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1. DEVIZA TRANZAKCIÓK
A deviza megbízások funkció a menüsor „Tranzakciók” blokk „Deviza” ikonra kattintva vagy a
„Tranzakciók” / „Deviza tranzakciók” menüpontból érhető el.
A Deviza átutalási megbízás bankon belüli és bankon kívüli deviza forgalmat (nem Forint számláról
indított vagy nem forintban denominált átutalási és átvezetési megbízást) jelent. Az Üzleti Terminálban
az alábbi deviza megbízások rögzítésére van lehetősége:





Deviza átutalások
o Bankon belüli és bankon kívüli forgalomban
o Átvezetések (az ügyfél saját devizaszámlái közötti konverziók)
Deviza csekk kiküldés
Import beszedési megbízás
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A megjelenő ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:


Felvitel



Megtekintés



Módosítás



Törlés



Visszavonás



Statisztika



Kalkuláció



BusinessID



Aláírás



Lista



SWIFT



Archívum



Visszaállítás

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


Aláíró/1 és 2: A megbízás bankba küldésének feltétele, hogy az aláírt legyen. Az aláíró az a
személy, aki a banknál aláírási joggal rendelkezik.



Áru megnevezés: Az áru megnevezése.



Árufelszabadító: Amennyiben a fizetést követően szükséges az árufelszabadító levél.



Befogadás napja: A befogadás napja az a banki nap (T), amikor a bank a bankon kívüli és a
konverziós bankon belüli deviza megbízások feldolgozását végzi standard T+1 értéknapú
teljesítéssel. A konverziót nem igénylő bankon belüli devizamegbízásokat a Bank T értéknapon
teljesíti.



Dev: A deviza neme.



Egyedi árfolyam: Amennyiben a megbízás egyedi árfolyammal indított.



Elküldés dátuma: A megbízás elküldésének dátuma.



Ellenszámla tulajdonos bankja ID: Az ellenszámla tulajdonos bankjának ID-ja.



Ellenszámla tulajdonos bankja neve/1 és 2: Az ellenszámla tulajdonos bankjának neve.



Ellenszámla tulajdonos neve: Az ellenszámla tulajdonosának neve.



Első aláírás ideje: Az első aláírás ideje.



Felvette: A megbízás rögzítője .



Hibaok: Hibás vagy vissza státuszú megbízás hibaoka.



Import fájl neve: A megbízás import fájljának neve.



Jogosult neve: A megbízás kedvezményezettje.



Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma: A megbízás fogadójának GIRO számlaszáma.



Jogosult telephelye/1 és 2: A jogosult telephelye.
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„K”, mint Kijelölés: Amennyiben a jelölőnégyzet bepipált állapotú, az aláírt tranzakciók közül
csupán a megjelöltek kerülnek a bank felé beküldésre a következő kommunikáció alkalmával.
Kijelölni csupán már aláírt tranzakciókat lehetséges. A kijelölés oszlop alapértelmezetten nem
jelenik meg, ebben az esetben minden megbízás automatikusan beküldésre kerül. A kijelölés
oszlop megjelenítése az „Eszközök menüBeállítások menüpontÁltalános/2” fül”Csak
a kijelölt tranzakciók küldése” jelölőnégyzet bejelölésével állítható be.



Kedvezményezett országkódja: A kedvezményezett országának kódja



Közlemény 1, 2, 3 és 4: A megbízásra vonatkozó közlemények



„L”: a megbízás helyére utal,
o

lokális

o

ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható)

o

közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van)



Második aláírás ideje: Többes aláírás esetén a második aláírás ideje



Módosítás dátuma: Az utolsó módosítás dátuma



Módosította: A megbízás módosítója



Megbízás összege: A megbízás összege



Megbízó országkódja: A megbízó országkódja



Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma: A megbízás indítójának GIRO számlaszáma



Nyugtázás időpontja: A megbízás nyugtázásának dátuma



Referenciaszám: A megbízás rendszer által generált referenciaszáma



Rögzítés ideje: A megbízás felvételének dátuma



„S” és 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 (az
„S” mező az adott státusz ikonját tartalmazza):
o

– a megbízás felvételezett, de nincs aláírva

o

– a megbízás törölt állapotú

o

– a megbízás módosított, de még nem aláírt

o

– a megbízás aláírt és küldhető a bankba

o

– beolvasott (ha a tétel egy másik rendszerből helyesen került át)

o

– hibás/beolvasott (ha a tétel egy másik rendszerből hibásan kerül át)

o

– nyugtára vár, feldolgozás alatt (Bankba küldve, de még nem érkezett visszaigazolás)

o

– visszaigazolt (a megbízás beérkezett a Bankba)

o

– könyvelt (a bankban már megtörtént a megbízás könyvelése)

o

– teljesített (a Bank elutalta a megbízást a jogosultnak)
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o

– hibás/vissza (a Bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni)



Sürgősség: A megbízás sürgősségének jelölése



„SW”, mint SWIFT másolat állapota:
o

„T” – teljesített

o

„N” – Nincs SWIFT másolat kérés

o

„S” – SWIFT másolat kérés



SWIFT igazolás: A megbízáshoz tartozó SWIFT igazolás kiállításának dátuma és érkezés ideje



„T”, mint Típus: A megbízás típusát jelöli, amely lehet:
o

„A” – átutalás

o

„K” – csekk kiküldés

o

„I” – mint import beszedés.



Teljesítés devizaneme: A teljesítés devizaneme.



Visszavonás állapota: A megbízás visszavonásának állapota, amely időben előre haladva más
és más értéket vehet fel a megbízás állapotától függően:
o

Felvételezett: Aláírásra váró, rögzített visszavonási kérés

o

Aláírt: Aláírt, de nem bekommunikált visszavonási kérés

o

Módosított: A felvételezett visszavonási kérés módosítása utáni státusz, aláírandó

o

Feldolgozás alatt: Már bekommunikált, de még nem feldolgozott visszavonás

o

Visszaigazolt: Befogadott vagy már végre is hajtott visszavonási kérelem

o

Visszautasított: A visszavonási kérelem elutasításra került

1.1 A Felvitel funkció

A
ikonra kattintva indítható új deviza átutalási megbízás rögzítése. A megjelenő ablakban
négy fül jelenhet meg:





Általános fül
Bankadat fül
Kalkuláció fül
Kiegészítő adatok fül
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Az „Általános” fülön kitölthető adatok az alábbiak:





: Ez a gomb a fülek közötti váltáskor is aktív marad. Erre kattintva a megbízás
rögzítése közben is adott a lehetőség az árfolyamok megtekintésére, ellenőrzésére.
Bankon belüli T értéknapos teljesítés: A jelölőnégyzet bejelölésével a bankon belüli konverziót
igénylő megbízások esetén lehetőség van (külön díj nélkül) „Bankon belüli T értéknapos
teljesítés” választására, ezeket a megbízásokat a Bank számlakonverziós árfolyamon, T
értéknapon teljesíti.
Befogadás: A befogadás napja az a banki nap (T), amikor a bank a bankon kívüli és a konverziós
bankon belüli deviza megbízások feldolgozását végzi standard T+1 értéknapú teljesítéssel. A
konverziót nem igénylő bankon belüli devizamegbízásokat a Bank T értéknapon teljesíti. A
mező bal oldalán lévő

ikonra kattintva a napi dátum íródik be. A mező jobb oldalán lévő

ikonra kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár jelenik meg, ahonnan kiválasztható
a megfelelő dátum.
o

Nem kötelezően kitöltendő mező. Üresen hagyásával a feldolgozás dátuma a bankba
küldés napja lesz.

o

Sürgős illetve egyedi árfolyamos megbízást a Bank előre dátumozott megbízásként nem
fogad el.



EGT: A „Teljesítés devizanemének” kiválasztása után a program automatikusan kitölti. Az MKB
által jegyzett EGT devizanemek listája a mező mellett található információ ikonra kattintva
érhető el.



Ellenérték: A beállított keresztárfolyamon a megbízó számla devizanemébe átszámolt összeg



Egyedi árfolyam: Egyedi árfolyam beállításához a mezőhöz tartozó
jelölőnégyzetet
szükséges bejelölni. Egyedi árfolyamot beállítani árfolyam-konverziós megbízás esetében, és
kizárólag a „Lekérdezések/Árfolyamok, limitek/MKB Egyedi árfolyam limitek” menüpont alatt
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megtalálható összeghatár fölött lehet. Előredátumozott fizetési nap megadása esetén nincs
lehetőség egyedi árfolyam beállítására.


Egyéb (pl. árufelszabadító): Szükség esetén a mező a jelölőnégyzetet bejölésével használható.
Árufelszabadító estében az áru megnevezését vagy pozíciószámát, esetleg fuvarlevélszámát.



Fizetés módja: A deviza megbízás típusa.
o Átutalás
o

Csekk kiküldése

o

Import beszedés
Bizonyos mezők a „Fizetés módja” legördülő menüben választott típustól függően nem
elérhetők.



Kedvezményezett neve, Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett címe: Ezekben
a mezőkben szükséges megadni a kedvezményezett adatait. Amennyiben a partner adatai
előzetesen már rögzítésre kerültek, úgy a „Kedvezményezett neve” mező mellett található
ikonra kattintva lehetséges annak kiválasztása a megjelenő listából!
Csekk esetén a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát nem kötelező megadni, illetve import
beszedés esetén a jogosult adatait nem kötelező megadni

Új kedvezményezett megadásakor a „Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma” mezőbe kötőjelek nélkül
szükséges a jogosult számlaszámának megadása. Amennyiben EGT-n belüli a jogosult bankja, de nem
az MKB, kötelező IBAN számlaszámot megadni. Ellenkező esetben az alábbi hibaüzenetek jelennek
meg:

Az „OK” gombra kattintva lehetséges továbblépni, és szükség szerint módosítani a pénzforgalmi
azonosítót.
Pénzforgalmi jelzőszámok lehetséges formátumai:



Belső formátum:
GIRO formátum:

10102086-99K00-111111
10102086-11111111-22222222

A belső formátumú (számlaazonosító) számlák lehetnek a devizaszámlák, GIRO
formátumúak pedig a pénzforgalmi számlák.
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Keresztárfolyam: A rendszer automatikusan tölti ki a megadott értékek alapján. A megbízás
beállított devizanemének és a megbízó számla eredeti devizanemének keresztárfolyama a
bankból utoljára érkezett árfolyamadatok alapján.



Költségviselés: A devizautalással kapcsolatos jutalékokra és bankköltségekre vonatkozó
beállítási lehetőségek, amelyek közül a szükséges jelölőnégyzet bejelölésével lehetséges
választani.
o

MEGBÍZÓ esetében az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a megbízó visel.

o

OSZTOTT esetében az MKB jutalékát és költségeit a megbízó, a további felmerülő
jutalékokat, költségeket a jogosult/kedvezményezett visel.

o

KEDVEZMÉNYEZETT esetében az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a
jogosult/kedvezményezett visel



Közlemény: Nem kötelezően kitöltendő mező. A jogosultnak szóló közleményeket 4 mezőben
van lehetőség megadni, vagy választani az előzetesen már rögzített közleményekből.



Megbízás devizaneme: A megbízás devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti
ikonra kattintva érhetők el
Megbízó neve: A mező melletti ikonra kattintva érhetők el a megadott számlák. Kiválasztás
után az IBAN és a megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, devizaneme automatikusan kitöltődik.




Megbízás összege: Itt szükséges megadni a megbízás összegét. Megadható kézzel, vagy a
segédikonra kattintva a helyi számológép segítségével. A számológép bezárásához kattintson
a mező melletti

gombra.



Nemzetközi T értéknapos teljesítés: A jelölőnégyzet bejelölésével a kimenő, EUR, USD, GBP
nem konverziós átutalásokat a bank T értéknapon teljesíti, és lehetőség van megadni a banki
befogadási határidőn túl beküldött megbízásokra vonatkozó banki kezelési módot: teljesítés a
következő értéknapon T értéknapos teljesítéssel vagy visszautasítás.



Sablon: Nem kötelezően kitöltendő mező. Lehetőség van arra, hogy a Törzsadatok menü 
Sablonok menüpontban rögzítésre kerüljenek a gyakran használt deviza átutalások. Ebben az
esetben a mező melletti
gombra kattintva, a megjelenő ablakban kiválasztható az előre
rögzített, megfelelő sablon, vagy a „Karbantart” gombbal új sablon készíthető.



SWIFT másolat kérése, FAX: Nem kötelezően kitöltendő mező. SWIFT másolat igénylése
esetén szükséges a fax szám megadása.



Teljesítés devizaneme: Abban az esetben szükséges megadni, ha a megbízás devizanemétől
eltér a teljesítés devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti
érhetők el.

ikonra kattintva

A „Bankadatok” fülön kitölthető adatok az alábbiak:
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EGT: A „Melyik országban van a jogosult bankja” mező kitöltését követően a rendszer
automatikusan kitölti.



Jogosult bankjának adatai:
o
o



Azonosító kód: A jogosult bankjának azonosító kódja. A mező melletti
ikonra kattintva
érhetők el a lehetséges opciók
Bank teljes neve: Amennyiben már a rendszerben létező azonosító kód került
kiválasztásra, úgy a rendszer automatikusan kitölti. Emellett lehetősége van kézzel
megadni az értéket.

Jogosult bankjának számlakapcsolata:
o

Azonosító kód: A jogosult bank számlakapcsolatának azonosító kódja, a lehetséges adatok
a mező melletti

o

ikonra kattintva érhetők el, vagy szabadon beírhatók.

Jogosult bankjának számlakapcsolata/Bank teljes neve és Bank címe: A már rögzített
adatok az „Azonosító kód” mező melletti



ikonra kattintva érhetők el.

Melyik országban van a jogosult bankja: A mező melletti
lehetséges országok.

ikonra kattintva érhetők el a

A „Kalkuláció” fül tartalma:

11

A tranzakcióhoz kérhető előzetes kalkuláció, amely folyamat során a terminál kommunikál a bankkal.
Ezen a fülön a folyamathoz tartozó adatok láthatók. A kalkuláció fülön található adatokról és a
kalkuláció teljes folyamatáról a 2. pontban található bővebb információ.
A „Kiegészítő adatok” fülön megjelenő adatok az alábbiak:



Aláíró 1 és Aláíró 2: A megbízást aláíró azonosítója és az aláírás időpontja.



Állapot: A megbízás állapotát tünteti fel a rendszer.



Csomag: A bankba küldött csomag neve adott, amelynek formátuma a következő lehet:
ABCDEF0G.000
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Értéknap: A megbízás értéknapja.



Felvételező: Automatikusan töltődik be, a megbízást felvételező azonosítóját és a rögzítés
időpontját tartalmazza.



Helye: A megbízás helye, amely lehet az Üzleti Terminál, a BusinessID vagy Ismeretlen.



Hiba oka: Amennyiben az „Állapot” mező „Hibás/vissza” értéket mutat, úgy a hibáról ebben a
mezőben érhető el információ.



Import fájl neve: A megbízás import fájl nevét tünteti fel rendszer.



Módosító: Automatikusan töltődik be, a megbízást módosító azonosítóját és a módosítás
időpontját tartalmazza.



Referenciaszám: A bank által generált referenciaszám, amely automatikusan megjelenik a
mezőben, a tranzakció bank általi elfogadását és könyvelését követően.



SWIFT igazolás: Amennyiben a megbízásról készült SWIFT igazolás, úgy annak kiállítási
dátumáról és az érkezésének idejéről ebben a mezőben érhető el információ.



Technikai azonosító: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.



Tranzakció azonosító: A tranzakció küldésekor keletkező egyedi sorszám (általában nem egy,
hanem több tétel kerül a rendszer által előkészített csomagba).

1.2 A Megtekintés funkció
Ebben a menüpontban az előzetesen már rögzített Deviza átutalási megbízáshoz tartozó adatok
lekérdezése, megtekintése történik. Itt csupán azon tételek megtekintésére van lehetőség, amelyek
még nem kerültek át az archív állományba. A funkció a

gombra kattintva érhető el.

A megjelenő ablakban hat fül található:


Általános fül



Bankadat fül



Kalkuláció fül



Kiegészítő adatok fül



Visszavonás részletek fül (csak visszavonás esetén jelenik meg)



BusinessID információk fül (csak abban az esetben látható, ha már érkezett BusinessID nyugta
a megbízáshoz)
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Az „Általános” fül:

A „Bankadat” fül:
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A „Kalkuláció” fül:

A „Kiegészítő adatok” fül:
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A „Visszavonás részletek” fül:

A megtekintett megbízás a

gombbal nyomtatható ki.

1.3 A Módosítás funkció
Ebben a menüpontban az előzetesen már rögzített Deviza átutalási megbízáshoz tartozó adatok
módosítása történik. Itt csupán azokat a tételeket lehetséges módosítani, amelyek még nem kerültek
át az archív állományba. A funkció a

gombra kattintva érhető el.

A megjelenő ablakban négy (öt) fül található:


Általános fül



Bankadat fül



Kalkuláció fül
16



Kiegészítő adatok fül



Visszavonás részletek fül (csak visszavonás esetén jelenik meg)

Az „Általános” fül:

A „Bankadat” fül:
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A „Kalkuláció” fül

A „Kiegészítő adatok” fül

A folyamat során csak „Általános” és „Bankadat” fülön, illetve visszavonás esetén a
„Visszavonás részletek” fülön lehet alapadatokat módosítani.
A megbízások mindaddig módosíthatók, míg a bankba küldésük meg nem történik. A módosításnál
ugyanaz az ablak nyílik ki, mint a felvitelnél és a módosítandó adatok átírhatók.
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Módosítás közbeni kilépés esetén a program a következő üzenetet küldi:

Amennyiben a módosítások mentésre kerülnek, úgy a módosítást követően a megbízások táblázatban
a tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A kiegészítő adatoknál a program felvezeti a
módosítást végző felhasználó azonosítóját és a módosítás időpontját.

1.4 A Törlés funkció
Ebben a menüpontban az előzetesen már rögzített Deviza átutalási megbízás törlése történik. Itt
csupán azokat a tételeket lehet törölni, amelyek még nem kerültek át az archív állományba.

A
gombra kattintva megtekinthetők a kiválasztott tétel adatai, majd pedig törölhetők. A
folyamat megszakítható. A megbízások (a visszavontak is) mindaddig törölhetők, míg a bankba
küldésük meg nem történik. Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több megbízás törlésre kerüljön.
Ehhez csupán egyszerre több tételt szükséges kijelölni.
A törlés véglegesítése előtt a program megerősítő üzenetet küld:

A törlést követően a megbízások táblában a tétel állapotát jelző ikon megváltozik és a tétel állapota
törtölt lesz. A törölt állapotú megbízás a számítógép dátumváltása és a program elindítása után
archiválásra kerül.

1.5 A Visszavonás funkció
Ebben a menüpontban az előzetesen már rögzített Deviza átutalási megbízás visszavonása történik.
Egy tranzakció visszavonása különböző állapotokat vesz fel a visszavonás elindítását követően, mely
változások a „Visszavonás állapota” mezőben figyelemmel követhetőek. A visszavonás funkció a
gombra kattintva érhető el.
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1.6 A Visszaállítás funkció
Ebben a menüpontban kiválasztott Deviza átutalási megbízás visszaállítása történik. Visszaállítani egy
vagy több tételt lehetséges. A tétel(ek) kijelölését követően a
terminál megerősítő üzenetet küld:

gombra kattintva a

A visszaállítást követően a megbízások táblázatba a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra
változik.

1.7 A Lista funkció

A
ikonra kattintva lehetséges listát készíteni a korábban rögzített tranzakciókról. A
menüpontban háromféle lista készíthető:


Rövid lista



Teljes lista



Kijelölt sor

Amennyiben a lista többoldalas, a megnyíló ablak navigációs nyilaival lehetséges lapozni az oldalak
között. A megnyitott lista a nyomtatás ikonra kattintva kinyomtatható. A listát a jobb felső sarokban
lévő gombra kattintva lehet bezárni.
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2. KALKULÁCIÓ
Deviza megbízások esetén lehetőség van díj és árfolyam kalkulációra, azokra a terhelendő
számlaszámokra vonatkozóan, amelyek jogosultság szerint kezelhetők az Üzleti Terminálban. Kétféle
módon lehetséges kalkulációt indítani:



Megbízás felvitelekor vagy módosításakor a „Kalkuláció” fülön található „Árfolyam díj és
értéknap kalkuláció kérése?” mező bepipálásával.
A „Deviza átutalási megbízások” ablakban a „Kalkuláció” ikonra kattintva
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Az ablakban következő adatok találhatók:


Díjkalkuláció
o
o

o


Árfolyam kalkuláció:
o
o



Kalkulált árfolyam: A megbízásra vonatkozó kalkulált árfolyam 6 tizedesjegy pontossággal.
Kalkuláció érvényessége: A kalkulált díj, illetve árfolyam érvényességi ideje. A megbízást
ezen időn belül szükséges jóváhagyni és beküldeni, hogy az érkezett kalkulációs adatokkal
teljesüljön.

Megbízás várható teljesítése:
o

o


Megbízás díja, devizaneme: A megbízásra vonatkozó kalkulált díj 6 tizedesjegy
pontossággal és a díj devizaneme.
Teljes terhelés becsült összege, devizaneme: A megbízásra vonatkozó teljes becsült
terhelés, vagyis a megbízás összegének és a megbízás díjának összege a terhelendő
számlaszám devizanemében.
Díj jellege: A díj jellege lehet „Előzetes tájékoztatás” vagy „Becslés” jellegű.

Kedvezményezettnek utalt becsült összeg: A mezőben a megbízás teljesítésének
devizanemében kerül megjelenítésre a kedvezményezettnek utalt összeg és devizanem.
Amennyiben a kedvezményezett visel minden költséget (BEN), akkor az MKB díja az átutalt
összegből kerül levonásra és a jutalékkal csökkentett összeg fog megjelenni, mint
kedvezményezettnek utalt becsült összeg.
Kalkulált értéknap: A megbízás teljesítésének várható értéknapja.

Teljesítés módja:
o

Megbízás típusa:


Belföldi forint átutalás devizaszámla terhére



Bankon belüli deviza átutalás



Bankon kívüli SEPA utalás



Bankon kívüli deviza utalás



Bankon kívüli T napos SEPA utalás

A kalkuláció kérés során az Üzleti Terminál kommunikációs folyamatot indít a bankkal, így szükséges
lehet a kommunikációs jelszó megadása. A kalkulációs folyamat során a tranzakció mentésre kerül.
Árfolyam-kalkulációt kizárólag konverziós megbízás esetében lehet kérni.
A folyamat elindítását a következő ablakban szükséges megerősíteni:
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Az „Igen” gombra kattintva indítható a kalkulációkérés, melyet követően a kommunikációs ablak
jelenik meg:

Amennyiben a kalkulációs folyamat valamilyen okból kifolyólag meghiúsul, a rendszer egy felugró
ablakban tájékoztat:

A kalkuláció sikeres befejezését követően a kalkulációs ablak mezőiben megjelennek a megbízás
teljesítésére vonatkozó árfolyam, díj és értéknap információk.

A kalkulációs kérés eredménye lehet a megbízás teljesítésre vonatkozó „Előzetes tájékoztatás” illetve
„Becslés”.
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A Bank „Előzetes tájékoztatást” ad abban az esetben, ha a kalkulációs kérést kezdeményező
felhasználónak lehetősége van a megbízást teljes körűen aláírni, a bankba küldeni és a megbízás
adatai alapján a bank a megbízást a tájékoztatásban szereplő díj, árfolyam és értéknap betartásával
végre tudja hajtani.
Előzetes tájékoztatás esetén a Bank vállalja, hogy a megbízást a kalkulált díj, árfolyam és értéknap
figyelembe vételével hajtja végre, amennyiben a megbízás bankba küldése a Kalkuláció érvényességi
idején belül megtörténik.
Előzetes tájékoztatást ad a bank:


Amennyiben a tranzakciónál megadott Befogadás dátuma megegyezik a beküldés dátumával
vagy üres és



A megbízásra vonatkozó kalkulációs kérés a banki befogadási határidőn belül történik meg és



A kalkulációt indító felhasználó egyedüli, E jogosultsággal rendelkező aláíró, vagy együttes
aláíró (A, B), de a megbízáson már van egy részleges aláírás (tehát a Kalkulációs kéréssel
összejön a 100%).

Amennyiben a kalkulációt követően a „Díj jellege” mezőben az érték „Előzetes tájékoztatás”, a
kalkulált díjak elfogadása az „Elfogadás” gombbal, az elutasítása a „Mégsem” gombbal lehetséges.
A tranzakció elfogadása esetén az alábbi ablak jelenik meg:

Az „Igen” gombra kattintva szükséges megadni az aláírói jelszót, majd a „Tovább” gombbal
kommunikáció indul és beküldésre kerül a tranzakció.
A tranzakció elvetése esetén az alábbi ablak jelenik meg:

Az „Igen” gombra kattintva a tranzakció a kalkulált adatokkal mentésre kerül a tranzakció aláírói
jelszóval történő aláírását követően. A „Nem” gombra kattintva, a program módosítás nélkül kilép.
A megbízás kalkulált adatokkal történő elfogadását és aláírását követően a tranzakció már nem
küldhető BusinessID alkalmazásra.
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Becslés/tájékoztatás díjkalkulációnál:
Díj-és árfolyamkalkulációra a mindenkori COT hirdetmény szerinti befogadási határidőn
belül benyújtott eseti megbízásoknál van lehetőség. A becslés ezen túl is érvényes a
konverziós eseti devizautalási megbízások esetén. A megbízás kiajánlott árfolyammal
történő elszámolása abban az esetben lehetséges, ha a megbízás a képernyőn látható
időn belül jóváhagyásra és beküldésre kerül Bankunk részére. A tranzakció ezt követően
is jóváhagyható, ebben az esetben a díjra és árfolyamra vonatkozó tájékoztatásunk
becsült értéket mutat. Pontos tájékoztatásért új kalkuláció indítása szükséges.
A Bank „Becslést” ad abban az esetben, ha a megbízásban megadott adatok alapján díj, árfolyam és
értéknap meghatározásához szükséges információ nem áll rendelkezésre vagy a felhasználó nem
rendelkezik megfelelő jogosultsággal a megbízás bankba küldéséhez, így a várható befogadás
dátuma bizonytalan.

A kalkuláció kérést követően a „Díj jellege” mező értéke „Becslés”:


Amennyiben a tranzakciónál megadott Befogadás dátuma előre dátumozott vagy



A megbízásra vonatkozó kalkulációs kérés a banki befogadási határidőn kívül történik meg vagy



A kalkulációt indító felhasználó rögzítő jogosultsággal rendelkező felhasználó, vagy együttes
aláíró (A, B), de a megbízáson még nincs aláírás.

Mivel „Becslés” esetén a megbízás díjára, árfolyamára és értéknapjára a Bank nem vállal
kötelezettséget, a Kalkuláció eredményének elfogadására nincs szükség. Becslés jellegű kalkuláció
esetében lehetőség van BusinessID alkalmazásra küldeni a megbízást, mivel a kalkuláció elfogadásához
nem szükséges a tranzakció azonnali aláírása.
Fedezethiányos megbízások visszautasítása:
Díj-és árfolyamkalkuláció kérés esetén a fedezethiányos megbízások visszautasításra
kerülnek.
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3. ALÁÍRÁS
3.1 Megbízások aláírása a Terminálon
A kijelölt felvételezett megbízás/megbízások és visszavonás/visszavonások a menüsor
ikonjára kattintva írhatók alá. A megbízások/visszavonások bankba küldésének alapfeltétele, hogy a
beküldeni kívánt tételek aláírtak legyenek.
Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli), A (első helyi) és B (másodhelyi)
aláírási joggal. A pontos aláírási jogokat a bank az ügyféllel a fizetési számla nyitásakor, illetve az
aláírások módosulásakor egyezteti, ezek kerülnek a programban alkalmazásra.

A legördülő menüből választható opciók:


Aktuális tétel opció: egyetlen tétel (jelenleg kijelölt) aláírása



Összes tétel opció: az összes aláírásra váró tétel aláírása



Aláírások törlése opció: az aláírt tételek aláírásainak törlése. Aláírás törlés után a megbízások
táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik.



Kijelölt sorok opció: a kijelölt sorok tételeinek aláírása, amelyhez csupán egyszerre több sort
kell kijelölni a megbízások ablakban

A megjelenő ablakban szükséges az aláírói jelszó megadása:

A
ikonra kattintva tekinthető meg a beírt jelszó. Az aláírói jelszó megadása után a „Tovább” gombra
kattintva véglegesíthető az aláírás. A „Vissza” gombra kattintva szakítható meg az aláírási folyamat.
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A megbízás aláírása után a táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik, ha az aláírási jogok
elegendőek a tétel aláírásához. A visszavonás aláírása után a „Visszavonás állapota” oszlopban a tétel
státusza „Aláírt”-ra módosul, ha az aláírási jogok elegendőek a tétel aláírásához.
Az „Eszközök/Felhasználó beállítások/Személyes beállítások” ablak „Megbízás automatikus aláírása
felvitelkor” jelölőnégyzet bejelölésével, a megbízás felvételezését követően a megbízás
automatikusan aláírásra kerül az aláírói jelszó megadását követően, így nem szükséges a művelet külön
elvégzése.

3.2 BusinessID
A BusinessID alkalmazás a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely
elérhető Android és iOS operációsrendszerre is.
A BusinessID alkalmazás részletes felhasználói a https://www.mkb.hu/businessid weboldalon érhetők
el.

A „Deviza átutalási megbízások” ablakban a
ikonra kattintva megjelenő legördülő menü
segítségével választható ki, hogy melyik megbízások kerüljenek kiküldésre a BusinessID alkalmazásra.
A legördülő menüből választható opciók:


Aktuális tétel opció: egyetlen tételt (jelenleg kijelölt) aláírásra küldése.



Összes tétel opció: az összes tételt szeretné aláírásra küldése.



Kijelölt sorok opció: a kijelölt sorok tételeinek aláírásra küldése

Az opció kiválasztása után a kommunikáció automatikusan elindul.
Az egyszerre, maximálisan BusinessID-ra küldhető tételszám „Összes tétel” és „Kijelölt
sorok” opció esetén 50 db!
A BusinessID alkalmazásra küldött tételek sorában az új L – Lokáció oszlop értéke
megbízások mobil aláírásra kerültek továbbításra.

ikon jelzi, hogy a
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Fontos megjegyezni, hogy lejárt értéknapos megbízások BusinessID-ra küldése nem lehetséges, a
küldés előtt a megbízás értéknapját módosítani szükséges, amelyről rendszerüzenet tájékoztatja.

A funkció csak abban az esetben érhető el, ha a cég már rendelkezik
legalább
egy 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 lehetőség a
mobileszközök karbantartására:



lehetőség van új mobileszköz regisztrálására
BusinessID szolgáltatások törlésére

A BusinessID alkalmazásra küldött megbízások jóváhagyására vonatkozó információk a megbízás
„Megtekintés” ablakában a BusinessID információk fülön jelennek meg.
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Természetesen lehetőség van a BusinessID alkalmazásra már elküldött megbízások módosítására és
törlésére is az Üzleti Terminálon keresztül. Az érintett tétel kijelölése után



a tétel módosítása a menüsoron a



a tétel törlése a menüsoron a

ikonra
ikonra kattintva lehetséges.

Az Üzleti Terminál felugró ablakban ad tájékoztatást, hogy a megbízás módosítása/törlése csak a
BusinessID-ról történő visszahívást követően lehetséges. A visszahívás engedélyezése az „Igen”
gombra kattintva lehetséges.
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Az „Igen” gombra kattintva a kommunikáció automatikusan elindul.

A visszahívás kizárólag abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem
történt meg. A sikeres visszahívást követően az „L” – Lokáció oszlop értéke üres lesz és elvégezhetők
a módosítás vagy törlés műveletek.
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4. KOMMUNIKÁCIÓ
Az aláírást követően a tételek beküldése a menüsoron található „Kommunikáció” ikonra kattintva
lehetséges. Az ikon mellett látható szám a beküldésre váró téteket mutatja.

A kommunikációs műveletek kétirányúak lehetnek, melyek jelenthetik:



az Üzleti Terminál által előállított adatok bankba küldését,
a Bank által az ügyfél számára előállított információk, adatok fogadását.

Csak a deviza tranzakciók beküldéséhez a „Deviza tranzakciók küldése” jelölőnégyzet bejelölésével
van lehetőség. Visszavonási kérelmek beküldéséhez a „Visszavonás küldése” jelölőnégyzet bejelölése
szükséges. A kommunikáció elindításához szükséges kommunikációs jelszó elmentésére is van
lehetőség az ablakban. Erre a jelszó megadását követően a „Jelszó mentése” jelölőnégyzet
bejelölésével van mód.
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A kommunikáció indítása a „Rendben” gombra kattintással történik! Az ablak bezárása esetén nem
kerülnek adatok beküldésre. Ez a billentyűzeten az „Esc” gomb megnyomásával, vagy a „Mégsem”
gombra kattintással lehetséges.

A kommunikáció sikerességéről a program értesítést küld. Az ablak bezárása a „Kilépés” gombra
kattintással történik A „Részletek” gombra kattintva megtekinthetők a kommunikációs folyamat
részletei, többek között a folyamat során felmerült hibák is, amennyiben a kommunikáció sikertelen
volt.
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5. ARCHÍVUM
Az archívum és azon belül a deviza tranzakciókhoz tartozó archívum elérhető a „Lekérdezések” 
„Archívum”  „Deviza tranzakciók” almenüponton keresztül vagy a „Deviza átutalási megbízások”
ablakban az „Archívum” ikonra kattintva.
Az archívumba kerül minden olyan tranzakció, mely végállapotba került, azaz minden teljesült, törölt
és visszautasított megbízás. Az archívumban található tranzakciók megtekinthetők, különféle
szempontok szerint szűrhetők, kereshetők és listázhatók. Lehetőség van az itt található tranzakciók
újrafelvételére, visszaállítására, illetve statisztika készíthető az archív tranzakciókról állapotuk,
darabszámuk és összegük alapján.
Az archív adatok megjelenését megelőzően lehetőség van a megjelenítendő adatok szűkítésére az
alábbi ablakban:

A dátum megadására két lehetőség van. A mezőtől balra található

jelölőnégyzet bepipálásával az

aktuális dátum kerül beírása a mezőbe. A jobbra elhelyezkedő
gombra kattintva pedig egy helyi
naptár nyílik meg, melynek segítségével egyéni dátumot megadására nyílik lehetőség. Amennyiben
nem kerül megadásra dátum, úgy az összes archív tranzakció listázásra kerül.

Az archív adatok lekérdezése több időt-igénybevételt is jelenthet, amennyiben a
megadott időintervallum vagy az adatbázis mérete nagy.

33

6. SABLONOK
Az előre elkészített sablonok megkönnyítik a munkát, így gyorsabban és kevesebb hibalehetőséggel
végezhető el a megbízási adatok kitöltése. Deviza tranzakciókhoz háromféle sablon készíthető:




Átutalás
Csekk kiküldése
Import beszedés

Deviza tranzakciókhoz tartozó sablonok rögzítése esetén a „Törzsadatok/Sablonok/Deviza
tranzakciók” menüpont alatt lehetséges.

A már felvitt sablonok a megjelenő ablakban lista nézetben jelennek meg. A rögzítés során ugyanazokra
az adatokra van szükség, mint a tranzakció rögzítése esetén. A sablon felvitele során egyedi sablon
azonosítót szükséges megadni. A sablon elnevezésének minden esetben egyedinek kell lennie, az
egyediséget a program beíráskor ellenőrzi. A sablon megnevezése maximum 10 karakter hosszú lehet,
és nem tartalmazhat szóközt.

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatók végre:






Felvitel
Megtekintés
Módosítás
Törlés
Lista
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6.1 A Felvitel funkció

A

ikonra kattintva indítható új „Deviza tranzakció sablon” rögzítése.

A sablon készítésekor az 1. oldalon kitöltendő adatok:


EGT: A „Melyik országban van a jogosult bankja” mező kitöltését követően a rendszer
automatikusan kitölti.



Fizetés módja: A deviza megbízás típusa
o Átutalás
o Csekk kiküldése
o Import beszedés



IBAN, Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, devizaneme: A megbízó neve mező megadásakor
automatikusan kitöltésre kerül.



Jogosult címe: Ha a jogosult neve a segítő ablakból került kiválasztásra, úgy a mező
automatikusan kitöltődik, egyéb esetben kézzel szükséges a mező kitöltése. Ha a partner nem
szerepel a törzsadatok között, akkor az a gombra való kattintással rögzíthető.



Jogosult neve: A
gombra kattintva, a megjelenő ablakban az előre rögzített partnerek
közül lehet választani, de mód van új adatok rögzítésére és a régebben rögzítettek
karbantartására is.



Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma: Ha a jogosult neve a segítő ablakból került kiválasztásra,
úgy a mező automatikusan kitöltődik, egyéb esetben kézzel szükséges a mező kitöltése. Ha a
partner nem szerepel a törzsadatok között, akkor az a



gombra való kattintással rögzíthető.

Megbízás devizaneme: A megbízás devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti
ikonra kattintva érhetők el



Megbízás összege: Az utalni kívánt összeg, melynek felviteléhez a számológép szolgál
segítségül.
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Megbízó neve: A
lehet választani.



Melyik országban van a jogosult bankja?: A mező melletti
országok jelennek meg.



Sablon azonosító: A sablon egyedi elnevezése. Minden sablonnak saját egyedi azonosítóval
szükséges rendelkeznie, melynek egyediségét a beíráskor a program ellenőrzi.



Teljesítés devizaneme: Abban az esetben szükséges megadni, ha a megbízás devizanemétől

gombra kattintva, a megjelenő ablakban az előre rögzített adatok közül
ikonra kattintva a lehetséges

eltér a teljesítés devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti
érhetőek el.

ikonra kattintva

A bank EGT tagállamba irányuló bankon kívüli nemzetközi devizaátutalás esetén
kizárólag helyes IBAN számlaszámot fogad el jogosult számlaszámként
A sablon készítésekor a 2. oldalon kitöltendő adatok:



Jogosult bankjának adatai
o
o



Azonosító kód: A jogosult bankjának azonosító kódja. A mező melletti
ikonra
kattintva érhetők el a lehetséges opciók
Bank teljes neve és címe: Amennyiben már a rendszerben létező azonosító kódot
került kiválasztásra, úgy a rendszer automatikusan kitölti. Emellett van lehetőség
kézzel megadni az értéket.

Jogosult bankjának számlakapcsolata
o Azonosító kód: A jogosult bank számlakapcsolatának azonosító kódja, a lehetséges
o

adatok a mező melletti
ikonra kattintva érhetők el, vagy szabadon beírhatók.
Bank teljes neve és címe: A már rögzített adatok az „Azonosító kód” mező melletti
ikonra kattintva érhetők el.
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Jutalékok és bankköltségek
o Megbízó
o Osztott
o Kedvezményezett

A sablon készítésekor a 3. oldalon kitöltendő adatok:
Bankon belüli deviza átutalás/átvezetés, vagy devizaszámláról indított belföldi
forintutalás vagy EGT-n belüli devizanemű nem konverziós átutalás esetén a jutalékokra
vonatkozó instrukciók közül a bank kizárólag az ’Osztott’ jutalékot alkalmazza
függetlenül a megjelölt költségviselési módozattól. A ’Kedvezményezett’ jutalék opciót
a bank kizárólag EGT-n belüli nem EGT devizanemű és EGT-n kívüli megbízások esetén
fogadja el.



Bankon belüli T értéknapos teljesítés: A jelölőnégyzet bejelölésével a bankon belüli
konverziót igénylő megbízások esetén lehetőség van (külön díj nélkül) „Bankon belüli T
értéknapos teljesítés” választására, ezeket a megbízásokat a Bank számlakonverziós
árfolyamon, T értéknapon teljesíti.



Befogadási idő utáni bankba érkezés esetén a banki kezelés módja:



Egyéb (pl. árufelszabadító): Szükség esetén adja meg pl. árufelszabadító estében az áru
megnevezését vagy pozíciószámát, esetleg fuvarlevélszámát.



Egyedi árfolyam: Egyedi árfolyam beállításához a mezőhöz tartozó jelölőnégyzet bejelölése
szükséges.



Import beszedés hivatkozási száma



Jogosulttal közlendő: Nem kötelezően kitöltendő mező. A jogosultnak szóló közleményeket 4
mezőben van lehetőség megadni, vagy választani az előzetesen már rögzített
közleményekből.
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Nemzetközi T értéknapos teljesítés: A jelölőnégyzet bejelölésével a kimenő, EUR, USD, GBP
nem konverziós átutalásokat a bank T értéknapon teljesíti, és lehetőség van megadni a banki
befogadási határidőn túl beküldött megbízásokra vonatkozó banki kezelési módot: teljesítés
a következő értéknapon T értéknapos teljesítéssel vagy visszautasítás.



SWIFT másolat kérése, FAX szám: Nem kötelezően kitöltendő mező. SWIFT másolat igénylése
esetén szükséges a fax szám megadása.
A bankon belüli deviza megbízás számlakonverziós árfolyamon T értéknappal teljesül.
A nem T értéknapos bankon belüli deviza megbízásokat a bank T+1 értéknappal
devizaárfolyamon teljesíti.

6.2 A Megtekintés funkció

A
sablon.

ikonra kattintva tekinthető meg a kijelölt korábban rögzített Deviza tranzakció

Az „1. oldal” fül:
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A „2. oldal” fül:

A „3. oldal” fül:

6.3 A Módosítás funkció
A

ikonra módosítható a kijelölt korábban rögzített Deviza tranzakció sablon.
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Az „1. oldal” fül:

A „2. oldal” fül
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A „3. oldal” fül

6.4 A Törlés funkció

A

ikonra kattintva törölhető a kijelölt korábban rögzített Deviza tranzakció sablon.

6.5 A Lista funkció

A
ikonra kattintva készíthető lista a korábban rögzített Deviza tranzakció sablonokról. A
menüpontban kétféle lista készíthető:


Összes nyomtatása vagy kijelölt sor
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7. PARTNEREK
A rendszer a tranzakció kategóriákhoz kapcsolódó partnereit külön kezeli. A partnerekhez tartozó
adatok (számlaszám, számlatulajdonos neve, számlatulajdonos címe) a „Partnerek Deviza
tranzakciókhoz” ablakban láthatók, amely a „Törzsadatok/Partnerek/Deviza tranzakciókhoz”
menüpont alatt érhető el.

Az itt rögzített partnerek a deviza átutalási, a deviza csekk kiküldés és a deviza import beszedési
megbízás tranzakciókhoz használhatók.
Az ablakban az alábbi műveletek hajthatók végre:


Felvitel



Megtekintés



Módosítás



Törlés



Lista



Export



Import

7.1 A Felvitel funkció

A

ikonra kattintva indítható új partner rögzítése.
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Az ablakban az alábbi adatok szerepelnek:


Kapcsolat azonosító kódja: Abban az esetben, ha a partner fizetési számláját vezető banknak
nincs közvetlen SWIFT kapcsolata az MKB Bankkal, akkor a közvetítő bank azonosító kódját is
meg kell adni. A mező melletti
érhetők el.



gombra kattintva a táblázatban szereplő bankkódok

Közlemény: A megbízáson szereplő megjegyzés rögzítése, mely a partner kiválasztásakor
automatikusan beíródik a jogosultnak szóló első közlemény sorba. A mező melletti
gombra kattintva lehetőség van a standard közlemények beírására, átmásolására



Partner címe: A számlatulajdonos címe.



Partner neve: A számlatulajdonos neve.



Partner számlaszáma: A partnerhez tartozó számlaszám, melynek megadása kötőjelek nélkül
szükséges, a tagolást a program automatikusan elvégzi.



Számlavezető azonosító kódja: A partner számláját vezető bank azonosító kódja. A mező
melletti

ikon segítségével tallózhatók a már meglévő adatok.

7.2 A Megtekintés funkció

A

ikonra kattintva tekinthető meg a kijelölt, korábban rögzített partner adata.
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7.3 A Módosítás funkció

A
módosítása.

ikonra kattintva lehetséges a kijelölt, korábban rögzített partner adatainak

7.4 A Törlés funkció

A

ikonra kattintva törölhető a kijelölt, korábban rögzített partner adat.

7.5 A Lista funkció
A

ikonra kattintva lehetséges listát készíteni a korábban rögzített partner adatokról.

Amennyiben a lista többoldalas, az oldalak között a megnyíló ablak navigációs nyilaival lehetséges
lapozni. A megnyitott lista a nyomtatás ikonra kattintva kinyomtatható. A lista bezárása a jobb felső
sarokban lévő gombra kattintva lehetséges.
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7.6 Az Export funkció

A rögzített partner adatokról export fájl készíthető. A folyamat az
indítható el.

ikonra kattintva

Az állomány az „Eszközök menü/Beállítások menüpont/Útvonalak fül/Ügyfél export könyvtár”
paraméter által meghatározott elérési útvonalra kerül exportálásra.

Az export fájl elkészülte után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

Amennyiben már létezik az exportfájl a megadott elérési útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

45

7.7 Az Import funkció

A partner adatok rögzítését importálás útján is el lehet végezni. Az
indítható az importálás folyamata.

ikonra kattintva

Az állományt az „Eszközök menü/Beállítások menüpont/Útvonalak fül/Ügyfél import könyvtár”
paraméter által meghatározott elérési útvonalra szükséges bemásolni.

Az importálási folyamat sikeres befejezéséről az alábbi üzenetben tájékoztat az Üzleti Terminál:

Abban az esetben, ha a program nem talált a megadott útvonalon importfájlt az alábbi üzenet jelenik
meg:
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Az „OK” gomb megnyomásával a program felajánlja a lehetőséget más útvonalról történő beolvasásra:

Az alternatív útvonal megadása esetén a program a következő ablakot jeleníti meg:

Fontos, hogy amennyiben az importfájl tallózással kerül kiválasztásra, a program csupán a 'C:\Program
Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN' könyvtárból törli ki a beolvasott text fájlokat, a tallózott könyvtárból
nem.
A partner adatok beolvasásakor a program ellenőrzi, hogy adott partnersablon-rekord szerepel-e már
az adatbázisban. Amennyiben az importfájlban bármely rekord hibás, vagy már szerepel a sablonok
között, a program hibaüzenetet küld, és nem olvassa be a fájlban szereplő adatokat.

47

8. BANKOK
A megbízások kizárólag úgy teljesíthetők, ha a jóváírandó számla bankjának vagy a bank
számlakapcsolatának adatai (azonosító, név, cím) pontosan kerültek megadásra, illetve változás esetén
a megfelelően kerültek módosításra. Amennyiben a jóváírandó számla bankjának adatai előzetesen
kitöltésre kerülnek, megbízások megadásakor nem szükséges rögzíteni az adatokat, csupán a listából
kiválasztani. Emellett a megbízásoknál is van lehetőség új bank adatok rögzítésére, melyek
automatikusan átkerülnek a bankok törzsadat állományába.
A bankok törzsadati két módon érhetők el:


A menüsor „Törzsadatok/Deviza megbízások egyéb adatai/Bankok” pontjából



Deviza megbízások, deviza sablonok rögzítésekor a

gombbal

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatók végre:


Felvitel



Megtekintés



Módosítás



Törlés



Lista

A megtekintett adatok a legördülő rendezési lista segítségével a következő adatok szerint
rendezhetők:
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8.1 A Felvitel funkció

A

ikonra kattintva indítható új Bank adatok rögzítése.

Az ablakban a következő adatokat lehet megadni:


Azonosító kód: A bank azonosító kódja



Bank neve: A bank neve két sorban adható meg



Bank címe: A bank címe két sorban adható meg

8.2 A Megtekintés funkció

A
adatok.

ikonra kattintva tekinthetők meg a kijelölt, már korábban rögzített Bankhoz tartozó

8.3 A Módosítás funkció
A
adatok.

ikonra kattintva módosíthatók a kijelölt, már korábban rögzített Bankhoz tartozó
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8.4 A Törlés funkció

A

ikonra kattintva törölhetők a kijelölt, már korábban rögzített Bankhoz tartozó adatok.

50

8.5 A Lista funkció

A

ikonra kattintva listázhatók a már korábban rögzített Bankokhoz tartozó adatok.
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9. ÁRFOLYAMOK, LIMITEK
Az árfolyamok típusuktól függően naponta többször is előállhatnak, frissülhetnek a bank központjában,
és a kommunikáció során jutnak el az Üzleti Terminál kliensbe. A limitek naponta egyszer állnak elő, és
egész napra vonatkozóan érvényesek. A különböző árfolyamokat és limiteket különböző
menüpontokban lehet lekérdezni, mely a „Lekérdezések/Árfolyamok, limitek” menüpont alatt érhető
el.
Lehetséges árfolyam típusok:






MKB Valuta és csekk árfolyamok
MKB számlakonverziós árfolyamok
MKB Deviza árfolyamok
MKB Bankkártya árfolyamok
MNB Deviza középárfolyamok

Lehetséges rendelkezési lehetőségek:




Napi árfolyam
MKB egyedi keresztárfolyam
MKB egyedi árfolyam limit

A megfelelő árfolyam almenüpontra kattintva, a megjelenő ablakban láthatók a valuták közép, vételi
és eladási árfolyamai a megfelelő egységekre vonatkoztatva, és a hozzájuk tartozó érvényességi idők.
Valamennyi árfolyam típus és rendelkezési lehetőség esetén elérhető a „Lista” művelet, mellyel az
adott táblázatban látható árfolyam listázhatók, s a benne szereplő adatok elmenthetők, lapozhatók. A
funkció bemutatása a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben kerül bemutatásra.

9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok
Az árfolyam típus elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/MKB Valuta és csekk árfolyamok”
almenüponton keresztül.
Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Az érvényességi nap megadása a
jobboldali legördülő lista

gombjára kattintva illetve a nyilak segítségével lehetséges.

52

Az érvényességi nap kiválasztása után a következő ablak jelenik meg:

9.2 A Lista funkció
A

ikonra kattintva indítható a táblázatban szereplő adatok listázása.

A listában szereplő adatok elmenthetők, lapozhatók. A „Lista” művelet a további árfolyam típusok és
rendelkezési lehetőségek esetében is megegyező.
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9.3 MKB számlakonverziós árfolyamok
Az árfolyam típus elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/MKB Valuta és csekk árfolyamok”
almenüponton keresztül.
Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Ezt a jobboldali legördülő lista
gombjára kattintva vagy a nyilak segítségével lehetséges.

A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.

9.4 MKB Deviza árfolyamok
Az árfolyam típus elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/MKB Deviza árfolyamok” almenüponton
keresztül.
Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Ezt a jobboldali legördülő lista
gombjára kattintva vagy a nyilak segítségével lehetséges.
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A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.

9.5 MKB Bankkártya árfolyamok
Az árfolyam típus elérhető
almenüponton keresztül.

a

„Lekérdezések/Árfolyamok/MKB

Bankkártya

árfolyamok”

Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Ezt a jobboldali legördülő lista
gombjára kattintva vagy a nyilak segítségével lehetséges.

A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.

9.6 MNB Deviza árfolyamok
Az árfolyam típus elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/MNB Deviza árfolyamok” almenüponton
keresztül.
Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Ezt a jobboldali legördülő lista
gombjára kattintva vagy a nyilak segítségével lehetséges.
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A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.

9.7 Napi árfolyam
Az egyes árfolyam típusokról megadott időszakra vonatkozóan lehet a szolgáltatás segítségével
információt kérni és azt listázni. A rendelkezési lehetőség elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/Napi
árfolyam” almenüponton keresztül.
A lekérdezni kívánt devizanem az ablakban található legördülő menüből válaszható ki, melyet
követően az árfolyam típus és a leválogatni kívánt időszak megadása is szükséges.

A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.
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9.8 MKB Egyedi keresztárfolyam
A rendelkezési lehetőség elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/MKB egyedi keresztárfolyam”
almenüponton keresztül.
Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Ezt a jobboldali legördülő lista
gombjára kattintva vagy a nyilak segítségével lehetséges.

A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.

9.9 MKB Egyedi árfolyam limitek
A rendelkezési lehetőség elérhető a „Lekérdezések/Árfolyamok/MKB Egyedi árfolyam limitek”
almenüponton keresztül.
Megadott érvényességi napú információ kérhető az árfolyamról. Ez a jobboldali legördülő lista
gombjára kattintva vagy a nyilak segítségével lehetséges.
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A „Lista” funkció pontos működéséről a „9.1 MKB Valuta és csekk árfolyamok” alfejezetben található
további információ.
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10. ELKÜLDÖTT
DEVIZA
CSOMAGONKÉNT

TRANZAKCIÓK

A bankba küldött csomagok között külön kereshetők a deviza tranzakciók. A deviza tranzakciókhoz
tartozó nézet a „Lekérdezések/Elküldött tranzakciók csomagonként/Deviza tranzakciók” menüpont
segítségével érhető el.

Az adott csomagban található tranzakciók keresését a küldés dátuma és a fájl neve alapján lehet
megtenni. Ehhez mindkét adat esetén rendelkezésre áll egy-egy legördülő lista, melynek segítségével
kiválasztható a küldés dátuma és a fájl neve.
Az ablak két részre tagolódik. A felső részben a megbízás csomagok fej részei (fejléc) láthatók, az alsó
részben pedig az aktuális – fénygerendával kijelölt – kötegben található tételek jelennek meg.
A megtekintett fej adatok a legördülő rendezési lista segítségével a következő adatok szerint
rendezhetők:

A keresett adatok megléte az elküldött csomagban még nem jelenti a megbízás
teljesülését!
A műveletek, illetve használatuk megegyezik a deviza tranzakciók és archívumuk kapcsán leírtakkal, így
itt külön nem kerülnek bővebben kifejtésre a megtekintés és lista funkciók.
A Fájl neve az adott napon belüli csomagok azonosítóját jelenti. Egy napon belül többször is küldhetők
bankba tételek. Minden küldésnél a csomag egy új, egyedi azonosítót kap.
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Például: DKSFXC8T.000 fájl
A DK a deviza csomagok esetén állandó karakterek, a következő 3 karakter a tranzakció típusára utal
(deviza átutalás esetén SFX, csekk küldése esetén CHK, import beszedés esetén IMP), C az évszám
(2002), 8 a hónap, T a nap, 000 pedig a napon belüli sorszám.
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