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1. Postai megbízások
1.1. Milyen postai tranzakciótípusok érhetőek el a rendszerben és milyen műveletek
végrehajtására van lehetőség?
A Postai fizetési megbízások a bankon kívüli forint kifizetési és készpénzutalási forgalmat foglalja
magában, melyek az az alábbiak lehetnek:



Kifizetési utalványok
Készpénz átutalási megbízások

A Postai fizetési megbízások esetében a tranzakciók postai úton a jogosult címére készpénzkifizetéssel,
illetve postai úton az MKB Banknál vezetett fizetési számlára készpénzbefizetéssel történnek. A
tranzakciók visszaigazolása többszintű, a bank a beérkező kötegek beérkezését visszaigazolja és az
egyes tételek postai visszaigazolásáról is nyugtát kézbesít.
A postai kifizetési megbízások kezelése az alábbiakat foglalja magában:






Felvitel, módosítás, törlés, visszaállítás, megtekintés
Aláírás
Bankba küldendő állományok előállítása (kommunikáció alapján)
Megbízások listázása
Megbízások exportálása
A postai kifizetési megbízások és a készpénz átutalási megbízások kezelése speciális
jogosultsághoz kötött. A tételek megtekintéséhez a számla jogosultság mellett
külön jogosultság szükséges. Ha egy felhasználó nem rendelkezik tétel joggal, akkor
csak a megbízás fejeket éri el.

A kötegek aláírásához viszont nem szükséges tétel megtekintés joggal rendelkezni,
ahhoz elég a modul, a számla és az aláírási jogosultság, de fontos megjegyezni, hogy
az aláíró ebben az esetben sem fogja látni a kötegek tételeit.

3

A menüsor
ikonra, vagy a „Tranzakciók”/”Postai tranzakciók” menüpontra kattintva érhetőek
el a kifizetési utalványok, illetve a postai készpénzátutalási megbízások.
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2. Kifizetési utalványok
2.1. Honnan érem el a kifizetési utalványokat és milyen műveletek végrehajtására van
lehetőségem?
A postai kifizetési megbízás az ügyfélszámláról indított, postán teljesítendő kifizetési megbízás. A
postai kifizetési megbízások a „Tranzakciók”/”Postai tranzakciók” vagy a
„Kifizetési utalványok” fülön érhetőek el.

ikonra kattintva a

A megjelenő ablak két részből áll:



Felső blokk: postai kifizetési megbízás csomagok fejléc (fej) részei
Alsó blokk: a felső blokkban aktuálisan kijelölt kötegben található tételek

A fejléc (továbbiakban fej) adatai az alábbiak:








státusz
kezdeményező számlaszáma
aktív tételek összege
megbízás dátuma
aláíró/1
törölt tételek száma
nyugtázás időpontja









kötegazonosító
aktív tételek száma
aktív tételek utalványdíja
közlemény
aláíró/2
rögzítés ideje
import fájl neve

 „L”: a megbízás helyére utal:
lokális
ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható)
közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van).
Az ablakban alsó részében láthatók a postai kifizetési megbízás tétel adatai, melyek az alábbiak:








státusz
kifizetendő összeg
címzett azonosítója
címzett címe (rendeltetési hely; címzett
utca, házszám; irányítószám)
aláíró/1
felvétel dátuma
postai azonosító






tételsor
utalványdíj
címzett neve
közlemények





aláíró/2
postai ellenőrzőszám
rögzítés ideje

A tranzakciók előtt található „S” oszlopban a megbízások állapotáról tud tájékozódni (időben előre
haladva az állapot értéke változik):
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a fej, a tétel felvételezett, de nincs aláírva
a fej, a tétel törölt állapotú
a fej, a tétel módosított, de még nem aláírt
a fej, így a tétel is aláírt és küldhető a bankba
a fej, a tétel beolvasott (ha egy másik rendszerből helyesen került át)
a fej, a tétel nyugtára vár (bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
a fej, a tétel visszaigazolt (a köteg beérkezett a bankba)
a fej, a tétel könyvelt, a tétel teljesült (Posta által kézbesített)
a fej, a tétel hibás/vissza (a bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni), a tétel nem
teljesült (a Posta nem tudta kézbesíteni)
a fej, a tétel posta által visszaigazolt
a fej: törölt, nem visszaállítható (a tétel visszahívása sikeres BusinessID-ról/a tétel
BusinessID alkalmazáson visszautasításra került)

Az ablakban lehetőség van:

A „Kifizetési utalvány – Fejléc” blokkban a „Felvitel” ikonra kattintva új fej felvitelére.
A „Kifizetési utalvány – Tétel” blokkban a „Felvitel” ikonra kattintva új tétel felvitelére a kijelölt fejhez.

A „Kifizetési utalvány – Fejléc” blokkban a „Megtekintés” ikonra kattintva lehetőség
van a kijelölt fej adatainak megtekintésére.
A „Kifizetési utalvány – Tétel” blokkban a „Megtekintés” ikonra kattintva lehetőség van a kijelölt tétel
adatainak megtekintésére.
A „Kifizetési utalvány – Fejléc” blokkban a „Módosítás” ikonra kattintva lehetőség van a kijelölt fej
adatainak módosítására.
Az adatokat módosítani csak az „Alapadatok” fülön lehetséges. Lehetőség van a
gombra kattintva a fejhez tartozó közlemény tételekhez történő hozzárendelésére. A
kattintást követően az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg.
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A fej közleményének tételekhez történő hozzárendeléséhez, kattintson az „Igen” gombra, ha mégsem
szeretné a műveletet elvégezni, akkor válassza a „Nem” opciót.

A „Kifizetési utalvány – Fejléc” blokkban a „Módosítás” ikonra kattintva lehetőség van
a kijelölt fej adatainak módosítására.
Az adatokat módosítani csak az „Alapadatok” fülön lehetséges. Lehetőség van a
gombra
kattintva a fejhez tartozó közlemény tételekhez történő hozzárendelésére. A kattintást követően az
alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:

A fej közleményének tételekhez történő hozzárendeléséhez, kattintson az „Igen” gombra, ha mégsem
szeretné a műveletet elvégezni, akkor válassza a „Nem” opciót.
A „Kifizetési utalvány – Tétel” blokkban a „Módosítás” ikonra kattintva lehetőség van
a kijelölt tétel adatainak módosítására.
Módosításra addig van lehetőség, ameddig a bankba küldés (kommunikáció) meg nem történik. A
sikeres módosítást követően, az állapotjelző ikon módosítottra változik. A kiegészítő adatoknál
megjelenik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a módosítás időpontja.

A kiválasztott fej/tétel adatainak törléséhez kattintson a felső (ha fejlécet szeretne
törölni)/alsó menüsor (ha tételt szeretne törölni) „Törlés” ikonjára. Amennyiben a köteg egy /több
adott fejét/tételét is törölni szeretné, jelölje ki a törölni kívánt fejek/tétel(ek) sorát az alábbi módokon,
majd kattintson az adott blokk „Törlés” ikonra:






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

Tranzakciók jóváhagyása vagy elutasítása Business ID mobil applikáción
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A törölt fejléc/tétel adatainak visszaállítására is van lehetőség. Jelölje ki a visszaállítani
kívánt fejlécet/tételt és kattintson a fejek/ tételek blokk menüsorán található „Visszaállítás” ikonra!
Egyszerre több fejléc vagy tétel kijelölése is lehetséges:






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

A csomagok bankba küldése csak az aláírást követően lehetséges

A Postai kifizetési megbízás esetében az export funkció a többi exportálási lehetőségtől
eltérően a megbízás adathordozón történő eljuttatására szolgál. Az exportálást azoknál a
tranzakcióknál lehet elvégezni, amelyek a bank felé elküldhetők, vagy újraküldhetők a normál
kommunikáció során. Ezen tranzakciók az exportálást követően ”Aláírt” állapotból ”Nyugtára vár”
állapotba kerülnek.
Az exportálás során egy, a kommunikációs csatornán közlekedővel megegyező formátumú és
titkosítású
tömörített
állomány
keletkezik
alapértelmezett
esetben
a
„c:\Program Files\FotonSoft\UGYFEL\OUT” könyvtárban. Ezt az állományt kell valamilyen módon (pl.
adathordozón) eljuttatni a bankba. Az ily módon küldött postai kifizetési megbízásokra ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint a normál kommunikációval a bankba eljuttatott megbízásokra.

A „Lista” ikonra kattintva lehetőség van a fejlécek, tételek adataival listát készíteni. A
lista exportálható későbbi felhasználásra több választható kiterjesztésben saját számítógépre, más
adathordozóra, vagy akár nyomtatható is.
A kattintást követően a legördülő menüből három lehetőség közül lehet választani:


Rövid lista”: Rövid lista választása esetén lehetőség van időintervallum megadására.
Amennyiben az „Intervallum” ablakban a „-tól” és az „-ig” mezőkbe nem kerül érték, a listában
az összes fejléc meg fog jelenni. A dátum mezők előtti négyzetre kattintva (





) az aznapi dátum

jelenik meg a mezőben. A mező végében található
gombra kattintva egy segédnaptár
jelenik meg, ahonnan könnyedén kiválasztható a kívánt dátum.
”Teljes lista”: Ebben az esetben is lehetőség van időintervallum megadására. A lista a
kiválasztott időszakra eső megbízások (fejléc, tételek) részletes adatait mutatja. A teljes
listából kilépve egy új lista jelenik meg a fej képpel rendelkező tételeinek képeivel, amely
nyomtatható.
„Kijelölt sor”: Az aktuális fej és a hozzá tartozó tételek adatai kerülnek a listára. A kijelölt sor
listájából kilépve egy új lista jelenik meg az aktuális fej képpel rendelkező tételeinek képeivel,
amely nyomtatható.
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A megjelenő ablakban láthatók a rendszer által nyilvántartott postai megbízások, de
csak addig, amíg az adott köteg végállapotba (Posta által visszaigazolt, törölt, hibás/vissza) nem kerül.
A végállapotba kerülés – például a postai visszaigazolás megérkezése – után az első belépés során vagy
az „Eszközök”/” Beállítások”/”Általános/1” fülön meghatározott időpontban a megbízások átkerülnek
az archívumba.

2.2. Kifizetési utalvány – Fejléc felvitel
A fej rögzítéséhez kattintson a „Kifizetési utalványok” ablakban a „Kifizetési utalvány – Fejléc” blokkban
található „Felvitel” ikonra.

A megjelenő „Kifizetési utalvány – Felvitel” ablak két fülre tagolódik:



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

Az „Alapadatok” fülön az alábbi adatok megadására van lehetőség:






„Kötegazonosító”: A program automatikusan tölti ki, formátuma ÉÉÉÉ:HH.NN-TTSS, ahol az
ÉÉÉÉ.HH.NN a dátum, TT a terminál száma, SS pedig a napon belüli sorszámot jelöli.
„Feladó számlaszáma”: Ha a „Feladó neve” mező kitöltése megtörtént, a számlaszám
automatikusan betöltődik.
„Feladó neve”: A mező melletti ikonra (
) kattintva a „Törzsadatok”/ „Számlaszámok”
menüpont alatt szereplő saját számlák közül lehet választani.
„Megbízás dátuma”: A megbízás(ok) terhelésének dátuma. A rendszerdátumnál, illetőleg
banki oldalon a banki könyvelés napnál korábbi dátum nem adható meg. A mező előtt lévő
négyzetre (

) kattintva az aznapi dátum töltődik be. Lehetőség van előre dátumozásra, vagy

a dátum üresen hagyására is. A
gombra kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár
jelenik meg, ahonnan kiválasztható a kívánt dátum.
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„Közlemény”: A mező kitöltése opcionális. A mező melletti ikonra kattintva (
) a
„Törzsadatok” / „Közlemények” menüpont alatt rögzített sztenderd közlemények előhívására
is van lehetőség. Amennyiben a közlemény mező kitöltésre kerül, a későbbiekben felvételezett
tételeknél is automatikusan az itt megadott közlemény fog megjelenni.
„Aktív tételek száma”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.
„Aktív tételek összege”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.
„Aktív tételek utalványdíja”: A program automatikusan tölti ki a tételek felvitelétől függően.
„Felhasználható egyenleg”: Ha az „Eszközök” / „Felhasználó beállítások” / „Személyes
beállítások” / „Egyenleg látható felvitel közben” jelölőnégyzet bejelöli, akkor a megbízások fej
adatainak felvitelekor láthatja az kiválasztott számla felhasználható egyenlegét, továbbá a
számlához tartozó dinamikus folyószámlahitel egyenleget.

A felvitel befejezéséhez kattintson a

gombra, amennyiben mégsem szeretné rögzíteni

a fejlécet, zárba be az ablakot, vagy nyomja meg a
gombot.
A felvitel után a „Kiegészítő adatok” fül releváns mezői automatikusan kitöltésre kerülnek. A kijelölt
fejléc kiegészítő adatainak megtekintése is a menüsor

ikonra kattintva lehetséges.

A „Kiegészítő adatok” fülön az alábbi adatok láthatóak:











„Csomag”: A bankba küldött csomag neve meghatározott, amelynek formátuma a következő:
Pl. PK493E9F.056
„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor a rendszer által generált egyedi sorszám.
„Referenciaszám”: A banki könyvelés referenciaszáma.
„Felvételező”: Automatikusan betöltődik a csomag fejet felvételező azonosítója és a rögzítés
időpontja.
„Módosító”: Automatikusan betöltődik a csomag fejet módosító azonosítója és a módosítás
időpontja.
„Aláíró 1” és „Aláíró 2”: A megbízások bankba küldéséhez szükséges azok aláírása. Aláíráskor
a mező(k)be automatikusan betöltődik a megbízást aláíró(k) azonosítója és az aláírás(ok)
időpontja.
„Állapot”: A csomag aktuális állapotát tünteti fel a rendszer.
„Helye”: A megbízás helye, lehet BT, BusinessID vagy Ismeretlen
„Hiba oka”: Ha az „Állapot” mezőben a fejléc hibás állapotú, a hiba, illetve a visszautasítás okát
a rendszer itt tünteti fel.
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„Import fájl neve”: A megbízás import fájl nevét tünteti fel a rendszer.

A kilépéshez kattintson a „Bezárás” gombra, vagy zárja be az ablakot.
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2.3. Kifizetési utalvány – Tétel felvitel
A „Kifizetési utalványok” ablakban a „Kifizetési utalvány – tétel” blokkban új tétel felvételezése a
kijelölt fejhez a

ikonra kattintva, vagy az „Ins” billentyű megnyomásával lehetséges.

A megjelenő ablakban két fül található:



„Alapadatok” fül
„Kiegészítő adatok” fül (a rendszer tölti ki)

Az „Alapadatok” fülön a következő adatok jelennek meg, illetve tölthetők ki:




„Kötegazonosító / tételsorszám”: A program automatikusan tölti ki, formátuma
ÉÉÉÉ:HH.NN.TTSS / XXXXX, ahol az ÉÉÉÉ.HH.NN a dátum, TT a terminál száma, SS pedig a napon
belüli sorszám, XXXXX a tétel kötegen belüli sorszáma.
„Sablonazonosító”: Nem kötelezően kitöltendő mező. Lehetőség van arra, hogy a
„Törzsadatok” / „Sablonok” menüpontban rögzítésre kerüljenek a gyakran használt postai
kifizetések. Ebben az esetben a mező melletti (
) ikonra kattintva, a megjelenő
„Lehetséges…” ablakban kiválasztható az előre rögzített, megfelelő sablon, vagy a



gombbal új sablon felvitelére is lehetőség van.
„Címzett azonosítója”: A címzett postai azonosítója. Kiválasztható a mező melletti ikonra (
) kattintva a megjelenő „Lehetséges…” ablakból („Törzsadatok”/ „Partnerek” / „Postai








tranzakciókhoz” almenüpont) az előre rögzített partnerek közül. A
gombbal a
rögzített adatok módosíthatók, vagy lehetőség van új partner felvitelére is.
„Címzett neve”: Ha a „Címzett azonosítója” mezőnél a partner kiválasztásra került, az érték
automatikusan betöltődik.
„Cím”: Ha a „Címzett azonosítója” mezőnél a partner kiválasztásra került, az érték
automatikusan betöltődik.
„Utca, házszám”: Ha a „Címzett azonosítója” mezőnél a partner kiválasztásra került, az érték
automatikusan betöltődik.
„Kifizetendő összeg”: A kifizetés összege. A mező melletti ikonra kattintva egy
segédszámológép jelenik meg, amely segítségére lehet a kifizetés összegének kiszámolásában.
„Utalványdíja”: A postai kézbesítés díja, ha a Kifizetendő összeg mezőt kitöltötte, az érték
automatikusan beíródik a banktól utoljára kapott utalványdíj adatok alapján.
„Közlemény”: A címzettnek szóló közlemény a billentyűzet segítségével manuálisan adható
meg, amelynek karakter limitje háromszor 10 karakter. A kitöltés nem kötelező.

Az adatokat a
gombra kattintva tudja rögzíteni, a
gombra kattintva az ablak mentés nélkül bezáródik.

, vagy az
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A „Kiegészítő adatok” fülön található releváns mezők a tétel rögzítését követően automatikusan
kitöltésre kerülnek és a tétel állapota szerint változhatnak. A kiegészítő adatokat a „Megtekintés”
ikonra kattintva lehet megtekinteni a rögzítést követően.

A „Kiegészítő adatok” fülön az alábbi adatok láthatók:











„Tranzakció azonosító”: A tranzakció hatjegyű azonosítója.
„Csomag”: A bankba küldött csomag neve adott, amelynek formátuma a következő: Pl.
PK493E9F.056
„Technikai azonosító”: A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám.
„Felvételező”: Automatikusan kitöltődik a tételt felvételező azonosítója és a rögzítés
időpontja.
„Módosító”: Módosítás esetén automatikusan kitöltődik a tételt módosító azonosítója és a
módosítás időpontja.
„Jóváhagyó”: Automatikusan kitöltődik a tételt elsőként aláíró felhasználó neve.
„Ellenőr”: Automatikusan kitöltődik a tételt másodikként aláíró felhasználó neve.
„Állapot”: A csomag állapotát tünteti fel a rendszer.
„Hiba oka”: Ha az „Állapot” mezőben a tétel hibás állapotú, a hiba, illetve a visszautasítás okát
a rendszer ebben a mezőben tünteti fel.
„Felvétel dátuma”: A postai felvétel dátuma a posta visszaigazolását követően automatikusan
betöltődik.
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„Postai azonosító”: A postai azonosító a posta visszaigazolását követően automatikusan
betöltődik.
„Postai eredmény”: A postai eredmény a posta visszaigazolását követően automatikusan
betöltődik.
„Postai ellenőrző szám”: A postai ellenőrző szám a posta visszaigazolását követően
automatikusan betöltődik.

A kilépéshez kattintson a „Bezárás” gombra, vagy zárja be az ablakot.

14

3. Postai
készpénz
megbízások

átutalási

3.1. Honnan érem el a postai készpénz átutalási megbízásokat és milyen műveletek
végrehajtására van lehetőségem?

A postai készpénz átutalási megbízások a menüsor
ikonra kattintva, vagy a „Tranzakciók” /
„Postai tranzakciók” menüpontból, majd a „Postai készpénzátutalási megbízások” fülre kattintva
érhetőek el.
A „Postai készpénz átutalási megbízások” menüpontban az alábbiakra van lehetőség:




Megtekintés
Bankból érkező állományok exportálása (kommunikáció alapján)
Megbízások listázása

A Postai készpénzátutalási megbízások ablakban láthatók a rendszer által nyilvántartott megbízások,
de csak addig, amíg az adott köteg végállapotba (Elolvasva) nem kerül. A végállapotba kerülés után az
első belépés során/ az archiválási beállításokban meghatározott idő után a megbízások átkerülnek az
archívumba.
A megjelenő ablak két részre tagolódik:


A felső részben a Postai készpénzátutalási megbízás csomagok fej részei (fejléc) láthatóak,
amelyek az alábbiak:






státusz
fizetési számlaszám
tételek összege
OC (output kód)
fájl neve






feldolgozás kelte
tételek száma
TC (tranzakciós kód)
fizetési eszköz

S = A megbízás státuszára, a tétel állapotára utal, amely időben előre haladva más és más
értéket vehet fel. Ezek a következők lehetnek:
a fej, a tétel felvételezett, de nincs aláírva
a fej, a tétel exportált
a fej, a tétel elolvasott
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Az alsó részben a felső blokkban kijelölt kötegben található tételek jelennek meg, amelyek az
alábbiak:







kép
tétel típus
befizető azonosítója
hiba jel
tranzakció kód
postai azonosító








tételsor
összeg
befizetés kelte
felvevő postahivatal
gyártó kód
bizonylat sorszám

K = A tételhez tartozó kép meglétére utal, amely attól függően változik, hogy hibás vagy sikeres
a megbízás. Ezek a következők lehetnek:
a tételhez tartozik kép, amely az ikonra kattintva megtekinthető (a megbízás hibás)
a tételhez nem tartozik megjelenítendő kép (a megbízás nem hibás)

A listában megjelenő fejek, illetve tételek a „Sorbarendezve” legördülő menükben lévő adatok szerint
rendezhetők. A többi modulnál már ismertetett módon lehetőség van keresésre, szűrésre, a
megjelenített adatok körének szűkítésére is a fej, illetve a tétel blokkban is.
A „Postai készpénzátutalási megbízások – Fej” blokkban az alábbi műveletek végrehajtására van
lehetőség:

A kijelölt fejléc adatai megtekinthetők a „Megtekintés” ikonra kattintva.
A fejléc adatait tartalmazó ablakban az alábbiak láthatóak (Az ablak tartalma automatikusan kitöltődik
a Postai készpénzátutalási megbízás beérkezésekor):


„Feldolgozás kelte”: A megbízások jóváírásának dátuma. A program automatikusan tölti ki a
tételek beérkezésétől függően.



„Fizetési számla száma”: Az a fizetési számlaszám, amelyre a Postai készpénz átutalási
megbízás szól.



„TC (tranzakciós kód)”: A postai készpénzátutalási megbízás tranzakciós kódja. A program
automatikusan tölti ki a tételek beérkezésétől függően.



„OC (output kód)”: A postai készpénzátutalási megbízás csekkjének a kibocsátó által megadott
azonosító kódja. A program automatikusan tölti ki a tételek beérkezésétől függően.



„Fizetési eszköz”: A megbízások fizetési eszközét jeleníti meg a rendszer (normál, QR kódos,
automata). A program automatikusan tölti ki.
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„Tételek száma”: A program automatikusan tölti ki a tételek beérkezésétől függően.



„Tételek összege”: A program automatikusan tölti ki a tételek beérkezésétől függően.



„Állapot”: A csomag állapotát tünteti fel a rendszer.



„Csomag neve”: A bankból érkezett csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.
PEKE6L.001

A kijelölt köteg adatainak exportálásához kattintson a menüsoron található „Export” ikonra.
Az exportálás megkezdése előtt az alábbi lehetőségek közül választhat:




a postai adatok exportálása történhet az aktuális kötegre vonatkozóan
minden az aktuális köteg dátumán feldolgozott köteg exportálására
A jelölőnégyzet kipipálásával külön lehet igényelni a hibás OC31-es tételek exportját is.

Az exportáláshoz kattintson az „Export” gombra, vagy a folyamat megszakításához
nyomja meg a „Mégsem” gombot!

Az adatok sikeres exportálása után az alábbi ablak jelenik meg:

A megbízások (fejek, tételek) adataival a „Lista” ikonra kattintva kétféle lista készíthető:
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„Teljes lista” választása esetén a megadott időszak szerint végezhető szűrés. A teljes lista
nyomtatási képe a megadott időszakba eső megbízások (fejek, tételek) részletes adatait
mutatja. A teljes listából kilépve egy új lista jelenik meg a fej képpel rendelkező tételeinek
képeivel, amely nyomtatható.

A dátum megadása történhet a dátum előtti négyzetre kattintva, ebben az esetben az
aznapi dátum töltődik be a mezőbe, vagy az
gombra kattintva a megjelenő naptárból lehet
kiválasztani a kívánt dátumot. Amennyiben a mezőket üresen hagyja, az összes tranzakció megjelenik
a listában.


„Kijelölt sor” listázás esetén az aktuális fej és a hozzá tartozó tételek adatai kerülnek a listára.
A kijelölt sor listájából kilépve egy új lista jelenik meg az aktuális fej képpel rendelkező
tételeinek képeivel, mely nyomtatható.

A lista képének megjelenése előtt lehetőség van az alábbi beállításokra:

A Postai készpénzátutalási megbízások ablakban láthatók a rendszer által nyilvántartott
megbízások, de csak addig, amíg az adott köteg végállapotba (Elolvasva) nem kerül. Az „Elolvasva”
ikonra kattintva a kötegek olvasottá tehetők egyesével illetve tömegesen.

A már archivált kötegek a menüsoron található „Archívum” ikonra kattintva érhetőek
el.
A „Tételek” blokk menüsorában az alábbi műveletek végrehajtására van lehetőség:
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A kijelölt tétel adatai megtekinthetők a „Megtekintés” ikonra kattintva. Az ablak tartalma
automatikusan kitöltődik a Postai készpénzátutalási megbízás beérkezésekor.
Az ablakban az alábbi információk láthatóak.


„Tételsor”: A postától kapott tétel-sorszám.



„Feldolgozás kelte”: A megbízások jóváírásának dátuma. A program automatikusan tölti ki a
tételek beérkezésétől függően.



„Fizetési számlaszám”: Az a fizetési számlaszám, amelyre a Postai készpénzátutalási megbízás
szólt.



„Befizetés kelte”: A megbízások postai kiegyenlítésének dátuma. A program automatikusan
tölti ki a tételek beérkezésétől függően.



„Befizető azonosítója”: A befizető postai azonosítója.



„Összeg”: A befizetés összege.



„Felvevő postahivatal”: Annak a postahivatalnak a négyjegyű kódja, amelyik a
készpénzátutalást felvette.



„Tétel típus”: A készpénzátutalási megbízás nyomtatványának típusától függően a posta által
megadott típuskód.



„Tranzakció kód”: A tranzakció kódja.



„Gyártó kód”: A gyártó kódja.



„Fizetési eszköz”: A megbízások fizetési eszközét jeleníti meg a rendszer (normál, QR kódos,
automata). A program automatikusan tölti ki.



„Bizonylat sorszáma”: A bizonylat postai sorszáma.



„Hibajel”: A készpénzátutalási megbízás tételének állapotát jelző mező.



„Csomag neve”: A bankból érkezett csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.
PEKE6L.001

Hibás tétel képét meg lehet tekinteni a megtekintés során a „Kép” gombra kattintva, vagy
a lista nézetben a tétel kijelölése után a „Kép megtekintése” ikonra kattintva is.
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A kijelölt elfogadott, avagy hibás tétele is nyomtatható a „Tétel nyomtatása” ikonra
kattintva.
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4. Aláírás
4.1. Megbízások aláírása a Terminálon
A kijelölt felvételezett megbízás/megbízások a menüsor „Aláírás” ikonra kattintva írhatók alá. A
megbízások bankba küldésének alapfeltétele, hogy a beküldeni kívánt tételek aláírtak legyenek.
Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli – 100%), A (együttes – 60%) és B
(együttes – 40%) 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 válassza…





az „Aktuális tétel” opciót, ha egyetlen köteget (jelenleg kijelölt) szeretne aláírni.
az „Összes tétel” opciót, ha az összes aláírásra váró köteget alá szeretné írni.
az „Aláírások törlése” opciót, ha az aláírt kötegeinek aláírását szeretné törölni. Aláírás törlés
után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik.
a „Kijelölt sorok” opciót, ha a kijelölt sorok kötegeit szeretné aláírni

Amennyiben a „Kijelölt sorok opciót választotta, az alábbi módokon jelölheti ki tételeit:






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

A megjelenő ablakban adja meg aláírói jelszavát!
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Amennyiben nem biztos benne, hogy a jelszavát megfelelően gépelte be, lehetősége van a mező
melletti
ikonra kattintva megtekinteni a beírt jelszót. Az aláírói jelszó megadása után a
„Tovább” gombra kattintva véglegesítheti az aláírást. A „Vissza” gombra kattintva szakíthatja meg
az aláírási folyamatot.
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, így nem szükséges a műveletet külön elvégeznie.
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4.2. BusinessID
BusinessID a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely elérhető
Android és iOS operációsrendszerre is.
A BusinessID alkalmazás részletes felhasználói kézikönyveinek megnyitásához látogasson el a
https://www.mkb.hu/businessid weboldalára.

A Postai fizetési megbízásokat a
küldheti ki BusinessID-ra.
Miután rákattintott az

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

gombra, a kommunikáció automatikusan elindul.

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

ikon, ez jelzi az

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

A funkció csak annak a felhasználónak érhető el, aki rendelkezik BusinessID
regisztrációval. A művelettel lehetséges a közös területen lévő megbízások
távoli aláírása. Az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” / „Személyes
beállítások” „BusinessID Aláírói Magánkulcs” gombra kattintva megjelenő
„Mobileszközök” ablakban van lehetősége mobileszközeinek karbantartására:



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



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

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

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

A visszahívás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem történt
meg.
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5. Kommunikáció a bank felé
5.1. Hogyan küldhetem be a megbízásom a bankba, illetve hogyan juthatok friss
információhoz?

Az aláírást követően a tételek beküldéséhez kattintson a menüsoron található
„Kommunikáció” ikonra! Az ikon mellett látható szám a beküldésre váró téteket mutatja.

Amennyiben csak a postai tranzakcióit szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a „Postai tranzakciók
küldése” jelölőnégyzetet! Amennyiben eddig nem mentette a kommunikációs jelszavát, a beküldéshez
a „Jelszó” mezőbe írja be jelszavát! Ha a későbbiekben azt szeretné, ha a program megjegyezné a
jelszavát, jelölje be a „Jelszó mentése” jelölőnégyzetet!
A kommunikáció indításához kattintson a „Rendben” gombra”! Ha mégsem szeretné az adatokat
beküldeni, zárja be az ablakot a billentyűzet „Esc” gomb megnyomásával, vagy kattintson a „Mégsem”
gombra!

A kommunikáció sikerességéről a program értesíti. Az ablak bezárásához kattintson a „Kilépés”
gombra! Amennyiben kíváncsi a kommunikáció részleteire, például, ha a kommunikáció hibára futott,
nyomja meg a „Részletek” gombot!
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6. Partnerek
6.1. Honnan érem el a már rögzített postai megbízásaimhoz kapcsolódó partnereim és
hogyan rögzíthetek új partnereket?
A „Törzsadatok” / „Partnerek” / „Postai tranzakciókhoz” menüpont alatt elérhetőek és kezelhetőek a
postai tranzakciók során használt partnerek.

Új postai partner felviteléhez kattintson a menüsor

ikonjára.

A megjelenő „Postai címzett Felvitel” ablakban töltse ki a piros háttérrel kiemelt mezőket, amelyek az
alábbiak:







„Címzett azonosítója”: A címzett postai azonosítója – érdemes később is könnyedén
beazonosítható nevet adni.
„Címzett neve (1)”: A címzett neve – kötelező mező
„Címzett neve (2)”: A címzett neve – opcionális mező
„Rendeltetési hely”: A címzett település megnevezése.
„Utca, házszám”: A pontos cím
„Irányítószám”: A címzett település irányítószáma

Miután a „Postai címzett – Felvitel” ablakban a szükséges adatok kitöltése megtörtént, a
gombra kattintva fejezheti be a rögzítés. A
, vagy a
kattintva szakíthatja meg mentés nélkül a felvitelt és egyúttal zárhatja be az ablakot.

gombra

A már rögzített partnerek adatai bármikor megtekinthetők, módosíthatóak, törölhetők, listázhatók. A
többi modulhoz hasonlóan itt is lehetőség van a partnerek sorba rendezésére, keresésre, szűrésre, a
megjelenített adatok körének szűkítésére, az oszlopok áthelyezésére is.
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7. Sablonok
7.1. Honnan érem el a már rögzített postai megbízásaimhoz kapcsolódó sablonokat és
hogyan rögzíthetek új sablont?
Sablonok (megbízás minták) készíthetők a postai kifizetési megbízásokhoz. A postai tranzakciókhoz
kapcsolódó sablonok a „Törzsadatok” / „Sablonok” / „Postai tranzakciókhoz” menüpont alatt érhetőek
el.
A „Kifizetési utalvány minták” ablakban láthatóak az kifizetési megbízás sablon adatai, amelyek az
alábbiak:




sablon azonosító
címzett azonosítója
címzett
címe (rendeltetési
irányítószám; utca, házszám),

hely;





címzett neve
megbízás összege
közlemények

A már rögzített sablonok adatai bármikor megtekinthetők, módosíthatóak, törölhetők, listázhatók. A
többi modulhoz hasonlóan itt is lehetőség van a partnerek sorba rendezésére, keresésre, szűrésre, a
megjelenített adatok körének szűkítésére, az oszlopok áthelyezésére is.

Új sablon rögzítéséhez kattintson a menüsor

ikonjára.

A postai kifizetési megbízás sablon készítésekor kitöltendő adatok az alábbiak:


„Sablonazonosító”: A sablon elnevezése, minden sablonnak saját egyedi azonosítóval kell
rendelkeznie, amelynek egyediségét a beíráskor a program ellenőrzi.





„Címzett azonosítója”: A mező mellett található ikonra (
) kattintva megjelenő ablakban
az előre rögzített azonosítók közül lehet választani, de lehetőség van új adatok rögzítésére és
a régebben rögzített azonosítók karbantartására is.
„Címzett neve”: Ha a „Címzett azonosítója” a segédlistából került kiválasztásra, úgy a mező
automatikusan kitöltődik, egyéb esetben ki kell töltenie a mezőt.
„Cím”: Ha a címzett azonosítója adatot a segítő ablakból választotta, úgy a mező
automatikusan kitöltődik, egyéb esetben ki kell töltenie a mezőt.
„Utca, házszám”: Ha a címzett azonosítója adatot a segítő ablakból választotta, úgy a mező
automatikusan kitöltődik, egyéb esetben ki kell töltenie a mezőt.
„Kifizetendő összeg”: Az utalni kívánt összeg, amelynek felviteléhez a mező melletti ikonra (



) kattintva egy segédszámológép is rendelkezésre áll.
„Közlemények”: Háromszor 10 karakter áll rendelkezésre a közlemények beírására.
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A „Kifizetési utalvány minta – Felvitel” ablak adatainak kitöltése után a
kattintva fejezheti be a rögzítést. A
zárhatja be az ablakot.

, vagy a

gombra

gombra kattintva mentés nélkül
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8. Postai megbízások egyéb adatai
A postai kifizetési megbízások utalványdíjairól nyújtanak tájékoztatást az alábbi segédadatok, melyek
mindegyikét a bank frissíti (postai kifizetési utalványdíjak, archív postai kifizetési utalványdíjak).

8.1. Postai kifizetési utalványdíjak
A postai kifizetési utalványdíjaknak a postai kifizetési megbízásoknál van szerepe. A postai kifizetési
megbízás fej része tartalmazza a kifizetendő összegek utalványdíját a fejhez tartozó tételek összegétől
függően. A lehetséges postai kifizetési utalványdíjak már telepítéskor beépülnek a rendszerbe, és
frissítésükről a bank gondoskodik. A postai kifizetési utalványdíjak a „Törzsadatok” / „Postai
megbízások egyéb adatai” / „Postai kifizetési utalványdíjak” menüpont alatt érhetőek el.
A „Postai kifizetési utalványdíjak” ablakban láthatók a postai kifizetési utalványdíjak adatai:




összeghatártól
utalványdíj
érvényesség vége




összeghatárig
érvényesség kezdete

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

A postai kifizetési utalványdíjak adatait megtekintheti és listázhatja (A listán megjelent adatokat
kinyomtathatja, más könyvtárba lementheti, exportálhatja), továbbá rendelkezésre áll a
Keresés/Szűrés funkció is.
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8.2. Archív postai kifizetési utalványdíjak
Az archív postai kifizetési utalványdíjak az archív postai kifizetési megbízások áttekintéséhez nyújtanak
információt (a korábban érvényes postai kifizetési utalványdíjakat mutatják). Az archív postai kifizetési
utalványdíjak frissítéséről a bank gondoskodik. Az archív postai kifizetési utalványdíjak a „Törzsadatok”
/ „Postai megbízások egyéb adatai” / „Archív postai kifizetési utalványdíjak” menüpont alól érhetőek
el.
Az „Archív postai kifizetési utalványdíjak” ablakban láthatók az archív postai kifizetési utalványdíjak
adatai:







összeghatártól
utalványdíj
érvényesség vége

összeghatárig
érvényesség kezdete

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

Az archív utalványdíjak adatait megtekinteni és listázni lehet, továbbá rendelkezésre áll a
Keresés/Szűrés funkció is.

A rendszerben lévő adatokról a
gombra történő kattintással készíthető lista, amelyet
intervallum megadásával szűrni is lehet. A dátum megadása történhet a dátum előtti négyzetre
kattintva – ebben az esetben az aktuális dátum íródik be a mezőbe –, vagy a
gombra kattintva a
naptárból lehet kiválasztani a megfelelő dátumot. Az üresen hagyott mezők esetén az összes tranzakció
megjelenik a listán. A dátumok megadása után a
megadott intervallum, a
listázás elvetésére szolgál.

, vagy a

gombra kattintva fogadható el a
gomb, illetve az „Esc” billentyű megnyomása a
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