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A Wigner Fizikai Kutatóközpont 
„Nemlokális doboz emulátor” 
szolgáltatásának Felhasználói 

Szabályzata 
 

(AUP - Acceptable User Policy) 
 

v. 0.2 
 

1. A szabályzat célja  
1.1. 

A Felhasználói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Wigner Fizikai Kutatóközpont 
által üzemeltetett „Nemlokális Doboz Web API” szolgáltatásának használatát szabályozza a 
szolgáltatás használatát igénybe venni kívánó felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) 
számára.  

1.2. 
A „Nemlokális Doboz Web API” (a továbbiakban: Szolgáltatás) oktatási és kutatás-
fejlesztési célokra készült, kísérleti szolgáltatás.  

1.3. 
A Szabályzat célja, hogy a felhasználók számára a szolgáltatás használatát szabályozza.  

2. Értelmező rendelkezések  
A Szabályzat alkalmazásában:  

„Felhasználó” 
az a természetes személy, aki a szolgáltatás igénybe vételére érvényes regisztrációval 
rendelkezik.  

„Szolgáltatás” 
a Wigner Fizikai Kutatóközpont által biztosított, a https://api.nonlocalbox.wigner.hu végpont 
alatt, regisztráció után igénybe vehető REST WEB API szolgáltatás.  

„Szolgáltató” 
a Wigner Fizikai Kutatóközpont  

„Regisztráció” 
az a folyamat, melynek során a felhasználó a szolgáltatás jelen felhasználó feltételeit és az 
adatkezelés szabályait elfogadja, majd ezt követően megkapja a szolgáltatás technikai 
igénybe vételéhez szükséges API kulcsokat.  

https://api.nonlocalbox.wigner.hu/
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„API kulcs” 
a felhasználót azonosító és hitelesítő titkos karakterlánc.  

3. A szolgáltatás használata  
3.1. 

A felhasználók a szolgáltatást kizárólag kísérleti, és nyilvános kutatási célra, ingyenesen 
használhatják. A profitorientált és üzleti használat a regisztráció alapján tilos. Üzleti 
használat kizárólag a Szolgáltató külön, egyedi engedélyével lehetséges.  

3.2. 
A felhasználók a szolgáltatást saját felelősségükre használják. A szolgáltatás kísérleti jellegű. 
A szolgáltató nem vállal felelősséget sem a szolgáltatás működésének részleteivel, sem 
annak rendelkezésre állásával, sem a felhasználás következményeivel kapcsolatban.  

3.3. 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a tevékenységét naplózhatja. A szolgáltató 
a tevékenységnaplót kizárólag az IT biztonság fenntartása céljából használja, a felhasználó 
esetleges kutatási tevékenységének részleteit nem reprodukálja.  

3.4. 
A szolgáltatás nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre 
irányuló próbálkozásokra, kísérletekre:  

3.4.1. 
a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekményekre,  

3.4.2. 
profitorientált, üzleti tevékenységre,  

3.4.3. 
a szolgáltatásnak és a kapcsolódó infrastruktúra erőforrásainak rendeltetésszerű működését 
és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenységre,  

3.4.4. 
a szolgáltatás indokolatlanul, túlzott mértékben való igénybe vételére,  

3.4.5. 
a szolgáltatás olyan célra való használatára, amely az erőforrás/szolgáltatás eredeti céljától 
idegen.  

4. A felhasználók kötelességei  
4.1. 

A felhasználó köteles a Szabályzat megismerésére és betartására.  
4.2. 

A felhasználó - a szolgáltatás használatával készült tudományos eredmények ismertetésében 
- köteles a szolgáltatás dokumentációját a következő formában meghivatkozni: 
[HIVATKOZÁS BEÍRANDÓ].  
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4.3. 
A felhasználó köteles az API kulcsokat bizalmasan kezelni, és azokat harmadik félnek nem 
átadni. Ha a felhasználó a kulcsokat a felhasználás jellege miatt (pl. több szereplős humán 
vagy gépi kísérlet) további személyekkel osztja meg, ők nem minősülnek harmadik félnek, 
és tevékenységükért az API kulcsot regisztráló felhasználó a felelős. Amennyiben az API 
kulcs bármilyen okból, akár a Felhasználó szándéka ellenére (pl. adatlopás miatt) 
illetéktelen tudomására jut, ennek tényéről a Felhasználó a Szolgáltatót haladéktalanul 
értesíteni köteles.  

4.4. 
A Felhasználók kötelesek a szolgáltatót, illetve egymást a Szabályzat megsértése és az 
esetleges káresetek kiderítésében, valamint lehetőség szerint a bekövetkezett károk 
következményei felszámolásában, enyhítésében segíteni.  

5. A Szabályzat betartatása, a Szabályzat megsértésének 
szankcionálása  

5.1. 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a hozzáférést bármikor, egyoldalúan, akár 
indoklás nélkül is megszüntetheti. A hozzáférés megszüntetéséből eredő esetleges károkért a 
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.  

5.2. 
A felhasználó minden, a hozzá tartozó API kulccsal történt tevékenységért felelős.  

5.3. 
A felhasználók a polgári jog általános szabályai szerint felelnek minden általuk - a 
szolgáltatónak vagy harmadik félnek - okozott kárért.  

Budapest, 2022.02.23.  
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