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a) a szakterülethez kötődő publikációk kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények 
 
Adatbázisok I-II:  
Pitlik László, Balogh Anikó, Schnellbach Máté, Szani Ferenc (2017) Dashboards and 
OLAP services in LLL and distance learning processes or experiences about log-based 
learning- and education-management MIAÚ ID_24107 Internet: 
http://miau.gau.hu/miau/kofop/hassacc_244.pdf, 
http://www.hassacc.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=150501-244 / DOI: 
10.18638/hassacc.2017.5.1 
Adatvizualizáció:  
Pitlik László, Pitlik László (jun), Pitlik Marcell (2018) Rosling-animációk didaktikai 
potenciálja a tanításban/tanulásban 
(Potential of Rosling-animations in teaching and learning methodology) MIAÚ ID_24182 
Internet: http://miau.gau.hu/miau/238/rosling_didactics_full_v1.doc, 
http://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2018/MMO2018_Proceedings.pdf#page=135 
Rendszertervezés: 
Pitlik László, et al (2002) IIER megvalósíthatósági tanulmány (IACS feasibility study) – 
titkosítva - Internet: http://miau.gau.hu/miau/58/iierstrukt.doc 
Szoftvertesztelés: 
Pitlik László et al (2006-2018): MY-X FREE, INNOCSEKK-pályázat keretében kialakított 
online elemző szolgáltatás tervezése, fejlesztése, üzemeltetése, tesztelése, Internet: 
http://miau.gau.hu/myx-free/ 
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b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 
- Adatvagyon-gazdálkodási feladatok optimalizálása az Apertus Nonprofit Kft-ben 2016-
2018 (bizonyíték: adatvagyon-gazdálkodási kézikönyv készítése) 
- DJP-aktivitások adatvagyon-gazdálkodásának tervezése 2018 Infotér (nem publikus) 
- Közhasznú, oktatási-kutatási-szolgáltatási célú, OLAP-fejlesztések hazai és 
nemzetközi partnerekkel 1998-2018 (bizonyíték: http://miau.gau.hu/olap, 
http://miau.gau.hu/stscsc) 
- A magyar agrárstatisztikai rendszer komplex adatvagyonának kialakítása EU-mintára 
nemzetközi partnerekkel 1996-2004 (bizonyíték: http://miau.gau.hu/miau/34/aszm3.doc, 
sikeres PhD-témavezetés - Bunkóczi László) 
- Online mesterséges-intelligencia-alapú elemző szolgáltatások adatbázisának 
tervezése/fejlesztése 2006-2009 Innocsekk projekt keretében (bizonyíték: 
http://miau.gau.hu/myx-free/) 
- Elemzési célú LOG-adatvagyon tervezése és fejlesztése piaci partnerekkel 2013-2018 
(bizonyítékok: http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=boruss,  
- Innovációs díjat nyert fejlesztés adatvagyon-gazdálkodási tervezése, fejlesztése piaci 
partnerrel 2013-2018 HUNINNO-díj (Bizonyíték: NG-STRESS) 
- Állami pályázatértékelő 2017-2018, 2004 (IHM) - innovatív ötletek 
informatikai/adatvagyon-gazdálkodási/elemzési átvilágítása (nem publikus) 
- Autizmus-formák, fokozatok vizsgálatához alkalmas adatvagyon tervezése, fejlesztése 
(pl. facereader, rajzok digitalizálása) 2017-2018 (bizonyíték: 
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=auti) 
- Felsőoktatási akkreditáció adatvagyon-gazdálkodási koncepciójának tervezése, 
fejlesztése (AVIR) 2011-2015 (bizonyíték: 
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=avir) 
- GDPR-dokumentációk/átvilágítások készítése céges, könyvtári, online szaklapok, 
alapítványok, oktatási intézmények számára 2017-2018 (bizonyíték: 
http://miau.gau.hu/miau/242/gdpr2.docx) 
- Közlekedésoptimalizálása adatvagyon-gazdálkodásának tervezése GINOP-projekt 
keretében 2017-2018 (bizonyíték: 
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=traffic) 
- Kérdőívek adatvagyonának tervezése, elemzése, kritikája piaci felkérések alapján 
oktatási és piaci célra 1993-2018 (bizonyíték: 
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=questionn) 
- Tudásmérnöki feladatok adatvagyon-gazdálkodási vetületeinek fejlesztése oktatási 
célra 1988-2018 (bizonyíték: http://miau.gau.hu/myx-free/ego/) 
A fentebb említett rendszerek tervezés, fejlesztése, tesztelés, üzemeltetetése, ill. a 
kapcsolódó vizualizációs kihívások kezelése is Pitlik László feladata volt. 

 


