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1. Csoportos megbízások
Milyen csoportos tranzakciótípusok érhetőek el a rendszerben?
A csoportos fizetési megbízások bankon belüli és bankon kívüli forint átutalási és beszedési
megbízásokat is jelentenek. Az Üzleti Terminálon az alábbi megbízások érhetőek el:




csoportos átutalások – bankon belüli és bankon kívüli forgalomban
csoportos beszedések – bankon belüli és bankon kívüli forgalomban
csoportos felhatalmazások – a csoportos beszedésekhez kapcsolódóan

A csoportos fizetési megbízások kezelése az alábbi lépéseket foglalja magában:






Felvitel (módosítás, törlés, visszaállítás és megtekintés)
Aláírás (jogosult személy a megbízást aláírja)
Kommunikáció
Felhatalmazások kezelése
Megbízások és felhatalmazások listázása

A csoportos fizetési megbízásokhoz az alábbi jelentések érhetőek el:
STATUS üzenet (ellenőrző jelentés): a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó üzenet
típus, melynek célja a csoportos (átutalási/beszedési) megbízás ellenőrzésének
visszaigazolása.
A
csoportos
ellenőrző
jelentések
megtekintésére
a
„Lekérdezések”/”Csoportos megbízások”/”Ellenőrző jelentések (STATUS)” menüpont alatt
van lehetőség.
DETSTA üzenet (beszámoló jelentés): a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó
üzenet típus, melynek célja a csoportos (átutalási/beszedési) megbízás tételeire a
partnerbankok által adott válaszok napi és összesítő (végső) kimutatása. A csoportos
beszámoló jelentések pedig a „Lekérdezések”/”Csoportos megbízások”/”Beszámoló
jelentések (DETSTA)” menüpont alól érhetőek el.
Napló fájlok: A csoportos tranzakciókhoz kapcsolódó eseményekről a „Lekérdezések”/
„Csoportos megbízások”/”Napló fájlok” menüpont alatt tud tájékozódni pl.: Az adatok
feldolgozása során előfordulhat (pl. importálás), hogy nem a kívánt formátumú, illetve
tartalmú csoportos üzenetek feldolgozása történik. Ilyen esetekben a program a hibákat
naplózza, hogy azzal is segítse a helyes adatok előkészítését.
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Honnan érhetőek el a csoportos megbízások és milyen műveletek hajthatóak végre?

A menüsor
ikonra, vagy a „Tranzakciók”/ „Csoportos tranzakciók” / „Csoportos fizetési
megbízások” menüpontra kattintva jeleneik meg a „Csoportos fizetési megbízások” ablak, ahol a
fülekre kattintva a csoportos átutalási megbízások és a csoportos beszedési megbízások között lehet
választani.
A megjelenő ablak felső blokkjában a kötegek, az alsó részben a tételek kezelésére van lehetőség. Az
alábbi műveletek érhetőek el:

Új köteg felviteléhez kattintson a felső blokk menüsoron található „Új köteg” ikonra.

A köteg rögzítését követően/a már rögzített tétel kiválasztását követően a tétel
felviteléhez kattintson az alsó blokk menüsoron található „Új tétel” ikonra.

A kiválasztott köteg fejléc adatainak megtekintéséhez kattintson a felső menüsor
„Megtekintés” ikonjára. Amennyiben a köteg egy adott tételére is kíváncsi, jelölje ki a tétel sorát, majd
kattintson az alsó blokk „Megtekintés” ikonra.

A kiválasztott köteg fejléc adatainak módosításához kattintson a felső menüsor
„Módosítás” ikonjára. Amennyiben a köteg egy adott tételét is módosítani szeretné, jelölje ki a tétel
sorát, majd kattintson az alsó blokk „Módosítás” ikonra. Az adatok módosítására mindaddig lehetőség
van, ameddig a csomagok bankba küldése meg nem történik. Az ablakban az állapotjelző ikon
módosítottra változik. A megtekintés során a „Kiegészítő adatok” fülön megjelenik a módosítást végző
felhasználó azonosítója és a módosítás időpontja.
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A kiválasztott köteg fejléc adatainak törléséhez kattintson a felső menüsor „Törlés”
ikonjára. Amennyiben a köteg egy /több adott tételét is törölni szeretné, jelölje ki a törölni kívánt
fej(ek)/tétel(ek) sorát az alábbi módokon, majd kattintson az alsó blokk „Törlés” ikonra:




ha egymás utáni fejekről/tételekről van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt fejet/tételt,
a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel
kattintson a törölni kívánt utolsó/első fejre/tételre.
ha egymás utáni fejről/tételről van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt fejet/tételt,
nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a
billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első törölni kívánt fejet/tételt
ha nem egymás utáni fejről/tételről van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a
Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a törölni kívánt fejeket/tételeket

A törölt fejléc/tétel adatainak visszaállítására is van lehetőség. Jelölje ki a visszaállítani
kívánt fejlécet/tételt és kattintson a kötegek vagy tételek blokk menüsorán található „Visszaállítás”
ikonra! Egyszerre több fejléc vagy tétel kijelölése is lehetséges:
 ha egymás utáni fejekről/tételekről van szó: jelölje ki az első/utolsó visszaállítani kívánt
fejet/tételt, a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az
egérrel kattintson a visszaállítani kívánt utolsó/első fejre/tételre
 ha egymás utáni fejről/tételről van szó: jelölje ki az első/utolsó visszaállítani kívánt fejet/tételt,
nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a
billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első visszaállítani kívánt
fejet/tételt
 ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a
Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a visszaállítani kívánt fejeket/tételeket
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A „Lista” ikonra kattintva lehetőség van a fejlécek, tételek adataival listát készíteni. A lista
exportálható későbbi felhasználásra több választható kiterjesztésben saját számítógépre, más
adathordozóra, vagy akár nyomtatható is.
A kattintást követően a legördülő menüből három lehetőség közül lehet választani:


„Rövid lista”: Rövid lista választása esetén lehetőség van időintervallum megadására.
Amennyiben az „Intervallum” ablakban a „-tól” és az „-ig” mezőkbe nem kerül érték, a listában
az összes fejléc meg fog jelenni. A dátum mezők előtti négyzetre kattintva ( ) az aznapi dátum
jelenik meg a mezőben. A mező végében található
gombra kattintva egy segédnaptár
jelenik meg, ahonnan könnyedén kiválasztható a kívánt dátum.



”Teljes lista”: Ebben az esetben is lehetőség van időintervallum megadására. A lista a
kiválasztott időszakra eső megbízások (fejléc, tételek) részletes adatait mutatja.



„Kijelölt sor”: A kijelölt sor fejléc és a hozzá tartozó tételek adatai kerülnek megjelenítésre.

A Csoportos fizetési megbízások ablakban láthatók a rendszer által nyilvántartott
megbízások addig, amíg az adott köteg végállapotba (könyvelt, törölt, visszautasított) nem kerül. A
végállapotba kerülés – például a végső beszámoló jelentés megérkezése – után az első belépés során
vagy az „Eszközök”/” Beállítások”/”Általános/1” fülön meghatározott időpontban a megbízások
átkerülnek az archívumba.
A csoportos átutalások és beszedések kezelése speciális jogosultsághoz kötött. A tételek
megtekintéséhez a számla jogosultság mellett külön jogosultság szükséges. Ha egy
felhasználó nem rendelkezik tétel joggal, akkor csak a megbízás fejeket éri el.
Az „Eszközök”/”Felhasználó beállítások”/ „Felhasználók kezelése” menüpontban van
lehetőség a jogosultságokon módosítani a „Felvitel” ikonra kattintva. A”Felhasználók –
Felvitel” ablakban a „Létező felhasználó módosítása” rádiógomb kiválasztását követően a
„Felhasználónév” mezőbe írja be, vagy a mező melletti ikonra kattintva megjelenő listából
válassza ki a módosítani kívánt felhasználót, majd a beállítások ellenőrzése után, kattintson
a „Felvitel” gombra. Ezt követően a „Számlák hozzárendelése” blokkban is kattintson a
„Felvitel” ikonra. A „Számlaszám” kiválasztását követően a „Tételek” blokkot a „Felhasználó
a Csoportos modulban lévő tranzakciók tételeit láthatja” jelölőnégyzet bejelölésével lehet
elérhetővé tenni az adott felhasználó számára.

A kötegek aláírásához viszont nem szükséges tétel joggal rendelkezni, ahhoz elég a modul,
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a számla és az aláírási jogosultság.
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3. Mik jelennek meg a listában? Hogyan módosíthatom a sorrendet? Mit jelentenek
a jelölések?
A blokkok listáinak sorrendjei az oszlopok fejlécére kattintva módosíthatóak a fejlécben választott
kategória alapján növekvő, illetve csökkenő sorrendben. A listák alján található „Sorbarendezve”
legördülő menüből is kiválaszthatja a sorba rendezési feltételt.

Amennyiben az oszlopok sorrendjén is szeretne módosítani (a lenti jelölőnégyzet a „Kötegek” és a
„Tételek” blokk beállításaira is vonatkozik), jelölje be az „Oszlopmozgatás engedélyezése”
jelölőnégyzetet, az egér segítségével jelölje ki az áthelyezni kívánt oszlopot, majd manuálisan helyezze
a megfelelő helyre.

A listákban megjelenítésre kerülő adatok köre szűkíthető, a „Táblázat oszlopainak kiválasztása”
gombra kattintva lehetősége van kiválasztani, mely adatok jelenjenek meg a „Kötegek” és a „Tételek”
blokkban.
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A megjelenő alakban az alábbiak beállítására van lehetősége:
A „Táblázat oszlopainak kiválasztása” feliratra kattintva kiválaszthatja, hogy a táblázatnak mely
oszlopai jelenjenek meg listanézetben. A megjelenő ablakban a listák közötti nyilak segítségével tudja
kezelni a „Kiválasztott mezők” (amelyek megjelennek a listában) elemeit.


Az „Alaphelyzet visszaállítása” gombra kattintva az összes elérhető adat meg fog jelenni.



A



A „Kiválasztott mezők” kijelölésénél a
nyilak segítségére lehetnek. A
„Választható mezők” oszlopba áthelyezett adatmezők nem fognak megjelenni az
ablakban.

nyilak segítségével helyezheti át a kijelölt mezőt.

Az „Ugrás a sorbarendezésben:” mezőbe szabadon beírhat keresőfeltételt. A mező kitöltése után
a rendszer automatikusan a feltételnek megfelelő első találathoz ugrik:

A „Részletes keresés és szűrés” feliratra kattintva megjelenő ablakban kereshet kötegei/tételei
között, vagy megadott feltételek alapján szűrheti azokat.
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A szűrés/keresés a választott funkció mellett található jelölőnégyzet bejelölésével lehetséges. Ezt
követően az ablak kitöltésre váró része aktívvá válik.

Amennyiben az adatait szűrni szeretné, jelölje be a „Szűrés” jelölőnégyzetet. A „Választható
mezők” listában található elemek kijelölésével lehet az érintett mezőket a listák melletti nyilak
segítségével kiválasztani. A választást követően a listák alatt megjelenő szabadszöveges mezőben
(a kiválasztott mező elnevezése jelenik meg a mező mellett) adhatja meg a szűrőfeltételt, illetve a
mező mellett található legördülő listából választhatja ki a kapcsolatot. A „Rendben” gombra
kattintva a listában már csak a szűrőfeltételeknek megfelelő adatait látja.
A gyakran használt szűrési műveletekről sablon is készíthető, amelynek segítségével leegyszerűsíti
a későbbi szűréseket. A „Sablon azonosító” legördülő menü a már rögzített sablonokat
tartalmazza. Amennyiben még nincsen rögzített sablonja, a lista üres. Amennyiben sablont
szeretne rögzíteni a „Mentés másként” mezőbe írja be a későbbi sablon azonosítót (maximum 10
karakter), majd írja be a szűrési feltételt (jelen esetben az „Aláíró/1”, melyet a „Választható mezők”
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listából választhat ki) és válassza ki a kapcsolatot a legördülő menüből. A rögzítés véglegesítéséhez
kattintson a „Mentés másként” mező mellett található

gombra.

A rögzítést követően, ha a „Sablon azonosító” jelölőnégyzetet is bejelöli, a rögzített szűrési feltételt
bármikor előhívhatja a „Sablon azonosító” legördülő menüből. A mező melletti ikonra (
kattintva tudja törölni a sablont.

)

Amennyiben keresni szeretne kötegei/tételei között, jelölje be a „Keresés” jelölőnégyzetet és a
„Bárhol előforduló szöveg” mezőben adja meg a keresőszavát. A „Keresés kezdete” mellett
található rádiógombok segítségével kiválaszthatja, hogy mely irányból indítsa a rendszer a
keresést.

13

A keresés befejezéséhez kattintson a „Rendben” gombra. A megjelenő listában az összes elemet
láthatja, a legelső kijelölt pedig az első találat. A további találatokra a billentyűzet „+” (következő)
/ „-” (előző) karakterére kattintva tud ugrani.
A szűrési és a keresési műveletek együttes alkalmazására is lehetőség van, ilyen esetben mind a
„Szűrés”, mind a „Keresés” jelölőnégyzeteket be kell jelölnie. Az adatok keresése ez esetben a
szűrés eredményében történik meg.
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2. Csoportos átutalási megbízás
Hogyan tudok csoportos átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz
szükségem?

2.1 Fejléc felvitel
A csoportos átutalási megbízások a „Tranzakciók”/”Csoportos tranzakciók”/”Csoportos fizetési
megbízások” menüpont alól, vagy a menüsor „Csoportos”
ikonra kattintva érhetőek el, ahol
a megjelenő ablakban a „Csoportos átutalási megbízások” fülön lehet kezelni a már rögzített
megbízásokat, illetve felvételezni az új tételeket.
A megjelenő ablakban két blokk látható, a felső részben a csoportos átutalási megbízás csomagok
fejléc részei, az alsó részben pedig a kijelölt kötegben található tételek jelennek meg.

A fejléc (továbbiakban fej) adatai az alábbiak:









státusz
kezdeményező számlaszáma
jogcím
aktív tételek száma
törölt tételek száma
aláíró/1
duplum kód
nyugtázás időpontja










üzenet sorszáma
kezdeményező neve
megbízás dátuma
aktív tételek összege
törölt tételek összege
aláíró/2
rögzítés ideje
import fájl neve
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A csoportos átutalási megbízások ablakban a tranzakciók előtt látható oszlop a megbízások
állapotáról adnak tájékoztatást („S”: a megbízás státusza, amely az időben előre haladva változó
értéket vehet fel):
fej: a tétel felvételezett, de nincs aláírva
fej: a tétel törölt állapotú
fej: a tétel módosított, de még nem aláírt
fej: a tétel aláírt és küldhető a bankba
fej: a tétel beolvasott (ha egy másik rendszerből helyesen került át)
fej: a tétel nyugtára vár (bankba beküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
fej: a tétel visszaigazolt (a köteg beérkezett a bankba)
fej: a tétel elfogadott (csoportos ellenőrző jelentés)
fej: a tétel teljesült (csoportos beszámoló jelentés)
fej: a tétel „hibás/vissza” állapotú (a bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni),
a tétel nem teljesült (napi és záró csoportos ellenőrző jelentés)
a tétel nem teljesült (csoportos beszámoló jelentés)
fej: elutasított (csoportos ellenőrző jelentés)
fej: elutasított (napi csoportos beszámoló jelentés)
fej: nyitott (napi csoportos beszámoló jelentés)
fej: zárt (záró csoportos beszámoló jelentés)
a tétel zárt (záró csoportos beszámoló jelentés, ha nincs válasz)
fej: a fogadó bank által elutasított (záró csoportos beszámoló jelentés), a tétel zárt,
elutasított fedezethiány miatt (záró csoportos beszámoló jelentés)
fej: a tétel nyitott, elutasított fedezethiány miatt (napi csoportos beszámoló jelentés)
fej: törölt, nem visszaállítható (a köteg visszahívása sikeres BusinessID-ról/a köteg
BusinessID alkalmazáson visszautasításra került)

„L”: a megbízás helyére utal,
lokális
ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható)
közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van)

Az ablak alsó részében a csoportos átutalási megbízás tétel adatai látszódnak, melyek az alábbiak:








státusz
összeg
jogosult számlaszáma
jogosult neve
aláíró/1
számlatulajdonos neve
hibakód









tétel sorszáma
megbízás dátuma
jogosult azonosító
ügyfél címe
aláíró/2
közlemény
teljesülés/elutasítás dátuma
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A csoportos átutalási megbízás felviteléhez kattintson az
ikonra, vagy nyomja meg az
„Insert”gombot a billentyűzeten. A megjelenő ablak két fület tartalmaz:



„Alapadatok” – a felvételező tölti ki
„Kiegészítő adatok” – a rendszer automatikusan tölti ki

Az „Alapadatok” fülön a következő adatok megadására van lehetőség (a kötelezően kitöltendő mezők
piros háttérrel kerültek kiemelésre):


„Üzenet sorszáma”: A program automatikusan tölti ki, formátuma ÉÉÉÉ.HH.NN-TTSS, ahol az
ÉÉÉÉ.HH.NN a dátum, TT a terminál száma, SS pedig a napon belüli sorszám.



„Kezdeményező neve”: A mező melletti ikonra (
) kattintva a „Törzsadatok”/
„Számlaszámok” menüpont alatt elérhető „Saját számlák” közül lehet választani.
„Számlaszáma”: A terhelendő számlaszám, amely a „Kezdeményező neve” mező kitöltése
után automatikusan betöltődik.
„Azonosító”: A csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó cégazonosító, amely lehet az
adószámból képzett azonosító, EAN kód, vagy egyéb kód. A „Kezdeményező neve” mező
kitöltése után automatikusan betöltődik.
„Megbízás dátuma”: A megbízás(ok) terhelésének dátuma. A rendszerdátumnál, illetőleg
banki oldalon a banki könyvelés napnál korábbi dátum nem adható meg. A mező előtt lévő






jelölőnégyzet ( ) bejelölésével az aznapi dátum töltődik be. A
gombra kattintva egy
segédnaptár jelenik meg, amelynek segítségével könnyedén kiválasztható a kívánt dátum.


„Jogcím”: A megbízások jogcíme. A mező melletti ikonra (
) kattintva előhívhatóak a
„Törzsadatok”/”Csoportos fizetési megbízások egyéb adatai”/”Jogcímek” alatt elérhető
17

lehetséges jogcímek. Amennyiben nem találja a kívánt értéket, lehetősége van a már említett
menüpont alatt, vagy a „Lehetséges…” lista „Karbantart” gombra kattintva betölteni az
összes jogcímet, ahol keresheti, listázhatja, sorba rendezheti, szűrheti az adott
értéket/értékeket.





„Közlemény”: A mezők mellett az ikonokra (
) kattintva előhívhatóak a
„Törzsadatok”/„Közlemények” menüpont alatt elérhető, már rögzített közlemények, illetve a
billentyűzet segítségével egyéni szöveg is megadható. Amennyiben a megbízás felvétele alatt
egyúttal közleményt is szeretne rögzíteni, vagy módosítani a már meglévőt, az ikonra
kattintást követően megjelenő „Lehetséges…” ablakban a „Karbantart” gombra kattintva
közvetlenül is tudja kezelni a közleményeit. A „Standard közlemények” ablakban
megtekintheti, törölheti, módosíthatja, listázhatja már meglévő közleményeit, illetve a
„Felvitel” ikonra kattintva rögzíthet új közleményt. A „Vissza” ikonra kattintva térhet vissza a
„Lehetséges…” listához, ahonnan már az újonnan felvett, vagy módosított közleményeit
töltheti be.
„Aktív tételek száma”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.
„Aktív tételek összege”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.

A megbízás fej adatainak rögzítéséhez kattintson a
szeretné rögzíteni az adatokat, zárja be az ablakot, vagy kattintson a

gombra! Amennyiben mégsem
gombra!

A rögzítést követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

Amennyiben azonnal szeretné megkezdeni a tételek adatainak felvitelét, kattintson az „Igen” gombra
és akkor a „Csoportos átutalási megbízás – Tétel – Felvitel” ablak automatikusan megjelenik. Az ablak
bezárásához kattintson a „Nem” gombra!
A rögzítést követően a „Kiegészítő adatok” fülön található mezők automatikusan kitöltődnek,
tartalmuk a köteg állapota szerint változik. A megbízás kijelölését követően a „Megtekintés” ikonra
kattintva nézheti meg az adatokat.
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A „Kiegészítő adatok” fülön az alábbiakról tájékozódhat:










„Csomag”: A bankba küldött csomag rendszer által generált neve, melynek formátuma a
következő: Pl. CS_02086BEMUTATO_001C8T01.121.
„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.
„Felvételező”: A csomag fejet felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja automatikusan
betöltődik.
„Módosító”: A csomag fejet módosító azonosítója és a módosítás időpontja automatikusan
betöltődik.
„Aláíró 1” & „Aláíró 2”: A megbízások kizárólag aláírtan küldhetőek a bankba. Aláíráskor a
mezőbe automatikusan betöltődik a megbízást aláíró azonosítója és az aláírás időpontja.
„Állapot”: A csomag állapotát tünteti fel a rendszer.
„Helye”: A megbízás helye, amely lehet a BT, a BusinessID vagy Ismeretlen.
„Hiba oka”: Ha az „Állapot” mezőben a fejléc „hibás/vissza” állapotú, a hiba, illetve a
visszautasítás okáról ebben a mezőben lehet tájékozódni.
„Import fájl neve”: A megbízás import fájl neve jelenik meg a mezőben.
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2.2 Tétel felvitel
A „Csoportos átutalási megbízások” ablakban új tétel felviteléhez kattintson az ablak alsó „Kötegek”
blokkjában található

ikonra, vagy nyomja meg a billentyűzeten az „Instert” gombot!

A megjelenő ablakban két fül található:



„Alapadatok”
„Kiegészítő adatok”

Az „Alapadatok” fülön az alábbi adatok találhatóak (a kötelezően kitöltendő mezők piros háttérrel
kerültek kiemelésre):


„Üzenet sorszáma”: A program automatikusan tölti ki, formátuma ÉÉÉÉ.HH.NN-TTSS, ahol az
20

ÉÉÉÉ.HH.NN a dátum, TT a terminál száma, SS pedig a napon belüli sorszám.




„Jogosult neve”: A mező melletti ikonra (
) kattintva a megjelenő „Lehetséges…” listából
választhat („Törzsadatok”/ „Partnerek Forint tranzakciókhoz” almenüpontban) az előre
rögzített partnerek közül. A
gombbal a rögzített adatok módosíthatók, vagy
felvihető új adat, ha még nem szerepel a listában.
„Számlatulajdonos neve”: Ha a „Jogosult neve” mezőnél a mező melletti ikonra kattintva (
Amennyiben a jogosult neve nem egyezik meg a számlatulajdonos nevével, akkor a partner
adatokat úgy kell rögzíteni, hogy a „Számlatulajdonos neve(1)” mezőbe a jogosult nevét,
mint a csoportos átutalási megbízás jogosultját, a „Neve(2)” mezőbe pedig a
számlatulajdonos nevét, mint csoportos átutalási megbízás számlatulajdonosát kell
megadni. A számlaszám ebben az esetben a „Neve(2)” mezőben megadott csoportos
átutalási megbízás számlatulajdonos számlaszáma.

A csoportos átutalási megbízás „Ügyfél cím” oszlopba a „Partner számlaszámok” „Címe”
mezőben megadott érték kerül, amely a csoportos átutalási megbízás jogosultjának címe,
azaz a „Partner számlaszámok” „Számlatulajdonos neve(1)” mezőben levő partner címe.
A csoportos átutalási megbízás „Jogosult azonosító” mezőbe a „Partner számlaszámok”
„Belső azonosító” mezőben megadott érték kerül.

) a megjelenő listából megtörtént a jogosult kiválasztás, az érték automatikusan
betöltődik.


„Számlaszáma”: Ha a „Jogosult neve” mezőnél a mező melletti ikonra kattintva (
)
megtörtént a jogosult kiválasztása, az érték automatikusan betöltődik. Egyéb esetben
lehetőség van a billentyűzet segítségével a formai követelményeknek megfelelően szabadon
kitölteni a mezőt. Ha nem helyes a beírt érték, a mező háttere piros marad és a felvitel nem
lehetséges (a „Felvitel” gomb nem aktiválódik).



„Jogosult azonosító”: Ha a „Jogosult neve” mezőnél a mező melletti ikonra kattintva (
gombbal megtörtént a jogosult kiválasztása, az érték automatikusan betöltődik.
„Közlemény”: A jogosultnak, illetve számlatulajdonosnak szóló közlemény a billentyűzet



)

segítségével szabadon megadható, vagy a lehetőség van a mező melletti ikonra (
)
kattintva a már rögzített („Törzsadatok”/„Közlemények”) közlemények betöltésére is. A
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megadott közlemény első 18 karaktere kerül megjelenítésre a jogosultnál. A mező kitöltése
nem kötelező.
„Összeg”: Az átutalás összege, melynek kiszámításához a mező melletti ikonra kattintva
megjelenő segédszámológépet is igénybe veheti.
„Megbízás dátuma”: inaktív mező

Az adatok felviteléhez kattintson a
szeretne rögzíteni, kattintson a
zárja be az ablakot, vagy nyomja meg a

gombra, vagy amennyiben további tételeket
gombra! Ha mégsem szeretné az adatokat felvinni,
gombot!
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3. Csoportos beszedési megbízás
Hogyan tudok csoportos beszedési megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz
szükségem?
A csoportos beszedési megbízások a „Tranzakciók”/”Csoportos tranzakciók”/”Csoportos beszedési
megbízások” menüpont alól, vagy a menüsor „Csoportos”
ikonra kattintva érhetőek el, ahol
a megjelenő ablakban a „Csoportos beszedési megbízások” fülön lehet kezelni a már rögzített
megbízásokat, illetve felvételezni az új tételeket.
A megjelenő ablakban két blokk látható, a felső részben a csoportos beszedési megbízás csomagok
fejléc részei, az alsó részben pedig a kijelölt kötegben található tételek jelennek meg.
A fejléc (továbbiakban fej) adatai az alábbiak:









státusz
kezdeményező számlaszáma
jogcím
aktív tételek száma
törölt tételek száma
aláíró/1
duplum kód
nyugtázás időpontja










üzenet sorszáma
kezdeményező neve
megbízás dátuma
aktív tételek összege
törölt tételek összege
aláíró/2
rögzítés ideje
import fájl neve

A csoportos beszedési megbízások ablakban a tranzakciók előtt látható oszlop a megbízások
állapotáról adnak tájékoztatást („S”: a megbízás státusza, amely az időben előre haladva változó
értéket vehet fel):
fej: a tétel felvételezett, de nincs aláírva
fej: a tétel törölt állapotú
fej: a tétel módosított, de még nem aláírt
fej: a tétel aláírt és küldhető a bankba
fej: a tétel beolvasott (ha egy másik rendszerből helyesen került át)
fej: a tétel nyugtára vár (bankba beküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
fej: a tétel visszaigazolt (a köteg beérkezett a bankba)
fej: a tétel elfogadott (csoportos ellenőrző jelentés)
fej: a tétel teljesült (csoportos beszámoló jelentés)
fej: a tétel „hibás/vissza” állapotú (a bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni),
a tétel nem teljesült (napi és záró csoportos ellenőrző jelentés)
a tétel nem teljesült (csoportos beszámoló jelentés)
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fej: elutasított (csoportos ellenőrző jelentés)
fej: elutasított (napi csoportos beszámoló jelentés)
fej: nyitott (napi csoportos beszámoló jelentés)
fej: zárt (záró csoportos beszámoló jelentés),
a tétel zárt (záró csoportos beszámoló jelentés, ha nincs válasz)
fej: a fogadó bank által elutasított (záró csoportos beszámoló jelentés), a tétel zárt,
elutasított fedezethiány miatt (záró csoportos beszámoló jelentés)
fej: a tétel nyitott, elutasított fedezethiány miatt (napi csoportos beszámoló jelentés)
fej: törölt, nem visszaállítható (a köteg visszahívása sikeres BusinessID-ról/a köteg
BusinessID alkalmazáson visszautasításra került)

„L”: a megbízás helyére utal,
lokális
ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható)
közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van).

Az ablak alsó részében a csoportos beszedési megbízás tétel adatai látszódnak, melyek az alábbiak:








státusz
összeg
terhelendő számlaszáma
terhelendő azonosító
aláíró/1
számlatulajdonos neve
hibakód









tétel sorszáma
terhelés dátuma
terhelendő neve
ügyfél címe
aláíró/2
közlemény
teljesülés/elutasítás dátuma
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3.1 Fejléc felvitel
A csoportos beszedési megbízás felviteléhez kattintson az
ikonra, vagy nyomja meg az
„Insert”gombot a billentyűzeten. A megjelenő ablak két fület tartalmaz:



„Alapadatok” – a felvételező tölti ki
„Kiegészítő adatok” – a rendszer automatikusan tölti ki

Az „Alapadatok” fülön a következő adatok megadására van lehetőség (a kötelezően kitöltendő mezők
piros háttérrel kerültek kiemelésre):


„Üzenet sorszáma”: A program automatikusan tölti ki, formátuma ÉÉÉÉ.HH.NN-TTSS, ahol az
ÉÉÉÉ.HH.NN a dátum, TT a terminál száma, SS pedig a napon belüli sorszám.



„Kezdeményező neve”: A mező melletti ikonra (
) kattintva a „Törzsadatok”/
„Számlaszámok” menüpont alatt elérhető „Saját számlák” közül lehet választani.
„Számlaszáma”: A terhelendő számlaszám, amely a „Kezdeményező neve” mező kitöltése
után automatikusan betöltődik.
„Azonosító”: A csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó cégazonosító, amely lehet az
adószámból képzett azonosító, EAN kód, vagy egyéb kód. A „Kezdeményező neve” mező
kitöltése után automatikusan betöltődik.
„Megbízás dátuma”: A megbízás(ok) terhelésének dátuma. A rendszerdátumnál, illetőleg
banki oldalon a banki könyvelés napnál korábbi dátum nem adható meg. A mező előtt lévő
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jelölőnégyzet ( ) bejelölésével az aznapi dátum töltődik be. A
gombra kattintva egy
segédnaptár jelenik meg, amelynek segítségével könnyedén kiválasztható a kívánt dátum.


„Jogcím”: A megbízások jogcíme. A mező melletti ikonra (
) kattintva előhívhatóak a
„Törzsadatok”/ „Csoportos fizetési megbízások egyéb adatai”/ „Jogcímek” alatt elérhető
lehetséges jogcímek. Amennyiben nem találja a kívánt értéket, lehetősége van a már említett
menüpont alatt, vagy a „Lehetséges…” lista „Karbantart” gombra kattintva betölteni az
összes jogcímet, ahol keresheti, listázhatja, sorba rendezheti, szűrheti az adott
értéket/értékeket.



„Közlemény”: A mezők mellett az ikonokra (
) kattintva előhívhatóak a „Törzsadatok”/
„Közlemények ” menüpont alatt elérhető, már rögzített közlemények, illetve a billentyűzet
segítségével egyéni szöveg is megadható. Amennyiben a megbízás felvétele alatt egyúttal
közleményt is szeretne rögzíteni, vagy módosítani a már meglévőt, az ikonra kattintást
követően megjelenő „Lehetséges…” ablakban a „Karbantart” gombra kattintva közvetlenül is
tudja kezelni a közleményeit. A „Standard közlemények” ablakban megtekintheti, törölheti,
módosíthatja, listázhatja már meglévő közleményeit, illetve a „Felvitel” ikonra kattintva
rögzíthet új közleményt. A „Vissza” ikonra kattintva térhet vissza a „Lehetséges…” listához,
ahonnan már az újonnan felvett, vagy módosított közleményeit töltheti be.
„Aktív tételek száma”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.
„Aktív tételek összege”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.




A megbízás fej adatainak rögzítéséhez kattintson a
szeretné rögzíteni az adatokat, zárja be az ablakot, vagy kattintson a

gombra! Amennyiben mégsem
gombra!

A rögzítést követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

Amennyiben azonnal szeretné megkezdeni a tételek adatainak felvitelét, kattintson az „Igen” gombra
és akkor a „Csoportos beszedési megbízás – Tétel – Felvitel” ablak automatikusan megjelenik. Az ablak
bezárásához kattintson a „Nem” gombra!

A rögzítést követően a „Kiegészítő adatok” fülön található mezők automatikusan kitöltődnek,
tartalmuk a köteg állapota szerint változik. A megbízás kijelölését követően a „Megtekintés” ikonra
kattintva nézheti meg az adatokat.
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A „Kiegészítő adatok” fülön az alábbiakról tájékozódhat:










„Csomag”: A bankba küldött csomag rendszer által generált neve, melynek formátuma a
következő: Pl. CS_02086BEMUTATO_001C8T01.121.
„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.
„Felvételező”: A csomag fejet felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja automatikusan
betöltődik.
„Módosító”: A csomag fejet módosító azonosítója és a módosítás időpontja automatikusan
betöltődik.
„Aláíró 1” & „Aláíró 2”: A megbízások kizárólag aláírtan küldhetőek a bankba. Aláíráskor a
mezőbe automatikusan betöltődik a megbízást aláíró azonosítója és az aláírás időpontja.
„Állapot”: A csomag állapotát tünteti fel a rendszer.
„Helye”: A megbízás helye, amely lehet a BT, a BusinessID vagy Ismeretlen.
„Hiba oka”: Ha az „Állapot” mezőben a fejléc „hibás/vissza” állapotú, a hiba, illetve a
visszautasítás okáról ebben a mezőben lehet tájékozódni.
„Import fájl neve”: A megbízás import fájl neve jelenik meg a mezőben.

27

3.2 Tétel felvitel
A „Csoportos átutalási megbízások” ablakban új tétel felviteléhez kattintson az ablak alsó „Kötegek”
blokkjában található

ikonra, vagy nyomja meg a billentyűzeten az „Instert” gombot!

A megjelenő ablakban két fül található:



„Alapadatok”
„Kiegészítő adatok”

Az „Alapadatok” fülön az alábbi adatok találhatóak (a kötelező mezők piros háttérrel kerültek
kiemelésre):


„Üzenet sorszáma”: A program automatikusan tölti ki, formátuma ÉÉÉÉ.HH.NN-TTSS, ahol az
ÉÉÉÉ.HH.NN a dátum, TT a terminál száma, SS pedig a napon belüli sorszám.
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„Terhelendő neve”: A mező melletti ikonra (
) kattintva kiválasztható a megjelenő
„Lehetséges…” listából („Törzsadatok”/„Partnerek Forint tranzakciókhoz”) az előre rögzített
ügyfél. A
gombra kattintva a rögzített adatok módosítására, vagy új adat
felvitelére is lehetőség van.

Amennyiben a terhelendő neve nem egyezik meg a számlatulajdonos nevével, akkor a
partner adatokat úgy kell rögzíteni, hogy a „Számlatulajdonos neve(1)” mezőbe a
terhelendő nevét, mint a csoportos beszedési megbízás terhelendőt, a „Neve(2)” mezőbe
pedig a számlatulajdonos nevét, mint csoportos beszedési megbízás számlatulajdonosát
(kötelezettet) kell megadni. A számlaszám ebben az esetben a „Neve(2)” mezőben
megadott csoportos beszedési megbízás számlatulajdonos számlaszáma.

A csoportos beszedési megbízás „Ügyfél cím” oszlopba a „Partner számlaszámok” „Címe”
mezőben megadott érték kerül, amely a csoportos beszedési megbízás terhelendőjének
címe, azaz a „Partner számlaszámok” „Számlatulajdonos neve(1)” mezőben levő partner
címe.
A csoportos beszedési megbízás „Jogosult azonosító” mezőbe a „Partner számlaszámok”
„Belső azonosító” mezőben megadott érték kerül.


„Számlatulajdonos neve”: Ha a „Terhelendő neve” mezőnél a mező melletti ikonra kattintva
(



) a megjelenő listából megtörtént a kiválasztás, az érték automatikusan betöltődik.



„Számlaszáma”: Ha a „Terhelendő neve” mezőnél a mező melletti ikonra kattintva (
)
megtörtént a kiválasztás, az érték automatikusan betöltődik. Egyéb esetben lehetőség van a
billentyűzet segítségével a formai követelményeknek megfelelően szabadon kitölteni a
mezőt. Ha nem helyes a beírt érték, a mező háttere piros marad és a felvitel nem lehetséges
(a „Felvitel” gomb nem aktiválódik).
„Terhelendő azonosító”: Ha a „Terhelendő neve” mezőnél a mező melletti ikonra kattintva (



) gombbal megtörtént a kiválasztás, az érték automatikusan betöltődik.
„Közlemény”: A jogosultnak, illetve számlatulajdonosnak szóló közlemény a billentyűzet
segítségével szabadon megadható, vagy a lehetőség van a mező melletti ikonra (
)
kattintva a már rögzített („Törzsadatok”/„Közlemények”) közlemények betöltésére is. A
megadott közlemény első 18 karaktere kerül megjelenítésre a jogosultnál. A mező kitöltése
nem kötelező.
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„Összeg”: Az átutalás összege, melynek kiszámításához a mező melletti ikonra kattintva
megjelenő segédszámológépet is igénybe veheti.
„Megbízás dátuma”: inaktív mező

Az adatok felviteléhez kattintson a
szeretne rögzíteni, kattintson a
zárja be az ablakot, vagy nyomja meg a

gombra, vagy amennyiben további tételeket
gombra! Ha mégsem szeretné az adatokat felvinni,
gombot!
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4. Csoportos felhatalmazás
Honnan érem el a csoportos felhatalmazásokat? Milyen műveletek végrehajtására
van lehetőségem?

4.1 Csoportos felhatalmazások
A csoportos felhatalmazások a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódnak. A felhatalmazás
üzenetekből kapott információ alapján tájékozódhat, hogy mely ügyfele hatalmazta fel, hogy ellene a
csoportos beszedési megbízás beadható legyen. A beérkezett felhatalmazások (FELHKI üzenet)
elfogadását (végrehajtását, végrehajthatóságát) több válaszüzenetben is nyomon lehet követni. A
csoportos felhatalmazásokra (FELHKI – *.113) küldött válaszüzenetekre (FELHAP – *.114) a bank
visszaigazolást (FELHNA – *.115) küld, amelynek adatai beírásra kerülnek a felhatalmazás
válaszüzenetekbe.
A csoportos felhatalmazások
menüpontból érhetőek el.

a

„Tranzakciók”/„Csoportos

tranzakciók”/„Felhatalmazások”

A kattintást követően megjelentő ablak két részre tagolódik:
Bal oldal: ebben a blokkban találhatók a felhatalmazás csomagok (kötegek), melyek tovább nyithatók
bankok szerinti csoportokra
Jobb oldal: Az ablakrész felső része az aktuális (bal oldalon kiválasztott) felhatalmazás köteg fej, illetve
az aktuális (bal oldalon kiválasztott) bank szerinti alcsoport fej információit tartalmazza. Az ablakrész
alsó része az adott bankhoz tartozó, egyedi felhatalmazásokat (tételeket) tartalmazza.
Az ablakban felső részében láthatók a csoportos felhatalmazás fej adatai:



üzenet
üzenet sorszáma




azonosító (szolgáltató azonosítója)
fogadó fájl
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idő (üzenet készítésének ideje)





alcsoportok száma (ahány különböző
banktól érkezett felhatalmazás)
indító bank

összes tétel (üzenet összes

felhatalmazása)
 felhatalmazások száma
Az ablakban alsó részében láthatók a csoportos felhatalmazás tétel adatai:








válasz
jelleg
fogyasztó azonosító
kötelezett neve
érvényesség vége
értékhatár
fogyasztó címe









tétel sorszáma
szolgáltató azonosító
kötelezett fizetési számla száma
érvényesség kezdet
felhatalmazás kelte
fogyasztó neve
közlemény

A kiválasztott felhatalmazás köteg adatai a „FELHKI export” gombra kattintva exportálhatóak, illetve a
„Listázás” gomb megnyomásával listázhatóak.

A felhatalmazások exportálása lehetővé teszi, hogy saját feldolgozó rendszerébe dolgozza fel, majd
válaszolja meg a felhatalmazásokat. A művelet elvégzéséhez kattintson a

gombra.

Az exportálás megkezdése előtt a program rákérdez, hogy csak az adott köteg kijelölt alcsoportját
kívánja-e exportálni, vagy az alcsoportot tartalmazó köteg teljes tartalmát is:

Amennyiben a „Nem” gombra kattintott, az exportálás befejeződése után az alábbi ablak jelenik
meg:
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Amennyiben az „Igen” gombra kattintott, az exportálást követően az alábbi ablak jelenik meg:

A befejezéshez mind a két esetben kattintson az „OK” gombra, vagy zárja be az ablakot. A
felhatalmazások az „Eszközök”/”Beállítások”/”Útvonalak””/”Ügyfél export könyvtár” mezőben
meghatározott mappában lesz elérhető *.113 fájl néven (pl.: 082912I00.113).
Az ablak alsó blokkjában lévő menüsor ikonjaira kattintva felhatalmazások megtekinthetőek,
elfogadhatóak és visszaigazolhatóak.

A kijelölt felhatalmazás adatainak megtekintéséhez kattintson a

ikonra!
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A megjelenő ablakban az alábbi adatok megtekintésére van lehetősége:
















„Tételsorszám”: A felhatalmazás sorszáma
„Jelleg”: A felhatalmazás jellege, amely lehet:
-

Új felhatalmazás

-

Felhatalmazás érvényességének vége dátum módosítása

-

Felhatalmazás értékhatárának módosítása

-

Felhatalmazás érvényességének vége dátum és értékhatárának módosítása

-

Felhatalmazás érvénytelenítése (törlése)

„Szolgáltató azonosító”: A szolgáltató csoportos azonosítója
„Fogyasztó azonosító”: A szolgáltató ügyfelének (fogyasztójának) egyedi azonosítója.
„Kötelezett fizetési számla száma”: A kötelezett számlaszáma. A kötelezett nem feltétlenül
azonos a fogyasztóval.
„Kötelezett neve”: A kötelezett (számlatulajdonos) neve. A kötelezett nem feltétlenül azonos
a fogyasztóval.
„Érvényesség kezdete”: A felhatalmazás érvényességének kezdete. Érvénytelenítő tétel
esetén az érvénytelenség kezdetének napja.
„Érvényesség vége”: A felhatalmazás érvényességének vége. Ha nincs kitöltve, akkor
visszavonásig érvényes.
„Felhatalmazás kelte”: A felhatalmazási szerződés kelte. Nem kötelezően kitöltendő mező.
„Értékhatár”: A felhatalmazás értékhatára. Amennyiben a mező kitöltése nem történik meg,
akkor bármekkora érték beszedhető.
„Fogyasztó neve”: A szolgáltató ügyfelének (fogyasztójának) a neve.
„Fogyasztó címe”: A szolgáltató ügyfelének (fogyasztójának) a címe.
„Közlemény”: Közlemény sor.
„Válasz”: A felhatalmazásra adott válasz.
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Az ablak bezárásához kattintson a
billentyűt a billentyűzeten.

/ a

gombra, vagy nyomja meg az „Esc”

A kijelölt felhatalmazás elfogadásához kattintson az

ikonra.

Az elfogadásra két módon van lehetősége:


elfogadás úgy, hogy az első díjlehívás várható napja megegyezik a felhatalmazás
érvényességének kezdetével



elfogadás úgy, hogy az első díjlehívás várható napja későbbi a felhatalmazás
érvényességének kezdeténél

Mindkét esetben meg kell adni az első díjlehívás várható dátumát a megjelenő dátum ablakban:

A díjlehívás elfogadásához, vagy annak módosításához válassza a
bezárásához kattintson a

gombot, az ablak

gombra, vagy zárja be az ablakot. Ha az első díjlehívás

dátuma azonos a felhatalmazás érvényességének kezdetével, akkor csak a
gombra
kell kattintani, mivel a dátum mezőben a felhatalmazás érvényességének kezdete jelenik meg.

A kijelölt felhatalmazás visszautasításához kattintson a
megjelenő lehetőségek közül, amelyek az alábbiak:

ikonra, majd válasszon a

A felhatalmazásokat nem szükséges egyszerre megválaszolni, azok történhetnek többszöri
válaszadással is. Amíg egy felhatalmazásra vonatkozó rendelkezés (elfogadás, visszautasítás) bankba
küldése nem történik meg (kommunikáció), addig lehetőség van a válasz megváltoztatására.
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Az „Igen” gombra kattintva az új rendelkezés rendelődik a tételhez, a „Nem” gombra kattintással a
korábbi minősítést tartja meg. Amennyiben a felhatalmazásra korábban bármilyen rendelkezés
megadása már (elfogadás vagy visszautasítás) megtörtént, amely a bankba be lett küldve, a program
nem engedi, hogy ismét rendelkezzen felette.

4.2 Csoportos felhatalmazás válaszüzenetek
Honnan érem el a csoportos felhatalmazás válaszüzeneteket? Milyen műveletek
végrehajtására van lehetőségem?
A csoportos felhatalmazás válaszüzenetek a „Tranzakciók”/”Csoportos tranzakciók”/”Felhatalmazás
válaszüzenetek” menüpont alól érhetőek el.

A megjelenő ablak két részből áll:


felső részben a csoportos felhatalmazás válaszüzenetek fej részei (fejléc) találhatóak
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az alsó részben a kijelölt kötegben lévő tételek jelennek meg

A felső részben a fejléc alábbi adatai láthatóak:




azonosító
duplum
jóváhagyott (elfogadott) tételek száma









feladó fájl
válasz azonosító (FELHNA)
válaszkód (FELHNA)







hibás tételek száma (FELHNA)



üzenet sorszáma
visszaigazoló szolgáltató neve
nem jóváhagyott (elutasított)
tételek száma
feladó felhasználó
válasz ideje (FELHNA)
elfogadott
tételek
száma
(FELHNA)
import fájl neve





eredeti tételazonosító
kötelezett fizetési számla száma
visszatérési érték

Az alsó részben a tételek alábbi adatai láthatóak:





tétel sorszáma
fogyasztó azonosító
első beszedés dátuma
válasz (FELHNA).

Az ablak adatai az előző fejezetekben leírt módon sorba rendezhetőek, szűrhetőek, átrendezhetőek,
továbbá lehetőség van arra is, hogy csak a releváns adatok kerüljenek megjelenítésre.

A fejléc, illetve a tétel menüsorban a „Megtekintés” ikonra kattintva lehetőség van a
kijelölt fejléc és tétel adatok megtekintésére.
A fejléc menüsorában található „Lista” ikonra kattintva a legördülő menüből választhat,
hogy mely adatokat szeretné megtekinteni:



„Összes”: Az összes válaszüzenet a listába kerül.
„Kijelölt sor”: A kijelölt fej és a hozzá tartozó tételek adatai kerülnek a listába.

A megnyitást követően lehetősége van a listát saját adathordozóra menteni, vagy kinyomtatni.
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5. Aláírás
5.1 Megbízások aláírása a Terminálon
Felvételeztem a megbízásom, hogyan tudom aláírni?
A csoportos megbízások beküldése előtt aláírás szükséges. A „Csoportos fizetési megbízások” ablakban
az „Aláírás” ikonra kattintva van lehetősége megbízásait aláírni, illetve amennyiben meggondolta
magát, szintén itt tudja aláírásait eltávolítani a már aláírt megbízásokról.
Egy megbízás aláírásához jelölje ki az aláírni kívánt megbízást, majd kattintson az „Aláírás” ikonra, ahol
a megjelenő legördülő menüből válassza az „Aktuális tétel” menüpontot. Az aláírást követően a
megbízás „Aláírt” státuszú lesz. A bankba küldéshez a tétel bekommunikálása is szükséges, melynek
folyamatáról a „Kommunikáció” fejezetben olvashat.

Egyszerre több megbízás aláírására is lehetősége van, a tételek kijelölését az alábbi módokon tudja
megtenni:






ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást, a
billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel
kattintson az aláírni kívánt utolsó/első megbízásra
ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást,
nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a
billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első aláírni kívánt megbízást
ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a
Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki az aláírni kívánt megbízásokat

Miután kijelölte a megbízásokat, kattintson az „Aláírás” ikonra, majd a legördülő menüből válassza a
„Kijelölt sorok” lehetőséget!
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Amennyiben az összes felvételezett megbízását szeretné aláírni, kattintson az „Aláírás” ikonra, majd
válassza az „Összes tétel” opciót.

Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet „E” (egyedüli – 100%), „A” (együttes –
60%) és „B” (együttes – 40%) aláírási joggal. A bank a számlanyitás folyamán, vagy a
szerződésmódosításakor egyezteti a szükséges aláírói jogok beállítását, amely a
programban is érvényesül. A megbízások beküldésének feltétele az aláírás. Az aláírást
követően, a kijelölt megbízások státusza „Aláírt” státuszra módosul, ha az aláírási jogok
elegendőek a megbízás aláírásához. A bankba küldéshez a tételek bekommunikálása is
szükséges, melynek folyamatáról a „Kommunikáció” fejezetben olvashat.

Az aláírási folyamat befejezése előtt a következő aláírói ablak jelenik meg:

Helyezze be személyes USB aláíró kulcsát, adja meg aláírói jelszavát, majd kattintson a „Tovább”
gombra! Amennyiben mégsem szeretné aláírni a megbízásokat, kattintson a „Vissza” gombra!
Abban az esetben, ha nem biztos benne, hogy jól gépelte be az aláírói jelszavát, a mező mellett
található csukott szem ikonra (

) kattintva megtekintheti a beírt jelszót.

Ha már aláírta a megbízásait, de meggondolta magát, lehetősége van az aláírásokat törölni a
megbízásokról. Amennyiben az összes aláírt tételről szeretné eltávolítani az aláírást, kattintson a
menüsor „Aláírás” ikonra, majd válassza az „Aláírások törése” opciót! A tételek státusza az aláírások
törlését követően „Módosított”-ra változik.
Amennyiben nem szeretné az összes aláírt megbízásáról törölni az aláírást, jelölje ki a fent részletezett
módon az aláírt tételeket, majd kattintson a „Kijelölt sorok” opcióra.
39

5.2 BusinessID
Felvételeztem a megbízásom, hogyan küldhetem a BusinessID mobilalkalmazásra?
BusinessID a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely elérhető
Android és iOS operációsrendszerre is.
A Budapest Bank BusinessID alkalmazás részletes felhasználói kézikönyveinek megnyitásához
látogasson el a https://www.budapestbank.hu/businessid weboldalára.

A „Csoportos fizetési megbízások” ablakban a
kattintva küldheti ki megbízását BusinessID-ra.
Miután rákattintott az

ikonra, azon belül az „Aktuális tétel”-re

gombra, a kommunikáció automatikusan elindul.

A BusinessID alkalmazásra küldött tételek sorában az új L – Lokáció oszlop értéke
Ön számára, hogy mobil aláírásra továbbította a megbízást.

ikon, ez jelzi az

Fontos megjegyezni, hogy lejárt értéknapos megbízások BusinessID-ra küldése nem lehetséges, a
küldés előtt a megbízás értéknapját módosítani szükséges, amelyről rendszerüzenet tájékoztatja.
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A funkció csak annak a felhasználónak érhető el, aki rendelkezik BusinessID
regisztrációval. A művelettel lehetséges a közös területen lévő megbízások
távoli aláírása. Az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” / „Személyes
beállítások” „BusinessID Aláírói Magánkulcs” gombra kattintva megjelenő
„Mobileszközök” ablakban van lehetősége mobileszközeinek karbantartására:



lehetősége van új mobileszköz regisztrálására
BusinessID szolgáltatások törlésére

Természetesen lehetőség van a BusinessID alkalmazásra már elküldött megbízások módosítására és
törlésére is az Üzleti Terminálon keresztül. Jelölje ki az érintett tételt, majd…



a tétel módosításához kattintson a menüsoron „Módosítás” ikonra
a tétel törléséhez kattintson a menüsoron a „Törlés” ikonra

Az Üzleti Terminál felugró ablakban tájékoztatja, hogy a megbízás a módosítása/törlése csak a
BusinessID-ról történő visszahívást követően lehetséges. A visszahívás engedélyezéséhez kattintson az
„Igen” gombra!

!
Amennyiben az „Igen” gombra kattintott, a kommunikáció automatikusan elindul.
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A visszahívás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem történt
meg.
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6. Kommunikáció
Hogyan küldhetem be a megbízásom a bankba, illetve hogyan juthatok friss
információhoz?
Az aláírást követően a tételek beküldéséhez kattintson a menüsoron található
„Kommunikáció” ikonra! Az ikon mellett látható szám a beküldésre váró téteket
mutatja.
Amennyiben csak a csoportos tranzakcióit szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a „Csoportos
tranzakciók küldése” jelölőnégyzetet! Ha még nem mentette a kommunikációs jelszavát, a
beküldéshez a „Jelszó” mezőbe írja be azt! A későbbiekben, ha nem szeretné minden alkalommal beírni
kommunikációs jelszavát, jelölje be a „Jelszó mentése” jelölőnégyzetet!

A kommunikáció indításához kattintson a
„Rendben” gombra”! Ha mégsem szeretné az
adatokat beküldeni, zárja be az ablakot a
billentyűzet „Esc” gomb megnyomásával, vagy
kattintson a „Mégsem” gombra!
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A kommunikáció sikerességéről a program értesíti. Az ablak bezárásához kattintson a „Kilépés”
gombra! Amennyiben kíváncsi a kommunikáció részleteire, például, ha a kommunikáció hibára futott,
nyomja meg a „Részletek” gombot!

7. Egyéb kiegészítő információk
10. Milyen segédadatok és hol érhetőek el a rendszerben?
A csoportos megbízások kitöltéséhez nyújtanak segítséget az alábbi segédadatok, melyeket a bank
frissíti:

„Jogcím csoportok”:
A „Törzsadatok”/ „Csoportos fizetési megbízások egyéb adatai”/ „Jogcím csoportok” menüpont alatt
érhetőek el a jogcím csoportok. A jogcím csoportoknak a csoportos jogcímek csoportba foglalásában
van szerepe. A lehetséges jogcím csoportok már telepítéskor beépülnek a rendszerbe és frissítésüket
a bank végzi, módosításra, felvitelre nincs lehetőség.
A megjelenő ablakban az alábbi adatok láthatóak:



csoport
megnevezés

A többi modul bemutatása során már részletezett módon lehetőség van az adatok sorba rendezésére,
keresésre, szűrésre, illetve a megjeleníteni kívánt adatok szűkítésére, a megjelenítés sorrendjének
módosítására is.
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A „Megtekintés” ikonra kattintva lehetőség van a kijelölt sor adatainak megtekintésére:

A rendszerben található adatok összesített listában is a „Lista” ikonra kattintva megtekinthetőek. A
megjelenő ablakban a lista nyomtatása, exportálása választható kiterjesztésében is lehetséges.

„Jogcímek”:
A „Törzsadatok”/ „Csoportos fizetési megbízások egyéb adatai”/ „Jogcímek” ablakban érhetőek el a
jogcímek.
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A csoportos megbízás fej részének rögzítéskor kell meghatároznia az adott csomagba (kötegbe)
kerülő tranzakciók jogcímét. A lehetséges jogcímek már telepítéskor beépülnek a rendszerbe és
frissítésüket a bank végzi.
A megjelenő ablakban az alábbi adatok láthatóak:




csoport
azonosító
megnevezés

Az ablakban a már bemutatott módon lehetőség van az adatok sorba rendezésére, szűrésére,
keresésre, a megjeleníteni kívánt adatok módosítására is.
A „Megtekintés” ikonra kattintva lehetőség van a kijelölt sor adatainak megtekintésére:

A rendszerben található adatok összesített listában is a „Lista” ikonra kattintva megtekinthetőek. A
megjelenő ablakban a lista nyomtatása, exportálása választható kiterjesztésében is lehetséges.
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„Üzenet kódok”:
A „Törzsadatok”/„Csoportos fizetési megbízások egyéb adatai”/„Üzenet kódok” menüpont alatt
érhetőek el az üzenet kódok.
A csoportos fizetési megbízások válaszüzeneteiben (STATUS, DETSTA, FELHNA üzenetek) csak a
megnevezés jelenik meg, az azokban érkező kódokról és azok megnevezéseiről ebben a menüpontban
tájékozódhat. A lehetséges üzenetek törzsadata már a telepítéskor beépítésre kerül és annak frissítését
a bank végzi, azaz azok módosítására, új üzenet kód felvételére nincs lehetőség. A kijelölt üzenet kódok
a „Megtekintés” ikonra kattintva megtekinthetőek, a „Lista” ikonra kattintva pedig listázhatóak. A
többi modul bemutatása során már részletezett módon lehetőség van az adatok sorba rendezésére,
keresésre, szűrésre, illetve a megjeleníteni kívánt adatok szűkítésére, a megjelenítés sorrendjének
módosítására is.

„Üzenet fajták”:
A „Törzsadatok”/„Csoportos fizetési megbízások egyéb adatai”/„Üzenet fajták” menüpont alatt
érhetőek el az üzenet fajták.
A csoportos fizetési megbízások üzenet típusainak meghatározásához van szüksége a programnak. A
lehetséges üzenet fajtákat tartalmazó törzsadat már a telepítéskor beépítésre kerül és frissítésüket a
bank végzi, módosításra, felvételre nincs lehetőség. A Csoportos üzenetek fajtái ablakban az alábbi
adatok láthatóak:
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üzenet típus
megnevezés
kiterjesztés

Az ablakban a már bemutatott módon lehetőség van az adatok sorba rendezésére, szűrésére,
keresésre, a megjeleníteni kívánt adatok módosítására.
A „Megtekintés” ikonra kattintva lehetőség van a kijelölt sor adatainak megtekintésére:

A rendszerben található adatok összesített listában is a „Lista” ikonra kattintva megtekinthetőek. A
megjelenő ablakban a lista nyomtatása, exportálása választható kiterjesztésében is lehetséges.
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