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Bevezetés 
Üdvözöljük a PCBankár program felhasználójaként. Reméljük, hogy a PCBankár program által biztosított 
szolgáltatások köre elnyeri tetszését és a továbbiakban még sikeresebb együttmőködést eredményez. 

A PCBankár program biztonságos használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa át „Hasznos 
tanácsok” címő segédletünket az MKB Bank honlapján, az alábbi címen. 

http://www.mkb.hu/dl/media/group_463afc792a1fd/group_463afc8919090/group_46629da0e4ffe/item_161.pdf 

Mi az Elektronikus Banki Ügyfélprogram szolgáltatás ? 

Az Elektronikus Banki Ügyfélprogram lényege, hogy az Ön számítógépére telepített PCBankár programmal 

és egy internetes kapcsolattal vagy modem segítségével telefonvonalon keresztül a munkahelyérıl adhat 

megbízásokat a banknak, és rendelkezhet számlái felett. 

A PCBankár ügyfélprogram segítségével percek alatt végrehajthatja banki mőveleteit, vagy hozzájuthat a 

bank által szolgáltatott legfrissebb információkhoz, azonnal tudomást szerezhet a számlájára érkezett 

átutalásokról, a pillanatnyi banki árfolyamokról. 

A rendszer kifejlesztésekor igen nagy gondot fordítottunk az adatvédelemre. Az Ön és a Bank közti 

információcserét titkosított formában bonyolítjuk.  

A PCBankár Elektronikus Banki rendszer egyidejőleg több Ügyfél kiszolgálására is képes. Tehát egy 

PCBankár program akár egy cégcsoport összes tagjának adatait is tudja kezelni egyidejőleg.  

Ha bármilyen problémája vagy kérdése van a szoftver használatával ill. a számlavezetéssel kapcsolatban, 

kérjük, hívja a 06-40- 333-666 számon munkatársunkat, szívesen állunk rendelkezésére a nap 24 

órájában. 
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Technikai feltételek a PCBankár használatához. 

Hardver feltételek:  

• IBM PC kompatibilis számítógép (min 486DX CPU), 60 Mb szabad winchester kapacitással (a 

program telepítéskor csak kb. 25 Mb-ot foglal el, a többi a késıbbi mőködéshez kell), 

• VGA vagy SVGA grafikus kártya, színes monitorral (ha lehet 800x600 -as felbontással, legalább 256 

színő módban) 

• 32 Mb memória (futtatható 16 Mb -on is, de ekkor nem lehet nagyobb állományokat kezelni), 

• Szélessávú internetkapcsolat, ISDN telefonvonal, faxnak megfelelı telefonvonal (lehet mellék is), 

vagy hayes kompatibilis modem (lehetıleg MNP5 tulajdonsággal, min. 19,2 kb/s sebességgel), 

• CD meghajtó, 

• floppy (opcionális), vagy USB kulcs, vagy bármilyen más a számítógéphez kapcsolható adathordozó 

(pl.: SD kártya)  

• nyomtató (opcionális). 

Szoftver környezet 

• Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 operációs rendszer. 

• Microsoft Internet Expolorer 4.0 vagy Netscape Navigator 4.5 vagy ennél magasabb verzió  

A számítógépet és a telefonvonalat a PCBankár ügyfélprogram csak néhány percre veszi igénybe, így nem 

kell erre a célra se egy kitüntetett PC, se pedig kitüntetett internet kapcsolat vagy telefonvonal. 
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2. PCBankár program telepítése 
Tegye a PCBankár telepítı lemezt a CD 

meghajtóba. Ha Windows 2000-el vagy XP-vel 

rendelkezik a Windows automatikusan beolvassa 

a CD-t és egy intézı ablakban megjeleníti a CD-n 

található adatokat. A telepítéshez nyissa meg azt 

a mappát amelyik szolgáltatás csomagot 

megigényelte.  

 

 

Ha a Normál verziót igényelte nyissa meg a 

PCBankár 5.02-56 (ez változhat, mert ez a szám 

mindig az adott verziót mutatja) elnevezéső 

mappát. A mappa a képen látható almappákat 

fogja tartalmazni. A következı lépésben nyissa 

meg a  mappát. 

 

 

 

A disk1 mappában kezdje meg a telepítést a 

file  elindításával (duplán kattintson a bal 

egérgombbal a setup file-ra) 

 

 

 

 



PCBankár Felhasználói kézikönyv  

 

5 
            

A telepítés elindításakor a telepítı varázsló üdvözli Önt. 

 A nyelvválasztás legördülı menüben kiválaszthatja a telepítés 

nyelvét.  

Nyomja meg az  gombot. 

 

 

 

 

 

Ezután a program kéri a telepítési adatok megadását. Alapértelmezetten a C:\ meghajtón létrehoz egy 

pcbankar  mappát és a program ebbe a mappába 

települ. Ha máshova szeretné telepíteni a programot a 

„Tallóz ” gomb megnyomása után szabadon 

megválaszthatja a telepítés helyét. Az egyedi 

azonosítót a Referensétıl kapott zárt borítékban találja.  

 

 

 

A következı lépésben a megjelenı Telepítési adatok 

megadása  ablakban a Munkafile-ok könyvtára  mezıben 

adja meg a PCBankár munkakönyvtárát! Alapértelmezés: 

C:\MKB. Ha máshova szeretné a munkafile-ok mappát a 

„Tallóz” gomb megnyomása után szabadon kiválaszthatja 

annak helyét, majd  kattintson a Tovább gombra. 
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Kommunikáció beállítása.  

Háromféle kommunikációs lehetıség közül 

választhat: 

• Modemes kommunikáció (soros port 

kiválasztásával)   

• Modem, ISDN-eszköz (PPP-protokoll)  

• Internetes kommunikáció 

Modem paraméterek: 

• Válassza ki a soros portot amelyik 

porton csatlakozik a modem a 

számítógépéhez.  

Port sebesség:  

Alapbeállítást tartalmaz nem kell 

módosítani 

Telefon paraméterek: 

• Ha hívás kezdeményezésnél 

elıhívószám szükséges  adja meg 

az elıhívó számát (pl.: 0 vagy 9) 

• Ha Budapesten használja a 

PCBankár programot, kérjem jelölje a  box-ban 

• Idıkorlát: alapbeállítás, nem kell 

módosítani 

PPP protokol (ISDN vonal esetén):  

Az Ön számítógépéhez csatlakoztatott 

kommunikációs eszközöket a PCBankár 

program automatikusan felismeri. A 

„modem kiválasztása” legördülı 

menüben  válassza ki a kommunikációs 

eszközt (modemet). 
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Ha hívás kezdeményezésnél elıhívószám szükséges  adja meg az elıhívó számát (pl.: 0 vagy 9) 

Ha Budapesten használja a PCBankár programot kérjem jelölje a  box-ban 

Szélessávú internetes  kommunikáció 

Ha Ön rendelkezik szélessávú internet kapcsolattal a 

következı lépéseket kell tennie. 

PCBankár TCP/IP hálózati paraméter 

Az itt feltüntetett IP címet  ne változtassa meg, nyomja 

meg a Tovább  gombot. A szélessávú kommunikáció 

mőködési feltétele az internet-kapcsolat megléte, valamint ha alkalmaznak tőzfalat, a #8005TCP–port  

engedélyezése. Ennek beállítását kérje a helyi informatikustól. 

Ha a telepítés befejezıdött a program errıl értesíti Önt. Nyomja meg a Rendben gombot. Ezzel sikeresen 

telepítette a PCBankár ügyfélprogramot! 

 

 

 

Ezután a programot a  menü, Programok opció,  hivatkozás alól tudja elindítani. 

FIGYELEM!  A PCBankár programot NEM SZABAD ugyanazon termékazonosítóval több helyre, va gy 

több  gépre feltelepíteni  és így banki kapcsolatot létesíteni, mert a program mőködésképtelenné válik. Ha 

Ön több olyan gépen is szeretné kezelni adatait a PCBankár programmal, amelyek nincsenek hálózatban 

(pl. hordozható számítógépen is), akkor igényeljen a banktól ingyenesen egy vagy több új 

termékazonosítót, és a telepítést az új termékazonosítóval is végezze el a kívánt gépeken. 

A PCBankár programot NEM SZABAD „újratelepíteni” , mert ez súlyos üzemzavart, adatvesztést, 

átmeneti mőködésképtelenséget okozhat, melyek kiküszöbölése sok fáradtságot okoz. Az újratelepítést 

csak a rendszer súlyos fizikai sérülése, vagy megsemmisülése indokolhatja. NEM SZABAD újratelepíteni 

az operációs rendszer cseréje, vagy a program másik gépre áthelyezése esetén sem, mert a 

programrendszer átmásolható, és csak a kommunikációs beállításokat kell az új géphez igazítani. A 

másolás után már ne lépjen be a „régi” programból a banki szerverre! Amennyiben nehézsége akad,  kérje 

TeleBANKár szolgáltatásunk munkatársainak segítségét a 06-40- 333-666-os telefonszámon. 
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3.  Elsı belépés a Pcbankár programba 

Jelentkezzen be a jobb felsı sarokban található   

ikonra való kattintással a Bank PCBankár szerverére! 

 

Írja be az Ön csoportnevét és felhasználói nevét, 

majd az Ön kezdeti bejelentkezési jelszavát 

tartalmazó lezárt borítékban található jelszót. (a 

következı bejelentkezéskor a legördülı menübıl 

tudja majd kiválasztani a felhasználói neveket) 

 

 

A jelszó helyes megadását követıen megtörténik az adatok letöltése a bankból, ez több percig is eltarthat, 

melynek végén három üzenet érkezik: 

 

A felhasználó adja meg az aláírási jelszavát! (Ez az 

üzenet csak az aláírási jogosultsággal rendelkezı 

felhasználóknak jelenik meg.) Nyomja meg a 

rendben gombot. 

 

 

 

 

A felhasználó változtassa meg a bejelentkezési 

jelszavát! Nyomja meg a rendben gombot. 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetı üzenet a program regisztrálásának 

elvégzésére. Nyomja meg a rendben gombot. 
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A bejelentkezés akkor ér véget, ha minden adatátvitel megtörtént és a  gomb aktívvá válik. A 

bejelentkezı ablakot a  gombbal csukja be. Ha sikeres volt a bejelentkezés a jobb felsı sarokban 

a telefon ikon pirosra fog váltani. 

 

FIGYELEM!  A program csillagokkal jelzi a beírt jelszót, nem tesz különbséget a kisbetők és nagybetők 

között, mert a program automatikusan nagybetővé konvertálja a beírt szöveget. 

3.1. Menü használata 
A bejelentkezés után a fımenü jelenik meg.  

  

A fımenübe az elnavigálást követıen nem lehet visszatérni. Amennyiben szükséges a fımenük közötti 
navigálás, az ablak jobb felsı részén található ikonokra kattintva lehet megtenni. Az egyes funkciókat az 
ablak menüjében lehet elérni. 

 

A funkciók a képernyı felsı részén található kétszintő menürendszer segítségével érhetıek el. 

 

3.2. Ügyféladatok ellenırzése és beállítások 

Ellenırizze a következı adatokat: 
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Ügyfél neve és címe helyes adatokat tartalmaz-e. Ezt a 

nyitóképernyın a Paraméterbeállítás / Ügyféladatok  „fül” alatt 

találja. 

Számlaszámok listája, a cég számlaszámai helyesen vannak-e 

rögzítve a bankban! Ezt szintén a Paraméterbeállítás / 

Ügyféladatok  „fül”  alatt találja. A kezdeti számlaszámok on belül 

beállíthatja, hogy az egyes megbízástípusokra, mely számlaszám 

legyen az elsıdleges számlaszám. 

 

 Állítsa be a bejelentkezési és az aláírási jelszavát.  

Ezt a nyitóképernyın a Paraméterbeállítás / Biztonság  „fül” alatt 

találja. A Biztonság „fülön” állítsa be az Aláírási jelszavát 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! Aláírási jelszava  minimum 7 maximum 12 karakter lehet betőt és számjegyet is kell 

tartalmaznia. Ékezetes betők és írásjelek nem használhatók 

 

FIGYELEM! A fenti pontok szerint valamennyi felhasználónak be kell állítania a saját jelszavait. Aki nem 

jogosult aláírásra, annak értelemszerően csak a bejelentkezési jelszavát kell, hogy beállítsa. Ha bármikor 

meg szeretné változtatni bármelyik jelszavát, azt a Paraméterbeállítás opcióban megteheti. 

 

 

3.3. Regisztráció 
 

A feltelepített PCBankár programot  regisztrálni szükséges, az 

alábbiak szerint 

 

1) Kattintson rá a Paraméter beállítás / Biztonság / 
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Regisztrációs megbízásra , majd a „Regisztrációs megbízás készítése” ablakban nyomja meg a 

rendben gombot. Ekkor a program kiírja, hogy „A regisztrációs megbízás elkészült”. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Írja alá (elektronikusan) a regisztrációs megbízást az 

Adminisztrációs parancsok / Megbízási csomagok keze lése 

/ Csomag aláírása  menüpontban. Ezt a megbízást csak 

cégszerő aláírási jogokkal rendelkezı felhasználó írhatja alá. A 

regisztrációs megbízás csomagja .REG kiterjesztéső. A sikeres 

aláírást a program üzenettel és a csomag neve elıtt megjelenı tollhegy-ikon megjelenítésével jelzi. 

 

 

3) Jelentkezzen be a bank szerverére a bal felsı sarokban található 

 gomb megnyomásával.  Küldje be a regisztrációs 

megbízást az Adminisztrációs parancsok /Megbízási csomagok kezel ése / Megbízási csomag 

elküldése  menüpontban, a „Megbízási csomag elküldése  a banknak” fejezet leírása szerint 

 

 

3.4. Az aláíró kulcslemez elkészítése 
 
Minden aláírásra jogosult felhasználó részére saját kulcslemezt kell készíteni, hogy elektronikus aláírását a 

jelszó mellett ezzel is hitelesítse. 

 

3.3.1 Aláíró kulcslemez készítése floppy lemezre 

 
1) A PCBankár fıképernyıjérıl 

lépjen be az Adminisztrációs 

parancsok / Új megbízás / 

Kulcslemez regisztrálása  

menüpontba!   
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2) A felhasználók között válassza ki azon felhasználó nevét, akinek a kulcslemezét el szeretné készíteni , 

helyezzen egy üres floppy-t a meghajtóba (ha nem floppy-n szeretné tárolni a kulcslemezt, a következı 

fejezet foglalkozik ezzel), majd kattintson a Kulcslemez készítése nyomógombra! Miután a kulcslemez 

elkészült, a program kéri, hogy vegye ki a floppy-t. 

 
3) Ezt követıen kattintson a bal felsı sarokban levı „MENTÉS” gombra, ekkor a program elkészít egy 

.RFP kiterjesztéső megbízást is. 

 
Az elkészült kulcslemezt érvényesíttetni kell a Bankkal a következık szerint:. 

1) Írja alá  (elektronikusan) a kulcslemez érvényesítéséhez szükséges megbízást az 

Adminisztrációs parancsok / Megbízási csomagok keze lése / Csomag aláírása  

menüpontban. (A regisztrációs megbízás csomagja .RFP kiterjesztéső.) Ezt a megbízást csak 

cégszerő aláírási jogokkal rendelkezı felhasználó írhatja alá. 

2) Jelentkezzen be a jobb felsı sarokban található   ikonra való kattintással a Bank 

PCBankár szerverére! 

 
3) Küldje be  ezen megbízást az Adminisztrációs parancsok / Megbízási csomagok keze lése / 

Megbízási csomag elküldése  menüpontban. A kommunikáció befejezését követıen jelentkezzen ki a 

banki szerverrıl! 

4) Térjen vissza  a kezdı képernyıhöz a Paraméterbeállítás / Beállítások / Nyomtató beállít ása 
menüpontban állítsa be a nyomtatója adatait (készítsen egy tesztnyomtatást, amin ellenırizheti, hogy 
sikerült-e a beállítás)!  

A program regisztrálása ezzel befejez ıdött! Ezt követ ıen a program minden menüpontja 

használható.  

 

3.3.2 Ha nem floppy lemezen szeretné tárolni az alá író file-t. 

 

Ha más adathordozón szeretné tárolni az aláíró file-t  

(pl.:USB kulcs, SD kártya) akkor a következıket kell tennie.  

1) A fıképernyın lépjen be a Paraméterbeállítás / 

Beállítások / Futtatási környezet / INI file 

szerkesztése  

 

 

 

2) Válassza a Mőveletek / Új bejegyzés . A Szekció nevéhez írja be: DRIVES Bejegyzés neve: 

FLOPPYDRIVE Majd nyomja meg a  gombot. 
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3) Ezután a Bejegyzés értékéhez írja be szóközök nélkül azt a meghajtót, amiként a számítógép 

felismeri az adott adathordozót Pl.: F:\ Az USB1-es portot általában F:\ meghajtóként ismeri fel a 

számítógép. Majd nyomja meg a  gombot. Ezután bezárhatja az összes ablakot, és 

visszatérhet a fıképernyıre. 

 

 

 

FIGYELEM!  Ha más adathordozón tárolja az aláíró file-t, elérési útnak mindig a gyökérkönyvtárat adja 

meg, ne hozzon létre külön mappát erre a célra, másképp nem fog mőködni az aláírás.  

Pl.: Jó elérési út:  F:\  Rossz elérési út:  F:\alairo_file\ 
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4. PCBankár funkciói 
 

4.1. Számlavezetés 
 

A számlavezetés menüpontban 4 nagy csoport található 

 

• Információkérés 

• Megbízások 

• Törzsadatok kezelése 

• Árfolyamok  

 

3.1.1 Információkérés / Kivonatok, értesít ık 
 

Adatok letöltése 

 

Ebben a menüpontban a PCBankárban 

elérhetı számláinak kivonatait, értesítıit 

töltheti le, szükség esetén kinyomtathatja 

azonnal.  

 

 Nyomja meg a Számlakivonatok vagy az 

Értesítık letöltése menüpontot. 

Ezután válassza ki a kezdı- és a végdátumot, majd nyomja meg a  gombot. 

Ha sikeres volt az adatkérés, a képernyı jobb oldali részén a Letöltött adatoknál találhatja az Ön által kért 

adatot. 

 

FIGYELEM! Ha a kezdı- és a végdátumot nem tölti ki, akkor ebben az esetben a legutolsó kivonatot fogja 

letölteni a PCBakár program. 

 
 

Kivonatok, értesít ık kezelése 

 
A Megnézés  menüpont megnyomásával a Letöltött adatok ablakban kiválasztott sort fogja megnyitni a  

program. 
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A Kivonatok, értesít ık törlése  pont kiválasztása 

esetén a megjelenı ablakban, válassza ki azt 

dátumot, amelynél régebbi kivonatokat törölni 

szeretné. 

 

FIGYELEM!  A kivonatok törlése után a kitörölt kivonatok bármikor újra letölthetık!! 

 

Kivitel küls ı egységre (Export) 

 

Ezen menüpont választása esetén a már letöltött 

kivonatokat ki tudja exportálni a saját gépére, majd ha 

szükséges a saját pénzügyi rendszerébe importálhatja. Az 

exportálást a PCBankár program SAP és text formátumban 

tudja elvégezni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM!  A fejlécben található „Szőrés” menüpontban meghatározhatja (ha több számlaszámmal 

rendelkezik), hogy mely számlaszámokra vonatkozóan történjen meg az exportálás. 
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4.1.2 Számlaegyenleg  
 

Ezzel a lehetıséggel a PCBankárban beállított számlák egyenlegeit kérheti le. Lekérdezésnél minden 

esetben be kell jelentkezni a bank szerverére a bal felsı sarokban található  gomb megnyomásával.  

Válassza ki a Számlaegyenleg lehetıséget, a felugró ablakban láthatja a számlái aktuális elérhetı 

egyenlegét. 

 

FIGYELEM!  Ha valamely számlára nincs joga, az összeget ******-kal jelöli a program. 

4.1.3 Napi teljesített tranzakciók 
Mindig a lekérdezés napján beadott és teljesült tranzakciók láthatók. Ha nem volt teljesített tranzakció a 

megjelenı ablak üres lesz. 
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4.1.4 Számlatörténet 
 

 Egy adott idıintervallumon belüli 

számlamozgásait kérdezheti le. 

Nyomja meg a Számlatörténet 

lehetıséget, majd a  

gombot. Válassza ki a számlaszámot 

és 

az idıintervallumot. A rendben gombbal érvényesíti a lekérdezést.  

 

 

 

 

FIGYELEM!  Ha nem ad meg lekérdezési dátumot, a PCBankár program minden ilyen esetben az utolsó 

pénzügyi mozgásokat tartalmazó nap adatait tölti le. 
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4.2. Megbízási csomagok kezelése, megbízástípusok 
 

Az egyes megbízások kezelése a megbízás típusától függetlenül minden esetben ugyanazon lépések sora 

– természetesen formailag más megbízásokhoz, más formanyomtatványt kell kitölteni.  

 

A fıbb lépések a következık: 

1) A megbízás elıállítása kézi rögzítéssel vagy importálással külsı adatállományból. 

Akár több megbízás egy csomagban való felvitele. Egy csomagba egy adott számláról, ugyanazon 

értéknapra szóló, ugyanazon megbízástípusok kerülhe tnek be, mennyiségi korlátozás nélkül.   

2) A megbízás elektronikus aláírása. 

3) A megbízási csomag elküldése a bank felé. Majd a teljesülésrıl szóló értesítés megtekintése. 

 

Elérhetı tranzakciók a PCBankár programban: 

• Forintátutalás 

• Külföldi forintátutalás 

• Postai kifizetési utalvány 

• Inkasszó 

• Csoportos átutalási megbízás 

• Csoportos beszedési megbízás 

• Deviza átutalás 

• Okmányos fizetési megbízás 

• Deviza átvezetés 

• Betétlekötés 

• Betétfelmondás 

• Forinthitel lehívás 

• Devizahitel lehívás 

• Forinthitel törlesztés 

• Devizahitel törlesztés 

 

A megbízáscsomagok feldolgozási módja a bankkal kötött szerzıdés szerint történik.  

 

A megbízásokat a Számlavezetés / Megbízási csomagok kezelése / Új me gbízás bevitele útvonalon 

érheti el. Itt már csak ki kell választania a megfelelı megbízástípust. 

4.2.1 A megbízásrögzít ı ablakok felépítése 

 

Minden megbízástípus több fı részbıl áll. 

 

• Terhelendı adatai 

• Jogosult adatai 

• Az utalás részletei 
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4.2.2 Forint átutalási megbízás kézi rögzítése 
 
Számlavezetés / Megbízások / El ıkészített megbízások - Új megbízás útvonalon érheti el. 

 

Új megbízás felviteléhez a következı lépéseket kell tennie.  

 

1) Ha több számlával rendelkezik a „Terhelendı számla száma és neve” legördülı mezıben válassza ki a 

terhelendı számlaszámot. Az adott számla devizanemét és a nevet a program automatikusan kitölti.  

 
2) A „Jogosult neve” mezıbe  írja be a jogosult nevét, majd a „Jogosult számlaszáma” mezıben töltse ki 

annak számlaszámát. A „Fogadó bank” mezıt a program automatikusan kitölti. 

 

 
3) Adja meg a partnerének szóló közlemény 

szövegét. 

 
4) Adja meg az átutalandó összeget. 

 
5) Adja meg az értéknapot (ha nem tölti 

akkor automatikusan aznapi értéknapot 

kap a tétel) 

 
6) Adja meg a partnerek közti egyedi 

azonosító számot (nem kötelezı) 

 
7) Ha részteljesítést szeretne,  jelölje be a „Részteljesítés megengedett” box-ot. 

 

8) Nyomja meg a  gombot. 

 
FIGYELEM!  Ha egymás után több tétel kerül rögzítésre akkor a tételeket a program automatikusan egy 

csomagba teszi. Egy csomagban több tétel is szerepelhet, az aláírás csomagszinten történik, nem 

tételszinten. 

Ha elıre szeretné rögzíteni az átutalásait és egy késıbbi idıpontban elküldeni akkor a bal felsı sarokban 

az „Elküldés terv. dátuma” legördülı dátum mezıben válasza ki az adott napot. Ha a tétel értéknapjának 

egy távolabbi idıpontot ad meg az ugyanabba a csomagba fog kerülni, mint azon tételek amelynek a 

rögzítés napján készültek, de a bank az elıredátumozott tételt csak az adott értéknapon teljesíti.  
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4.2.3 Sablon készítése és használata 
 
A sablon használata megkönnyíti és nagyban lerövidíti egy átutalás rögzítését. A sablon készítéséhez  

nyomja meg a  gombot. 

Ebben az ablakban  adja meg a partnerének adatait. A „Sablon neve” és a „Megjegyzés” mezı kitöltése 

nem kötelezı, ez csak a könnyebb beazonosíthatóság érdekében érdemes kitölteni. 

 

1) A „Sablon neve” mezıben az adott sablonnak bármilyen elnevezést adhat 

 

2) A „Megjegyzés” mezıben a bármilyen megjegyzést felvihet az adott jogosulthoz  

 

3)  A „Jogosult neve” mezıbe  írja be a jogosult 

nevét, majd a „Jogosult számlaszáma” mezıben 

töltse ki annak számlaszámát. A „Fogadó bank” 

mezıt a program automatikusan kitölti. 

 
4) Adja meg a partnerének szóló közlemény 

szövegét. 

 

5) Ha részteljesítést szeretne  jelölje be a 

„Részteljesítés megengedett” box-ot. 

 

6) Nyomja meg a  gombot. 

 

 

FIGYELEM!  A sablon készítésénél az utalás részleteit nem tudja felrögzíteni, mivel az átutalásnak ezen 

része minden utalásnál változhat. Kivéve a „Részteljesítés megengedett” box, ezt bejelölheti a sablonban 

is. A továbbiakban sablon készítése minden megbízástípusnál ugyanezen lépések sora.  
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4.2.4 Deviza átutalási megbízás kézi rögzítése 
 
Számlavezetés / Megbízások / El ıkészített megbízások - Új megbízások útvonalon érheti el. 
 
Új megbízás felviteléhez a következı lépéseket kell tennie. 

 
1) Ha több számlával rendelkezik a „Terhelendı számla száma és neve” legördülı mezıben válassza ki a 

terhelendı számlaszámot. Az adott számla devizanemét és a nevet a program automatikusan kitölti.  

 
2)  A „Kedvezményezett bankjának neve és telephelye” mezıbe  írja be a jogosult számlavezetı 

bankjának nevét és címét, ha az átutalás külföldre megy a „SWIFT kód”  mezıben töltse ki annak 

SWIFT kódját majd a „Számlaszáma” mezıben a nemzetközi bankszámlaszámát (IBAN). Ha a jogosult 

számlavezetı bankja belföldi a „SWIFT kód” kitöltése nem szükséges, a „Számlaszáma” mezıben 

pedig elegendı az ügyfél belföldi számlaszáma. A „Kedvezményezett neve, címe” mezıt 

értelemszerően töltse ki.    

 
 

3) Adja meg a partnerének szóló közlemény 

szövegét. 

4) Adja meg a teljesítés devizanemét. 

5) Töltse ki az összeget. 

6) Adja meg az összeg devizanemét. 

7) Jelölje be a bankköltségek viselésének 

módját  

8) Adja meg az értéknapot (ha nem tölti akkor 

automatikusan az aznapi dátum kerül be) 

9) Ha szükséges jelölje be a Soron kívül box-ot 

10) Nyomja meg a  gombot. 

 
 

Viber átutalás 

 

A Viber átutalás egy T napon elindított átutalás ami még T(aznap) napon teljesül, ez a lehetıség 

CSAK BELFÖLDI  partnerekre érvényes. Ebben az esetben a „Soron kívül” flag-et nem kell 

megjelölnie!! A Viber átutalás külföldi partnerek esetében nem lehetséges, csak normál vagy „A” , 

„B” napos teljesítést tud megadni.   
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4.2.5 Inkasszó megbízás kézi rögzítése  
 
Számlavezetés / Megbízások / El ıkészített megbízások - Új megbízások útvonalon érheti el. 

 

1) Ha több számlával rendelkezik a „Kedvezményezett számla száma és neve” legördülı mezıben 

válassza ki a jóváirandó számlaszámot. Az adott számla devizanemét és a nevet a program 

automatikusan kitölti.  

2)  A „Fizetésre köt. neve” mezıbe  írja 

be a kötelezett nevét, majd annak 

számlaszámát. A „Fogadó bank” mezıt 

a program automatikusan kitölti.   

 

3) Adja meg a közlemény szövegét. 

 

4) Adja meg az összeget. 

 

5) Adja meg az Inkasszó típusát 

 

6) Ha szükséges adja meg a 

bizonylatszámot (nem kötelezı) 

 

7) Nyomja meg a  gombot. 
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4.2.6 Betétlekötés kézi rögzítése 
 
Számlavezetés / Megbízások / El ıkészített megbízások - Új megbízások útvonalon érheti el. 

 
1) Ha több számlával rendelkezik a „Terhelendı számla száma és neve” legördülı mezıben válassza ki 

azt számlaszámot amelyrıl az adott összeget lekötni szeretné. Az adott számla devizanemét és a 

nevet a program automatikusan kitölti.  

 
2) A „Lekötés típusa” legördülı mezıben 

válassza ki a lekötés típusát.   

 
3) A „Lejárati rendelkezés” automatikusan 

kitöltıdik . 

 
4) Adja meg a lekötés összegét. 

 
5) Adja meg a lekötés paramétereit tetszés 

szerint. 

 
6) Válassza ki a kamat-; és tıkejóváírási 

számlákat. 

 

7) Nyomja meg a  gombot. 
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4.2.7 A megbízás módosítása 

 

Ha elkészítette az adott megbízást, de módosítani szeretne rajta a következıket kell tennie.  

 

 

1) Válassza ki a „Megbízási csomagok listája” alól az adott csomagot egy bal egér kattintással. Ennek 

hatására az adott csomagsor narancsszínő lesz. 

 

 

 

 

 

2) Válassza ki a  opciót. A csomag tételesen fog megjelenni, az adott tétel kiválasztása után 

(két bal egér gomb kattintással) a tétel bármely adata módosítható.  

3) Ha a módosítás megtörtént a   gomb megnyomásával érvényesítheti azt.  

 

 

 

 

 

FIGYELEM!  Az elektronikusan aláírt csomagot módosítani már nem lehet, csak akkor ha a csomagról az 

aláírást törlik. Ha módosult a csomag bármely tétele a csomagot újból alá kell írni. 
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4.3. A megbízási csomag elektronikus aláírása  
 

1) Válassza ki a „Elıkészített megbízások – Új megbízások” listájából az adott csomagot egy bal egér 

kattintással. Ennek hatására az adott csomagsor narancs színő lesz. 

 
2) Válassza ki a „Aláírás” ikont. 

 
3) A csomag aláírása ablakban az „Aláírandó csomagok” részben találja a kiválasztott csomagot. Ha több 

csomagot is alá szeretne írni egymás után akkor  a csomag elıtti boxot jelölje be. 

 
4) Az  gomb megnyomása után válassza ki az aláíró nevét, adja meg az aláírási jelszavát , 

majd erısítse meg azt. 

 

5) Helyezze be az adathordozót (floppy, USB kulcs, stb.) amin az aláíró file-t tárolja. 

6) Ha több aláírás szükséges akkor ismételje meg a folyamatot. 

 

7) Ha az aláírás megtörtént a csomag mellett ezt egy  fogja jelezni. 

8) Nyomja meg a „Bezár” gombot ha az aláírás befejezıdött. 
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4.4. Megbízási csomag elküldése a banknak 
 

Ha sikeresen aláírta a csomagot az utolsó lépés a csomag beküldése a bankba. 

 

1) Jelentkezzen fel a bank szerverére a bal felsı sarokban található  gomb megnyomásával.  

 

2) Válassza ki az „Elıkészített megbízások – Új megbízások” alól az adott csomagot egy bal egér 

kattintással. Ennek hatására az adott csomagsor narancs színőlesz. 

 

 
3) Válassza ki az „Elküldés” opciót. 

 
4)  Az „Elküldés” ablakban az „Elküldendı csomagok” részben találja a kiválasztott csomagot. Ha több 

csomagot is el szeretne küldeni akkor  a jelölje be a csomag elıtti boxot. 

 

5) Nyomja meg az  gombot. 

 
6) Ha sikeres volt a csomag elküldése a program értesíteni 

fogja errıl. 

 

7) Nyomja meg a  majd a  

gombot 
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A tranzakció teljesülésérıl a Számlavezetés / Megbízások / Elküldött megbízások  alól értesülhet. 

A program a következı ábrákkal jelzi a tétel státuszát:  

• : A megbízási tételt a bank feldolgozta (pl. a könyvelés megtörtént). 

• : A megbízási tételt a bank nem tudja feldolgozni, a tétel hibás. 

• : Pl.: A megbízási tétel feldolgozása a bankban megkezdıdött (folyamatban van). 

• üres : A megbízási tételrıl a bank rendszerei még nem adtak státuszinformációt. 
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5. Adminisztrációs parancsok 

5.1. Biztonsági paraméterek 
 

Ezen menüpont alatt a PCBankár program fontosabb beállításait tudja elvégezni. 

 

5.2. Bejelentkezési jelszó módosítása 
 

A PCBankár programba való bejelentkezési jelszavát tudja megváltoztatni minden olyan felhasználó aki a 

programba beléphet (az a felhasználó is aki csak lekérdezésre jogosult). A következıképpen változtathatja 

meg a programba való bejelentkezési jelszavát. 

 

1) Jelentkezzen be a bank szerverére a bal felsı sarokban található  gomb megnyomásával. 

 
2) Válassza ki a Bejelentkezési jelszó 

módosítása menüpontot, az Új 

bejelentkezési jelszóhoz írja be az új 

jelszavát. A jelszó módosítását megteheti 

a Paraméterbeállítás / Biztonság fülön / 

Bejelentkezési jelszó módosítása  

menüpont alatt is. 

 
3) A  gomb megnyomása után 

ismételje meg az új jelszavát. Így 

sikeresen megváltoztatta a bejelentkezési jelszavát. A továbbiakban ezzel a jelszóval tud majd belépni 

a PCBankár programba. 
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5.3. Aláírási jelszó módosítása 
 

Csak azon felhasználóknak áll rendelkezésére ez az menüpont akik aláírási joggal rendelkeznek. 

 

 

1)  Jelentkezzen be a bank szerverére a bal felsı sarokban található  gomb megnyomásával. 

 
2) Válassza ki az Aláírási jelszó 

módosítása menüpontot, a Régi 

bejelentkezési jelszóhoz írja be a 

jelenleg használatos jelszavát majd 

az Új aláírási jelszóhoz írja be azt a 

jelszót amit a jövıben használni 

szeretne.  

 

3) A  gomb megnyomása 

után ismételje meg az új jelszavát. 

Majd ismét nyomja meg a  gombot. 

 
4) A nyugtázó ablakban értesül, hogy az 

esetlegesen már aláírt csomagokból a régi 

aláírásai törlıdtek és a jelszóváltoztatás sikeres 

volt. 
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5.4. Megbízások 
 

Megbízási csomagok kezelése 

 Ezen menüpont alatt új adminisztrációs megbízásokat 

tud rögzíteni. A rögzítés hasonló módon történik mint 

egy tranzakció rögzítése.  

5.4.1 Adminisztrációs megbízások 

5.4.1.1 Felhasználó törlése 

Kiválasztott Ügyfél törlése adható meg ebben a 

menüpontban. 

 

 5.4.1.2 Kezdeti bejelentkezési jelszó beállítása 

Kiválasztott felhasználónak adható egy kezdeti 

bejelentkezési jelszó. Az adott felhasználónak a 

bejelentkezés után meg kell változtatni a 

bejelentkezési jelszavát (lsd.: 5 oldal).  

 

 5.4.1.3 Bejelentkezési jelszó tiltásának 

feloldása 

Kiválasztott felhasználó ha kitiltotta magát, de 

tudja a bejelentkezési jelszavát akkor egy 

cégjegyzésre jogosult felhasználó ezt a jelszót 

feloldhatja. 

 

 5.4.1.4 Felhasználó felvitele 

Új felhasználó felvitele lehetséges, minden 

jogosultsági szint beállítható. A számlákra való 

jogosultságot a számlákra való dupla kattintással 

lehet beállítani. 

 

További elérhetı funkciók: 

• Felhasználó adatainak módosítása 

• Ügyfél nevének, címének módosítása 
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6.  Kommunikáció módosítása 
 

Ha modemes vagy ISDN kommunikációról át szeretne térni ADSL (vagy egyes szélessávú interenets) 
kommunikációra a következı lépéseket kell tennie. 
 
A „newuser” alkalmazást indítsa el a  Start menü,” Programok”  opció, „PCBankár” hivatkozás alól. 
 
 
Adja meg a munkakönyvtárat, alapértelmezett: C:\mkb 
(ha máshova szeretné a munkafile-ok mappát a „Tallóz” 
gomb megnyomása után szabadon kiválaszthatja annak 
helyét, majd  kattintson a Tovább gombra.) Ha már 
létezik ez a könyvtár, adjon egy másik nevet a 
mappának, Pl.: MKB1 vagy egészítse ki bármilyen más 
karakterrel, ezáltal továbbra is megmarad az eddig 
használatos kommunikáció lehetısége is. 
 

 

 

 
 
 
 
 
A Paraméter ablakban jelölje be az „Internetes 
kommunikáció” rádiogombot 

 

 

 

 

 

Az itt feltüntetett IP címet  ne változtassa meg, nyomja 

meg a Tovább  gombot. A szélessávú kommunikáció 

mőködési feltétele az internet-kapcsolat megléte, valamint 

ha alkalmaznak tőzfalat, a #8005TCP–port  

engedélyezése. Ennek beállítását kérje a helyi 

informatikustól. 
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Ezután a program értesíti a felhasználó felvételének sikerérıl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a rendben gombot 

Ezután a programot a „Start” menü, Programok opció, PCBankár2  hivatkozás alól tudja elindítani. 

 

FIGYELEM!  Ha a „Start” menü, Programok opció, PCBankár hivatkozás alól indítja el a programot, akkor 

az elı telepítéskor beállított kommunikációs beállítást használja a PCBankár program. Ha a „newuser” 

alkalmazással létrehozott egy új kommunikációs lehetıséget és a hivatkozásoknál ez a PCBankár2 nevet 

kapta, akkor onnan indítsa el a programot. Így már az újonnan beállított kommunikációt fogja használni a 

PCBankár program.  
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7. MELLÉKLET, HASZNOS INFORMÁCIÓK 
 

7.1. PCBankár program hálózatos használata 
 
A PCBankár ügyfélprogram helyi hálózati szerverre is installálható,  egyidejőleg több munkaállomásról is 
használható. A munkaállomások ugyanazt a PCBankár fıkönyvtárat használják, azonban mindegyik saját 
munka-könyvtárral dolgozik!  
 

7.1.2 Hálózatos telepítés: 
Hálózatos telepítéskor is „A PCBankár program telepítése ” címő fejezet  szerint kell a programot installálni 
egy központilag elérhetı szerverre. Ebben az esetben a szerveren levı program több géprıl egyidejőleg is 
használható. Azokra a munkaállomásokra, melyekrıl a PCBankár programot használni kívánják, létre kell 
hozni egy munkakönyvtárat a következı lépések szerint. 
 
1) A munkaállomáson, ahonnan szeretné használni a programot keresse meg a központi meghajtót. 

 
2) A központi meghajtón feltelepített PCBankár program könyvtárában keresse meg a BIN32 mappát és 

indítsa el a NEWUSER.exe file-t. (pl.: K:\PCBANKAR\BIN32\NEWUSER.EXE) 
 
 
3) Adja meg a munkakönyvtárat, alapértelmezett: 

C:\mkb (ha máshova szeretné a munkafile-ok 
mappát a „Tallóz” gomb megnyomása után szabadon 
kiválaszthatja annak helyét. Kattintson a Tovább 
gombra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
4) A Paraméter ablakban állítsa be milyen 

kommunikációs eszközt fog használni. A 
beállításokat „A PCBankár program telepítése ” 
c. fejezet szerint kell beállítani.  
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5) Ezután a program értesíti a  felhasználó felvételének sikerérıl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6) Nyomja meg a rendben gombot 

 

Ezután a programot a munkaállomásról a „Start” menü, Programok opció, PCBankár  hivatkozás alól tudja 

elindítani. 

 
Hálózatos használat esetén a PCBankár fıkönyvtárában és annak alkönyvtáraiban levı file-ok hozzáférési 
jogait az alábbiak szerint kell beállítani:  

• Mindegyik file egyidejőleg olvasható akárhány program által. 
• Ha egy file-t egy program olvasásra nyitott, azt más nem nyithatja meg írásra. 
• Ha egy file-t egy program írásra nyitott, azt más program sem írásra, sem olvasásra nem nyithatja 

meg. 
A file megváltoztatása nélkül is tudni kell módosítani a file dátumát. 
 

 
 

FIGYELEM!  A PCBankár nem engedi meg a csomagok egyidejő használatát.  
pl.: az egyik munkaállomáson valamelyik csomag módosítását végzik, más munkaállomáson használt 
PCBankár program nem férhetnek hozzá ehhez a csomaghoz. A "Megbízási csomagok listája"-n a más 
munkaállomás által éppen használt csomagok neve szürke színnel jelenik meg. Automatikus 
programfelújítást az ügyfélprogram csak abban az esetben hajt végre, ha a helyi felhasználók közül 
egyedül használja a programot. Regisztrációs megbízás csak akkor küldhetı be, ha más helyi felhasználó 
nem használja a programot. A program a beküldés idejére megtiltja mások számára a programba való 
belépést. 
Aláírási jelszó módosítása és az aláírás egymást kölcsönösen kizáró mőveletek. Az ügyfélprogramban a 
Paraméterbeállítás / Felhasználók / Aktív helyi fel használók  menüben megtekinthetı, hogy az adott 
pillanatban kik használják a programot. Az ügyfélprogram egyidıben futó példányainak szinkronizációja (a 
file-ok egyszerre való írásának kizárása) ún. lock-file-ok létrehozásával történik.  
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7.2. Kezdeti számlaszámok 
 

A kezdeti számlaszámok opcióban megadhatja, hogy egyes megbízástípusoknál mely számlaszám legyen 
az alapértelmezett. 

 

1) A nyitóképernyın a Paraméterbeállítás / Ügyféladatok  „fül” 
alatt találja meg ezt a menüpontot. 

 

2) Nyomja meg a Kezdeti számlaszámok  menüpontot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Válassza ki azt a megbízástípust, 

amihez hozzá szeretné rendelni a 

kezdeti számlaszámát. 

 

 

 

 

 

 

 

4) A legördülı menübıl válasszon ki egyet 

a számlaszámai közül 

 

 

 

 

5) Nyomja meg a  gombot. 
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7.3. Banki Információ 
 

A Banki Információt a kezdı oldalon találja. Ebben a menüpontban a Bank által küldött hasznos és 

fontos információkat találja.  

1) Jelentkezzen be a jobb felsı sarokban található   ikonra való kattintással a Bank 

PCBankár szerverére! 

2) A bejelentkezı képernyın válassza ki a  menüpontot. 

3) Kattintson arra az információs sorra amit meg szeretne tekinteni.  

4) Nyomja meg a  gombot.  

5) Ha letöltésre került az adott információ a  gomb aktívvá válik. 

6) Nyomja meg a  gombot. 

 

 


