
Érvényes: 2020. 09. 05-től 

Különböző fogyatékossággal élő gyermekek integrálását segítő 
játszótéri termékcsalád kifejlesztése során beszerzett eszközök 

felhasználási szabályzata 

 

1. Általános rendelkezések 

a) A Különböző fogyatékossággal élő gyermekek integrálását segítő játszótéri termékcsalád 
kifejlesztése során beszerzett eszközök használatára Jelentkezési lap kitöltésével kell 
jelentkezni, melyet az ugyvezeto@acerkft.hu címre kell megküldeni.  

A Jelentkezési lap (1. sz. melléklet) kitöltésekor a Jelentkező az általa tervezett kísérleti 
munkáról részletes kísérleti tervet nyújt be az ACER Kft. részére. A tervet az ACER Kft. szakértői 
elbírálják és amennyiben a terv megvalósítható, és a szükséges kapacitás rendelkezésre áll, 
akkor jóváhagyják. Csak a szakmai szempontból jóváhagyott tervek szerint használhatók az 
eszközök. A használat aktuális díját minden esetben egyedi ajánlat alapján állapítják meg, 
tekintettel arra, hogy melyik készülék hány órás vagy hány napos használatáról van szó. 

b) A jóváhagyott tervek végrehajtásának idejében az ACER Kft. és a Jelentkező közösen állapodik 
meg. 

c) Az ACER Kft. telephelyén kizárólag az ACER Kft. által biztosított informatikai infrastruktúra és 
eszközök használhatóak és kizárólag a kutatási tervben definiált célok elérésére. Minden saját 
informatikai eszköz (mobiltelefon, számítógép, tablet stb.) alkalmazása az ACER Kft. üzemének 
területén tilos. 

 

2. Munkabiztonság 

a) A Jelentkező az ACER Kft. martonvásári üzemének területén köteles betartani az ACER Kft. 
összes munkabiztonsági előírását és köteles megtenni mindent a biztonságos munkavégzés 
érdekében. 

b) Az ACER Kft. a kísérletek megkezdése előtt tájékoztatja a Jelentkezőt az üzem biztonsági 
szabályairól. Ennek megismerését a Jelentkező aláírásával igazolja és vállalja a szabályok 
maradéktalan betartását. 

c) Az üzem berendezéseit kizárólag az ACER Kft. arra kiképzett szakemberei kezelhetik. A 
Jelentkező a kísérletek során jelen lehet, javaslatokat tehet, melyet az ACER Kft. kezelői a 
biztonságos munkavégzését figyelembe véve vesznek figyelembe. 

d) A Jelentkező a rendelkezésre bocsátott eszközöket csak és kizárólag a Jelentkező által 
benyújtott és az ACER Kft. által jóváhagyott célokra és módon használhatja, minden más 
felhasználás, illetve a jóváhagyott tervtől való eltérés szigorúan tilos. 

e) Biztonsági okból a Jelentkező az ACER Kft. üzemébe történő belépéskor, illetve az ACER Kft-be 
való tartózkodás során köteles személyi azonosításra alkalmas igazolványt magánál tartani, 
illetve ellenőrzéskor bemutatni. 

 

3. Titoktartás 

a) Az ACER Kft. és a Jelentkező kölcsönösen tiszteletben tartják egymás szellemi tulajdonát. 

mailto:ugyvezeto@acerkft.hu


b) A Jelentkező az ACER Kft. üzemébe való első belépéskor titoktartási nyilatkozatot ír alá. 

 

 

4. Adatkezelés 

a) A Jelentkező adatait kizárólag a jelentkezéssel összefüggésben a törvények által 
meghatározott módon és a GDPR szerint kezeljük. 

 

5. Felelősségvállalás 

a. A Jelentkező köteles minden általa okozott kárt megtéríteni az ACER Kft. részére. 

 

  



1. sz. melléklet 

Jelentkezési lap az ACER Kft. kutatás infrastruktúrájának használatához 

 

Minden mező kitöltendő! A tervezett kísérletet az ACER Kft. mérnökei a jelen Jelentkezési lap alapján 
bírálják el. A Jelentkezési lapon megadott információk a Jelentkező szellemi tulajdonát képezik. 

A jelentkező neve, munkahelye, beosztása: 
 
 
 

A jelentkező pályázatának neve (amennyiben releváns): 
 
 
 
 
 

A kísérlethez felhasználandó eszközök megnevezése 
 
 
 
 
 
 

A kísérlet részletes leírása (külön lapon folytatható): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szükséges kiegészítő berendezések: 
 
 
 

Az eredmények tervezett felhasználása: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kísérlet tervezett időpontja: 
 



 
 
 
 
 

 

 

Dátum: ………………………………………    Aláírás: …………………………………………………… 

 

 


