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Fogalom meghatározások
A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás Üzletszabályzata és mellékletei, a GIRinfO Adatfeldolgozási
Szolgáltatási Szerződés és a GIRinfO Adatfeldolgozási Megbízási Szerződés alkalmazásában:
Adatgazda (korábban Adatbázis-kezelő): olyan az Info tv. szerinti adatkezelő, amely jogszabályi
felhatalmazás alapján közhitelű nyilvántartást vezet, vagy valamely közhitelű nyilvántartás jogszerű
hasznosításával publikus adatbázist üzemeltet.
Adatigénylő: a GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás ügyfele, aki a 2011. évi CXII. törvényaz
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info tv.) alapján - mint
Adatkezelő - a Szolgáltatás keretében biztosított adatokat jelen Üzletszabályzat előírásai alapján
kezeli. Az Adatigénylői csoport tagjait is Adatigénylőnek nevezzük.
Adatigénylői csoport: az Adatigénylők azon csoportja, akik az Adatfeldolgozási Szolgáltatási
Szerződést közvetlenül és együttesen aláírták.
Adatigénylői csoport Informatikai kapcsolattartója: az Adatigénylői csoport azon tagja, amely –az
Adatigénylői csoport tagjainak a GIRO Zrt-hez megküldött írásos meghatalmazása alapján- a GIRO Zrt.vel az informatikai kapcsolatot közvetlenül tartja.
Adatigénylői csoport Pénzügyi kapcsolattartója: az Adatigénylői csoport azon tagja, aki –az
Adatigénylői csoport tagjainak a GIRO Zrt-hez megküldött írásos meghatalmazása alapján– a GIRO Zrt.
által kiállított valamennyi esedékes számla ellenében, az Adatigénylői csoport valamennyi tagja
helyett és képviseletében, a fizetési kötelezettséget teljesíti, illetve a felmerülő pénzügyi kérdések
egyeztetése során a pénzügyi kapcsolatot közvetlenül tartja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik (Info tv.)
Alapoktatás: az Adatigénylő Felhasználóinak a Szolgáltatással, illetve annak felhasználásával
kapcsolatos alapismeretekre történő, GIRO Zrt. általi oktatása, a GIRO Zrt. oktatótermében, az új
Felhasználók számára megrendelt interaktív felhasználó környezet kialakítása alapján.
Aktiválás: a Rendszerhez biztosított hozzáférés és a jogosultságok beállítása felhasználói szinten.
Automata üzemmód: lásd Ügyfél saját kliense.
Elsőbbségi prioritás (Ügyfél saját kliensének paramétere): ezen paraméter alapján – melyet GIRO Zrt.
az Adatigénylő írásbeli kérésére állít be - a beküldött kérdésfájl kezelése az interaktív üzemmóddal
azonos, azaz a legmagasabb prioritást kapja.
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Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy (Info tv.) A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás
esetében az a személy, aki az Adatigénylővel vagy közreműködésével szerződést köt/kötött, és/vagy
adataihoz történő hozzáféréshez a szükséges írásbeli hozzájárulást megadta (ügyfélnyilatkozat);
valamint az a magánszemély, akiknek a közhitelű nyilvántartásokban lévő adataihoz történő
hozzáférést jogszabály teszi lehetővé.
Felhasználó: az Adatigénylő által a GIRinfO Felhasználói jogosultságkezelési adatlapon, a GIRO Zrt.-nek
bejelentett személy, az Adatigénylő munkatársa.
Interaktív (webes) üzemmód: azon üzemmód, mely a GIRinfO által fejlesztett (vékony) kliensprogram
alkalmazása esetén kerül alkalmazásra.
KEK KH: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
BM NYHÁT: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyette Államtitkársága
IM: Igazságügyi Minisztérium
Kérdésfájl: az Ügyfél saját kliensének alkalmazása esetén minden lekérdezés tranzakció kérdésfájlban
kerül továbbításra az Adatigénylőtől a GIRO Zrt. részére. A kérdésfájl egy vagy több lekérdezés
tranzakciót is tartalmazhat.
Kisebb hiba: egy Adatigénylőnél jelentkező kisebb problémák, lassulás, akadozás, de a Szolgáltatás
teljes funkcionalitása elérhető és létezik kerülő megoldás.
Közepes hiba: egy vagy néhány Adatigénylőknél jelentkező, a Szolgáltatás egyes funkcióinak teljes,
vagy időleges, de a használatot lehetetlenné tevő, négy órát meghaladó leállás. Kerülő megoldás
elérhető, alkalmazható.
Kritikus hiba: valamennyi vagy az Adatigénylők jelentős számát érintő egy órát meghaladó teljes körű
szolgáltatás kiesés. Kerülő megoldás nincs vagy nem alkalmazható
OCCR: A Microsec Zrt. által működtetett Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer, amin
keresztül on-line elérhető az OCCSz, a KIM szolgáltatása.
OCCSz: Az IM Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálata (Céginformációs Szolgálat).
Rendszer: a GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás igénybevételét támogató integrált informatikai
alkalmazás.
Személyes adat: a meghatározott adatbázisokból jogszerűen lekérdezhető, az Info tv. 3. § 2. pontja
által definiált, az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
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Szervezetkód/regisztrációs kód (XML automata szabványban "küldő azonosító"): az Adatigénylőt a
Rendszerben egyedi módon azonosító kód, melyet a GIRO Zrt. igényel minden potenciális
Adatigénylőnek a BM NYHÁT-tól, a GIRinfO Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt.
Szerződő Felek: a GIRO Zrt. és az Adatigénylők.
Szolgáltatáscsomag: jelenleg GIRinfO STANDARD és GIRinfO LITE szolgáltatáscsomag érhető el, az
Üzletszabályzatban, illetve annak mellékleteiben definiált módon.
Szolgáltatás elérhetősége: azok a napok, melyeken a Szolgáltatás – a GIRO Zrt. jogkörébe tartozó
feltétek biztosítása által - elérhető.
Szolgáltatás nyitva tartása: adott napon belül a Szolgáltatás GIRO Zrt. által biztosított elérhetőségnek
az időintervalluma.
Ügyfél saját kliense: az Adatigénylő a saját fejlesztésű kliensprogramját alkalmazza fájlos lekérdezések
Rendszerbe történő indítására.
Ügyfélszolgálat és Help Desk nyitva tartása: adott napon belül az Ügyfélszolgálat és a Help Desk
elérhetőségének időintervalluma.
Üzemmód: a lekérdezés tranzakciók előállításának, indításának, feldolgozásának, illetve a
választranzakciók előállításának és elküldésének módja. Két fajta üzemmód létezik: interaktív (web-es)
és automata (fájlos).
Üzemmód váltás: igénybevett üzemmód módosítása, ami lehet egyik üzemmódról áttérés másikra
vagy egy már meglévő üzemmód mellé másik üzemmód igénylése.
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