Az Envi-Tech Kft. „Aeroszol Laboratórium” Kutatási
Infrastruktúra (KI) igénybevételének szabályai
Az KI keretén belül az Envi-Tech Kft. az alábbi eszközöket és mérési
lehetőségeket működteti:
A) újfajta hordozható lézeres aeroszol-analizáló berendezés, amely
néhány másodperces mintavételezési idővel alkalmas az aeroszol
részecskék
számszerinti
és
tömegkoncentrációjának,
méreteloszlásának, optikai elnyelésének és törésmutatójának
egyidejű meghatározására – ily módón az aeroszol frakciók
eredetének és forrásának a kimutatására,
B) aeroszol laboratórium, amelyben lehetőség van optikai, lézeres
aerodinamikai és elektronikai mérések elvégzésére.
A fentiek alkalmazása a Kft. ügyvezetőjével való egyeztetés alapján
történik. Az igénybevételi javaslat indokoltságát és megvalósíthatóságát
a Kft. tagjai véleményezik, esetenként egy független bizottság dönt a
hozzáférési prioritásokról.
1. A KI nonprofit hozzáférést biztosít a mérőeszközökhöz és a
laboratórium berendezéseihez. Tekintettel a fentiek értékére, a
mérések csak szakképzett mérőszemélyzet igénybevételével
történhetnek, amelyet a KI jelöl ki.
2. A mérések során felmerülő segédanyagok árát, a technikai
segédszemélyzet időarányos bérköltségét, a kísérlet helyszíni
előkészítésének igazolt költségeit a felhasználónak kell fedeznie.
Gondatlanságból okozott rongálódás esetén a KI teljes körű
kártérítést igényelhet.
3. A KI nonprofit hozzáférést biztosít az általa kidolgozott egyes
méréstechnikai eljárásokhoz ezek átadása nélkül a felhasználó
számára. A kidolgozott technológiák a KI tulajdonát képezi. A
technológiai fejlesztésekhez fűződő szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogok tekintetében a 7/1978.(II.1.) MT. sz. rendelet
előírásai az irányadók. A méréstechnikai és technológiai
fejlesztések során létrejövő jogi oltalomban részesíthető szellemi
alkotások hasznosításának és nyilvánosságra hozásának a joga a
KI-it illeti.
4. A KI hozzáférést biztosít az általa üzemeltetett berendezésekhez,
eszközökhöz és technológiákhoz, amennyiben azok alkalmasak a
megfogalmazott feladatok elvégzéséhez. A hozzáférés feltétele,
hogy a KI kijelölt munkatársa az igénybevétel során jelen legyen és
mindketten betartsák a kapcsolódó munkavédelmi szabályokat,

amelyekből az igénylő jelenlévő képviselője előzőleg köteles
vizsgát tenni. Az oktatást és a vizsgáztatást a KI-ban dolgozó
kutatók végzik el. Az igénylő minden tevékenységet csak a KI által
kijelölt szakképzett személyzet felügyelete mellett végezhet,
előzetesen egyeztetve a feladat elvégzéséhez szükséges
lépéseket. A közös munka során felmerülő költségeket mindkét
esetben a felhasználónak kell fedeznie, beleértve:
- az oktatási költségeket,
- a technikai személyzet időarányos bérköltségét,
- a munka során felhasznált alap és segédanyagok piaci árát,
és az eszközök amortizációját,
- a kísérlet helyszíni előkészítésének igazolt költségeit,
- az esetleges új technológia kidolgozásának költségét.
5. A KI tevékenységére mindazon rendelkezések és szabályok
érvényesek, amelyek az Envi-Tech Kft. egészére vonatkoznak.

