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Az előterjesztés:  

Az Épületszerkezettani Tanszék akusztika laboratóriuma támogatása. 
 

 
Háttér, részletek:  

 

Az akusztika laboratórium az egyetemi ingatlanfelújítási program keretében – az ÉL 
csarnok átalakítása kapcsán – új helyre kellett költözzön. A több évre elhúzódó épít-
kezéssel járó bevételkiesés – az egyetem és a kar anyagi támogatása ellenére – 
igen jelentős terhet jelentett az Épületszerkezettani Tanszék számára. 

A tanszék júniusban összeállított egy programtervet, mely szerint a kar segítségével 
két-három év alatt egy önfenntartó labor alakulhatna ki, mely saját bevétel termelése 
mellett az oktatásban és kutatásban is használható lenne. 

 Egyszeri költségek 
A tervezet szerint a labor működésének elindítása az első hozzávetőleg másfél 
évben 5 MFt egyszeri beruházási költséggel jár (külsős mérések díja, építési 
munkák befejezése, akkreditáció). Mindezek támogatására javasoljuk, hogy a 
kar az Ingatlan Alap eljárási rendje szerint az igényelt költségeket biztosítsa. 
Az alap általános szabályának megfelelően az összeg 20%-a (1 MFt) önrész, 
60%-a (3 MFt) 3 év alatt évenkénti ütemezésben visszatérítendő támogatás, 
végül 20%-a (1 MFt) vissza nem térítendő támogatás. 

 Személyi költségek 
A labor újraindításának kulcsa a megfelelő személyi háttér biztosítása, melynek 
részeként a jelenleg is a laborba allokált munkatárs mellett szükséges egy új 
laborvezető szakember bevonása, akinek tudása, tapasztalata és elhivatottsága 
garanciát nyújt a munkatervben ismertetett oktatási, kutatási, és saját bevételi 
célok megvalósulására. Ennek támogatására javasoljuk, hogy a kar e két fő bé-
rének a program elfogadását követő 12 hónapban 100%-át (8 MFt), a követke-
ző 12 hónapban 50%-át (4 MFt) keretátadással támogassa. Az összeg 50%-a 
(6 MFt) 2 év türelmi idő után, 2 év alatt, évenkénti ütemezésben visszatérítendő 
támogatás, a maradék 50% vissza nem térítendő támogatás. 

A javasolt támogatások biztosításának a következő feltételei vannak, melyek bárme-
lyikének be nem tartása esetén a program további finanszírozása megszűnik, és az 
addigi támogatás összege visszatérítendő.1 

1. A fenti ütemezés betartása. 
2. A laboratórium akkreditálásának határideje a program beindulásától számított 

két év, de legkésőbb 2018. február 1. 
3. A laborba allokált két kutató munkatárs a doktori fokozatszerzési eljárást meg-

indítja legkésőbb 2018. február 1-ig. 
 
                                                        

1  Amennyiben a támogatás visszafizetésre egy adott évben nem nyújt fedezetet a tanszék saját 
bevétele, a hiányzó rész a tanszék költségvetési keretének terhére (annak max.5%-a erejéig) 
rendezhető – emellett meg kell vizsgálni, miképp lenne elkerülhető e helyzet megismétlődése. 
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Tekintettel arra, hogy a szabályváltozások miatt a felújítások megvalósítása a koráb-
biaknál nehézkesebbé vált, az Ingatlan Alap kiadásai elmaradnak a tervezettől, ezért 
a támogatás megítélése esetén sem várható, hogy a kar év végi maradványa a költ-
ségvetésben eredetileg tervezettnél kisebbre adódna. 

Határozati javaslat: 
A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Épületszerkezettani Tanszék akusztika laboratóri-
umának támogatására vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 
Felelősök: Molnár Csaba DLA dékán, Dr. Becker Gábor tanszékvezető 
 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 
 
 
 
Budapest, 2015. október 1. 
 
 
   
 Strommer László sk. 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 

 
 

 
 
 


