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1. FORINT TRANZAKCIÓK
A Forint megbízások funkció a menüsor „Tranzakciók” blokk „Forint” ikonjára kattintva vagy a
„Tranzakciók”/„Forint tranzakciók” menüpontból érhető el.

A menüpontból az alábbi forint megbízások rögzítésére van lehetősége:


Forint átutalási megbízások (1. fül):
o Bankon belüli és bankközi forgalomban
o Átvezetések (az ügyfél saját forint számlái közötti megbízások)
o Azonnali átutalás: Amennyiben a megbízás egy tételként kerül beküldésre vagy az
aláírási folyamat BusinessID-n keresztül történik, a tranzakció az azonnali fizetési
rendszerbe kerül. Az aláírt tételnek a következő feltételeknek szükséges megfelelnie
ahhoz, hogy azonnal teljesülhessen:






manuális feldolgozást nem igénylő (elektronikus csatornán benyújtott),
forint fizetési számla terhére indított,
egyedi forint belföldi átutalási megbízás,
10 millió Ft-os értékhatárig,
aznapi értéknappal ellátott eseti megbízás.



VIBER átutalási megbízások (2. fül): A VIBER az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint
fizetési megbízások teljesítésére szolgáló valós idejű elszámolási rendszer. A beérkező VIBER
megbízásokat úgy teljesíti a Bank, hogy a másik banknál lévő jogosult számlatulajdonos
számlájának jóváírása szintén aznap megtörténjen, amennyiben az a benyújtási határidőn
belül megadásra kerül.




Beszedési megbízások (3. fül)
Hatósági átutalási megbízások (4. fül)

Bármely fülre kattintva a megjelenő ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:



Felvitel
Megtekintés
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Módosítás
Törlés
Visszavonás
Statisztika
Kalkuláció
BusinessID
Aláírás
Lista
Archívum
Visszaállítás

Az ablakokban láthatók a rendszer által nyilvántartott megbízások, kizárólag addig, amíg a megbízás
végállapotba (könyvelt, törölt, hibás/vissza) nem kerül.
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



Bizonylatszám: A tranzakció egyedi külső azonosítója



Elküldés dátuma: A megbízás elküldésének dátuma



Első aláírás ideje: Az első aláírás ideje



Felvette: A megbízás rögzítője



Fizetési határidő: A megbízás határideje



Hibaok: Hibás vagy vissza státuszú megbízás hiba oka



Import fájl neve: A megbízás import fájljának neve



Jogosult neve: A megbízás kedvezményezettje



Jogosult pénzforgalmi azonosítója (kizárólag Forint átutalási megbízások): A megbízás
fogadójának pénzforgalmi azonosítója



Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma: A megbízás fogadójának GIRO számlaszáma



Közlemény 1, 2 és 3: 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 neve: A megbízás indítója



Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma: A megbízás indítójának GIRO számlaszáma



Nyugtázás időpontja: A megbízás nyugtázásának dátuma
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Pénzforgalmi azonosító típusa (csak Forint átutalási megbízások): Az azonnali fizetési
rendszer bevezetésével lehetőség adódik másodlagos azonosítók segítségével is tranzaktálni.
A mező a következő adatokat tartalmazhatja:
o
o
o
o
o
o
o

Számlaszám (alapértelmezett)
Mobiltelefonszám
Külföldi mobiltelefonszám
E-mail cím
Adószám
Külföldi adószám
Adóazonosító jel



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 Bank elutalta a megbízást a jogosultnak)

o

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

o

– folyamatban, kivizsgálás alatt (azonnali fizetés esetén nem érkezik visszaigazolás a
kedvezményezett bankjától)



Tranzakció azonosító: A megbízás küldésekor kapott egyedi sorszám



VIBER COT utáni kezelés (csak VIBER átutalási megbízások): Banki elfogadási idő után bankba
érkezett VIBER megbízás kezelésének leírása
o „F”: Teljesítés következő banki napon
o „V”: Visszautasítás



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

Felvételezett: Aláírásra váró, rögzített visszavonási kérés
Aláírt: Aláírt, de nem bekommunikált visszavonási kérés
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o
o
o
o

Módosított: A felvételezett állapotú visszavonási kérés módosítása utáni státusz, aláírásra
vár
Feldolgozás alatt: Már bekommunikált, de még nem feldolgozott visszavonás
Visszaigazolt: Befogadott vagy már végre is hajtott visszavonási kérelem
Visszautasított: A visszavonási kérelem elutasításra került

1.1 A Felvitel funkció
Bármely fülön a
ikonra kattintva indítható új megbízás rögzítése. VIBER megbízás esetén, a
rögzítés megkezdése előtt a rendszer tájékoztat az elszámolás módjáról:

A megjelenő ablakban két fül található:


Alapadatok (a felhasználónak kell kitölteni)



Kiegészítő adatok (a rendszer automatikusan tölti ki)

„Alapadatok” fül:
1. ábra: Forint átutalási megbízás – Alapadatok
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2. ábra: VIBER átutalási megbízás - Alapadatok

3. ábra: Beszedési megbízás - Alapadatok

4. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Alapadatok

A megbízás rögzítése során fontos információ lehet, hogy a kiválasztott számlán mennyi az elérhető
egyenleg. Az „Eszközök/Felhasználói beállítások/Személyes beállítások/Egyenleg látható felvitel
közben” jelölőnégyzet bejelölésével a megbízás rögzítésekor a láthatóvá válnak az egyenlegadatok.
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Az alábbi mezők szerepelnek az ablakok „Alapadatok” fülén:


Benyújtás indoka: A mező kitöltése kötelező. Értéke kizárólag 1 lehet.



Benyújtás indoka szöveges formátumban: A „Benyújtás indoka” mező kitöltése után szöveges
formában is megjelenik a benyújtási indok a mezőben.



Bizonylatszám: Kitöltése nem kötelező. A mező használata a tranzakciók egyedi külső
azonosítására szolgálhat.



Devizanem ISO kódja: Automatikusan töltődik ki.



Dinamikus folyószámlahitel: A terhelésre kerülő számlához opcionálisan beállított hitelkeret
aktuális egyenlege.



Elfogadási idő utáni bankba érkezés esetén a banki kezelés módja: A
gombra kattintva
megjelenő legördülő menüből kiválasztható, hogy az elfogadási idő után bankba érkezett
VIBER átutalási megbízással mi történjen. Az egyik lehetőség, hogy a megbízás kerüljön a
következő banki napon teljesítésre, a másik lehetőség, hogy utasítsa vissza a Bank.



Felhasználható egyenleg: Azon számla felhasználható egyenlege, mely a megbízás során
terhelésre kerül.



Fizetési határidő: Segítségével figyelemmel kísérhető az aktuálissá váló, teljesítendő megbízás.
A
jelölőnégyzetre kattintva az aznapi dátum jelenik meg a mezőben, az
pedig a naptárból választható ki a kívánt dátum.

ikonra kattintva



Fizető fél neve: A fizetésre kötelezett partner neve. A mező melletti
ikonra kattintva
kiválaszthatók a korábban már rögzített lehetséges partnerek listája. A partnerek részletes
leírása a 7-es fejezetben található.



Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: A fizetésre kötelezett partner GIRO számlaszáma.
Korábban rögzített partner kiválasztása esetén a mező automatikusan kitöltésre kerül. A
partnerek részletes leírása a 7-es fejezetben található.



Jogosult neve: A megbízás fogadójának neve. A mező melletti
ikonra kattintva
kiválaszthatók a korábban már rögzített lehetséges jogosultak listája. A partnerek részletes
leírása a 7-es fejezetben található.



Jogosult pénzforgalmi azonosítója / jelzőszáma: A megbízás fogadójának számlaazonosítója.



Kedvezményezett neve: A megbízás kedvezményezettjének neve.



Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: A Kedvezményezett GIRO számlaszáma. A
„Kedvezményezett neve” mező melletti
ikonra kattintva kiválaszthatók az elérhető –
„Törzsadatok/Számlaszámok” alatt szereplő – saját számlaszámok. Alapértelmezés szerint a
rendszer kitölti a felhasználó pénzforgalmi jelzőszámát az utoljára kiválasztott megbízásban
lévő pénzforgalmi jelzőszám alapján.



Közlemények: A mezők kitöltése nem kötelező. Közlemény szabadon megadható, vagy a jobb
oldalon található
ikonokra kattintva lehetőség van a már rögzített közlemények standard
szövegeit betölteni.



Megbízó neve: A megbízás indítójának neve.



Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma: A Megbízó GIRO számlaszáma. A „Megbízó neve” mező
melletti
ikonra kattintva kiválaszthatók az elérhető – „Törzsadatok/Számlaszámok” alatt
szereplő saját számlaszámok. Alapértelmezés szerint a rendszer kitölti a felhasználó
pénzforgalmi jelzőszámát az utoljára kiválasztott megbízásban lévő pénzforgalmi jelzőszám
alapján.
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Összeg: A szövegdobozra kattintva begépelhető a megbízás összege. A mező melletti
ikonra kattintva segítségként rendelkezésre áll egy alapfunkciókat tartalmazó számológép is,
amely a számítást követően kitölti a mezőt a számított összeggel. A számológép bezárásához
a mező melletti



gombra szükséges kattintani.

Pénzforgalmi azonosító típusa: A jogosult számlájának azonosítója. Lehetséges formátumai:
o
o
o
o
o

GIRO számlaszám
Magyar vagy külföldi mobiltelefonszám
E-mail cím
Magyar vagy külföldi adószám
Adóazonosító jel



Prioritás: A megbízások teljesítésének sorrendjére vonatkozó mező. Jelenleg ez nem
használható, ezért ez a mező nem elérhető.



Sablon azonosító: A mező melletti
ikonra kattintva a már rögzített sablonok előhívhatók.
A sablonok részletes leírása a 6-os fejezetben található. Ha a kiválasztott sablon adatai
illetéktelenül módosítva lettek (rekordja sérült), a rendszer figyelmeztető üzenetet küld:



Terhelési nap: A megbízás teljesítésének értéknapja, melynek megadása nem kötelező. A
banki könyvelési napnál korábbi dátum nem adható meg! A mező előtt lévő

jelölőnégyzet

bejelölésével az aznapi dátum töltődik be. A mező jobb oldalán található
gombra kattintva
egy segédnaptár jelenik meg, ahonnan könnyedén kiválasztható a kívánt dátum. Maximum 60
napra előre lehet megbízást rögzíteni.
Ha a „Terhelési nap” mező üresen marad és a megbízás nem felel meg az azonnali
fizetési rendszer feltételeinek és a rögzített megbízás a banki befogadási idő után
érkezik be a bankhoz, a megbízás automatikusan a következő banki könyvelési napon
teljesül.
A „Kiegészítő adatok” fülön az alábbi adatok láthatók melyeket a program automatikusan tölt ki, és a
tétel állapota szerint változnak.
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5. ábra: Forint átutalási megbízás - Kiegészítő adatok

6. ábra: VIBER átutalási megbízás - Kiegészítő adatok

7. ábra: Beszedési megbízás - Kiegészítő adatok
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8. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Kiegészítő adatok



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



Állapot: A megbízás aktuális státusza.



Csomag: A bankba küldött csomag neve, melynek formátuma a következő: Pl.: IKHUFB8T.000.



Felvételező: A megbízást felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja.



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



Hiba oka: Ha az „Állapot” mezőben a tétel „Hibás/Vissza” státuszú, ebben a mezőben
található a hiba okának részletezése.



Import fájl neve: A megbízás import fájljának neve.



Módosító: A megbízást módosító azonosítója és a módosítás időpontja.



Referenciaszám: A banki könyvelőrendszer által generált szám, amely automatikusan
megjelenik a mezőben, ha a bank a tranzakciót elfogadta.



Technikai azonosító: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.



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

Forint átutalás rögzítését követően, amennyiben az „Ellenszámla ellenőrzése a számlainformáció
alapján” funkció aktív, és a tranzakcióban szereplő partner számára még nem történt utalás, a program
az alábbi figyelmeztető üzenetet küldi, mely az „OK” gombra kattintva bezáródik:

Mivel „VIBER átutalási megbízás” csak bankon kívülre indítható, ha MKB-nál vezetett számla került
beállításra, akkor az alábbi üzenet jelenik meg:
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Az „OK” gombra kattintva a „Megtekintés” ablakban ellenőrizhető a megadott partner számlaszáma,
illetve a „Módosítás” ablakban szükség esetén megváltoztatható az.
Amennyiben az összes szükséges adat kitöltésre került, a megbízás rögzíthető és a
gomb aktívvá válik. A gombra kattintva az ablak bezárásra, a megbízás pedig felvitelezésre kerül.
További megbízás rögzítésére (természetesen úgy, hogy az előző is felvitelezésre kerül), a
gombra kattintva van lehetőség.
Forint és VIBER átutalási megbízás rögzítése során lehetőség van díjkalkulációra is. A funkció bővebben
a 2. fejezetben kerül bemutatásra.

1.2 A Megtekintés funkció
Ebben a menüpontban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak lekérdezése,
megtekintése történik. Itt csupán azok a tételek tekinthetők meg, amelyek még nem kerültek át az
archív állományba. A funkció a
gombra kattintva érhető el.
A megjelenő ablakban két (három-négy) fül található:


Alapadatok



Kiegészítő adatok



Visszavonás részletek (csak visszavonás esetén jelenik meg)



BusinessID információk (csak BusinessID-ra kiküldött tételek esetén jelenik meg)

Az „Alapadatokat” tartalmazó fül:
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9. ábra: Forint átutalási megbízás - Megtekintés - Alapadatok

10. ábra: VIBER átutalási megbízás - Megtekintés – Alapadatok

11. ábra: Beszedési megbízás - Megtekintés – Alapadatok
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12. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Megtekintés - Alapadatok

A „Kiegészítő adatokat” tartalmazó fül:
13. ábra: Forint átutalási megbízás - Megtekintés - Kieg. adatok
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14. ábra: VIBER átutalási megbízás - Megtekintés - Kieg. adatok

15. ábra: Beszedési megbízás - Megtekintés - Kieg. adatok

16. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Megtekintés - Kieg. adatok
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A „Visszavonás részleteket” tartalmazó fül:
17. ábra: Forint átutalási megbízás - Megtekintés - Visszavonás

18. ábra: VIBER átutalási megbízás - Megtekintés - Visszavonás

19. ábra: Beszedési megbízás - Megtekintés - Visszavonás
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20. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Megtekintés - Visszavonás

A megtekintett megbízás a

gombbal nyomtatható ki.

21. ábra: Forint átutalási megbízás - Lista

17

22. ábra: VIBER átutalási megbízás – Lista

23. ábra: Beszedési megbízás - Lista

24. ábra: Hatósági átutalási megbízás – Lista
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1.3 A Módosítás funkció
Ebben a menüpontban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak módosítása történik.
A funkció a

gombra kattintva érhető el.

A megjelenő ablakban két fül található:


Alapadatok fül



Kiegészítő adatok fül

Az „Alapadatokat” tartalmazó fül:
A tételhez tartozó adatok közül csupán az ezen a fülön találhatóak módosíthatók

25. ábra: Forint átutalási megbízás - Módosítás - Alapa.

26. ábra: VIBER átutalási megbízás - Módosítás - Alapa.
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27. ábra: Beszedési megbízás - Módosítás - Alapa.

28. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Módosítás - Alapa.

A „Kiegészítő adatokat” tartalmazó fül:
A tételhez tartozó adatok közül az ezen a fülön találhatók nem módosíthatók, csupán
megtekinthetők.

29. ábra: Forint átutalási megbízás - Módosítás - Kieg. a.
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30. ábra: VIBER átutalási megbízás - Módosítás - Kieg. a.

31. ábra: Beszedési megbízás - Módosítás - Kieg. a.

32. ábra: Hatósági átutalási megbízás - Módosítás - Alapa.

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. A módosítást követően
a
gombbal véglegesíthető a művelet. Módosítás közbeni vétlen kilépés esetén a
program figyelmeztetést küld a következő üzenettel:
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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 aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakciók törlése történik. A
gombra kattintva megtekinthetők a kiválasztott tétel adatai, majd pedig törölhetők azok,
vagy megszakítható a folyamat. 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
töröltre változik. A törölt állapotú megbízás a törlést követő napon, a program elindítása után
archiválásra kerül.

1.5 A Visszavonás / Sztornó funkció
Ebben a menüpontban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció visszavonása / sztornózása
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.

Az átutalási megbízás állapotától függően különböző tárgytalanítási műveletek végezhetőek el az Üzleti
terminál felületén:


Visszavonás: Akkor indítható, ha a megbízás feldolgozása (ügyfél számlán történő terhelés)
még nem kezdődött meg.
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Sztornó: Akkor indítható, ha a megbízás már könyvelésre került, de az összeg még nem hagyta
el a bankot.

A felvett visszavonási kéréseket a megbízásokhoz hasonlóan kommunikálni szükséges. A
kommunikáció részletes leírása a 4-es pontban található.

1.6 A Visszaállítás funkció
Ebben a menüpontban az aktuális – fénygerendával jelzett – törölt tranzakciók visszaállítása történik.
Visszaállítani egy vagy több tételt lehetséges. A tétel(ek) kijelölését követően a
kattintva a terminál megerősítő üzenetet küld:

gombra

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
Kalkuláció indítására három módon van lehetőség:


A megbízás rögzítése során a „Felvitel” gomb helyett a „Kalkuláció” gombra kattintva



A megbízás módosítása során a „Módosít” gomb helyett a „Kalkuláció” gombra kattintva



A felvételezés és a megbízás táblázatos négyzetben való kijelölését követően a „Kalkuláció”
ikonra kattintva!
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A kalkuláció elindítását követően az alábbi megerősítő ablak jelenik meg:

A kalkulációhoz tartozó kommunikációs folyamat a kommunikációs ablakban követhető nyomon:
A kalkuláció kéréséhez szükség lehet a kommunikációs jelszóra!

Abban az esetben, ha a kalkuláció lekérése valamilyen oknál fogva sikertelen, az alábbi hibaüzenet
jelenik meg:

Sikeres kommunikációt követően a kalkuláció megérkezésekor az ablak „Alapadatok” fülén
megjelennek a kalkulációs adatok:
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A megbízás kalkulációs adatai között megtalálható minden a kalkulált díjra vonatkozó információ:


Díj érvényességi ideje: A kalkulált díj érvényességi ideje. A megbízást ezen időn belül
szükséges jóváhagyni és beküldeni, hogy az érkezett kalkulációs adatokkal teljesüljön.



Díj jellege: A díj jellege lehet kötelezően vállalt, vagy tájékoztató jellegű.



Megbízás díja: A megbízásra vonatkozó kalkulált díj.

A kalkulált adatok az „Elfogadás” gombra kattintva fogadhatók el, a folyamat megszakítása pedig a
„Mégsem” gombra kattintva lehetséges!
A tranzakció elfogadása esetén az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

A megbízás kalkulációval történő bankba küldéséhez az „Igen” gombra, míg a tranzakció elvetéséhez
a „Nem” gombra szükséges kattintani! Az „Igen” gombra kattintva szükséges megadni az aláírói jelszót,
majd a „Tovább” gombbal kommunikáció indul és beküldésre kerül a tranzakció.
Tranzakció elvetése esetén a következő rendszerüzenet jelenik meg:
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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.
Az OK gomb megnyomását követően a kalkulációra elküldött Átutalási megbízás fülre navigál a
rendszer.
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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 Azonnali beküldés funkció
A beküldésre váró tételek kijelölhetők és kommunikálhatók. A kijelölt tranzakciókhoz tartozó jobb
klikkes listában az „Azonnali beküldés” parancsra való kattintással a tételek azonnal beküldésre
kerülnek.

A funkció alapesetben inaktív, aktívvá abban az esetben válik, ha a kijelölt megbízás aláírt státuszú.
A parancsra kattintva azonnali kommunikáció indul, azonban a kommunikáció során kizárólag a tétel
feladása történik meg!
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3.3 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
érhetőek el.
A „Forint átutalási megbízások” ablakban a
ikonra kattintva megjelenő legördülő menü
segítségével választható ki, hogy melyik megbízások kerüljenek kiküldésre a BusinessID-ra.
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
a megbízások mobil aláírásra kerültek továbbításra.

ikon jelzi, hogy

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

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 a „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 forint tranzakciók beküldéséhez a „Forint 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.

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.
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A kommunikáció sikerességéről a program értesítést küld. Az ablak bezárása a „Kilépés” gombra
kattintással történik. A „Részletek” gombra kattintva a program megjeleníti az ablakban a
kommunikációs folyamat részleteit.
A visszavonási kérelem benyújtásakor a kommunikáció után a visszavonni kívánt megbízás
„Visszavonás állapota” státusza „Feldolgozás alatt”-ra módosul.
Sikeres visszavonási kérelmet követően a kommunikáció után az alábbi üzenet jelenik meg:
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5. ARCHÍVUM
Az archívum és azon belül a forint tranzakciókhoz tartozó archívum elérhető a „Lekérdezések/
Archívum/Forint tranzakciók” almenüponton keresztül vagy a „Forint 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 látható 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 forint tranzakciók ablakon belül három fül található:


Forint átutalási megbízások (forint és VIBER átutalás)



Beszedési megbízások



Hatósági átutalási megbízások
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6. SABLONOK
Az előre elkészített sablonok segítségével gyorsabban és kevesebb hibalehetőséggel végezhető el a
megbízási adatok kitöltése. Forint tranzakciókhoz négyféle sablon készíthető:


Forint átutalási megbízások sablon



VIBER átutalási megbízások sablon



Beszedési megbízások sablon



Hatósági átutalási megbízások sablon

Forint tranzakciókhoz tartozó sablonok rögzítése a „Törzsadatok/Sablonok/Forint tranzakciók”
menüpont alatt tehető meg.

A már felvitt sablonok a megjelenő ablakban, lista nézetben tranzakció típusonként bontva jelennek
meg. A tranzakció típusok között a fülekre kattintva lehetséges váltani. A rögzítés során ugyan azokra
az adatokra van szükség, mint tranzakció rögzítése esetén. A sablon felvitele során egyedi sablon
azonosítót szükséges megadnia. A sablon elnevezésének minden esetben egyedinek szükséges lennie,
az egyediséget a program a beírásakor ellenőrzi. A sablon megnevezése maximum 10 karakter hosszú
lehet, és nem tartalmazhat szóközt. A különböző típusú forint tranzakciókhoz tartozó sablonok felvitele
ugyanazt az elvet követi. A kézikönyv a „Forint átutalási sablonon” keresztül írja le a folyamatot.

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatók végre:


Felvitel



Megtekintés



Módosítás
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Törlés



Lista



Export



Import

6.1 A Felvitel funkció

A

ikonra kattintva indítható új „Forint tranzakció sablon” rögzítése

Az átutalási megbízás sablon készítésekor kitöltendő adatok:


Bizonylatszám: Saját azonosító szám.



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 azonosítója / jelzőszáma: Ha a jogosult neve a segítő ablakból kerül
kiválasztásra, úgy a mező automatikusan kitöltődik, egyéb esetben ki szükséges töltenie a
mezőt. Ha a partner nem szerepel a törzsadatok között, akkor az a
kattintással rögzíthető.



gombra való

Közlemények: Három sor áll rendelkezésre a közlemények beírására, melyek szükség esetén
a

gombbal választhatók ki.



Megbízó neve: A
lehet választani.



Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma: Ha a megbízó neve a segítő ablakból kerül kiválasztásra,
úgy a mező automatikusan kitöltődik.



Összeg (forintra kerekítve): Az utalni kívánt összeg, melynek felviteléhez a számológép szolgál
segítségül.



Pénzforgalmi azonosító típusa: A jogosult számlájának azonosítója.



Lehetséges formátumai:
o

gombra kattintva, a megjelenő ablakban az előre rögzített adatok közül

GIRO számlaszám
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o
o
o
o

Magyar vagy külföldi mobiltelefonszám
E-mail cím
Magyar vagy külföldi adószám
Magyar adóazonosító jel



Prioritás: Jelenleg nem elérhető.



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



Terhelési napos (felvételezés napja): A jelölőnégyzet bejelölése esetében, amennyiben a
későbbiek folyamán ezen sablon alapján készül a forint átutalási megbízás, akkor a program
automatikusan a megbízás felvételezésének dátumát fogja megadni terhelési napnak. Ha
nincs bejelölve a jelölőnégyzet, akkor a megbízás terhelési nap nélkül kerül felvételezésre a
sablon kiválasztásakor, melynek megváltoztatására természetesen lehetőség van.

Megbízás rögzítésekor is van lehetőség sablon rögzítésére. Amennyiben még nem került rögzítésre
sablon, a megnyíló ablakban a „Karbantart” gombra kattintva lehetőség van új sablon rögzítésére is. A
sablon felvétele után a „Vissza” ikonra kattintva a megbízás rögzítése folytatható.
Amennyiben a megbízás rögzítése során új sablon azonosító kerül megadásra, a megbízáshoz
szükséges adatokat kitöltése és a felvitel után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

Az „Igen” gombra kattintva mentésre kerülnek a sablonok közé a tranzakció adatai, a „Nem” gomb
megnyomásával pedig mentés nélkül rögzíthető a megbízás.

6.2 A Megtekintés funkció

A
sablon”.

ikonra kattintva tekinthető meg a kijelölt korábban rögzített „Forint tranzakció
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6.3 A Módosítás funkció

A
módosítása.

ikonra kattintva lehetséges a kijelölt, korábban rögzített „Forint tranzakció sablont”

6.4 A Törlés funkció

A

ikonra kattintva törölhető a kijelölt korábban rögzített „Forint tranzakció sablon”.

6.5 A Lista funkció

A
ikonra kattintva lehetséges listát készíteni a korábban rögzített „Forint tranzakció
sablonokról”. A menüpontban háromféle lista készíthető:
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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.

6.6 Az Export funkció

A rögzített sablon adatokról export fájl készíthető. A folyamat elindításához az
ikonra
szükséges kattintani. Az állomány az „Eszközök/Beállítások/Útvonala/Ügyfél export könyvtár” által
meghatározott elérési útvonalra kerül exportálásra.

Az exportálást megelőzően a program rákérdez, hogy a művelet az összes vagy csak az átutalási
megbízás sablonokra vonatkozva történjen meg.
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Az „Igen” gombra kattintva exportálásra kerülnek a forint átutalási, a VIBER átutalási, a beszedési és a
hatósági átutalási megbízás sablonok is. A „Nem” gombra kattintva kizárólag a forint átutalási
megbízás sablonok adatai kerülnek az export fájlba.
Az export folyamat sikeres befejezéséről tájékoztatót küld a rendszer:

Abban az esetben, ha a program a megadott export útvonalon talál korábban exportált fájl az alábbi
üzenet jelenik meg:

6.7 Az Import funkció

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

ikonra kattintva

Az állományt az „Eszközök/Beállítások/Útvonala/Ügyfél import könyvtár” paraméter által
meghatározott elérési útvonalra szükséges bemásolni.
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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:

Az „OK” gomb megnyomásával a program felajánlja a lehetőséget más útvonalról történő beolvasásra:

Az alternatív útvonal megadására a program a következő ablakot jeleníti meg:

Amennyiben nem a megadott útvonalról kerül beolvasásra az importfájl tartalma, hanem tallózással
kerül kiválasztásra másik útvonalról, akkor ügyelni szükséges arra, hogy a program csak a 'C:\Program
Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN' könyvtárból törli ki a beolvasott text fájlokat.
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A sablon adatok beolvasásakor a program ellenőrzi, hogy adott sablon-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.
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7. PARTNEREK
A rendszer a tranzakció kategóriákhoz kapcsolódó partnereket külön kezeli. A partnerekhez tartozó
adatok (számlaszám, számlatulajdonos neve, számlatulajdonos címe) a „Partnerek Forint
tranzakciókhoz” ablakban láthatók, amely a „Törzsadatok/Partnerek/Forint tranzakciókhoz”
menüpont alatt érhető el.

Az itt rögzített partnerek a forint átutalási, a VIBER átutalási, a beszedési, a hatósági átutalási
megbízásokhoz, illetve a csoportos átutalási és 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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Új forint partner rögzítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:


Belső azonosító: A felhasználó által kerül meghatározásra, melynek csoportos fizetési
megbízások esetén illeszkednie szükséges a szabványhoz.



Címe: kötelezően kitöltendő mező



Közlemény: A mező kitöltése nem kötelező. Amennyiben a partnerhez közlemény kerül
megadásra, a megbízások rögzítése során a „Közlemény” mező automatikusan a partnernél
megadott értékkel fog kitöltődni. A mező szabadon kitölthető, vagy a mező mellett található
kék ikonra kattintva, a már meglévő standard közlemények közül is van lehetőség választani.



Partner neve (1): Az értékhez két mező kapcsolódik. A „Partner neve(2)” mezőben a mező
kitöltése után automatikusan a fent megadott név jelenik meg.



Pénzforgalmi azonosító: A partner számlaazonosítója.



Pénzforgalmi azonosító típusa: A jogosult számlájának azonosítója. Lehetséges formátumai:
o GIRO számlaszám
o Magyar vagy külföldi mobiltelefonszám
o E-mail cím
o Magyar vagy külföldi adószám
o Magyar adóazonosító jel

Új jogosult / kedvezményezett rögzítésére a tranzakció rögzítése során is van lehetőség. A „Jogosult
nevének”, „Pénzforgalmi azonosító típusának” „Pénzforgalmi azonosítójának” a formai
követelményeknek megfelelően való felvitelét követően illetve amennyiben még nem szerepel a
rögzített jogosultak között, a „Jogosult pénzforgalmi azonosítója” mező melletti
ikon aktiválódik,
melyre kattintva elmenthetők az új jogosult adatai. Ezt követően a jogosult elérhető lesz a „Jogosult
neve” mező melletti

ikonra kattintva megjelenő listában.

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

Amennyiben a megbízás BusinessID aláíráson van, akkor a módosításhoz szükséges az aláírásról való
visszahívás.

7.4 A Törlés funkció

A

ikonra kattintva törölhető a kijelölt, korábban rögzített partner adat.
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7.5 A Lista funkció

A

ikonra kattintva lehetséges listát készíteni a korábban rögzített partner adatokról.

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.

7.6 Az Export funkció

A rögzített partner adatokról export fájl készíthető. A folyamat az
ikonra kattintva
indítható el. Az állomány az „Eszközök menü/Beállítások menüpont/Útvonalak fül/Ügyfél export
könyvtár” paraméter által meghatározott elérési útvonalra kerül exportálásra.
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Az exportálást megelőzően a program rákérdez, hogy a művelet az összes vagy csak az átutalási
megbízás sablonokra vonatkozva történjen meg.

Az „Igen” gombra kattintva exportálásra kerülnek a forint átutalási, a VIBER átutalási, a beszedési és a
hatósági átutalási megbízás sablonok is. A „Nem” gombra kattintva kizárólag a forint átutalási
megbízás sablonok adatai kerülnek az export fájlba.
Az export folyamat sikeres befejezéséről tájékoztatót küld a rendszer:

Abban az esetben, ha a program a megadott export útvonalon talál korábban exportált fájl az alábbi
üzenet jelenik meg:
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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:
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Abban az esetben, ha a program nem talált a megadott útvonalon importfájlt az alábbi üzenet jelenik
meg:

Az „Igen” gomb megnyomásával a program felajánlja a lehetőséget más útvonalról történő
beolvasásra:

Az alternatív útvonal megadására 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 partner-rekord szerepel-e már az
adatbázisban. Amennyiben az importfájlban bármely rekord hibás, vagy már szerepel a partnerek
között, a program hibaüzenetet küld, és nem olvassa be a fájlban szereplő adatokat.
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8. ELKÜLDÖTT FORINT TRANZAKCIÓK
CSOMAGONKÉNT
A bankba küldött csomagok között külön lehet keresni a forint, a deviza, a csoportos, a betét, a hitel
és a postai tranzakciókat. A csoportos tranzakciókhoz tartozó nézet a „Lekérdezések/Elküldött
tranzakciók csomagonként/Forint 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 forint 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.
Például: IKHUFC8T.000 fájl vagy 0IKHUFB9T.000 fájl (BusinessID-ra küldött)
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Az IK a forint csomagok esetén állandó karakterek, a következő 3 karakter a tranzakció típusára utal
(forint utalás esetén HUF, VIBER utalás esetén VIB, beszedés esetén INK, hatósági átutalás esetén HAT),
C az évszám (2002), 8 a hónap, T a nap, 000 pedig a napon belüli sorszám.
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