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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. július 12-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

Szenátus által a Gazdasági Bizottság döntési hatáskörébe utalt feladatok 

 

 

1) A KTH 2013. évi tervezett IT beruházásainak bérleti formában történő lebonyolítása 

 

             Előterjesztő: Dr. Szabó Mihály igazgató 

 

Dr. Szabó Mihály igazgató úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy  

az előterjesztésben szereplő eszköz nélkülözhetetlen a KTH hallgatókkal összefüggő feladatainak 

ellátásához. Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben vázolt megoldás több évre átnyúló 

kötelezettségvállalást jelent, a folyamatok elindításához szükséges a Bizottság hozzájárulása.  

 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltak, a szóbeli kiegészítés, az ülésen elhangzottak 

alapján egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta meg: 

 

 

1. A GB támogatja, hogy a KTH a beszerezni tervezett: 

a) Gyors lemeztároló bővítése 

b) Neptun szerverpark fejlesztése 

c) Szerver memória (RAM) bővítés 

d) Mentőrendszer továbbfejlesztése 

 tételek esetében bérleti konstrukció keretében biztosítsa a szükséges eszközöket a 

2013-2015. időszakban. 

2. A GB támogatja, hogy az előző pontban jelzett konstrukcióváltás keretében a 

tárgyévben megtakarított összeg terhére a KTH beszerezheti a III. fejezet a)-b) 

pontjában nevesített tételeket, az ott nevesített összeghatárig. 

3. A konstrukcióváltás és az előző pontban foglalt túlköltés után fennmaradó 

maradványt a KTH köteles maradványként a 2014. évre átvinni. 

4. A GB tudomásul veszi, hogy a KTH megváltozott kisköltségvetését, a brazil hallgatók 

oktatása során felmerülő módosításokkal együtt, legkésőbb a III. negyedéves 

kontrolling jelentés keretében a Szenátus elé kell terjeszteni. 

5. A GB felkéri a KTH, a TIO és az OMIKK vezetőjét, hogy a 2014. évi költségvetés 

készítése során az informatikai célú fejlesztési igényeik, javaslataik kidolgozása során 

egyeztessenek. Kulcsszavak: másodlagos gépterem, alternatív hálózati (internet) 

kijáró, adat mentés és archiválás, virtualizáció, felhő. 
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6. A GB helyesnek tartja, hogy a KTH már most kidolgozta a hatáskörébe tartozó 

informatikai rendszerek 2014-2016. évi fejlesztési javaslatait. A javaslatok a jövőben 

egyfajta beszerzési max. limitet jelenthetnek, ugyanakkor erre az időszakra az 

egyetem – a KTH informatikai kiadásaira vonatkozóan - semmiféle előzetes 

kötelezettségvállalást nem tett. Ez alól kivételt jelentenek a bérleti konstrukció 

keretében beszerezni kívánt tételek. 

 

 

Budapest, 2013. július 12. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 


