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Varró Gergő kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív
hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Varró Gergő részletesen bemutatta a Kármán Tódor Kollégiumra (továbbiakban: KTK)
vonatkozó internet hálózatfejlesztési tervet. Ebben a befizetők száma alá van becsülve
biztonsági szempontok miatt, külön szerepelnek benne az őszi és tavaszi félévre, illetve a nyári
időszakra vonatkozó befizetések. Az internetszolgáltatás fenntartásával foglalkozó hallgatók
díjazását is egységesíteni kell egyetemi szinten. A Schönherz Zoltán Kollégium ebbe egyelőre
nem tartozik bele, ők másik cégen keresztül intézik az internet szolgáltatást. A KTK-nál
pluszban beletartozik a tervbe a Primogen FM Kft. szerelési munkálatainak díja is.
A szinti switch-ek lennének lecserélve első sorban. Az egész kollégium Wifi lefedettségének
kiépítése is szerepel a fejlesztési tervben, valamint szerverek fejlesztése és cseréje. A fejlesztési
tervet idő közben felül lehet vizsgálni, és bizonyos mértékben lehet rajta változtatni, ha szükség
van rá.
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Gulácsi Balázs: Esetleg szóba került, hogy emelve lesz az internetszolgáltatásért fizetendő díj?
Varró Gergő: A KTK-ban biztosan nem, mivel itt a legmagasabbak a díjak az egyetemi
kollégiumok között.
Német Roland: Mi ennek a tervnek a megvalósítási ütemezése?
Gulácsi Balázs: Az ütemezés megvan, az első évben a switch-ek lennének cserélve, a
másodikban a tárhely szerverek cseréje fog következni, végül pedig a harmadik évben a Wifi
hálózat kiépítése fog megvalósulni a terv szerint.
Varró Gergő megkérdezte, hogy a bemutatott javaslatnak megfelelően ki tudja támogatni a
Kármán Tódor Kollégiumra, 2016-2018. közötti időszakra vonatkozó internet hálózatfejlesztési
tervet?
A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az internetszolgáltatással foglalkozó
hallgatók jutalmazására, a 2015/2016. tanév tavaszi félévére vonatkozó bemutatott javaslatot?
A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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