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1. BETÉT TRANZAKCIÓK
1.1. Honnan érhetőek el a betéti tranzakciók és milyen műveletek végrehajtására van
lehetőség?
A betétek és az azokhoz tartozó műveletek a „Tranzakciók”/”Betét tranzakciók” menüpontból, vagy a
menüsor „Tranzakciók” blokkban található „Betét” ikonra kattintva érhetőek el.

A menüpont alatt az alábbi műveletek elvégzésére van lehetőség:


Betétlekötések – bankon belüli forgalomban



Betétfeltörések – bankon belüli forgalomban

Az ablakban a fülekre kattintva lehet választani a betétlekötési és a betétfeltörési megbízások között.

A listákban megtekinthetők a már rögzített betétmegbízások. Azokat a betéti tranzakciókat lehet a
listában megtekinteni, kezelni, amelyek még nem kerültek át az archív állományba, azaz csak addig
elérhető egy megbízás az ablakban, amíg a megbízás végállapotba (könyvelt, törölt, visszautasított)
nem kerül. A végállapotba kerülés után a megbízások átkerülnek az archívumba. Első belépés során a
program rákérdez, hogy azonnali, vagy másnapos archiválást szeretne beállítani. A későbbiekben az
„Eszközök”/”Beállítások”/”Teljesült megbízások azonnali archiválása” jelölőnégyzet bejelölésével
lehetősége van beállítani, hogy a teljesült megbízásai azonnal archiválásra kerüljenek. Amennyiben
első belépéskor az azonnali archiválást választotta, de ezen módosítani szeretne, a „Teljesült
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megbízások azonnali archiválása” jelölőnégyzetből távolítsa el a jelölést, majd a beállítás
véglegesítéséhez kattintson a „Módosítás” gombra.

A megjelenő lista sorrendje az oszlopok fejlécére kattintva módosíthatóak a fejlécben választott
kategória alapján növekvő, illetve csökkenő sorrendben. A lista alján található „Sorbarendezve”
legördülő menüből is kiválaszthatja a sorba rendezési feltételt.

Amennyiben az oszlopok sorrendjén is szeretne módosítani, jelölje be az „Oszlopmozgatás
engedélyezése” jelölőnégyzetet, az egér segítségével jelölje ki az áthelyezni kívánt oszlopot, majd
manuálisan helyezze a megfelelő helyre.

A listában megjelenítésre kerülő adatok köre szűkíthető, a „Táblázat oszlopainak kiválasztása” gombra
kattintva lehetősége van kiválasztani, mely adatok jelenjenek meg az ablakban.
A megjelenő alakban az alábbiak beállítására van lehetősége:


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



A

nyilak segítségével helyezheti át a kijelölt mezőt.

4



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

Az összes adat megjelenítése esetén az ablakban az alábbi adatok láthatóak:


státusz:
A megbízás státuszára, a tétel állapotára utal, amely időben előre haladva más és más
értéket vehet fel a megbízás állapotától függően, melyek az alábbiak lehetnek:
a megbízás felvételezett, de nincs aláírva
a megbízás törölt állapotú
a megbízás módosított, de még nem aláírt
a megbízás aláírt és küldhető a bankba
nyugtára vár (bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
visszaigazolt (a megbízás beérkezett a Bankba)
könyvelt (a bankban már megtörtént a megbízás könyvelése)
visszautasított (a Bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni)

További adatok betétlekötés esetén:


















betéttípus azonosító
betétszámla száma
lekötés összege
lejárati számla száma
futamidő egység
lejárat dátuma
aláíró/1
rögzítés ideje

További adatok betétfeltörés esetén:
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betétszerződés száma
terhelendő számla száma
devizanem
futamidő érték
lekötés dátuma
prolongáció típusa
aláíró/2
nyugtázás időpontja

















betéttípus azonosító
betétszámla száma
feltörés összege
lejárati számla száma
aláíró/1
rögzítés ideje
elküldés dátuma

betétszerződés száma
feltörés típusa
devizanem
feltörés dátuma
aláíró/2
tranzakció azonosító
nyugtázás időpontja

„L”: a megbízás helyére utal,
lokális
ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható)
közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van).
A menüpontban az alábbi műveleteket végezheti el:

rögzíthet új megbízásokat

megtekintheti a már rögzített megbízásait

módosíthatja a már rögzített megbízásait

törölheti a rögzített megbízásait

visszaállíthatja a törölt megbízásainak adatait

aláírhatja a megbízásait / törölheti az aláírást az aláírt megbízásairól

listázhatja megbízásait

kezelheti archivált tranzakcióit
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1.2. Felvitel, Megtekintés, Módosítás, Törlés – miket érdemes tudni?

A „Felvitel” ikonra kattintva van lehetősége új betét tranzakció (betétlekötési és
betétfeltörési megbízás) rögzítésére. Az ablakban alapértelmezettként a „Betétlekötési megbízások”
fül jelenik meg, azaz először a rögzíteni kívánt tranzakció típus fülét válassza és csak azt követően adja
meg az újonnan megjelenő ablakban az adatokat.
Az Üzleti Terminálon keresztül benyújtott betétlekötésre és egyéb betéti műveletekre
vonatkozó megbízást a Bank tárgynapi teljesítésre banki munkanapokon
08:00-17:00-ig fogad be. A benyújtási határidő után benyújtott megbízást a Bank a
következő banki munkanapon dolgozza fel. A benyújtási határidő előtt elektronikusan
benyújtott, de a benyújtási határidő végéig még jóvá nem hagyott, így a Bank által át
nem vett elektronikus megbízást a Bank visszautasítja.

A „Megtekintés” ikonra kattintva megtekintheti a már rögzített megbízások adatait.
Jelölje ki a megtekinteni kívánt megbízást, majd kattintson az ikonra!
A megjelenő ablakban két fül található:


Alapadatok fül (a tranzakció rögzítése során felvitt adatok)



Kiegészítő adatok fül (a program által automatikusan a megbízás státusza alapján kitöltött
adatok)

A megtekintés során látható adatokról a „Betétlekötési megbízás felvitele” fejezetben olvashat. Az
ablak alján található

gombra kattintva a megtekintett megbízást ki is nyomtathatja.
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A „Módosítás” ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt megbízás adatait. A módosításokat
csak az „Alapadatok” fülön tud végezni, azaz kizárólag a megbízás rögzítésekor megadott adatok
megváltoztatására van lehetőség. A megbízások mindaddig módosíthatók, míg a bankba küldésük meg
nem történik. Az ablak alján található „Módosítás” gombra kattintva mentheti a módosításokat. Az
ablak bezárásával, vagy a „Mégsem” gomb megnyomásával szakíthatja meg mentés nélkül a
folyamatot. A megbízások táblázatos nézetben a tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A
kiegészítő adatoknál automatikusan megjelenik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a
módosítás időpontja.

A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kijelölt megbízást. Jelölje ki a törölni kívánt tételt, majd
kattintson a „Törlés” ikonra! A megnyíló ablakban nyomja meg a „Törlés” gombot a tétel törléséhez. A
törlést követően megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik és a tétel állapota
„Törölt”-re módosul. A megbízások mindaddig törölhetők, míg nem kerülnek beküldésre. A törölt
állapotú megbízás a számítógép dátumváltása és a program elindítása után archiválásra kerül.

A „Betét tranzakciók” ablakban a törölt állapotú tranzakció adatainak visszaállítása is
lehetséges a „Visszaállítás” ikonra kattintva.
Az alábbi módon van lehetősége a betétlekötési és betétfeltörési törölt státuszú megbízások adatainak
visszaállítására.
Amennyiben egy tétel adatait szeretné visszaállítani, jelölje ki a törölt megbízást és kattintson a
menüsorban található „Visszaállítás” ikonra!

Egyszerre több törölt státuszú megbízás adatainak visszaállítására is lehetősége van, a tételek
kijelölését az alábbi módokon tudja megtenni:


ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó visszaállítani kívánt megbízást,
a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel
kattintson a visszaállítani kívánt utolsó/első megbízásra



ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó visszaállítani 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 visszaállítani kívánt
megbízást



ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a
Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a visszaállítani kívánt megbízásokat

Több megbízás adatainak visszaállítása esetén, az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:
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Az adatok visszaállításához kattintson az „Igen” gombra! Amennyiben mégsem szeretné az adatokat
visszaállítani, nyomja meg a „Nem” gombot!
Az adatok visszaállítását követően a megbízás(ok) státusza „Módosított”-ra változik és a „Kiegészítő
adatok” fülön megjelenik a módosító és a módosítás dátuma is.
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2. BETÉTLEKÖTÉS FELVITELE
2.1. Hogyan tudok betét megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem?
Betétlekötési megbízás rögzítéséhez kattintson a „Betét tranzakciók” ablak menüsorában található
„Felvitel” ikonra”, vagy a billentyűzeten nyomja meg az „Insert” gombot!

A
már
könyvelt,
törölt,
visszautasított
státuszú
tételei
a
„Lekérdezések”/”Archívum”/”Betét tranzakciók” menüpont alatt, vagy az
„Archívum” ikonra kattintva érhetőek el, ahol dátumra szűrve megtekintheti,
listázhatja, statisztikát készíthet adataiból, vagy akár a megtekintett megbízást
újra felveheti. Az archív adatok között a rögzített adatokhoz hasonlóan
lehetősége van az adatok sorrendjét szabadon módosítani, szűrni az tételeket,
vagy keresni a megbízások között.
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A megjelenő ablakban két fül látható. A rögzítés során az „Alapadatok” fülön található mezők kitöltése
szükséges. A kötelezően kitöltendő mezők lépésenként piros háttérrel kerülnek kiemelésre, majd az
összes szükséges adat megadását követően a „Felvitel” gomb aktívvá válik. Amennyiben valamelyik
adat hiányzik, vagy tartalmilag nem felel meg a követelményeknek, a mező háttere piros marad
mindaddig, ameddig az érintett adat korrigálása meg nem történik.
A felvitel során az alábbi adatok megadása szükséges:


„Megbízó neve és székhelye”: A mező melletti ikonra (
) kattintva választhat előre
rögzített „Törzsadatok”/”Számlaszámok” menüpont alatt található saját számlái közül.



„Terhelendő számla száma”: A „Megbízó neve és székhelye” kitöltését követően a mező
automatikusan kitöltésre kerül.



„Betét típusa, megnevezése”: A mező melletti ikonra (
) kattintva a megjelenő
„Lehetséges…” listából választhat a „Törzsadatok”/”Betét megbízások egyéb
adatai”/”Betéttípusok” menüpont alatt szereplő lehetséges betéttípusok közül. A választást
követően a megnevezés automatikusan betöltődik.



„Futamidő egysége, értéke”: A mezők tartalma a betéttípusoktól függ.
Egyedi betét:
A futamidő egysége mellett találtható legördülő menüből tudja kiválasztani a betét egységét
(nap/hét/hónap/év). A választást követően adja meg az értéket! A mező mellett található
gombra kattintva ( ) segédszámológép jelenik meg, a számítást követően a
kattintva a kiszámolt összeg beíródik a mezőbe.
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gombra

Standard betét:
A futamidő egysége mező mellett található ikonra (
) kattintva választhat az elérhető
futamidők közül. A választást követően az érték mező automatikusan kitöltésre kerül.



„Lekötés dátuma”: A megbízás teljesítésének kezdete, első napja. A rendszerdátumnál,
illetőleg a banki oldalon a banki könyvelésnél korábbi dátum nem adható meg. A mező előtt
lévő
kattintva az aznapi dátum íródik be. Lehetőség van előre dátumozásra. A
gombra
kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár jelenik meg, ahonnan kiválasztható a kívánt
dátum.



„Lejárat dátuma”: A megbízás teljesítésének vége, utolsó napja. Amennyiben a „Futamidő
egysége, értéke” mezők kitöltése már megtörtént, a program a lejárat dátumot automatikusan
kitölti a lekötés dátumától függően.
Egyedi betét: A mező előtt lévő

kattintva a megadott futamidőnek megfelelő dátum

töltődik be. A
gombra kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár jelenik meg,
ahonnan kiválasztható a kívánt dátum. Amennyiben ez az érték eltér a „Futamidő egysége,
értéke” mezőkben megadott időintervallumtól, azok értéke a dátumnál beállított értéknek
megfelelően módosul.


„Prolongáció típusa”: A betét meghosszabbításának típusa, amely függ a betét típusától. A
mező melletti ikonra (
) kattintva van lehetősége az elérhető prolongáció típusok közül
választani a megjelenő „Lehetséges…” ablakból. A kiválasztást követően a prolongáció típus
szöveges formában is megjelenik.



„Kamatláb”: Egyedi betétlekötés esetén kötelező a mező kitöltése. Standard betét esetén a
betéttípustól függően, a lekötés összegének felvitelét követően a mező automatikusan
kitöltésre kerül.



„EBKM” (egységesített betéti kamatlábmutató): A betétlekötés tényleges éves hozamát jelző
mutató. A program automatikusan tölti ki a kamatláb értékétől függően.



„Lekötés összege”: A megbízás összege. A mező mellett található gombra (
segédszámológép jelenik meg, a számítást követően a
beíródik a mezőbe.

) kattintva

gombra kattintva a kiszámolt összeg



„Lejárati számla száma”: A mező melletti ikonra (
) kattintva választhat az előre rögzített,
„Törzsadatok”/”Számlaszámok” menüpont alatt található saját számlaszámai közül.



„Fizetési számla felhasználható egyenlege”: A mező megjelenítése opcionális. Az
„Eszközök”/”Felhasználó beállítások”/”Személyes beállítások” az „Egyenleg látható felvitel
közben” jelölőnégyzet bejelölésével tudja megjeleníteni a számlához kapcsolódó egyenlegét a
felviteli ablakban.



„Betétszerződés száma”: A mező a megbízáselküldésének visszaigazolásakor kerül kitöltésre a
bank által.
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„Betétszámla száma”: A mező a megbízáselküldésének visszaigazolásakor kerül kitöltésre a
bank által.

Az adatok rögzítéséhez kattintson az felviteli ablak alján található
gombra.
Amennyiben mégsem szeretné rögzíteni a megbízást, zárja be az ablakot, vagy kattintson a
gombra.
A rögzítést követően a „Kiegészítő adatok” fülön található érintett mezői automatikusan kitöltésre
kerülnek és a tétel állapota szerint változnak. A táblázatos nézetben a „Megtekintés” ikonra kattintva
van lehetősége megtekinteni a kiegészítő adatokat.
A „Kiegészítő adatok” fülön az alábbiakról tájékozódhat:


„Tranzakció azonosító”: A megbízás a küldéskor egyedi sorszámot kap (általában nem egy,
hanem több tétel kerül egyszerre a rendszer által előkészített csomagba).



„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.



„Referenciaszám”: A banki könyvelőrendszer könyvelés során minden megbízásnak generál
referenciaszámot. Miután a bank a tranzakciót elfogadta, a referenciaszám automatikusan
betöltődik a mezőbe.



„Csomag”: A bankba küldött csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.
BL208B8T.000.



„Beküldés időpontja”: A tranzakció bankba küldésének időpontja.



„Felvételező”: A megbízást felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja automatikusan
betöltődik.



„Módosító”: Amennyiben történt módosítás, a megbízást módosító azonosítója és a
módosítás időpontja automatikusan betöltődik.



„Aláíró 1” és „Aláíró 2”: A megbízások bankba küldése csak aláírást követően lehetséges.
Aláíráskor a mezőkbe automatikusan betöltődik a megbízást aláíró(k) azonosítója és az aláírás
időpontja.



„Állapot”: A megbízás állapotát jelöli.



„Helye”: A megbízás helye, amely lehet a BT, a BusinessID vagy Ismeretlen.



„Hiba oka”: Ha az „Állapot” mezőben a „Hibás/Vissza” állapot jelenik meg, a hibáról, illetve a
visszautasítás okáról ebben a mezőben tájékozódhat.
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3. BETÉTFELTÖRÉS FELVITELE
3.1. Hogyan tudom feltörni a lekötött betétem?
A „Betét tranzakciók” ablakban válassza a „Betétfeltörési megbízások” fület. A betétfeltörési megbízás
rögzítéséhez kattintson a menüsoron található „Felvitel” ikonra!
A betétfeltörési megbízás rögzítéséhez az alábbi adatok felvitele szükséges az „Alapadatok” fülön:


„Betétszerződés száma”: A mező melletti ikonra (
ki a feltörni kívánt betétszerződés számát!



„Betétszámla száma”: A betétszerződéshez tartozó számlaszám. Ha a „Betétszerződés száma”
mező kitöltése megtörtént, a számlaszám automatikusan beíródik.



„Betét típusa, megnevezése”: Ha a „Betétszerződés száma” mezőnél a betétszerződés
kiválasztása megtörtént, a betét típusa automatikusan kitöltődik.



„Teljes feltörés”: A jelölőnégyzet bejelölésével a betét teljes összegére vonatkozó feltörésére
van lehetőség.



„Feltörés összege”: A megbízás összege. Ha a „Teljes feltörés” jelölőnégyzetet bejelölte, akkor
a mezőben automatikusan a betét teljes összege töltődik be. A mező mellett található ikonra (

) kattintva megjelenő ablakból válassza

) kattintva megjelenik a segédszámológép, amellyel egyszerűbb műveleteket hajthat végre.
A kiszámolt összeget a mező melletti ikonra (

) kattintva írhatja be.



„Betét egyenlege”: Ha a „Betétszerződés száma” mező kitöltése megtörtént, a betét egyenlege
automatikusan betöltődik.



„Eredeti lejárat dátuma”: Ha a „Betétszerződés száma” mező kitöltése megtörtént, az eredeti
lejárat dátuma automatikusan betöltődik.



„Feltörés dátuma”: A betétszerződés feltörésének dátuma, a betétlekötési megbízás
teljesítésének vége, utolsó napja.



A rendszerdátumnál, illetőleg a banki oldalon a banki könyvelésnél korábbi dátum nem adható
meg. A mező mellett lévő négyzetre kattintva az aznapi dátum töltődik be. Lehetősége van
előre dátumozni a megbízását. A
gombra kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár
jelenik meg, ahonnan kiválaszthatja a kívánt dátumot. Ha nem tölti ki a „Feltörés dátuma”
mezőt, akkor a bank automatikusan a következő banki könyvelési napon teljesíti a megbízást,
ha az a banki elfogadási idő után érkezett a bankhoz.



„Lejárati számla száma”: A mező melletti ikonra (
) kattintva választhat az előre rögzített,
„Törzsadatok”/”Számlaszámok” menüpont alatt található saját számlaszámai közül.



„Részkivét utáni minimum egyenleg”: A program automatikusan tölti ki a feltörés összegének
felvitelétől függően a betétszerződés alapján.



„Eredeti kamatláb”: A program automatikusan tölti ki a betétszerződés alapján.
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Az adatok kitöltése után az adatok rögzítéséhez kattintson a

gombra! Amennyiben

mégsem szeretné rögzíteni a megbízást, zárja be az ablakot, vagy kattintson a
A rögzítést követően a „Kiegészítő adatok” fül mezői automatikusan kitöltésre kerülnek.
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gombra!

4. ALÁÍRÁS
4.1. Megbízások aláírása a Terminálon
A betétlekötési és a betétfeltörési megbízások beküldése előtt aláírás szükséges. A „Betét tranzakciók”
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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Az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:

A kijelölt megbízások aláírásához kattintson az „Igen” gombra. Amennyiben mégsem szeretné aláírni a
kijelölt tételeket, kattintson a „Nem” gombra.
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), „A” (első helyi)
és „B” (másodhelyi) 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!
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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 „Aláírások törlése” 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.

4.2. BusinessID
BusinessID a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely elérhető
Android és iOS operációs rendszerre is.
A BusinessID alkalmazás részletes felhasználói kézikönyveinek megnyitásához látogasson el a
https://www.mkb.hu/businessid weboldalára.
A „Betét tranzakciók” ablakban a
küldheti ki megbízását BusinessID-ra.
Miután rákattintott az

ikonra, azon belül az „Aktuális tétel”-re kattintva

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 módosítása/törlése csak a
BusinessID-ról történő visszahívást követően lehetséges. A visszahívás engedélyezéséhez kattintson az
„Igen” gombra!

!
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Amennyiben az „Igen” gombra kattintott, a kommunikáció automatikusan elindul.

A visszahívás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem történt
meg.
A sikeres visszahívást követően végezheti el a módosítás vagy törlés műveleteket.
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5. KOMMUNIKÁCIÓ
5.1. Hogyan tudom a bankba beküldeni az aláírt betét megbízásaimat

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 betét tranzakcióit szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a „Betét 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!

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!
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6. BETÉTINFORMÁCIÓK
6.1. Hogyan tudom elérni a betétszámláim és milyen műveletek elvégzésére van
lehetőségem?
A betétinformációk lekérdezésére a „Lekérdezések”/”Betétinformáció” menüpont, vagy a menüsor
„Információk” blokk „Betét” ikonjára kattintva van lehetőség.

Az ablakban láthatók a betétinformáció adatai:








zárolt
betétszerződés száma
devizanem
lekötés dátuma
prolongáció típus
futamidő egység
részkivét utáni minimum egyenleg









betéttípus azonosító
lejárati számla száma
egyenleg
lejárat dátuma
futamidő érték
kamatláb
részfeltörhető

„Zárolt”: Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a betét zárolt, azaz tranzakció
nem hajtható végre a betétre vonatkozóan.

A megjelenő betétszámlák listája a jelölőkörök segítségével módosítható:


Egyenleggel rendelkező betétszámlák



Összes betétszámla

A Betétinformáció ablakban a tranzakció előtt található oszlop a betétszerződések állapotáról ad
információt.
A kiválasztott betét adatai megtekinthetők, listázhatók, lehetőség nyílik betétlekötésre, illetve feltörésre is.
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A „Betétinformáció” ablakban a kijelölt betétszerződés adatainak lekérdezése, részleteinek
megtekintése a „Részletek” ikonra kattintva lehetséges. Megadott betétszerződés száma szerinti
részletes betétinformáció készíthető. Ehhez kattintson az ablak bal felső részén lévő legördülő menü
gombjára és válassza ki a lekérdezni kívánt betétszerződés számát.
A legördülő menü mellett található nyilak
szám kiválasztásában.

is segítségére lehetnek a megfelelő betétszerződés

A megjelenő ablak két részre tagolódik. A felső részben a betétszerződés alap-, ill. kiegészítő adatai
láthatók, az alsó részben az aktuális – legördülő menü segítségével kiválasztott – szerződés tranzakciói
jelennek meg.
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A megjelenő ablak felső részén található két fül:



Alapadatok fül,
Kiegészítő adatok fül

Az Alapadatokat tartalmazó fülön láthatók a betétszerződés alapadatai: betétszerződés száma,
betétszámla száma, betéttípus, egyenleg, lejárati számla száma.
Az Kiegészítő adatokat tartalmazó fülön láthatók a betétszerződés kiegészítő adatai: betétszerződés
száma, lekötés és lejárat dátuma, prolongáció, egyenleg, részkivét utáni minimum egyenleg, kamatláb,
futamidő.
Az Betétinformáció részletek ablak alsó részében láthatók a betétszerződéshez tartozó tranzakciók
részletes adatai: tranzakció típus, értéknap, ellenszámlaszám, tranzakció összege, tranzakció
devizaneme, referencia szám, könyvelés időpontja.
A megtekintett részletes adatok a következő adat szerint vannak rendezve:

A Betétinformáció részletek ablakban a tranzakciók adataival a „Lista” ikonra kattintva kétféle
lista készíthető:

Teljes lista készítésénél a nyomtatási kép a betétszerződéshez tartozó tranzakciók részletes adatait
mutatja.
Kijelölt sor listázás esetén a betétszerződéshez tartozó aktuális tranzakció részletes adatait mutatja.
A Betétinformáció és a Betétinformáció részletek ablakban is az aktuális betétszerződéshez
rendelhető lekötés a „Lekötés” gombbal történik.
A megjelenő ablakban két fül található:



Alapadatok fül
Kiegészítő adatok fül

Kattintson a
meg a

gombra a megbízás rögzítéséhez, vagy a megbízás elvetéséhez nyomja
gombot, vagy zárja be az ablakot.

Amennyiben a felvételezés megtörtént, akkor a teljesítendő betétlekötési megbízások között
megjelenik a tranzakció felvételezett állapotban, ahol lehetősége van még a megbízás adatainak
módosítására.
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A Betétinformáció és a Betétinformáció részletek ablakban is az aktuális
betétszerződéséhez rendelhető feltörés a „Feltörés” gombbal történik.
A megjelenő ablakban két fül található:



Alapadatok fül
Kiegészítő adatok fül

A megbízás rögzítéséhez kattintson a

gombra, az adatok elvetéséhez nyomja meg a

gombot, vagy zárja be az ablakot. Amennyiben felvételezte a megbízást, akkor a
teljesítendő betétfeltörési megbízások között megjelenik a tranzakció felvételezett állapotban, ahol
szükség szerint módosíthatja a megbízás adatait.
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