A Nukleáris Törvényszéki Analitikai Laboratórium szolgáltatásainak igénybevétele
A Nukleáris Törvényszéki Analitikai Laboratórium (a továbbiakban Laboratórium) az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) kutatói számára ingyenes hozzáférést biztosít a
rendelkezésre álló erőforrásokhoz és mérőberendezésekhez. A Laboratórium teljes
berendezésparkját és az ahhoz kapcsolódó tudásbázist – egymás között egyenlő és nyilvános
feltételekkel – külső felhasználók is használhatják. Külső felhasználók (más akadémiai
intézetek, egyetemek, ipari kutatóintézetek, egyéb bel- és külföldi intézmények) a
Laboratórium vezetőjénél jelezhetik mérési igényüket. Külső felhasználók a Laboratórium
eszközeit tudományos együttműködések keretében vagy térítéses szolgáltatásként vehetik
igénybe. Tudományos együttműködési projektek esetében a költségmegosztást tekintetében az
együttműködésre vonatkozó megállapodás, illetve az azt finanszírozó pályázati projekt
szabályai irányadók. Térítéses szolgáltatás esetében a külső felhasználó a mérések során
felmerülő költségek (pl. sugárforrás, hűtőközegek, referenciaanyagok, gázok, vegyszerek,
laboreszközök, stb.) mellett az igénybe vett berendezés, illetve labor általános rezsiköltségét
is köteles megtéríteni. Ezeket a költségeket – figyelembe véve a felhasználás jellegét és
időtartamát – a Laboratóriumot fenntartó szervezet (MTA EK) gazdasági apparátusa
határozza meg. A felszámított rezsiköltség valamennyi külső felhasználóra azonos módon és
mértékben vonatkozik. A mérések időbeosztása minden esetben egyedi megállapodás tárgya,
amely a Laboratórium kapcsolattartója és a berendezést használni kívánó kutató között jön
létre. A Laboratórium berendezései önállóan, felügyelet nélkül nem üzemeltethetők. A
mérések és a laboratóriumi munka a berendezéseket üzemeltető szakemberek jelenlétében és
segítségével végezhetők csak, a Laboratórium vezetőjével és az egyes berendezések
kapcsolattartóival történő előzetes egyeztetést követően.
Use of the service of the Nuclear Forensic Laboratory
Nuclear Forensic Laboratory (Laboratory in the followings) ensures free availability and use
for the scientists of Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research (MTA EK)
for the available resources and measuring instruments. The complete instrumentation and the
connecting knowledge of the Laboratory are available for the customers outside of MTA EK
with an equal base and open conditions. Customers outside of MTA EK (other institutes of
the Hungarian Academy of Sciences, universities, industrial research institutes, other
Hungarian and foreign institutions) can contact the head of the Laboratory with respect to
they request of use. Customers outside of MTA EK can use the instrumentations of the
Laboratory in the frame of scientific cooperation programs or on a financial contract basis. In
the case of scientific cooperation projects the splitting of the relevant costs is based on the
agreement of the cooperation or on the financial rules of the project. In the case of financially
based service the customer is obligated to pay not only the costs of the measurements (e.g.
irradiation source, cooling (liquid nitrogen), reference materials, gases, chemicals, laboratory
tools, etc.) but also other indirect (overhead) costs of the instrument or laboratory used. These
costs – taking into account the type of use and its time period – are determined by the
economical department of the operating organization (MTA EK). The indirect (overhead)
costs concern in the same way and extent to all customers outside of MTA EK. The timing of
the measurements is a subject in all cases of an individual agreement which is established
between the contact person of the Laboratory and the research fellow of the customer.
Independently operation of the Laboratory instruments without any control is not allowed.
Measurements and laboratory work are allowed with the control and help of the official
operators of the instruments only after discussion with the head of the Laboratory and the
suitable contacts of the instruments.

