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Kutatási infrastruktúrák működési szabályzata (Gamma Analcont Kft.) 
 

1. A Gamma Analcont Kft. hazai vagy külföldi felhasználók által e szabályzat által hozzáférhető kutatási 
infrastruktúra eszközei az alábbi táblázat szerint ismerhetőek meg: 

2. A kutatási infrastruktúrák üzemeltetését a Gamma Analcont Kft –ben dolgozó kinevezett kolléga 
végzi, nevét és elérhetőségét az alábbiakban közöljük: 

3. A kutatási infrastruktúrák működtetési tevékenységére a Gamma Analcont Kft. szokásos 
rendelkezések és szabályok érvényesek. A kutatási infrastruktúrák igénybe vétele csak jogszabályba 
nem ütköző alkalmazás esetén lehetséges. 

4. A kutatási infrastruktúrát igénybe venni szándékozó hazai illetve külföldi intézeti dolgozók, kutatók 
az 1-es pontban kijelölt felelős személyhez eljuttatott műszer felhasználási igénnyel 
kezdeményezhetik. Az igényt az ügyvezető igazgató véleményezi, és Ő dönt a felhasználási 
lehetőségről. Az eszközök igénybe vétele ezt követően a Gamma Analcont Kft kijelölt felelősén 
keresztül történik. 

5. A kutatási infrastruktúra igénybe vétele biztosított bármely hazai vagy külföldi felhasználó számára. 
A külső jogi, vagy természetes személlyel együttműködési vagy megbízási szerződés keretében 
írásban történik az igénybe vétel formai bonyolítása. Az igénybe vétel feltétele kidolgozott kutatási 
terv alapján történik. Az ettől való minden utólagos eltérést a vezetőkkel írásban egyeztetni 
szükséges. 
A felhasználási kérelmet a kijelölt kolléga adja át véleményeztetésre, melynek alapján ügyvezető 
dönt az igényelt vizsgálat végrehajtásának módjáról, ütemezéséről, illetve az ellentételezés 
mértékéről. 
A megrendelés visszaigazolását a titkárság végzi. 
A kutatási infrastruktóra működtetését általában a Gamma Analcont Kft munkatársa végzi. Ha a 
megrendelő részéről jelenlét indokolt az infrastruktúra használatakor, úgy ezt biztosítani kell. A 
külső képviselő a működésre vonatkozó szabályok betartásával vesz részt a munkában. 
A szabályok be nem tartása esetén a további munkavégzés nem lehetséges, melyről az ügyvezető 
értesíti a megrendelőt. 

6. Külső felhasználók számára a kutatási infrastruktúra használata non-profit módon történik. 
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