A Wigner FK Funkcionális Anyagok Laboratóriumának (FunMatLab)
hozzáférési és eredményhasznosítási szabályzata
Az alábbi szabályzat a FunMatLab közcélú használatára vonatkozik. A nem közcélú (ipari felhasználókra
jellemző), a megbízó által fizetett, titkos tartalmú használat feltételeit a jelen szabályzat keretein kívül,
a FunMatLab koordinátorával lehet letárgyalni.
A FunMatLab közcélú használatára vonatkozó javaslatot minden jóhiszemű kutató bármikor, bármely
országból benyújthat a FunMatLab weblapján található elektronikus űrlap kitöltésével. Az űrlapon a
javaslattevő megadja a FunMatLab használni kívánt létesítményeit, a javaslat tudományos indoklását,
valamint a javaslat műszaki részleteit. Különösen szívesen látjuk az olyan javaslatokat, amelyek a
FunMatLab több létesítményének egyszerre történő használatára irányulnak. A javaslat benyújtását
elektronikusan igazoljuk vissza.
Először a javaslat tudományos kiválóságát és megvalósíthatóságát vizsgáljuk meg. Amennyiben kétség
merülne fel a javaslat tudományos színvonalát illetően, független bírálókat vonunk be a folyamatba.
Előnyben részesítjük a páneurópai kutatási infrastruktúrák használatára történő felkészülést célzó
pályázatokat. Az ellenőrzések pozitív kimenetele esetén letárgyaljuk a pénzügyi, együttműködési és a
szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket. A FunMatLab támogatja létesítményeinek intelligens
módon történő, postázott mintákon alapuló, és – amennyiben lehetséges – a felhasználó által hazai
intézetéből vagy egyeteméről távvezérelt használatát.
A FunMatLab közcélú használatára tudományos együttműködés vagy térítéses szolgáltatás keretében
van mód. Tudományos együttműködési projektek esetén az együttműködésre és a költségmegosztásra
az együttműködési megállapodás vagy a finanszírozó projekt előírásai vonatkoznak. A térítéses
szolgáltatás eseti megállapodáson alapul, amelyet a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) azzal a
szervezettel köt, amelyhez a javaslattevő tartozik. A térítéses szolgáltatás tekintetében valamennyi
javaslattevőre azonos feltételek érvényesek. A felmerülő használati költséget a törvényileg
meghatározott rezsiköltséggel együtt mindkét esetben a Wigner FK Gazdasági Igazgatósága számítja ki
a használat jellegének és időtartamának figyelembevételével. Kérésre a különleges költségeket
(sugárforrások, hűtőanyagok, vegyszerek, hordozók és targetanyagok, stb.) tételesen bontott,
részletezett számlákkal igazoljuk.
A használat időbeli ütemezését a létesítményt üzemeltető kutatóval a FunMatLab koordinátorán
keresztül egyeztetjük.
A FunMatLab közcélú használatából származó kutatási eredmények publikálhatók, azokból keletkezhet
szellemi tulajdon (SZT), mint pl. szabadalom, know-how, stb., vagy pedig a feldolgozatlan nyers
adatokat és azok metaadatait egy három éves zárlati időszak leteltével a Wigner FK a CC-BY-4.0 licenc
alapján közzéteheti egy repozitóriumban bárki által azzal a feltétellel történő szabad újbóli
felhasználásra, hogy az adatok eredeti létrehozójának/létrehozóinak és a FunMatLabnak megfelelő
módon köszönetet nyilvánítanak. A javaslattevő alaposan megindokolt kérelmére a zárlati időszak
meghosszabbítható; a kérésről a Wigner FK erre jogosult képviselője dönt.
A FunMatLab közcélú használatából származó publikációkban a FunMatLabnak megfelelő módon
köszönetet kell mondani.
SZT vonatkozásában a Wigner FK szellemitulajdon-kezelési szabályzata alkalmazandó.

