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A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 
 
Szenátus által a Gazdasági Bizottság döntési hatáskörébe utalt feladatok 

 
A Neptun-support 2013. évi közbeszerzési eljárása 
              

Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály igazgató 
 

 
Dr. Szabó Mihály igazgató úr szóbeli kiegészítését követően a GB megtárgyalta az előterjesztést. A 
szóbeli kiegészítés, valamint a tárgyalás folyamán elhangzottak alapján: 
 
(1) a GB tudomásul vette, hogy: 

 Miután az MGR egyelőre nem kezeli a bankkártyás befizetéseket, ezért a Neptun bankkártyás 
fizetést kezelő moduljának megvételére, és a hallgatók gyűjtőszámlára történő befizetéséről a 
bankkártyás befizetésre való részbeni átállására leghamarabb 1 év múlva kerülhet sor. 

 A FIR2-höz nem került kifejlesztésre közvetlen Nexon interfész (míg korábban a FIR1-hez a 
BME ilyet fejlesztetett), ezért a FIR2-be történő dolgozói törzs bejelentésére egyelőre nincsen 
más lehetősége a BME-nek, mint a Neptun FIR moduljának használata.1 

 
(2) A GB úgy határozott, hogy: 

 A BME következő évi költségvetését is érintő, a Neptun support 1 éves időtartamra történő 
közbeszerzésére irányuló egyszerűsített eljárás kiírásához hozzájárul. A GB felkéri Dr. Szabó 
Mihály igazgató urat, hogy a közbeszerzési kiírásra beérkezett ajánlatokról, illetve a 
közbeszerzés eredményéről tájékoztassa a bizottságot. 

 A közbeszerzés lebonyolítása után, a KTH 2013-2014-2015 időszakra vonatkozó 
informatikai jellegű kiadásai, alap és extra kiadásokra megbontva, kerüljenek a GB elé, az 
előterjesztésben külön kiemelve, hogy a tervezett kiadásokból mekkora összeg kapcsolódik a 
Neptun rendszerhez. 

 
Budapest, 2012. szeptember 28. 
 
 Dr. Nagy Zoltánné sk 
 a Gazdasági Bizottság titkára 
 
Jóváhagyom: 
Dr. Farkas György sk 
egyetemi tanár 
a Gazdasági Bizottság elnöke 

                                                        
1 Fortuna Zoltán, költségvetési és kontrolling igazgató megjegyezte, hogy amikor arról kellett, illetve lehetett volna 
dönteni, hogy a Neptunból vagy az egyetem munkaügyi szoftveréből, a Nexonból (extra fejlesztések mellett) 
történjen meg a külső finanszírozás és a belső forráselosztás szempontjából is kritikus dolgozói törzs FIR2 felé 
történő jelentése, akkor a GB véleményét senki nem kérte ki, így a karok most kész helyzet elé lettek állítva. A 
jövőben problémák adódhatnak abból, hogy a belépők nem kerülnek be időben a FIR2-be, és „elveszhetnek” 
személyek a Nexon→Neptun, Neptun→FIR2 adatközlés során, a GMF és a KTH, illetve a KTH és az Oktatási 
Hivatal közötti kommunikációban. Ezek a hibák az egyirányú adatáramlás miatt, ráadásul nehezebben is tárhatók fel. 


