/miau/139 

 MIAÚ/MY-X/RIIRCORE szolgáltatás: http://miau.gau.hu/career 

 EGO-projekt: http://miau.gau.hu/myx-free/ego 

 e-gazság-projekt: http://miau.gau.hu/myx-free/index.html  

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

 Új, értékes (szakdolgozatokba is a tervek szerint beépülő) szócikkek a 
MIAÚ-WIKI példatárban, valós problémákra, OLAP-támogatással (pl. 
https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Kkv2 ) 
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Új tervek 
 Oktatási kooperáció operatív kialakítása a kaposvári egyetemmel 

 A folyamatosan keletkező innovatív eredmények 
disszeminációjának erőteljesebbé tétele 

 A folyamatban lévő projektek minőségének (vizualitás, 
felhasználó-barátság) egyre magasabb szintre emelése 
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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 

 Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
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