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1) Gyorskereső
A gyorskeresés funkcióval azonnal a felmerült kérdés megválaszolására szolgáló oldalra navigálhatja
magát, ehhez kattintson a kérdésre.
Technikai információk
Milyen üzeneteket kezelhetek BusinessID alkalmazáson?
Alkalmazás aktiválása
Hogyan aktiválhatom alkalmazásomat?
Üzenetek Kezelése
Milyen információkat láthatok az üzeneteimről?
Hogyan szűrhetek az üzeneteim között?
Hogyan hagyhatom jóvá/utasíthatom el megbízásaimat?
Hogyan tekinthetem meg elektronikus dokumentumaimat?
Hogyan írhatom alá elektronikus dokumentumaimat?
Főmenü
Milyen menüpontokból áll a főmenü?
Archívum
Hol találom a már rendelkezett, aláírt üzeneteim listáját?
Beállítások
Hogyan változtathatom meg a BID PIN kódomat?
Hogy állíthatok be új értesítési hangot?
Hol állíthatom be a képernyőkép készítés funkciót?
Milyen információkat tekinthetek meg a fiókomról?
Szolgáltatás tiltása
Hogyan törölhetem a regisztrált készülékeimet?
Hogyan törölhetem fiókomat a készülékről?
Névjegy
Milyen információkat tekinthetek meg az alkalmazásról?
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2)

Technikai információk

Az alábbi dokumentumban részletes tájékoztatást adunk a BusinessID alkalmazás használatáról és
igénybe vehető funkcionalitásairól.

Alkalmazás használati feltétele:
Az alkalmazás használatának egyik fontos feltétele az Üzleti Terminál szolgáltatásában kezelt valamely
számlájára vonatkozó Aláírói jogosultság vagy saját minősített elektronikus aláírás / minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás megléte, mely nélkül készülék
regisztrációja nem lehetséges. Technikai feltétel továbbá, hogy az alkalmazásnak aktív
internetkapcsolatra van szüksége az összes funkció megfelelő működéséhez, Android-os készülékének
8.1 vagy annál magasabb verziószámú operációs rendszerrel kell rendelkeznie. Az Ön biztonsága
érdekében root-olt operációs rendszerrel rendelkező készüléken az alkalmazás használatát nem
támogatjuk, mivel ebben az esetben megnő a személyes és a bankszámlájához kötődő adatokhoz
történő hozzáférés kockázata.
Ön és az Üzleti Terminál többi felhasználója is, ugyanahhoz az Üzleti Terminálhoz korlátozás nélkül
több okos (mobil) eszközt is regisztrálhat. Több eszköz regisztrációja esetén az Üzleti Terminálról
küldött teendőket minden eszközön egy időben megkapja, a teendőkkel kapcsolatos műveleteket
bármelyik eszközén végrehajthatja. Saját minősített elektronikus aláírással vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ún. meghívásos regisztráció
esetén egy készülék regisztrációja lehetséges.

Elektronikus dokumentum aláírás szolgáltatás használati feltétele:
Az MKB Bank Elektronikus dokumentum-aláírás szolgáltatás feltétele az alkalmazáshoz kapcsolódó
feltételeken túl, hogy az alkalmazás felhasználója önálló cégjegyzésre/szervezeti képviseletre jogosult
vagy kettő (együttes cégjegyzésre/szervezeti képviseletre jogosult) személy és rendelkezik érvényes
Felhasználói Nyilatkozattal. A Felhasználói Nyilatkozat aláírása érdekében kérjük, keresse fel személyes
kapcsolattartóját. A Felhasználói Nyilatkozaton szereplő eszköz (berendezés) azonosítók az
alkalmazáson keresztül ellenőrizhetők.
Amennyiben Ön Üzleti Terminálon keresztül regisztrálta eszközét, valamint már rendelkezik érvényes
Felhasználói Nyilatkozattal és új BusinessID alkalmazást regisztrál, amivel ugyancsak szeretné használni
az MKB Bank Elektronikus dokumentum-aláírás szolgáltatást, akkor a meglévő Felhasználói
Nyilatkozatát módosítania szükséges. A Felhasználói Nyilatkozat módosításához kérjük, keresse fel
személyes kapcsolattartóját.
A BusinessID Elektronikus dokumentum-aláíró alkalmazás használatára vonatkozó szerződéses és
egyéb feltételeket a vonatkozó általános szerződés feltételek (ÁSZF) és a mindenkor hatályos




HIRDETMÉNY A BUSINESSID ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM-ALÁÍRÓ ALKALMAZÁS
SZOLGÁLTATÁSI KEZDŐNAPJÁRÓL
FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA VEZETÉSI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK ÉS
KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
HIRDETMÉNY A BUSINESSID ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM-ALÁÍRÓ ALKALMAZÁS
SEGÍTSÉGÉVEL LÉTREHOZOTT ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉRŐL
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elnevezésű hirdetmények tartalmazzák, amelyeknek a mindenkor hatályos verziója megtalálható a
www.mkb.hu honlapon.
Telefon csere vagy új eszköz regisztráció esetén minden esetben szükséges a Felhasználói Nyilatkozat
módosítása, hogy az újonnan telepített alkalmazás azonosítók is szerepeljenek a Felhasználói
Nyilatkozaton.
Az elektronikus dokumentum-aláírás szolgáltatás használati feltétele továbbá az új (3.0.6) BusinessID
alkalmazás verzió telepítése. Az Alkalmazás jelenleg használt, aktuális verziója ellenőrizhető az
Alkalmazás Beállítások / Névjegy menüpontjában.

Milyen üzeneteket kezelhetek BusinessID alkalmazáson?
BusinessID-ra érkező üzenettípusok:
A BusinessID alkalmazás használata során különböző csatornákról érkező megbízások és üzenetek
értesítik Ön aktuális teendőiről, a jóváhagyásra váró tranzakciókról és kérésekről. A BusinessID
alkalmazás jelenlegi funkcionalitása kiterjed az alábbi csatornákról érkező megbízástípusok és
üzenetek kezelésére:

Üzleti Terminál
Lehetőség van az Üzleti Terminál szolgáltatásában rögzített megbízásokat BusinessID alkalmazásra
továbbítani jóváhagyásra.








Forint megbízások
o Forint átutalási megbízások
o VIBER átutalási megbízások
o Beszedési megbízások
o Hatósági átutalási megbízások
Deviza megbízások
Csoportos fizetési megbízások
o Csoportos
átutalási
megbízások
o Csoportos
beszedési
megbízások
Rulírozó hitelek
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o Lehívás
o Törlesztés
Betét tranzakciók
o Betétlekötési megbízások
o Betétfeltörési megbízások
Postai tranzakciók
o Kifizetési utalványok
o Készpénz átutalási megbízások
Forint tranzakciók visszavonása
Deviza
tranzakciók
visszavonása/visszahívása/sztornó

OpenAPI
A BusinessID alkalmazás lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy harmadik fél (OpenAPI) által
rögzített alábbi megbízásokat és kéréseket az alkalmazás használatával hagyhassák jóvá.








Eseti forint átutalás
Eseti deviza átutalás
Számla információ hozzáférés kérés
Megbízás visszavonása, amennyiben még nem került teljesítésre
Állandó forint átutalás
Állandó forint átutalás megszüntetés

Üzenet
Az MKB Bank az Ön BusinessID alkalmazására küldött üzenetekkel tájékoztatja Önt az esetleges
karbantartással kapcsolatos információkról, frissítési tájékoztatókról.

Elektronikus dokumentum
A BusinessID alkalmazással lehetősége van fogadni a Bank által küldött elektronikus dokumentumokat
(nyilatkozatokat, szerződéseket). Az alkalmazás használatával megtekintheti, letöltheti, aláírhatja és a
Banknak továbbíthatja az üzenetben csatolt dokumentumokat.




Elektronikus dokumentum megtekintése
Elektronikus dokumentum aláírása
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Hogyan aktiválhatom alkalmazásomat?
3) Alkalmazás aktiválása:

3.1.

Üzleti Terminál

A BusinessID alkalmazás regisztrációjának folyamatát a telepített Üzleti Terminál szoftveren keresztül
indíthatja el. A terminálba való bejelentkezést követően a program felső részén található menüpontok
közül válassza az „Eszközök”/ „Felhasználó beállítások”/ „Személyes beállítások” opciót vagy kattintson

a

ikonra.

A megjelenő ablakban kattintson a „BusinessID Aláírói Magánkulcs” gombra az ablak jobb alsó
sarkában. Ezután a BusinessID szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációs felület jelenik meg, ahol
lehetősége van új okos (mobil) eszköz regisztrálására és a már regisztrált készülékeinek tiltására.
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A regisztrációs folyamat elindításához válassza az „Új mobilkészülék regisztrálása” gombot. Ezt
követően megjelenik a pontos lépéseket tartalmazó regisztrációs varázsló.
1. Első lépésként telepítse okostelefonjára a BusinessID alkalmazást. Android operációs rendszere
esetén az alkalmazás a Google play áruházból tölthető le. A sikeres telepítést követően kattintson
a tovább gombra az Üzleti Terminál felületén.

2. Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az okos (mobil) eszköz regisztrációját valóban Ön
kezdeményezte, a következő lépésben kérjük, azonosítsa magát. Ezt kétféle módon teheti meg:
2.1. Amennyiben Ön már rendelkezik személyes USB aláírói kulccsal, helyezze be és kattintson a
„Rendben” gombra.

2.1.1.A teljes körű azonosításhoz a felugró ablakban adja meg a személyes USB aláíró kulcshoz
tartozó aláírói jelszavát, majd a „Tovább” gombra kattintva azonnali kommunikáció indul
a Bank felé. Abban az esetben, ha ezt az azonosítási opciót választotta, a regisztrációs
folyamat következő lépése a 3. pontban olvasható.
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2.2. Ha Ön még nem rendelkezik USB aláírói kulccsal vagy pillanatnyilag nincs kéznél, írja be
telefonszámát a szövegdobozba, majd kattintson a „Rendben” gombra. A gombra kattintást
követően automatikus kommunikáció történik és a megadott telefonszám a regisztrációs
kéréssel együtt beküldésre kerül Bankunkhoz.

2.2.1.A kommunikációt követően a Terminál felugró ablakban tájékoztatja, hogy Kollégáink 1
órán belül visszahívják Önt a megadott telefonszámon, addig a regisztrációs folyamat
szünetel, és a varázsló kilép. Önnek ekkor nincs további teendője, kérjük, várjon
kollégánk jelentkezésére. A visszahívás munkanapokon 9:00-17:00-ig történik meg.
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2.2.2.Ezt követően a BusinessID szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációs felület jelenik meg,
ahol a „Folyamatban lévő regisztrációs kérések” táblázatban megtalálhatja a
kezdeményezett regisztrációt, melynek státusza „Beiratkozási kulcsra vár” lesz.

2.2.3.Mikor kollégánk visszahívja, és Önt arra kéri, kattintson a táblázat bal oldalán található
kék ikonra, amellyel folytathatja a készülék regisztrációját. Miután kollégánk elvégezte a
regisztrációhoz szükséges műveleteket, megkéri Önt, hogy nyomja meg a
„Kommunikáció” gombot. Kérjük, csak akkor nyomjon a „Kommunikáció” gombra, ha
arra kollégánk kérte Önt, mivel ellenkező esetben a regisztrációhoz szükséges adatok
letöltése sikertelen lesz.
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3. A kommunikáció során kiküldésre kerül a Bank által egy regisztrációs QR kód, melyet a varázsló a
kommunikáció végeztével megjelenít. Ezt követően a készülékaktiválási folyamat az okostelefonon
folytatódik.

FIGYELEM!
A regisztrációs QR kód egy óráig
érvényes, az érvényességi idő lejárta
után nem tudja beolvasni a BusinessID
alkalmazásba. A sikeres készülék
regisztrációhoz igényeljen egy új QR
kódot!
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3.2.

Regisztrációs link

Az elektronikus dokumentum aláírás szolgáltatás saját minősített elektronikus aláírással vagy
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő
igénybevételére a banki kapcsolattartójával egyeztetett e-mail címére beérkezett regisztrációs
linket megnyitva van lehetősége. A link megnyitására 24 óra álla a rendelkezésére, lejárt
munkamenet esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

A regisztrációhoz Windows, Linux vagy MacOS operációs rendszert használó számítógép
szükséges. Kérjük, számítógépén tekintse meg a regisztrációs oldalt.
1. Az igénylés megkezdése előtt, kérjük:
 készítse elő Microsec Zrt. vagy a Netlock Kft. által kiadott tanúsítványát1, illetve okos
mobil/tablet eszközét2.
 győződjön meg arról, hogy a számítógépére már telepítve lett a MicroSigner
alkalmazás, amely Windows és OSX platformokon érhető el3.

Abban az esetben, ha Ön több cég nevében is igényelt elektronikus dokumentum aláírás
szolgáltatást, úgy a regisztrációs folyamat során cégenként kerül kiküldésre regisztrációs link.
A linkek a cégek nevének ABC sorrendjében kerülnek kiküldésre az Ön által megadott email
címre. Így kérjük, a megfelelő tanúsítványt készítse elő a regisztráció megkezdése előtt.
Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás létrehozására alkalmas tanúsítvány.
Amennyiben
készen áll
az aktiválásra,
kattintson
„Tovább” gombra! Android 8.1 vagy iOS 12.0
A tanúsítvány
igényléséhez
szükséges
okos eszköz
minimumarendszerkövetelménye:
3 A MicroSigner alkalmazás telepítéshez szükséges minimum rendszerkövetelmény: Windows 7 vagy Mac OS X 10.10.
1
2
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2. Azonosítás
Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az okos (mobil) eszköz regisztrációját valóban Ön
kezdeményezte, a következő lépésben kérjük, azonosítsa magát. A megjelenő képernyőn,
minősített aláíró tanúsítványa segítségével lássa el elektronikus aláírásával a mellékelt
Authentikációs Dokumentumot. Ehhez használja az „Azonosítás” gombot. Az azonosításra 1
óra áll a rendelkezésére, ezt követően újból kell indítani a regisztrációs folyamatot. A gombra
kattintva elindul a dokumentum aláírási folyamata a MicroSigner alkalmazás segítségével,
kérjük, kövesse a program utasításait!

Abban az esetben, ha Önnek még nincs telepítve a MicroSigner alkalmazás, a megjelenő
képernyőn a hivatkozásra kattintva elindíthatja azt.

Amennyiben a regisztrációs folyamat során a rendszer hibát tapasztal, jelzi az Ön számára és
lehetőséget biztosít az adott folyamatlépés megismétlésére az „Újra próbálás” gombbal, vagy
a teljes regisztráció újrakezdésére a „Folyamat befejezése” gombbal. Az azonosítás
elvégzésére három próbálkozás áll rendelkezésére.
Az Authentikációs Dokumentum aláírása során az alábbi hibalehetőségek merülhetnek fel:
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Az aláíráshoz használat tanúsítvány nem megfelelő, amennyiben



A tanúsítványt nem a Microsec Zrt. vagy a Netlock Kft. által kiadott minősített vagy
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláíró tanúsítvány
A tanúsítvány lejárt vagy visszavonásra került

Amennyiben a tanúsítványban szereplő aláírói név eltér a regisztrációs folyamatban lévő
névtől, úgy használja a megfelelő tanúsítványát, vagy kérjen az Ön nevére szóló meghívót
személyes kapcsolattartójától.

Abban az esetben, ha a tanúsítványban szereplő Ügyfél név nem egyezik meg a folyamathoz
rendelt Ügyfél névvel, használja a megfelelő Ügyfél névre szóló aláíró tanúsítványt, vagy kérjen
a megfelelő Ügyfél névre szóló meghívót személyes kapcsolattartójától.
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Az azonosítás elvégzésére három próbálkozás áll rendelkezésére. A hátralévő próbálkozások
számát nyomon követheti az „Újra próbálás” és „Folyamat befejezése” gombok alatt lévő
számlálóban.

Amennyiben nem áll rendelkezésre több újra próbálkozás az Ön számára, úgy a folyamat
lezárul és az alábbi hibaüzenet jelenik meg. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot
személyes banki Kapcsolattartójával.

3. BusinessID aktiválása
Az Authentikációs Dokumentum aláírását követően a Bank elvégzi a megfelelő automatikus
ellenőrzéseket. A PDF dokumentum jobb sarkában MKB Bank-os emblémával jelenik meg
azaláírás. Ezt követően amennyiben már rendelkezik regisztrált BusinessID eszközzel,
tájékoztatjuk erről és a „Tovább” gombra kattintva a Felhasználói Nyilatkozat aláírására
navigáljuk.
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Abban az esetben, ha még nem rendelkezik regisztrált BusinessID alkalmazással, a következő
lépésben aktiválhatja azt és a „Tovább” gombra kattintva indíthatja el.

Az első lépésben, kérjük, töltse le és telepítse a BusinessID applikációt a megfelelő
alkalmazásáruházból és indítsa el az alkalmazást. Ezt követően kattintson a „Tovább” gombra
a böngészőben.

A Bank által egy regisztrációs QR kód kerül megjelenítésre a regisztrációs felületen. A QR kód
beolvasására 1 óra áll a rendelkezésére, ezt követően újból kell azonosítania magát az előző
lépésben. Ezt követően a készülékaktiválási folyamat az okostelefonon folytatódik.
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3.3.

BusinessID

A BusinessID aktiváláshoz kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Indítsa el a telepített BusinessID alkalmazást.
Az alkalmazás megnyitását követően az
alábbi képernyőt látja. A megjelenő
képernyő
alján
a
Végfelhasználói
licencszerződés és Általános Szerződési
Feltételek kattintható linkje található.

2. Miután
áttanulmányozta
a
dokumentumokat, a képernyő alján
található csúszkát állítsa bekapcsolt
állapotra, ezzel jelezve, hogy elfogadta a
tájékoztatókban foglaltakat.
3. Miután a csúszka átállításával elfogadta a
tájékoztatóban foglaltakat, érintse meg a
„Következő” gombot.

KÖVETELMÉNYEK:



Aktív internetkapcsolat

Android-os készülékek esetén:
8.0 vagy annál magasabb verziószámú operációs rendszer
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4. A QR kód beolvasásához a felugró ablakban
engedélyezze az alkalmazás számára a
kamera funkció használatát.
5. Ezt követően olvassa be az Üzleti Terminál
vagy a regisztrációs felület képernyőjén
megjelenő QR kódot a kamera
használatával.
6. A sikeres beolvasást követően az
alábbi képernyőn kérjük, adjon meg egy
hat számjegyből álló egyedi azonosítót, BID
PIN kódot. Az Üzleti Terminál felületén
pedig kattintson a rendben gombra.

7. Az alkalmazásba történő belépéshez
innentől már ez a BID PIN kód szükséges.
8. A BID PIN kód megerősítésével
folytatódik az alkalmazás regisztrálása és
automatikusan megtörténik az egyedi
aláíró kulcs szinkronizálása.
9. Az aktiválás sikeres befejezését követően a
„Folytat” gombra koppintva megnyithatja
az aktív üzenetek listáját.
10. A regisztrált alkalmazást elindítva és a BID
PIN kódot beírva a főképernyőn az aktív
megbízásait kezelheti.

FIGYELEM!

FIGYELEM!

A belépés során a BID PIN megadásánál – az Ön
biztonsága érdekében - az ötödik hibás
próbálkozás után az alkalmazás automatikusan
törli az egyedi kulcsot készülékéről és nem tudja
használni az alkalmazást. A készülék újra
regisztrálását azz Üzleti Terminál felületéről
kezdeményezheti.

A választott BID PIN kód:


nem állhat egyforma számjegyekből,



nem tartalmazhat három karakternél
hosszabb szomszédos számokból álló
növekvő vagy csökkenő sorozatot.
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A regisztrációs felületen történő regisztráció esetén a sikeres BusinessID aktiválást követően
a képernyő is visszaigazolja ezt és automatikusan tovább navigál a következő lépésre.

4. Felhasználói nyilatkozat aláírása
Ahhoz, hogy az alkalmazás segítségével az MKB Bank által küldött elektronikus
dokumentumokat aláírhassa az utolsó lépésben, nyilatkoznia kell arról, hogy a
dokumentumon szereplő okos mobil / tablet eszköz




az Ön birtokában van
azt kizárólag Ön használja
az azon futtatott BusinessID alkalmazáshoz kizárólag Ön fér hozzá.

A nyilatkozattételhez ismét készítse elő az azonosítás során is használt tanúsítványát és írja alá
a dokumentumot. Az aláírás megkezdéséhez kattintson az „Aláírás” gombra. A Felhasználói
nyilatkozat aláírására 1 óra áll a rendelkezésére, ezt követően újból kell azonosítania magát a
folytatáshoz. A gombra kattintva elindul a dokumentum aláírási folyamata a MicroSigner
alkalmazás segítségével, kérjük, kövesse a program utasításait!
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Amennyiben a regisztrációs folyamat során a rendszer hibát tapasztal, jelzi az Ön számára és
lehetőséget biztosít az adott folyamatlépés megismétlésére az „Újra próbálás” gombbal, vagy
a teljes regisztráció újrakezdésére a „Folyamat befejezése” gombbal.
A Felhasználói Nyilatkozat aláírása során az alábbi hibalehetőségek merülhetnek fel:
Az aláíráshoz használat tanúsítvány nem megfelelő, amennyiben



A tanúsítványt nem a Microsec Zrt. vagy a Netlock Kft. által kiadott minősített vagy
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláíró tanúsítvány
A tanúsítvány lejárt vagy visszavonásra került

A tanúsítvány nem egyezik meg az azonosítás során használt tanúsítvánnyal. Kérjük, ismételje
meg az aláírást a megfelelő tanúsítvánnyal.
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Sikertelen tanúsítvány aktiválás esetén az alábbi hiba képernyő jelenik meg, a probléma
megoldása érdekében keresse fel Kapcsolattartóját.

Sikeres aláírás esetén a regisztrációs folyamat véget ér és az alábbi záró képernyő jelenik meg.
A PDF dokumentum jobb sarkában MKB Bank-os emblémával jelenik meg az aláírás.

Az aláírói jogosultság ellenőrzését és a Felhasználói Nyilatkozat Bank oldali aláírását követően
aktiváljuk a BusinessID elektronikus dokumentum-aláíró szolgáltatást és az Ön regisztrált
BusinessID alkalmazásán tesszük elérhetővé az Ön és a Bank által is aláírt Felhasználói
Nyilatkozatot.

Milyen információkat láthatok az üzeneteimről?
4) Üzenetek Kezelése:

4.1.

Megtekintés

Az Üzleti Terminálon aktivált BusinessID alkalmazás üzenetek segítségével tájékoztatja Önt teendőiről,
a jóváhagyásra váró tranzakciókról, kérésekről és az aláírásra váró/megtekinthető elektronikus
dokumentumokról. A belépést követően a fő képernyő felső részén a regisztrált felhasználó Üzleti
Terminálban is használt rövid neve olvasható.
A BusinessID alkalmazás aktív üzenetlistája automatikusan frissül, amennyiben Önnek új üzenete
érkezik. Amennyiben mégis manuálisan szeretné kezdeményezni a lista frissítését, az (akár üres)
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üzenetlista lefelé húzásával frissítheti azt. Az üzenet részleteinek megtekintéséhez koppintson a kívánt
megbízásra az üzenet lista nézetben. Elektronikus dokumentumok esetén lehetősége van a részletes
nézetből megtekinteni, letölteni és a Banknak továbbítani az üzenetben csatolt dokumentumokat.
A különböző csatornáktól BusinessID alkalmazásra érkező üzeneteket ikonok különböztetik meg
egymástól. Jelenleg az alábbi csatornáktól érkezhetnek üzenetek az Ön BusinessID alkalmazásába:
Üzleti Terminál

OpenAPI

Elektronikus dokumentum

EGY ÜZENETRŐL MEGTEKINTHETI:


Az üzenet feladóját félkövérrel szedve,



Az üzenet tárgyát,




Az üzenet érvényességéből hátralévő időt,
Az üzenet előnézetét.
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Üzenet (MKB Bank)

Hogyan szűrhetek az üzeneteim között?

4.2.

Üzenetszűrő használata

A BusinessID alkalmazás aktív és archív üzenet lista nézetében lehetősége van az egyes csatornákról
érkező üzenetek szűrésére. A szűrő aktiválásához koppintson az adott üzenetlista nézet jobb oldalán
található „Összes üzenet” gombra, majd a felugró ablakban válassza ki a megfelelő rádiógombbal a
leszűrni kívánt csatornatípust. A szűrő aktiválását követően a kiválasztott csatorna jelenik meg a szűrő
mezőben, aktívvá vált a szűrő ikon és az adott üzenet lista nézetben csak a meghatározott csatornától
beérkező üzenetek jelennek meg.

A szűrő kikapcsolásához koppintson ismét a képernyő jobb oldalán található szűrő gombra, majd
válassza az „Összes üzenet” rádiógombot. Ezt követően ismét az összes csatornáról érkező üzenet
megjelenik a lista nézetben és inaktív lesz a szűrő ikon.

A szűrő funkcióhoz kapcsolódó lista csak azokat a csatornákat tartalmazza, melyekről érkezett üzenet
az adott üzenetlista nézetben. A szűrő mindaddig bekapcsolt állapotban marad, amíg nem inaktiválja
azt, vagy ki nem lép az alkalmazásból annak bezárásával.
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Hogyan hagyhatom jóvá/utasíthatom el megbízásaimat?

4.3.

Megbízás Jóváhagyása/Elutasítása

Lehetősége van a megbízások jóváhagyására/elutasítására az üzenetlista nézetből vagy az
üzenet részletes nézetéből is.

Megbízások jóváhagyása/elutasítása az aktív
üzenetlista nézetből:

Megbízások
jóváhagyása/elutasítása
részletes üzenet nézetből:

Önnek lehetősége van a jóváhagyásra váró
tranzakcióit
gyorsan
és
egyszerűen,
közvetlenül az üzenetlistából jóváhagynia.
Ehhez csak húzza a kiválasztott üzenetet balra,
és a megjelenő gombok közül válassza
jóváhagyáshoz a zöld, elutasításhoz a piros
gombot.

Amennyiben
szeretné
megnézni
a
jóváhagyásra váró tranzakcióhoz tartozó
üzenet részleteit, nyissa meg az üzenetlistából,
majd az üzenet részleteit megjelenítő
képernyőn a jóváhagyás (zöld gomb) vagy
elutasítás (piros gomb) opciót kiválasztva tudja
elfogadni vagy elutasítani a tranzakciót.

FIGYELEM!
Regisztrált BusinessID alkalmazásra
kiküldött Üzleti Terminál megbízásokat
lehetőség van Üzleti Terminálról is
jóváhagyni.
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Megbízások jóváhagyására vonatkozó információk:
A BusinessID távoli aláírás folyamata az alábbi megbízás típusok mindegyikére kiterjed, a különböző
megbízások BusinessID alkalmazáson történő jóváhagyására rendelkezésre álló időt az alábbi
táblázatok tartalmazzák:
Üzleti Terminálból érkező megbízások rendelkezési ideje:
Tranzakciótípusok




Forint megbízások
o Forint átutalási megbízások
o VIBER átutalási megbízások
o Beszedési megbízások
o Hatósági átutalási megbízások
Deviza megbízások

BusinessID jóváhagyásra rendelkezésre álló idő
Amennyiben az adott (forint vagy deviza) megbízás
rögzítésekor megadásra került terhelési nap is, úgy a
megbízás BusinessID-n történő jóváhagyására a terhelési
nap végéig van lehetőség. Terhelési nap nélkül rögzített
tranzakciók esetében a megbízás BusinessID alkalmazásra
küldés dátumát követő 60. naptári nap végéig van
lehetősége BusinessID-n jóváhagyni a megbízást.



Csoportos fizetési megbízások
o Csoportos átutalási megbízások
o Csoportos beszedési
megbízások

Az adott csoportos fizetési megbízás BusinessID-n történő
jóváhagyására a terhelési napból megállapított banki
munkanap befogadási határidejéig van lehetőség.



Rulírozó hitelek
o Lehívás
o Törlesztés

Amennyiben az adott hitel (lehívás vagy törlesztési)
megbízás rögzítésekor megadásra került terhelési nap is,
úgy a megbízás BusinessID-n történő jóváhagyására a
terhelési naphoz viszonyított első könyvelési nap
befogadási határidejéig van lehetőség.
Terhelési nap nélkül rögzített tranzakciók esetében az
aktuális könyvelési nap befogadási határidejéig van
lehetősége BusinessID-n jóváhagyni a megbízást.



Betét tranzakciók
o Betétlekötési megbízások
o Betétfeltörési megbízások

Az adott betét (lekötési vagy feltörési) megbízás
BusinessID-n történő jóváhagyására a megadott terhelési
nap alapján megállapított befogadási határidőig van
lehetőség.



Postai tranzakciók
o Kifizetési utalványok
o Készpénz átutalási megbízások

Az adott postai megbízás BusinessID-n történő
jóváhagyására a megjelölt terhelési nap alapján
megállapított banki befogadási határidőig van lehetőség.



Forint tranzakciók visszavonása

A
visszavonási megbízás
BusinessID-n történő
jóváhagyására az eredeti megbízás könyvelési napjának
végéig van lehetőség. Amennyiben az eredeti megbízáson
nincs könyvelési nap, akkor a megbízás BusinessID
alkalmazásra küldés dátumát követő 60.naptári nap végéig
van lehetősége BusinessID-n jóváhagyni a megbízást.
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Deviza tranzakciók
visszavonása/visszahívása/sztornó

Ha a megbízás befogadás dátuma korábbi, mint az aktuális
nap, akkor a visszahívási megbízás BusinessID-n történő
jóváhagyására az aktuális nap végéig van lehetőség. Ha az
eredeti megbízás könyvelési napja későbbi vagy
megegyezik az aktuális nappal, akkor a visszavonási
megbízás BusinessID-n történő jóváhagyására az eredeti
megbízás könyvelési napjának végéig van lehetőség.
Amennyiben az eredeti megbízáson nincs könyvelési nap,
akkor az aktuális rendszer dátum (vagyis a visszavonás
BusinessID alkalmazásra küldés időpontja) + 60 naptári nap
végéig van lehetősége BusinessID-n jóváhagyni a
megbízást.

Harmadik féltől (OpenAPI) érkező megbízások rendelkezési ideje:



Tranzakciótípusok
Eseti forint átutalás

BusinessID jóváhagyásra rendelkezésre álló idő
Amennyiben az adott forint megbízás rögzítésekor
megadásra került terhelési nap, úgy a megbízás
BusinessID-n történő jóváhagyására a terhelési nap
befogadási határidejéig van lehetőség. Terhelési nap
nélkül rögzített tranzakciók esetében az aktuális
rendszerdátum
(vagyis a
megbízás
BusinessID
alkalmazásra küldés időpontja) + 60 naptári nap végéig van
lehetősége BusinessID-n jóváhagyni a megbízást.



Állandó forint átutalás

Állandó forint átutalási megbízást legkésőbb a megbízás
első esedékességét 2 munkanappal megelőző nap
befogadási határidejéig van lehetőség jóváhagyni
BusinessID alkalmazáson.



Eseti deviza átutalás

Amennyiben az adott deviza megbízás rögzítésekor
megadásra került terhelési nap is, úgy a megbízás
BusinessID-n történő jóváhagyására a terhelési nap
befogadási határidejéig van lehetőség. Terhelési nap
nélkül rögzített tranzakciók esetében a megbízás
BusinessID alkalmazásra küldés dátumát követő 60.
naptári nap végéig van lehetősége BusinessID-n jóváhagyni
a megbízást.



Forint tranzakció visszavonása

A
visszavonási
megbízás
BusinessID-n
történő
jóváhagyására a megbízás könyvelési napjának végéig van
lehetőség. Amennyiben az eredeti megbízáson nincs
könyvelési nap, akkor az aktuális rendszer dátum (vagyis a
visszavonás BusinessID alkalmazásra küldés időpontja) 60
nap végéig van lehetősége BusinessID-n jóváhagyni a
visszahívási megbízást.
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Deviza tranzakció
visszavonása/visszahívása/sztornó

Ha az eredeti megbízás könyvelési napja korábbi, mint az
aktuális nap, akkor a visszahívási megbízás BusinessID-n
történő jóváhagyására az aktuális nap végéig van
lehetőség. Ha az eredeti megbízás könyvelési napja
későbbi vagy megegyezik az aktuális nappal, akkor a
visszavonási megbízás BusinessID-n történő jóváhagyására
az eredeti megbízás könyvelési napjának végéig van
lehetőség. Amennyiben az eredeti megbízáson nincs
könyvelési nap, akkor az aktuális rendszer dátum (vagyis a
visszavonás BusinessID alkalmazásra küldés időpontja) +
60 naptári nap végéig van lehetősége BusinessID-n
jóváhagyni a visszahívási megbízást.



Számla információ hozzáférés
kérés

A számla információ hozzáférés kérés típusú megbízás
BusinessID-n történő jóváhagyására az aktuális rendszer
dátum (vagyis a megbízás BusinessID alkalmazásra küldés
időpontja) + 60 nap áll rendelkezésre.



Állandó
forint
megszüntetés

átutalás Az állandó forint átutalás megszüntetését az eredeti
megbízás következő esedékessége előtt legkésőbb két
munkanappal korábban szükséges jóváhagyni BusinessID
alkalmazáson.

Amennyiben egy tranzakció jóváhagyására a rendelkezésre álló idő lejár, úgy a megbízás a BusinessID
alkalmazásban már nem hagyható jóvá és „Lejárt” státusszal átkerül az alkalmazás Archív üzeneteit
listázó menüjébe, a megbízás kezelésére továbbiakban az Üzleti Terminálon vagy a harmadik fél
(OpenAPI) szolgáltatásán van lehetőség.
A BusinessID alkalmazással jóváhagyott megbízásokat, teljes körű jóváhagyást követően a Bank
haladéktalanul érkezteti. A megbízások befogadása a Bank mindenkori „HIRDETMÉNY a Bank
valamennyi ügyfele részére A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL, TELJESÍTÉS IDŐTARTAMÁRÓL,
ÁRFOLYAMÁRÓL” című hirdetményének megfelelően történik.
A BusinessID-n történő elutasítás gombra kattintás nem jelenti a megbízás teljes visszautasítását. Ön
az elutasítás gombbal kizárólag arról rendelkezik, hogy a megbízást nem kívánja aláírni. Elutasítást
követően, amennyiben más Üzleti Terminál vagy BusinessID felhasználó a megbízást jóváhagyja, úgy a
Bank a megbízást a hatályos hirdetményeinek megfelelő befogadási és teljesítési feltételek szerint
teljesíti.
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Hogyan tekinthetem meg elektronikus dokumentumaimat?

4.4.

Elektronikus dokumentum megtekintése

Az elektronikus dokumentum típusú üzenetek 2 fajtáját különböztetjük meg, az aláírandó és
megtekintendő üzeneteket.


Aláírási feladatot igénylő üzenet esetén az elektronikus dokumentum aláírását megelőzően a
felhasználónak szükséges megtekinteni a dokumentumot. Az üzenet részletes nézetét
megnyitva a képernyő alján megjelenő dokumentum olvasottsági státusza olvasatlan és a
jóváhagyás gomb inaktív. A dokumentum megnyitásához koppintson a dokumentum sávjára,
majd a megtekintés és dokumentum bezárása után megszűnik az olvasatlan státusz és aktívvá
válik a jóváhagyás gomb.

 A megtekintendő üzeneteket hasonlóképpen van lehetőség megnyitni, mint az aláírásra váró
dokumentumokat. Fontos, a BusinessID alkalmazással aláírt elektronikus dokumentumok
esetén a szerződés létrejöttéhez szükséges megtekinteni a végleges (Bank által is aláírt )
dokumentumot. A Banknak addig nem áll módjában végrehajtani a szerződésben foglaltakat,
amíg nem történik meg a szerződés megtekintése. Amennyiben a felek által elektronikusan
aláírt dokumentumot nem tekinti meg a megadott határidőn belül, úgy a lejáratot követően a
Bank 1 alkalommal újra kiküldi Önnek megtekintésre. Ha az ismételt lejáratig sem történik meg
a megtekintés, új aláírási folyamatot szükséges indítani.
A dokumentumok letöltése a
kezdeményezhető.

ikonra való koppintással, míg a továbbításuk a

FIGYELEM!
Az aláírandó dokumentum olvasottsági
státusza az alkalmazásból való kilépés
esetén megszűnik. Ebben az esetben az
aláírást megelőzően ismét szükséges
megtekinteni a dokumentumot.
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ikon használatával

Hogyan írhatom alá elektronikus dokumentumaimat?

4.5.

Elektronikus dokumentum aláírása

A megtekintést követően lehetősége van az elektronikus dokumentumok
aláírására/elutasítására az üzenetlista nézetből vagy az üzenet részletes nézetéből is.

Elektronikus dokumentumok aláírása
elutasítása az aktív üzenetlista nézetből:

Elektronikus dokumentumok aláírása
elutasítása a részletes üzenet nézetből:

/

/

Amennyiben szeretné megnézni az aláírásra
váró elektronikus dokumentumhoz tartozó
üzenet részleteit, nyissa meg az üzenetlistából,
majd az üzenet részleteit megjelenítő
képernyőn az aláírás (zöld gomb) vagy
elutasítás (piros gomb) opciót kiválasztva tudja
aláírni vagy elutasítani a dokumentumot.

Önnek lehetősége van az aláírásra váró
elektronikus dokumentumait gyorsan és
egyszerűen, közvetlenül az üzenetlistából
aláírnia. Ehhez csak húzza a kiválasztott
üzenetet balra, és a megjelenő gombok közül
válassza az aláíráshoz a zöld, elutasításhoz a
piros gombot.

FIGYELEM!
Az aláírt dokumentumot a Bank is
ellátja saját aláírásával, majd a végleges
szerződés kiküldésre kerül egy új
üzenetben. A szerződés
végrehajtásához kötelező megtekinteni
a Bank által is aláírt szerződést.
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Elektronikus dokumentumok aláírására vonatkozó információk:
A BusinessID elektronikus dokumentum folyamata során a dokumentum az alábbi lépések mentén
kerül aláírásra és végrehajtási szakaszba:
1. az Elektronikus Dokumentum tartalmát és formáját a Bank előkészíti és véglegesíti;
2. az Elektronikus Dokumentumot a Bank PDF formátumra konvertálja és az így elkészült PDF
formátumú Elektronikus Dokumentum másolhatóságát letiltja;
3. a Bank kiválasztja az Elektronikus Dokumentum vonatkozásában az Ügyfél képviseletében
eljáró Aláíró(k) személyét és az Elektronikus Dokumentumon a Bank elhelyezi az első
Elektronikus Banki Cégbélyegzőt;
4. a Bank az Alkalmazáson keresztül az Elektromos Dokumentumot az Aláírónak megküldi;
5. az Alkalmazáson keresztül első Aláíróhoz megérkezik az Elektronikus Dokumentum, amelyről
az első Aláíró az Alkalmazásban ún. „push értesítés” formájában értesül;
6. az első Aláíró az Alkalmazásban megtekinti az Elektronikus Dokumentumot az Aláírás előtt;
7. az első Aláíró aláírja az Elektronikus Dokumentumot az Alkalmazáson keresztül vagy annak
Aláírását elutasítja;
8. amennyiben az első Aláíró - az Alkalmazás segítségével elhelyezte Aláírását az Elektronikus
Dokumentumon, akkor a Bank a második Aláírónak is (ha van) megküldi az Elektronikus
Dokumentumot, amelyről a második Aláíró az Alkalmazásban ún. „push értesítés” formájában
értesül;
9. a második Aláíró (ha van) megtekinti az Elektronikus Dokumentumot az Aláírás előtt;
10. a második Aláíró (ha van) aláírja az Elektronikus Dokumentumot az Alkalmazáson keresztül
vagy annak Aláírását elutasítja.
11. az Ügyfél nevében Aláírással/Aláírásokkal ellátott Elektronikus Dokumentum az Alkalmazáson
keresztül megérkezik a Bankhoz;
12. a Bank - a Banki Aláírói révén - az Elektronikus Dokumentumon elhelyezi az Elektronikus Banki
Aláírásokat és az Elektronikus Banki Cégbélyegzőt;
13. a Bank formailag és tartalmilag ellenőrzi az Ügyfél és Bank által aláírt Elektronikus
Dokumentumot;
14. amennyiben a Bank mindent rendben talál az Elektronikus Dokumentummal kapcsolatban,
akkor a Bank által egyaránt cégszerűen aláírt Elektronikus Dokumentumot visszaküldi az
érintett Aláíró(k)nak megtekintésre, amelyről az Aláíró(k) ún. „push értesítés” formájában
értesül(nek);
15. az Elektronikus Dokumentum Aláíró(k) általi megtekintéséről az Alkalmazáson keresztül
értesítést kap a Bank;
16. a Bank megállapítja az Elektronikus Dokumentum mindkettő fél általi aláírását, létrejöttét.
17. a Bank az Elektronikus Dokumentum Aláírók általi megtekintését követően tekinti hatályosnak
az Alkalmazás keretében létrejött szerződést vagy egyoldalú nyilatkozatot (ide nem értve azt
az esetet, amennyiben az adott Elektronikus Dokumentum ettől eltérő hatálybalépési dátumot
tartalmaz), amely hatályossági kezdő időponttól kezdi meg az Elektronikus Dokumentumban
(mint szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban) foglaltak teljesítését.
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Elektronikusan aláírható dokumentumok rendelkezési ideje
Az ügyfél felhasználói általi aláírásra a Bank által meghatározott határidőig van lehetőség. Az aláírásra
rendelkezésre álló idő az elektronikus dokumentumban előírt banki és/vagy ügyfél oldali kötelezettség
teljesítésének határideje alapján kerül meghatározásra. Az aláírásra rendelkezésre álló idő a teljes
ügyfél általi aláírásra értendő, függetlenül attól, hogy együttes vagy önálló aláírás szükséges. Az ügyfél
oldali aláírók sorrendben egymást követően írnak alá, amennyiben az egyik aláíró elutasítja az aláírást
abban az esetben az aláírási folyamat lezárásra kerül.
A Bank által alkalmazott Elektronikus Banki Cégbélyegző igazolja, hogy az aláírásra küldésnél az
elektronikus dokumentumot az MKB Bank adott időpontot megelőzően állította elő és az elektronikus
dokumentumon nem történt módosítás, valamint hogy az aláírásokat követően az elektronikus
dokumentumot a MKB Bank adott időpontban megismerte (kézhez vette) és ezt követően módosítás
nem történt rajta.
Az elektronikus dokumentumok aláírására és megtekintésére rendelkezésre álló időt a Bank egyedileg
állítja be és erről értesíti a felhasználót. A maximális rendelkezésre álló idő 20-20 naptári nap lehet.
Amennyiben egy elektronikus dokumentum aláírására a rendelkezésre álló idő lejár, úgy az üzenet a
BusinessID alkalmazásban már nem aláírható és „Lejárt” státusszal átkerül az alkalmazás Archív
üzeneteit listázó menüjébe. A BusinessID-n történő elutasítás gombra kattintás esetén a szerződés
aláírásának elutasítása történik, Ön az elutasítás gombbal kizárólag arról rendelkezik, hogy az
elektronikus dokumentumot nem kívánja aláírni. Lejárat vagy elutasítás esetén kérjük, vegye fel a
kapcsolatot személyes kapcsolattartójával.
Az Elektronikus Dokumentum azon a napon jön létre, amikor az Elektronikus Dokumentumot
utolsóként aláíró fél az Elektronikus Dokumentumot Aláírással/Elektronikus Banki Aláírással ellátta. Az
Elektronikus Dokumentum létrejöttének időpontja az adott Elektronikus Dokumentumban szereplő
Aláírás(ok) és Elektronikus Banki Aláírások meta-adataiból ismerhető(ek) meg az Elektronikus
Dokumentum szövegében esetlegesen ettől eltérően rögzített (nyomtatott) időpont nem írottnak
tekintendő.
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Milyen menüpontokból áll a főmenü?
5) Főmenü
A BusinessID fiókjához tartozó statikus és dinamikus adatok olvasásához, valamint a készülék
beállításainak megváltoztatásához koppintson az alkalmazás bal felső sarkában található ikonra.
A főmenü szerkezete a következő:




Archív: archív üzenetlista, a már rendelkezett, aláírt vagy elutasított üzeneteinek megtekintésére
szolgál
Beállítások: az alkalmazás beállításainak módosítása, a fiókhoz tartozó felhasználói adatok
megtekintése,
Névjegy: az alkalmazás készítőjére, illetve a szolgáltatóhoz kapcsolódó információkra vonatkozó
adatok.

A főmenü egyes menüpontjait bemutató felhasználói oldalra navigáláshoz kattintson az elolvasni
kívánt, fenti felsorolásban szereplő menüpontokra.
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Hol találom a már rendelkezett, aláírt üzeneteim listáját?
6) Archív üzenetek
A már rendelkezett, aláírt, elutasított vagy lejárt üzeneteket megtalálhatja az üzenet archívumban. Az
archívum megnyitásához válassza a bal felső sarokban található menü gombot, a megnyíló menüben
pedig az „Archív” opciót. A BusinessID alkalmazással jóváhagyott/elutasított megbízások és
aláírt/elutasított elektronikus dokumentumok archívumban megjelenő tranzakcióhoz, kéréshez és
elektronikus dokumentumokhoz tartozó státusza a rendelkező, aláíró által meghozott döntés
eredményét jeleníti meg.
Az egyes üzenetekhez tartozó információk formai megjelenítése hasonlatos az aktív üzenetek
menüpontban található üzenetek szerkezetéhez, az alábbi információval kiegészítve:


Megjelenik az Ön által meghozott döntés státusza, aláírt üzenetekesetében zöld színnel az „Aláírás
ellenőrzésre beérkezett” státusz, elutasítás esetén piros színnel az „Aláírás ügyfél által elutasítva”
státusz jelenik meg.

A tranzakciós üzenetek végállapotáról az Üzleti Terminálon vagy a harmadik fél (OpenAPI)
szolgáltatásán keresztül tájékozódhat.
Hasonlóan az aktív üzenetek menühöz, itt is megtekintheti az egyes üzeneteket részletes nézetben is,
ehhez koppintson a megtekinteni kívánt üzenetre. A képernyő alján a jóváhagyás és elutasítás gombok
helyén a tranzakcióra, kérésre és elektronikus dokumentumra vonatkozó Ön által hozott döntés
státuszát olvashatja.

FIGYELEM!
A tranzakciós üzenetek
végállapotáról az Üzleti Terminálon
vagy a harmadik fél szolgáltatásán
keresztül tájékozódhat.
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6.1.

Archív üzenetek státuszai

A BusinessID alkalmazásra küldött üzenetek négy típusát különböztetjük meg:



Üzleti Terminálról küldött tranzakciók jóváhagyására szolgáló megbízások,
A harmadik fél által küldött (OpenAPI) kérések jóváhagyására szolgáló megbízások,




Az MKB Bank által küldött tájékoztató üzenetek.
Az MKB Bank által küldött elektronikus dokumentumok aláírására vagy megtekintésére
szolgáló üzenetek.

Az egyes üzenettípusok az archív üzenetlistában eltérő státuszokat vehetnek fel az Ön által végzett
tevékenység függvényében.
Üzleti Terminálról vagy harmadik fél által küldött megbízások és elektronikus dokumentum aláírások
lehetséges státuszai és jelentésük:
 Aláírás folyamatban – BusinessID alkalmazáson már aláírt megbízás, elektronikus dokumentum,
banki befogadásra vár
 Aláírás ellenőrzésre beérkezett – BusinessID alkalmazáson aláírt és a Bankhoz beérkezett megbízás,
elektronikus dokumentum
 Lejárt – A megbízás jóváhagyására megadott idő lejárt, elektronikus dokumentum aláírására
 Aláírás ügyfél által elutasítva – BusinessID alkalmazáson aláírás elutasítása
 Visszavonva – Üzleti Terminálból vagy harmadik fél szolgáltatásából indított módosítás/törlés miatt
visszahívott megbízás. Abban az esetben is ez a státusz jelenik meg, amennyiben más aláíró(k) már
jóváhagyták a megbízást és összegyűlt a 100%-os aláírás a megbízáson. Abban az esetben is
visszavont a státusz, amennyiben az elektronikus dokumentumot tartalmazó üzenetet a Bank
visszahívta.
A BusinessID alkalmazással jóváhagyott/elutasított megbízások és aláírt/elutasított elektronikus
dokumentumok archívumban megjelenő tranzakcióhoz, kéréshez és elektronikus dokumentumokhoz
tartozó státusza a rendelkező, aláíró által meghozott döntés eredményét jeleníti meg.
Az MKB Bank által küldött tájékoztató üzenetek lehetséges státuszai és jelentésük:




Megnyitott – BusinessID alkalmazáson megnyitott, elolvasott
Lejárt – Az üzenet megnyitására megadott idő lejárt
Visszavonásra került – Bank által visszahívott üzenet

FIGYELEM!
Az archív üzenetlistában megjelenő
megbízáshoz kapcsolódó státusz az
Ön által meghozott döntés
eredményét jeleníti meg.
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6.2.

Archív Elektronikus dokumentum üzenetek

Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó üzenetek archívumban történő megjelenítése az
alábbiak szerint működik:


Megtekintést igénylő üzenetek esetén az archívumban is megjelenik az üzenet törzse, amely az
üzenet részletes nézetéből és az elektronikus dokumentum sávjából áll össze. Az üzenetben
szereplő dokumentum 10 napig elérhető az alkalmazásban, ezt követően megnyitása nem
lehetséges. Abban az esetben, ha a Bank valamilyen okból visszahívta az üzenetet (Visszavont
státusz), az üzenet törzs nem elérhető.



Aláírást igénylő üzenetek esetében sikeres aláírás esetén az aláírástól számított 10 nap után az
elektronikus dokumentum nem elérhető, 20 nap után pedig az üzenet törzse sem elérhető. Az
aláírás elutasítása esetén az archívumban nem jelenik meg az üzenet törzse. Abban az esetben,
ha a Bank valamilyen okból visszahívta az üzenetet (Visszavont státusz), az üzenet törzs nem
elérhető. Amennyiben lejárt a dokumentum aláírásra rendelkezésre álló idő, az üzenet
érkezésétől számított 10 napig a dokumentum elérhető, 20 nap után az üzenet törzs nem
elérhető.

Abban az esetben, ha valamilyen okból az üzenet törzse nem elérhető, a BusinessID alkalmazás
tájékoztatja erről a felhasználót. Amennyiben már nem érhető el az alkalmazáson keresztül az
elektronikus dokumentum, úgy a BusinessID alkalmazásra történő újbóli kiküldés érdekében kérjük,
keresse fel személyes kapcsolattartóját.
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Hogyan változtathatom meg BID PIN kódomat?
7) Beállítások:

7.1.

BID PIN kód megváltoztatása

1. Amennyiben szeretné megváltoztatni BID
PIN kódját, koppintson az aktív üzenetek
nézet bal felső sarkában található ikonra,
majd érintse meg a „Beállítások”
menüpontot.
2. Ezt követően koppintson a „PIN
megváltoztatása” gombra és adja meg
jelenleg használatban lévő PIN kódját.
A jelenleg használatban lévő PIN kód
megadásánál ügyeljen arra, hogy a helyes
kódot adja meg. A sikeres PIN kód beütése
után lehetősége van új egyedi azonosítót
megadni.

3. Az új PIN kód megadásánál ügyeljen az
azonosító
erősségére
vonatkozó
követelmények betartására, melyet a
felhasználói
útmutató
Aktiválás
fejezetében olvashat.


Továbbá ügyeljen arra, hogy a választott
PIN kódnak különböznie kell a legutóbbi 5
Ön által használt PIN kódtól.
4. Amennyiben az előírtaknak megfelelő
azonosítót ad meg az alkalmazás számára,
a módosítás befejezéséhez erősítse meg a
PIN kód választását annak újbóli
megadásával.

FIGYELEM!
Fiókjának biztonsága érdekében a PIN kód
csak egy évig érvényes. Legkésőbb a PIN kód
lejáratát követő első bejelentkezéskor
kérjük, adjon meg új PIN kódot.

INFORMÁCIÓ
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A választott új PIN kódnak
különböznie kell a legutóbbi 5 Ön
által használt PIN kódtól.

Hogy állíthatok be új értesítési hangot?
Hol állíthatom be a képernyőkép készítés funkciót?

7.2.

Értesítési hang, Képernyőkép engedélyezése

A BusinessID alkalmazása értesítéseket kíván Önnek küldeni az Üzleti Terminálról és harmadik fél
szolgáltatásáról továbbított megbízásokról. Az értesítési hang megváltoztatásához kövesse az alábbi
utasításokat.
A főképernyő bal felső sarkában lévő ikonra koppintás után a menüpontok közül válassza a
„Beállítások” opciót. A beállítások között megtalálhatja a képernyőképek készítésére és értesítési hang
átállítására vonatkozó menüpontokat.
Az értesítési hang megváltoztatásához koppintson az „Értesítési hangja” gombra. A felugró ablakban,
görgethető menüben található a választható hangok listája. A megnevezés bal oldalán található
rádiógomb megnyomásával kiválaszthatja az adott hangot, melyet a telefon automatikusan elindít,
hogy Ön meghallgathassa. Az ablak alján található „OK” gombra koppintással véglegesítheti az
értesítési hang beállítását.
A képernyőképek készítése funkció be– és kikapcsolása egy a képernyő jobb oldalán található csúszka
állításával kerül beállításra. Amennyiben engedélyezni szeretné a képernyőképek készítését állítsa a
csúszkát bekapcsolt állapotra.

INFORMÁCIÓ:
Az értesítési hang beállításánál ügyeljen
arra, hogy mobilkészüléke fel legyen
hangosítva annak érdekében, hogy
meghallgathassa az egyes értesítési
hangokat.
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Milyen információkat tekinthetek meg a fiókomról?

7.3.

Fiók részletei

A „Fiók részletei” menüben a ó BusinessID
fiókjához tartozó felhasználói adatokat találja
meg.
A
hatékonyabb
és
gyorsabb
terméktámogatás érdekében lehet szüksége
ezeknek az adatoknak a kikeresésére. A
tanúsítványaihoz kapcsolódó információkat is
ebben a menüpontban tekintheti meg.

2. A „Fiók részletei” gombra koppintva új
oldalon jelennek meg az egyes
információk.
A „TANÚSÍTVÁNYOK” alatt felsorolás szerűen
előzetes nézetben tekintheti meg az Ön által
aktivált és birtokolt tanúsítványokat. Az
előzetes nézetben az alábbi információkat
olvashatja:

A fiókjához tartozó információk eléréséhez
kövesse az alábbi lépéseket:



1. Koppintson a főképernyő bal felső
sarkában található ikonra, majd válassza a
„Beállítások” menüt.



kiállító

Lejárati idő: a tanúsítvány érvényességi
ideje.
3. Az egyes tanúsítványok részletes adatainak
megtekintéséhez
koppintson
a
megtekinteni kívánt tanúsítványra.

INFORMÁCIÓ:
A BusinessID alkalmazás a tanúsítvány lejárata
előtt egy hónappal üzenetet küld Önnek, hogy
az okos (mobil) eszközre telepített tanúsítvány
hamarosan lejár, az üzenet jóváhagyásával a
tanúsítvány frissítése automatikusan
megtörténik.

Kibocsátó: a tanúsítványt
szervezet neve.
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Hogyan törölhetem a regisztrált készülékeimet?
8) Regisztráció törlése: Üzleti Terminál
Az Üzleti Terminál felületen lehetőség van valamennyi aktivált BusinessID regisztrációk törlésére, amit
az okos (mobil) eszköz aktiválásához hasonlatosan a BusinessID szolgáltatáshoz kapcsolódó
regisztrációs felületen tehet meg, melyet az „Eszközök” / „Felhasználó beállítások”/ „Személyes
beállítások” ablak megnyitását követően a „BusinessID Aláírói Magánkulcs” gomb megnyomásával
érhet el.

A kezelőfelületen a törlési folyamat indításához kattintson a „Szolgáltatás tiltása” gombra, mely után
az alábbi ablak jelenik meg.

Amennyiben törölni szeretné valamennyi készülékéről a BusinessID szolgáltatást, nyomja meg a
„Jóváhagyás” gombot, a tiltás megszakításához válassza a „Mégsem” gombot vagy zárja be az ablakot.
A jóváhagyást követően automatikus kommunikáció indul a Bank felé és megtörténik a regisztrációk
törlése, ami után tájékoztató üzenetet fog kapni a sikeres tiltásról. A kilépéshez nyomja meg a
befejezés gombot vagy zárja be az ablakot.

FIGYELEM!
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A szolgáltatás tiltása funkció
használatával az Ön által regisztrált
összes készülék törlésre kerül.

Amennyiben a jövőben újból igénybe szeretné venni a szolgáltatást, az alkalmazás törlését és újbóli
letöltését követően a készülék ismételt regisztrációjával teheti meg. Lehetőség van az aktivált
BusinessID fiókot az alkalmazáson keresztül is törölni, melynek lépéseiről a következő oldalon
tájékozódhat.
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Hogyan törölhetem Fiókomat a készülékről?
9) Fiók törlése - BusinessID
A BusinessID fiókjának törlésével a
továbbiakban az adott készüléken nem fogja
tudni használni a BusinessID szolgáltatásait.
Kérjük, megfelelő körültekintéssel használja ezt
a menüpontot, mivel a törlés nem
visszavonható művelet. A fiók törléséhez
kövesse az alábbi lépéseket:

3. A megjelenő figyelmeztető ablakban
erősítse meg törlési szándékát az „Igen”
gomb
megnyomásával.
Amennyiben
mégsem szeretné törölni készülékéről
BusinessID fiókját a „Nem” gomb
megnyomásával szakíthatja meg a
folyamatot. Ekkor visszakerül a beállítások
menübe.
4. Az „Igen” gombra kattintás után adja meg
PIN kódját, ezután a készülék elindítja a
törlési folyamatot. A folyamat befejezéséig
kérjük, várjon.
5. A sikeres fióktörlést követően a
regisztrációhoz hasonlóan az aktiválási
képernyő jelenik meg.

1. Koppintson a fő képernyőn a bal felső
sarokban található ikonra, majd válassza a
„Beállítások” menüpontot.
2. A beállítások között a „Fiók törlése”
gombra koppintással kezdeményezheti az
aktivált készülék törlési folyamatát.

FIGYELEM!
A BusinessID fiókjának törlésével a
továbbiakban az adott készüléken csak
újbóli regisztrációt követően fogja tudni
használni a BusinessID szolgáltatásait.
Kérjük, megfelelő körültekintéssel használja
ezt a menüpontot!
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Milyen információkat tekinthetek meg az alkalmazásról?
10)

Névjegy

A „Névjegy” menüpontban a BusinessID szolgáltatásához kapcsolódó információkat találhatja meg.
Koppintson az alkalmazás aktív üzenetek nézet bal felső sarkában található ikonra. Majd válassza a
„Névjegy” menüpontot. Az olvasható tartalmak két osztályra bontva tekinthetőek meg:
„INFORMÁCIÓ” és „KAPCSOLAT”.





Verzió - A használatban lévő alkalmazás verziószáma
Végfelhasználói licencszerződés - Az aktiváláskor is megtekinthető szerződés
Adatvédelmi tájékoztató - Az alkalmazás használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat
Gyártó - Az alkalmazás gyártója



Név - Alkalmazás neve




Weboldal - Az MKB Bank weboldala közvetlenül innen is elérhető
E-mail – A businessid@mkb.hu címre várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
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11)

Gyakran ismételt kérdések

11.1.

Bejelentkezés és belépés

a. Mit tegyek, ha nem sikerül a készülék regisztráció?
Az alkalmazásba való bejelentkezéshez regisztrálja az eszközét, melyhez aktív internet kapcsolat,
Android-os készülék esetén 6.0 vagy annál magasabb verziószámú operációs rendszer mellett az Üzleti
Terminál, illetve harmadik fél szolgáltatásában kezelt valamely számlájára vonatkozó Aláírói
jogosultsággal kell rendelkeznie.

b. Mit tegyek, ha a regisztráció sikeres volt, azonban nem tudok belépni?
Ez az alábbi esetekben fordulhat elő:








A készüléke nem kapcsolódik internethez: az alkalmazás használatához internetkapcsolat
szükséges (ez lehet WiFi vagy mobil internet kapcsolat).
Többszörös jelszórontás miatt készülékéről törlésre került a BusinessID fiók: ilyen esetben
kérjük, indítson új az okos (mobil) eszköz regisztrációt az Üzleti Terminál felületéről.
Az alkalmazást módosított operációs rendszerrel rendelkező készüléken szeretné használni. Az
alkalmazás nem használható, ha feltörték a készülék gyári operációs rendszerét (root-olt). Az
ilyen eszköz könnyebben fertőzhető különböző adatlopó vírusokkal, ezért kockázatos pénzügyi
alkalmazást telepíteni rá: ebben az esetben kérjük, állítsa vissza a készülék gyári beállításait.
Törölte a regisztrált alkalmazásokat az Üzleti Terminál felületén a BusinessID szolgáltatás tiltás
funkcióval.
Felfüggesztésre került vagy megszűnt az Üzleti Terminál szolgáltatásra vonatkozó szerződése.
A fiókjához tartozó tanúsítványok lejártak, illetve nem kerültek megújításra. Ebben az
esetben az alkalmazás újratelepítése szükséges

c. Mit tegyek, ha elfelejtettem a BID PIN kódom?
BID PIN kód megváltoztatására csak a bejelentkezést követően van lehetősége. Amennyiben
elfelejtette bejelentkezési BID PIN kódját, úgy az Üzleti Terminálon keresztül kezdeményezze a
regisztrált az okos (mobil) eszközök törlését, ezt követően pedig aktiválja újra a BusinessID szolgáltatást
az eszközregisztrációs folyamatban.
Amennyiben saját digitális aláírásával regisztrált, keresse fel személyes kapcsolattartóját.

d. Milyen szabályok szerint nem lehet a BID PIN kódot megadni?
Megnevezés

Kizárt számsorok

Megjegyzés

Azonos
karakterek

111111, 222222, 333333, 444444, 555555,
666666, 777777, 888888, 999999, 000000

Azonos számokból álló
számsorok

012345, 123456, 654321, 543210

Három karakternél hosszabb
szomszédos számokból álló
növekvő vagy csökkenő
sorozatot.

Sorozatok
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11.2.

Készülék kezelése

a. Mit tegyek, ha elhagytam vagy ellopták a készülékem?
A fenti esetekben javasolt törölni az eszközregisztrációt. Ezt az alábbi módokon teheti meg:




az Üzleti Terminál „Eszközök”/ „Felhasználó beállítások”/ „Személyes beállítások” pontján
belül a „BusinessID Aláírói Magánkulcs” gombra kattintást követően a „BusinessID szolgáltatás
tiltása” opciót választva.
hívja a Bank ügyfélszolgálatát a 1440-es telefonszámon és kérje a felhasználónevéhez tartozó
regisztrált BusinessID szolgáltatás(ok) törlését.

Törlés után újabb eszközregisztrációt követően ismét használható a BusinessID szolgáltatás.

b. Mit tegyek, ha eladom készülékem?
Ebben az esetben javasolt törölni az eszközregisztrációt, melyet megtehet:




az Alkalmazás beállítások menüben a „Fiók törlése” pontban
az Üzleti Terminál „Eszközök”/ „Felhasználó beállítások”/ „Személyes beállítások” pontján
belül a „BusinessID Aláírói Magánkulcs” menüpontjában
a Bank ügyfélszolgálatának hívásával a 1440-es telefonszámon és a felhasználónevéhez tartozó
regisztrált BusinessID szolgáltatás(ok) törlésének kérésével.

11.3.

Megbízások

a. Hogyan tudok új megbízást BusinessID jóváhagyásra küldeni?
Az Üzleti Terminál felületén rögzített megbízások BusinessID aláírásra küldéséről az Üzleti Terminál
adott megbízástípushoz tartozó felhasználói kézikönyvében olvashat.

b. Hogyan tudom visszahívni a BusinessID aláírásra küldött megbízásaimat?
Az Üzleti Terminál felületéről BusinessID szolgáltatásra továbbított megbízások visszahívásáról,
módosításáról és törléséről az Üzleti Terminál adott megbízástípushoz kapcsolódó felhasználói
kézikönyvében tájékozódhat.

c. Mit tegyek, ha egy elektronikus dokumentum már nem elérhető az alkalmazásban?
A BusinessID alkalmazásban az üzenetekhez csatolt elektronikus dokumentumok csak bizonyos ideig
érhetőek el az alkalmazásban. Amennyiben nem elérhető egy elektronikus dokumentum kérjük, vegye
fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával. Az elektronikus dokumentum letöltéséről és
továbbításáról a 4.4-es pontban tájékozódhat.
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11.4.

Beállítások és navigáció

a. Hogyan tudok nyelvet váltani?
A BusinessID alkalmazás a legtöbb Android készüléken, magyar és angol nyelven egyaránt elérhető. Az
alkalmazás nyelvi beállítása az Ön mobilkészülékének nyelvi beállításához igazodik, az alkalmazás
nyelvezetének átállításához az okostelefon beállításaiban szükséges átállítani a nyelvet. Az Üzleti
Terminál megbízások nyelvezete a szerződésben foglaltak szerint jelenik meg, ennek
megváltoztatásához az Üzleti Terminál szerződés módosítása szükséges. Az elektronikus
dokumentumokat tartalmazó üzenetek szövege alapértelmezetten magyar nyelvű, abban az esetben
angol, amennyiben Önnek nincs használatban magyar nyelvre beállított eszköze.

b. Hogyan tudok kijelentkezni az alkalmazásból?
Kijelentkezéshez zárja be az alkalmazást. Az alkalmazás automatikusan kijelentkezik, ha 5 perces
inaktivitást tapasztal, ezt követően ismét be kell jelentkeznie az alkalmazásba a BID PIN kód
megadásával.

11.5.

Biztonsági tudnivalók

a. A BID PIN kód kezelése
Amikor az alkalmazás a BID PIN megadására kéri, akkor azt megfelelő körültekintéssel használja, ne
adja ki más számára, hiszen ennek segítségével az Üzleti Terminálról kiküldött megbízások aláírhatók.
Amennyiben van rá lehetősége, időközönként váltson BID PIN kódot.

b. Okos (mobil) eszköz védelme
Manapság az okos (mobil) eszközök elterjedésének köszönhetően minden interneteléréssel
rendelkező eszköz ki van téve támadásoknak. Készüléke védelme rendkívül fontos, ezért javasoljuk,
hogy használjon valamilyen képernyőzárat, lehetőleg ujjlenyomat vagy jelszó azonosítás formájában
(a PIN kód és minta kevésbé biztonságos védelem).
Alkalmazásokat csak biztonságos forrásból telepítsen, ezek a készülékhez tartozó áruházban
találhatóak meg: Google Play Store.
Fontos a készülék operációs rendszeréhez érkező frissítések telepítése. Saját felelősségre, az okos
(mobil) eszközre is telepíthető biztonsági szoftver, melyeket a legnagyobb vírusvédelemmel foglalkozó
cégek fejlesztenek.
Amennyiben bizonyos kapcsolatokat nem használ (Bluetooth, Wi-Fi), kapcsolja ki ezeket.
Az alkalmazást lehetőleg ne használja nyilvános helyen, és figyeljen a kapcsolat biztonságára
(mobilinternet vagy megbízható Wi-Fi kapcsolat).

45

AZ ÖN VÉLEMÉNYE RENDKÍVÜL FONTOS SZÁMUNKRA:
A beérkezett visszajelzések alapján folyamatosan bővítjük az elérhető szolgáltatásokat.
Várjuk észrevételeit és kérdéseit a businessid@mkb.hu e-mail címre.
Köszönjük a segítségét, mellyel hozzájárul szolgáltatásunk javításhoz!
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