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1. Bevezetés
Az MKB Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által nyújtott NetBANKár Business szolgáltatás segítségével
könnyedén kézben tarthatja vállalkozása pénzügyeit. Bármikor és bárhonnan ellenőrizheti a
számlaegyenlegét, utalhat, megnézheti és kinyomtathatja a számlakivonatait, és számos más banki
ügyet is intézhet.
Jelen felhasználói kézikönyv röviden tartalmazza a szolgáltatás biztonságos használatához szükséges
információkat. A felhasználói kézikönyv által nem részletezett kérdésekben a Bank kondíciós listái és
egyéb kapcsolódó tájékoztató anyagai adnak iránymutatást.
A felhasználói kézikönyv tartalma változhat, így javasoljuk, hogy kérdés esetén mindig a Bank
honlapjáról vagy a NetBANKár Business-ből letölthető legfrissebb változatból tájékozódjon.

1.1. Igénylés módja
A NetBANKár Business szolgáltatást az MKB Bank ügyfelei érhetik el. A szolgáltatást kis- és
középvállalatok, valamint nagyvállalatok egyaránt igényelhetik.
A NetBANKár Business szolgáltatás igényléséhez keresse fel személyesen bármelyik bankfiókunkat, és
munkatársaink segítenek az igénylésben!

1.2. Technikai feltételek
A NetBANKár Business szolgáltatás böngészőben futó alkalmazásként érhető el, melynek ajánlott
minimális technikai feltételei elsődlegesen biztonsági szempontok miatt kerültek meghatározásra:
•
•
•
•

Előfeltétel egy olyan számítógép, mely Windows 10 operációs rendszerrel rendelkezik,
vagy amely futtatja az alábbi, támogatott böngészők valamelyikét
Támogatott böngészők (a felsorolt programok legfrisseb verziójának használata ajánlott):
Chrome; Safari; Firefox; Microsoft Edge; Opera
Internet kapcsolat
SMS Aláíró jelszó használatához SMS fogadására alkalmas mobiltelefon-készülék és
előfizetés szükséges

Szükséges beállítások:
•
•

Böngésző beállítások: a böngészőben engedélyezni kell a JavaScript és a Sütik (Cookie)
használatát a megfelelő működés érdekében
Képernyő felbontás: legalább 734 px szélesség vagy annál nagyobb felbontású
képernyőbeállítás

1.3. Kapcsolat
Webes elérés: www.mkb.hu
MKB Telebankár ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 (80) 333-770
További részletekért kérjük keresse fel weboldalunkat!
Hatályos: 2021.08.30.
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2. Általános információk
2.1. Bejelentkezés és kijelentkezés
Bejelentkezés a szolgáltatásba
A NetBANKár Business szolgáltatás igénybevételéhez be kell jelentkeznie a rendszerbe a
https://www.mkbnetbankarbusiness.hu/ elérési címen.

A bejelentkezéshez kérjük adja meg
•
•

felhasználói azonosítóját (CSOPORTKÓD:RÖVIDNÉV formátumban)
bejelentkezési jelszavát

Ezt követően kattintson a Bejelentkezés gombra, majd adja meg az
•

SMS-ben kapott egyszer használatos kódját

Hibás adatok megadása esetén a rendszer meggátolja a bejelentkezést, és újra kell kezdeni a
bejelentkezési folyamatot. Amennyiben háromszor elrontotta bejelentkezési jelszavát, vagy egyszer
használatos kódját, akkor a rendszer kitiltja Önt, ebben az esetben az MKB Telebankár ügyfélszolgálat
tud segítséget nyújtani.
Kijelentkezés
Amennyiben a szolgáltatást nem kívánja tovább használni, kérjük jelentkezzen ki a programból
adatainak védelme érdekében – erre a jobb felső sarokban lévő monogram mellett található lenyíló
menüben elérhető Kijelentkezés gomb ad lehetőséget. Kérjük, minden esetben használja a
Kijelentkezés lehetőségét, amennyiben már nem kívánja tovább használni a rendszert.

Hatályos: 2021.08.30.
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Emellett amennyiben a program 10 perc inaktivitást tapasztal, abban az esetben automatikusan
kijelentkezteti a felhasználót.

2.2. Menüstruktúra felépítése
A NetBANKár Business szolgáltatásban használható funkciók a bal oldalon lévő menüsorban érhetők
el, mely menüsor két szintű. A menüpontok pontos tartalmáról, használatukról a következő
fejezetekben olvashat részletesen.

2.3. Ügyfélváltás
A NetBANKár Business szolgáltatással egy felhasználó egyszerre több ügyfél adatait is kezelheti,
azonban egy időben csak egy ügyfél adatai érhetők el a rendszerben. Amennyiben ügyfelet kíván
váltani, akkor arra a jobb felső sarokban szereplő ügyfélnévre kattintva van lehetősége.

2.4. Jogosultságok áttekintése
A felhasználói jogosultságok lekérdezhetőségére szintén a jobb felső sorban elérhető monogram
mellett található lenyíló menü ad lehetőséget, ahol a Jogosultság áttekintőre kattintva ellenőrizheti
aktuálisan beállított jogosultságait az adott cég vonatkozásában.

2.5. Üzenetküldés
A bal oldali menü Postaláda menüpontjában érheti el a Bank által küldött üzeneteit. A megnevezés
mellett szereplő szám azt jelzi, hány olvasatlan üzenet van jelenleg a postaládában.
Emellett lehetősége van a Bank Ügyfélszolgálatának történő levél írására is, mely szintén ebben a
menüpontban érhető el, a jobb alsó sarokban található

gombra kattintva.

2.6. Beállítások
A Beállítások menüpontban a NetBANKár Business több beállítási lehetősége is elérhető.

2.6.1. Kezdeti számlaszámok
A Beállítások / Kezdeti számlaszámok menüpontban megbízás típusonként beállíthatja kedvenc,
leggyakrabban használt terhelendő számlaszámát. Beállítást követően az adott megbízástípusból
indított új megbízások minden esetben az itt beállított kezdeti számlaszámmal kerülnek
alapértelmezetten feltöltésre, segítve a megbízás kitöltését. Ez a számlaszám minden esetben
módosítható tranzakciónként.
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2.6.2. Kedvencek beállítása
A Beállítások / Kedvencek beállítása menüpontban kiválasztható az a maximum 5 funkció, melyek a
leggyakrabban használt funkciók, így ezek a megadott sorrendben a kezdőképernyőn minden esetben
elérhetők lesznek, támogatva ezzel a gyors használatukat.

2.6.3. Hitelesítő tábla
A Beállítások / Hitelesítő tábla funkcióban bármikor lekérdezhető az aktuálisan elérhető magyar
bankfiókok listája.

2.6.4. Napló
A Beállítások / Napló megnézése menüpontban megtekinthető a kiválasztott ügyfélhez tartozó aktív
felhasználók eseménynaplója, mely Időszak, Felhasználó név és Esemény mezőkre szűrhető módon
érhető el, ezzel nyomon követhetők a szolgáltatás használata során megtett műveletek.

2.6.5. Bejelentkezési jelszó módosítása
A Beállítások / Bejelentkezési jelszó módosítása menüpontban módosítható a bejelentkezési jelszó az
érvényben lévő jelszókezelési szabályok figyelembevételével.

2.6.6. Aláírási jelszó módosítása
A Beállítások / Aláírási jelszó módosítása menüpontban módosítható a csomag aláírási jelszó az
érvényben lévő jelszókezelési szabályok figyelembevételével. A bejelentkezési, illetve aláírási jelszó
eltérhetnek, de akár meg is egyezhetnek egymással, amennyiben a jelszókezelési szabályoknak
megfelelnek.

2.6.7. Számlahozzáférési jogosultságok kezelése
A Beállítások / Számlahozzáférési jogosultságok kezelése menüpontra kattintva megerősítést követően
átirányít a felület egy, a rendszeren kívüli, ezen beállításokra dedikáltan létrehozott weboldalra. Ezen
a weboldalon kezelheti a korábban megadott jogosultságait a megfelelő azonosítást követően.
A PSD2 szabályzat hatályba lépésével Ön hozzáférést adhat a Bankon kívüli, úgynevezett harmadik fél
szolgáltatóknak (TPP), hogy az Ön számlainformációihoz hozzáférjenek, vagy az Ön számláiról
utalásokat kezdeményezzenek.

2.7. Exportálási és nyomtatási lehetőségek
2.7.1. Adatok exportja
A rendszerben bizonyos listák, adatok exportálhatók különböző exportformátumokban. Az egyes
exportformátumokhoz bizonyos esetekben elérhetők exportformátum leíró dokumentációk is, mely az
adott formátum melletti információs jelre kattintva érhető el. Az aktuálisan elérhető formátumok és
azok jellemzői a kapcsolódó funkciók esetében kerülnek kifejtésre.
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2.7.2. Nyomtatás
A rendszerben bizonyos megjelenített adatok nyomtathatók is, melynek során az adatok
nyomtatóbarát, könnyen áttekinthető formában jelennek meg. Amennyiben adott oldal, nézet
nyomtatható, abban az esetben a jobb felső sarokban megjelenik egy nyomató ikon, melyre kattintva
elérhető a nyomtatási kép, mely lementhető különböző formátumokban, vagy akár nyomtatható is.

Funkciótól függően elérhetőek különböző részletezettségű listák: rövid / részletes listák, melyek az
adattartalom részletezettségében térnek el. Annak érdekében, hogy megbizonyosodhasson a
tartalomról, kérjük ellenőrizze mind a két listát, és ennek megfelelően válassza az Ön számára
legmegfelelőbb nyomtatási kép mentését vagy nyomtatását.

2.8. Súgó
A NetBANKár Business felhasználói kézikönyvét (ezen dokumentumot) a képernyő jobb felső sávjában
lévő menüpontok között éri el, a ? (kérdőjel) ikonra kattintva betöltődik az aktuálisan érvényes
dokumentum.

2.9. Erős ügyfélazonosításhoz kapcsolódó információk
A 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvének megfelelően a NetBANKár Business
szolgáltatás csak erős ügyfél-hitelesítés mellett vehető igénybe.
A belépéskor történő ügyfél azonosításhoz, valamint a megbízások aláírásához egy a felhasználó által
megadott állandó jelszóra és a felhasználó által rögzített telefonszámra SMS üzenetben küldött
egyszeri jelszó megadására van szükség.
-

A kezdeti állandó jelszót a Bank rendszere generálja, amit a Felhasználónak az első használat
során meg kell változtatnia.
A belépéshez, illetve a tranzakciók (megbízások) aláírásához a Bank a Felhasználó által a
Felhasználói Nyilatkozatban megadott mobil hívószámra küldött SMS-ben egyszer használható
SMS Aláíró jelszót küld a Felhasználónak, amelyet kizárólag az SMS küldésekor igénybe vett
Szolgáltatás használata során kell és lehet alkalmazni.
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NetBANKár Business felhasználói kézikönyv

9. oldal

Az SMS jelszó és az állandó jelszó jogosulatlan használata a Számlatulajdonos kockázata és felelőssége,
a Bank kizárólag az Aláíró jelszót tartalmazó SMS-nek a Felhasználói Nyilatkozatban megjelölt mobil
hívószámra küldéséért felelős. Az SMS a Banktól származónak minősül, ha a Szolgáltatásra vonatkozó
Kondíciós Listában meghatározott telefonszámok valamelyikéről érkezett és tartalmazza az MKB
rövidítést. A Bank minden SMS-t csak egyszer küld el és kizárólag a Felhasználói Nyilatkozatban
meghatározott telefonszámra.
A telefonszám megváltoztatása két módon lehetséges:
-

a Felhasználói Nyilatkozat módosításával
a NetBANKár Business Új megbízás / Erős ügyfélhitelesítés (SCA) beállítás menüpontjában a
megfelelő jogosultságokkal (szükséges kétszer megadni a telefonszámot, majd azonnali
beküldést választva érvényesítheti azt)

Hatályos: 2021.08.30.
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3. Elérhető szolgáltatási kör
A NetBANKár Business szolgáltatásban elérhető funkciókat a képernyő bal oldalán elhelyezkedő
menüsorban választhatja ki. Amennyiben Ön nem jogosult valamelyik funkció használatára, akkor az
vagy nem jelenik meg, vagy a funkció megnyitását követően erről üzenetben tájékoztatja a rendszer.

3.1. Áttekintő nézet
Bejelentkezést követően egy áttekintő oldal fogadja a bejelentkezett felhasználót, ahol a
leggyakrabban használt funkciók egy rövid áttekintő nézete érhető el. Ez az áttekintő oldal szabadon
paraméterezhető a jobb alsó sarokban elérhető
-

gomb segítségével, amelyre kattintva

dinamikusan rendezheti az áttekintő képernyőn lévő elemeket
törölheti azokat, illetve
hozzáadhat egy előre definiált listából

Megjeleníthető elemek:
-

dátum
kedvenc funkciók
kedvenc sablonok
folyószámlák (két eltérő nézet)
betét áttekintő
lejáró betétek listája
jogosultság áttekintő
előkészített csomagok száma
elküldött megbízási csomagok státusza
aktuális árfolyam
levelek száma

Hatályos: 2021.08.30.
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3.2. Lekérdezések
Az ebben a pontban részletezett funkciók a megfelelő lekérdezési jogosultságokkal érhetők el, vagyis
azon számlákra vonatkozó adatok kérdezhetők le, amelyre adott felhasználónak legalább lekérdezési
jogosultsága van.

3.2.1. Információkérés
3.2.1.1.

Számlaegyenleg

Az Információkérés / Számlaegyenleg menüpontban lekérdezhető az adott ügyfélhez kapcsolódó
összes pénzforgalmi számlájának számlaszáma, devizaneme, aktuális egyenlege. A rendszer
automatikusan összegzi az összes számlán elérhető aktuális egyenleget devizanemenként. Emellett az
egyes számlák részletei az összegző blokk alatt szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő
filter ikonra
szükséges kattintani.

A listában elérhető számlaszámok bármelyikére kattintva az adott számla további részletes adatai is
megtekintők, valamint szükség esetén nyomtathatók.

3.2.1.2.

Számlatörténet

Az Információkérés / Számlatörténet menüpontban lekérdezhetők a számlatörténeti adatok. Az adatok
lekérdezése a számlaszám, illetve időintervallum kiválasztását követően végezhető el.

Számlatörténetet egyszerre mindig csak egy számlára lehet lekérdezni. Ügyeljen arra, hogy legfeljebb
62 napos időszakot adjon meg. Hibás vagy nem valós kezdő-, illetve záródátum, hibás vagy nem valós
időszak megadásakor a hiba jellegére utaló hibaüzenet jelenik meg. A dátumok a dátumbekérő mező
melletti naptár ikonra kattintva is kiválaszthatók, a megjelenő naptár ablakban szükséges kiválasztani
a kívánt időszak első és utolsó napját. Az időszak megadása után a képernyő jobb oldalán megjelennek
a kiválasztott számla adatai, alatta pedig a megadott időszak tranzakciói részletezve.
Ebben a menüpontban csak előző napi vagy korábbi adatok kérhetők le, tárgynapi adatok lekérésére
nincsen lehetőség. A megjelenő adatok a kivonati tételeket reprezentálják.
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A lekérdezést követően az adatok tovább szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra szükséges
kattintani. Szűrési lehetőségek: dátum, tranzakció típusa, összeg, azonosító, partner neve /
számlaszáma / másodlagos azonosító, közlemény.

A keresést és szűrést követően a listában elérhető tételek bármelyikére kattintva az adott tétel további
részletes adatai is megtekinthetők, valamint szükség esetén nyomtathatók.

3.2.1.3.

Online számlatörténet

Az Információkérés / Online számlatörténet menüpontban lekérdezhetők a számlatörténeti adatok. Az
adatok lekérdezése a számlaszám, időintervallum, illetve összeghatár kiválasztását követően
végezhető el. Emellett további keresési feltételek is megadhatók, amelyek a Részletes keresésre
kattintva jelennek meg a felületen: ügylet iránya, tranzakció típusa, partner neve vagy számlaszáma,
másodlagos azonosítója, megjegyzés. A lekérdezésben maximum 90 napos időszak adható meg.
Az Információkérés / Számlatörténet menüponttal ellentétben itt megtekinthetők aktuális napi
tranzakciók is, valamint egy részletesebb keresési lehetőség is rendelkezésre áll.

A keresést követően listában elérhető tételek bármelyikére kattintva az adott tétel további részletes
adatai is megtekintők, valamint szükség esetén nyomtathatók.

3.2.1.4.

Kivonati tételek

Az Információkérés / Kivonati tételek menüpontban adott intervallumra vonatkozóan lekérhetők az
elkészült kivonatok, melyeket a Bankkal kötött szerződés szerint beállított havi vagy eseti kivonati
formában lehet letölteni.
A keresésre több módon is lehetőség van:
-

időszak kiválasztása és a Keresés indítását követően az időszakon belül kiválasztható adott
dátum, melyet követően a lekérdezés automatikusan elindul
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utolsó elkészült kivonat letöltése az Utolsó letöltése gombra kattintva

A keresést követően a listában megjelennek az elkészült kivonatok számlaszámonként, amely lista
szűrhető.

Ebben a nézetben elérhető minden megjelenített számlaszámra vonatkozó kivonat nyomtatási és
exportálási lehetőség
-

Több nyomtatási nézet is elérhető attól függően, hogy rövid vagy részletes adatokat kívánunk
elérni.
Több export formátum is elérhető a rendszerben attól függően, hogy a kivonat feldolgozását
milyen egyéb rendszerben kívánja elvégezni (Windows, CP852). Az egyes formátumok három
különböző tartalommal érhetők el (sztenderd, bővített adattartalom, azonnali átutalások). A
különböző formátumú és tartalmú export lehetőségekről bővebb tájékoztatás az egyes
exportlehetőségek mellett megjelenő információs ikonra kattintva érhető el.

Az elérhető számlaszámok valamelyikére kattintva pedig az adott kivonat részletei töltődnek be a
képernyőn egy összegző fejlécben, illetve tétel szinten.

A megjelenő tételek szűrhetők, illetve az adott számlaszámhoz kötődő adott napi kivonat kivonati
tételek is nyomtathatók, illetve exportálhatók.
-

Több nyomtatási nézet is elérhető attól függően, hogy rövid vagy részletes adatokat kívánunk
elérni.
Több export formátum is elérhető a rendszerben attól függően, hogy a kivonat feldolgozását
milyen egyéb rendszerben kívánja elvégezni (Windows, CP852). Az egyes formátumok három
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különböző tartalommal érhetők el (sztenderd, bővített adattartalom, azonnali átutalások). A
különböző formátumú és tartalmú export lehetőségekről bővebb tájékoztatás az egyes
exportlehetőségek mellett megjelenő információs ikonra kattintva érhető el.
Egyetlen kivonati tételt kiválasztva a kivonati tétel részletes adatai kerülnek betöltésre, amely
nyomtatható.

3.2.1.5.

Keresés kivonatokban

Az Információkérés / Keresés kivonatokban menüpontban adott intervallumra vonatkozóan lekérhetők
az egyes kivonati tételek. Az adatok lekérdezése időintervallum, tranzakció típusa, tranzakció iránya,
illetve partner számlaszám megadását követően indítható. Emellett a Részletes keresésre kattintva
egyéb keresési feltételek is megjelennek a felületen, amelyek szintén használhatók a keresési
eredmények szűkítésére (partner, összeg, devizanem és közlemény). A lekérdezésben maximum 61
napos időszak adható meg.

A keresést követően a listában elérhető tételek bármelyikére kattintva az adott tétel további részletes
adatai is megtekintők, valamint szükség esetén nyomtathatók.

3.2.1.6.

Értesítők

Az Információkérés / Értesítők menüpontban adott intervallumra vonatkozóan lekérhetők a különböző
értesítők. A lekérdezésben maximum 60 napos időszak adható meg.

Ebben a menüpontban többek között a következő értesítő típusok kérdezhetők le (amennyiben
generálódik, mert a kapcsolódó termék használatban van adott ügyfélnél):
o
o
o

Csoportos átutalás és beszedéshez kapcsolódó DETSTA, CS-STATUS, FELHKI üzenetek
Postai kifizetési utalvány értesítő (PKF)
Postai készpénzátutalási értesítő/elektronikus analítika (CHQ)

A lekérdezés eredményeként megjelenő tételek sorára kattintva betöltésre kerül az adott értesítő
üzenet részletes tartalma, amely értesítő típustól függően eltérhet egymástól (pl. kezdeményező,
megbízás azonosító, státusz információk). Általánosan megjelennek az adott értesítés fejléc adatai,
valamint amennyiben tétel szinten értelmezhető értesítőről van szó, úgy egy táblázatban az egyes
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tételek és azok státusza kerülnek megjelenítésre. A listában elérhető tételek szűrhetők az elérhető
adatok alapján (értesítés típusonként eltérhet).
Az adatok a megtekintésen túl szükség esetén nyomtathatók, illetve exportálhatók feldolgozható
fájlformátumban.

3.2.1.7.

Állandó megbízások

Az Információkérés / Állandó megbízások menüpontban lekérdezhetők és kezelhetők a korábban
berögzített állandó átutalások.
A listában elérhető állandó átutalási tételek szűrhetők a következők szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.
Az adott tételsor végén található
Módosítás, Törlés.
-

ikonra kattintva három lehetőség érhető el: Megtekintés,

Megtekintés esetén elérhetők az adott állandó átutalás részletes adatai, amelyek
nyomtathatók is
Módosítás esetén az állandó átutalás bizonyos adatai módosíthatók (ehhez megfelelő
rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási jogosultság szükséges)
Törlés esetén az adott állandó átutalás végleg törölhető – ebben az esetben az ütemezés
szerinti további tranzakciók nem kerülnek automatikusan legenerálásra (ehhez megfelelő
rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási jogosultság szükséges)

A korábban rögzített állandó átutalások mellett a képernyő jobb alsó részén található
gomb segítségével új állandó megbízás is rögzíthető. Ennek részletei az Új megbízás
/ Állandó megbízás menüpont kapcsolódó fejezetében olvashatók.

3.2.1.8.

Napi teljesített tranzakciók

Az Információkérés / Napi teljesített tranzakciók menüpontban lekérdezhetők az egyes számlákon
adott napon történt könyvelések.
A számlaválasztást követően az oldal tetején megjelennek az adott számla összesített adatai, ezt
követően pedig tételesen listában jelennek meg az adott napon teljesített tranzakciók, mely listában
az átutalási tételek szűrhetők a következők szerint:
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Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.
A keresést követően a listában elérhető tételek bármelyikére kattintva az adott tétel további részletes
adatai is megtekintők, valamint szükség esetén nyomtathatók.

3.2.1.9.

Árfolyamok

Az Információkérés / Árfolyamok menüpontban tájékoztató jelleggel elérhetők és lekérdezhetők a
kiválasztott napi aktuális árfolyamok:
-

MKB kereskedelmi árfolyam
MKB pénztári deviza és csekk árfolyam
MKB pénztári valuta és csekk árfolyam
MNB árfolyam

A dátum, illetve árfolyamtípus kiválasztását követően az eredmények szükség esetén több kódolási
formátumban is exportálhatók (Windows, CP852). Az egyes kódolások három különböző tartalommal,
formátumban érhetők el (Excel formátum, Összes napi árfolyam, MNB árfolyam). A különböző
formátumú és tartalmú export lehetőségekről bővebb tájékoztatás az egyes exportlehetőségek mellett
megjelenő információs ikonra kattintva érhető el.

3.2.1.10.

Árfolyamgörbék

Az Információkérés / Árfolyamgörbék menüpontban tájékoztató jelleggel elérhetők és lekérdezhetők
az előző menüpontban is ismertetett árfolyamtípusok az adott időszaki változást lekövethetővé tevő
grafikon formájában. A 4 árfolyamtípus mellett meghatározható szűrési feltételként az irány, az
időintervallum, illetve a devizanem vagy devizanemek, amelyek szerepeltetése szükséges a grafikonon.

3.2.1.11.

Banki információ

Az Információkérés / Banki információ menüpontban aktuális tájékoztatás érhető el a banki
működéshez kapcsolódó hasznos információkról (például devizaszünnapok). A tájékoztató anyagok
letölthető formátumban érhetők el a felületen, letöltést követően pedig megtekinthetők.

3.2.1.12.

Kártyainformációk

Az Információkérés / Kártyainformációk menüpontban lekérdezhető számlaszámonként az adott
számlához tartozó bankkártyák listája. A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:
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Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.
Az adott kártya adatait reprezentáló sor végén található
(kártya státusz és egyéb paraméterektől függően):
-

-

-

-

ikonra kattintva több művelet is elérhető

Megtekintés menüpontban elérhetők a kártya részletes adatai, amely szükség esetén
nyomtatható
Bankkártya aktiválás esetén bankkártyaaktiválás parancs küldhető be, ezzel pedig végbemegy
a bankkártya aktiválása (ehhez megfelelő rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási jogosultság
szükséges)
Bankkártya passziválás esetén bankkártya passziválási parancs küldhető be, ezzel pedig
végbemegy a bankkártya passziválása (ehhez megfelelő rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási
jogosultság szükséges)
Bankkártya / hitelkártya limit módosítás esetén módosítható a vásárlási napi limit összeg és
darabszám, valamint a készpénzfelvételi limit összeg és darabszám az érvényben lévő
maximális limitekig (ehhez megfelelő rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási jogosultság
szükséges)
Történet esetén lekérhető az adott kártyához tartozó tranzakciótörténet, mely időintervallum,
összeghatár, devizanem, kereskedő, elfogadó címe, terminál azonosítója vagy könyvelési
dátum szerint tovább szűrhető. A lekérdezésben maximum 31 napos időszak adható meg. A
listában megjelenő tranzakciók valamelyikére kattintva megjelenek annak részletei, amely
szükség esetén nyomtatható.

3.2.1.13.

Lekötött betétek

Az Információkérés / Lekötött betétek menüpontban lekérdezhető a lekötött betétek listája. A
lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.
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Az adott betét adatait reprezentáló sor végén található
ikonra kattintva elérhető a Megtekintés.
A Megtekintés menüpontban elérhetők a betét részletes adatai, amely szükség esetén nyomtatható,
valamint kezdeményezhető a betét felmondása is.
Betétfeltörés esetén kiválasztható a visszafizetési számla, amelyen a betét összegének jóváírása
történik.

3.2.1.14.

Csoportos felhatalmazások

Az Információkérés / Csoportos felhatalmazások menüpontban lekérdezhetők a korábban beadott
csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazási megbízások. A lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.
Az adott tételt reprezentáló sor végén található
-

-

ikonra kattintva több művelet is elérhető:

Megtekintés esetén elérhetők az adott csoportos felhatalmazás részletes adatai, amelyek
nyomtathatók is
Módosítás esetén a csoportos felhatalmazás bizonyos adatai módosíthatók pl. érvényesség
vége, értékhatár (ehhez megfelelő rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási jogosultság
szükséges)
Törlés esetén a csoportos felhatalmazás végleg törölhető – ebben az esetben a jövőben adott
felhatalmazásra érkező csoportos beszedési megbízások végrehajtása nem tud megvalósulni
(ehhez megfelelő rögzítési, jóváhagyáshoz pedig aláírási jogosultság szükséges)

A korábban rögzített csoportos felhatalmazások mellett a képernyő jobb alsó részén található
gomb segítségével új csoportos felhatalmazási megbízás is rögzíthető. Amennyiben
szolgáltató számára engedélyezni szeretné automatikus beszedési megbízások végrehajtását, rögzíthet
csoportos felhatalmazást a beszedésre vonatkozó adatok megadásával (fogyasztó adatai, érvényességi
időszak kezdete és vége, értékhatár, közlemény – ehhez megfelelő rögzítési, jóváhagyáshoz pedig
aláírási jogosultság szükséges). Fontos, hogy a szolgáltató által beadott csoportos beszedések csak a
megadott értékhatár alatt és időszakon belül kerülnek automatikus teljesítésre. Ennek biztosításához
a beszedés esetén mindig biztosítson megfelelő összeget a terhelendő számlán.

3.2.1.15.

EFER történet

Az Információkérés / EFER történet menüpontban lekérdezhetők a korábban beadott EFER
megbízások. A lekérdezés a terhelendő számlaszám és az időszak megadásával indul. Ezt követően az
előállt találati lista szűrhető az alábbiak szerint:
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Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.
A listában megjelenő tételek lista nézetben nyomtathatók, illetve Excel fájlba exportálhatók is.
Az adott tételt reprezentáló sorra kattintva megtekinthetők a megbízás részletes adatai, amelyek
nyomtathatók is.

3.2.1.16.

Másodlagos azonosítók

A fizetési számlák azonosítására másodlagos számlaazonosítók adhatók meg, amelyek ugyanúgy a
fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgálnak, mint maga a bankszámlaszám. A hagyományos
név és számlaszám helyett tehát lehetőség van arra, hogy a kedvezményezett által megadott
mobiltelefonszámnak, vagy e-mail címnek, adószámnak, adóazonosító jelnek (ezek az ún. másodlagos
számlaazonosító típusok) banknak történő megadásával egyszerűbben és gyorsabban legyen indítható
részére azonnali átutalás. Ennek az az előfeltétele, hogy a címzett a saját számlavezető bankjában
regisztrálja a fizetési számlájához a másodlagos számlaazonosítóit. Egy pénzforgalmi számlához több
és többféle másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, azonban egy adott másodlagos
számlaazonosító kizárólag egy fizetési számlához rendelhető hozzá.
Másodlagos azonosító lekérdezése
A másodlagos azonosítók lekérdezése az Információkérés/Másodlagos azonosítók menüpont alatt
érhető el. A menüpont megnyitásakor az összes számlaszám megjelenik, és amennyiben tartozik hozzá
másodlagos azonosító, úgy azok is megjelenítésre kerülnek.
Másodlagos azonosító rögzítése
Amennyiben új másodlagos azonosítót szeretne rögzíteni, úgy az „Új regisztráció” gombra szükséges
kattintania, ahol telefonszámot és e-mail címet lehet regisztrálni. Egy számlaszámhoz több különböző
másodlagos azonosító is regisztrálható. Egy másodlagos azonosító csak egy számlaszámhoz tartozhat.
A megadott másodlagos azonosítót validálni szükséges egy SMS-ben vagy e-mail-ben küldött kód
segítségével.
A másodlagos azonosító rögzítés részeként GDPR nyilatkozatot kell elfogadni, ezt követően a megbízás
azonnal beküldhető a megfelelő aláírással, vagy csomagba menthető, és a későbbiekben elküldhető a
Megbízások listája menüpontból. A beküldéshez szükség van 10 pontos aláírási jogosultságra az adott
pénzforgalmi számla kapcsán, illetve másodlagos azonosító rendelkező jogosultságra is. A létrejött
másodlagos azonosító 1 évig érvényes, a lejáratot megelőző 60 napban van lehetőség a
meghosszabbításra. A beregisztrált másodlagos azonosító bármikor törölhető.
Másodlagos azonosító törlése
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Az Információkérés/Másodlagos azonosítók menüpont alatt megjelenő másodlagos azonosítókra
kattintva elérhető a Törlés gomb, mely segítségével a megfelelő jogosultságokkal törölhető a korábban
rögzített másodlagos azonosító.
Másodlagos azonosító meghosszabbítása
Az Információkérés/Másodlagos azonosítók menüpont alatt megjelenő másodlagos azonosítókra
kattintva elérhető a Regisztráció meghosszabbítás gomb, mely segítségével a lejáratot megelőző 60
napban lehetőség van a megfelelő jogosultságokkal a korábban rögzített másodlagos azonosító
meghosszabbítására. Ebben az esetben az eredeti rögzítési dátum kerül meghosszabbításra egy teljes
évvel.

3.2.2. Dokumentum másolatok
Ezen menüpontban található információk hitelesített dokumentumok formájában érhetők el.

3.2.2.1.

Számlakivonat

A Dokumentum másolatok / Számlakivonat menüpontban lekérhetők az elkészült hitelesített pdf
kivonatok, melyeket a szerződés szerint beállított formában lehet letölteni minden számlára.
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett kivonatok kerülnek betöltésre a képernyőn
„Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent kivonatok esetében tételesen kell a
„Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott találathoz kapcsolódó
lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy sikeres állapotjelző
mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség érhető el: Letöltés,
Törlés.
-

Letöltés esetén az adott pdf számlakivonat letöltésre kerül
Törlés esetén az adott pdf számlakivonat a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem
jelenti a dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra
vonatkozóan ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.2.

Számla

A Dokumentum másolatok / Számla menüpontban lekérhetők a bank által kiállított és elkészített
hitelesített pdf számlák.
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Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett számlák kerülnek betöltésre a képernyőn
„Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent számlák esetében tételesen kell a „Lekérdezés
indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott találathoz kapcsolódó lekérdezést
elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy sikeres állapotjelző mutatja. Az adott
tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség érhető el: Letöltés, Törlés.
-

Letöltés esetén az adott pdf számla letöltésre kerül
Törlés esetén az adott pdf számla a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem jelenti a
dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra vonatkozóan
ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.3.

Értesítő

A Dokumentum másolatok / Értesítő menüpontban lekérhetők a bank által kiállított és elkészített pdf
igazolások, értesítők.
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett igazolások, értesítők kerülnek betöltésre a
képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent igazolások, értesítők esetében
tételesen kell a „Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott
találathoz kapcsolódó lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy
sikeres állapotjelző mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség
érhető el: Letöltés, Törlés.
-

Letöltés esetén az adott pdf igazolás, értesítő letöltésre kerül
Törlés esetén az adott pdf igazolás, értesítő a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem
jelenti a dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra
vonatkozóan ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:
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Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.4.

Mellékletek

A Dokumentum másolatok / Mellékletek menüpontban lekérhetők a bank által kiállított és elkészített
mellékletek (pl. pénztárbizonylat).
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett mellékletek kerülnek betöltésre a
képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent mellékletek esetében tételesen kell
a „Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott találathoz kapcsolódó
lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy sikeres állapotjelző
mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség érhető el: Letöltés,
Törlés.
-

Letöltés esetén az adott melléklet letöltésre kerül
Törlés esetén az adott melléklet a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem jelenti a
dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra vonatkozóan
ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.5.

Elektronikus melléklet

A Dokumentum másolatok / Elektronikus mellékletek menüpontban lekérhetők a bank által kiállított
és elkészített elektronikus mellékletek.
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett elektronikus mellékletek kerülnek
betöltésre a képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent mellékletek esetében
tételesen kell a „Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott
találathoz kapcsolódó lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy
sikeres állapotjelző mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség
érhető el: Letöltés, Törlés.
-

Letöltés esetén az adott elektronikus melléklet letöltésre kerül
Törlés esetén az adott elektronikus melléklet a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem
jelenti a dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra
vonatkozóan ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)
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A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.6.

Értékpapír kivonat

A Dokumentum másolatok / Értékpapír kivonat menüpontban lekérhetők a bank által kiállított és
elkészített hitelesített értékpapírszámla és ügyfélszámla pdf kivonatok.
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett hitelesített értékpapírszámla kivonatok
kerülnek betöltésre a képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent hitelesített
értékpapírszámla kivonatok esetében tételesen kell a „Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a
keresés eredményeként adott találathoz kapcsolódó lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres,
úgy ezt a tétel sora mellett egy sikeres állapotjelző mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség érhető el: Letöltés, Törlés.
-

Letöltés esetén az adott hitelesített értékpapírszámla kivonat letöltésre kerül
Törlés esetén az adott hitelesített értékpapírszámla kivonat a találati listából törlésre kerül
(azonban ez nem jelenti a dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott
időszakra vonatkozóan ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.7.

Értékpapír bizonylatok

A Dokumentum másolatok / Értékpapír bizonylatok menüpontban lekérhetők a bank által kiállított és
elkészített értékpapír műveleteket visszaigazoló pdf dokumentumok.
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett értékpapír műveleteket visszaigazoló pdf
dokumentumok kerülnek betöltésre a képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan
megjelent értékpapír műveleteket visszaigazoló pdf dokumentumok esetében tételesen kell a
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„Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott találathoz kapcsolódó
lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy sikeres állapotjelző
mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség érhető el: Letöltés,
Törlés.
-

Letöltés esetén az adott értékpapír műveleteket visszaigazoló pdf dokumentum letöltésre
kerül
Törlés esetén az adott értékpapír műveleteket visszaigazoló pdf dokumentum a találati listából
törlésre kerül (azonban ez nem jelenti a dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés
indításával adott időszakra vonatkozóan ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.8.

PEK értesítők (PDF)

A Dokumentum másolatok / PEK értesítők menüpontban lekérhetők a készpénzátutalási megbízások
pdf formátumú képi analitikái (PEK értesítő).
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett PEK pdf értesítők kerülnek betöltésre a
képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent PEK pdf értesítők esetében
tételesen kell a „Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés eredményeként adott
találathoz kapcsolódó lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a tétel sora mellett egy
sikeres állapotjelző mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra kattintva két lehetőség
érhető el: Letöltés, Törlés.
-

Letöltés esetén az adott PEK pdf értesítő letöltésre kerül
Törlés esetén az adott PEK pdf értesítő a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem jelenti
a dokumentum végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra vonatkozóan
ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:
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Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.2.2.9.

Szerződések (PDF)

A Dokumentum másolatok / Szerződések menüpontban lekérhetők a bank által kiállított és elkészített
szerződéseket, tájékoztatókat.
Új lekérdezés az
gombra kattintva indítható időintervallum megadásával, mely
időintervallumban az elérhető, korábban nem lekérdezett szerződések, tájékoztatók kerülnek
betöltésre a képernyőn „Új” megjelöléssel. Ezt követően az újonnan megjelent szerződések,
tájékoztatók esetében tételesen kell a „Lekérdezés indítása” gomb megnyomásával a keresés
eredményeként adott találathoz kapcsolódó lekérdezést elindítani. Amennyiben ez sikeres, úgy ezt a
tétel sora mellett egy sikeres állapotjelző mutatja. Az adott tételsor végén található
ikonra
kattintva két lehetőség érhető el: Letöltés, Törlés.
-

Letöltés esetén az adott szerződés, tájékoztató letöltésre kerül
Törlés esetén az adott szerződés, tájékoztató a találati listából törlésre kerül (azonban ez nem
jelenti a kivonat végleges törlését, mivel új lekérdezés indításával adott időszakra vonatkozóan
ez a tétel is újra lekérdezhetővé válik)

A lekérdezést követően a lista szűrhető az alábbiak szerint:

Az egyes oszlopok pedig sorba rendezhetők az oszlop neve mellett található nyilakra kattintva.

3.3. Megbízások kezelése
3.3.1. Új megbízás rögzítése
A NetBANKár Business szolgáltatáson keresztül megbízások adhatók be, melynek első lépése a
megbízás(ok) rögzítése, majd megfelelő hitelesítéssel azok Bankba küldése.
Megbízások rögzítésérére két módon van lehetőség:
-

-

Azonnali beküldés
o Amennyiben adott felhasználó rendelkezik megfelelő jogosultsággal (adott terhelendő
számla kapcsán szükséges rögzítési jogosultság és 10 pontos aláírási jogosultság) a
megbízás beküldéséhez, abban az esetben az azonnali beküldést választva és a
megfelelő hitelesítő adatokat megadva lehetősége van a megbízást a rögzítés
véglegesítésével egyidejüleg azonnal bankba küldeni, ebben az esetben a megbízás
nem kerül be a Megbízások listájába.
Csomagba rakás
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A rögzített megbízások minden esetben csomagba kerülnek, amelyek kapcsán a
rögzítő dönthet arról, hogy bizonyos megbízásokat egy csomagba rak, vagy azokat
külön csomagolja.
Csomagképzési szabályok: egyazon csomagba csak olyan tételek kerülhetnek, melyek
megfelelnek az alábbi csomagképző feltételeknek, vagyis azonos a:
▪ Megbízás típusa
▪ Terhelendő számla száma
▪ Elküldés tervezett dátuma
▪ Feldolgozás módja (csak néhány megbízástípus esetében értelmezett)
Csomag kiválasztása
▪ Amennyiben minden szükséges adat rögzítésre került a felületen, lehetőség
van csomagot képezni az adott megbízástípusból. Attól függően, hogy már
létezik-e az adott tétel adatai alapján berögzített, a csomagképzési
feltételekben teljesen megegyező csomag:
• megjelenítésre kerül egy korábban létrehozott csomag, melyhez
hozzáadható az új megbízás (csak abban az esetben jelenik meg ez az
opció, amennyiben létezik ilyen csomag(ok))
• új csomag létrehozására van lehetőség, melynek neve szabadon
megadható (minden esetben megjelenik ez az opció)
▪ Mentés gomb megnyomásakor a megbízás mentése megtörténik és átnavigál
a felület a Megbízások listája menüpontba, ahol lehetőség van a csomag
további kezelésére
▪ Mentés és új megbízás bevitele esetén a megbízás csomagba mentése
megtörténik, a felület egy új rögzítési képernyőre navigál, ahol folytatható a
rögzítés (rögzítést követően ebben az esetben is lehetőség lesz a csomag
részleteinek megadására, amennyiben a Csomagba gomb kerül kiválasztásra)

További lehetőségek a megbízások rögzítése során:
-

-

-

Mégsem
o A Mégsem gombra kattintva a rendszer elveti a megkezdett regisztráció során
megadott adatokat és visszanavigál a kezdőképernyőre
Sablonok / Partnerek
o A Sablonok / Partnerek gombra kattintva betöltődnek azon sablon, illetve partner
adatok, melyek az adott megbízástípusnál felhasználhatók. Sablonok esetében csak
azon sablonok használhatók fel, melyek adott megbízástípusra készültek, a partner
adatok azonban szabadon felhasználhatók a legtöbb megbízástípusnál
o A partner adatainak betöltésére a rögzítő felületen megjelenő, tipikusan
kedvezményezett neve mező is használható, amely egy legördülő listában mutatja a
korábban már rögzített partnereket, melyből kiválasztható a címezni kívánt partner
Sablon készítése
o A Sablon készítése gombra kattintva a felület átnavigál egy új rögzítési képernyőre,
ahol a megbízásban megadott adatokkal feltöltött sablon képernyő jelenik meg. Ezt
kiegészítve a Sablon nevével (illetve akár további mezőkkel) lehetőség van elmenteni
a sablont. A sablon rögzítési képernyőről minden esetben visszanavigál a képernyő az
aktuálisan rögzített megbízás képernyőjére, ahol folytatódik a megbízás rögzítése,
mentése.
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Általános rendelkezések

Átutalási megbízások az Azonnali Fizetési Rendszeren (AFR) keresztül (GIROInstant platform)
Automatikusan azonnali átutalási megbízásnak minősül a NetBANKár Business csatornán, forint fizetési
számláról forintban megadott, eseti, legfeljebb 10 millió forint összegre szóló belföldi átutalási
megbízás, ha nem értéknapos. (Értéknapos megbízás: a beérkezés napját követő terhelési napot
tartalmazó átutalási megbízás). Az azonnali fizetés feltételeinek megfelelő utalások az év 365 napján,
0-24 órában indíthatók, és 5 másodpercen belül jóváíródnak a kedvezményezett számláján.
A szabályokról részletesen az alábbi linket tájékozódhat: https://www.mnb.hu/azonnalifizetes

Kötegelt megbízások kezelése
Kötegelten benyújtott vállalati azonnali átutalások feldolgozása eltérhet az egy tételes azonnali utalás
feldolgozási idejétől, mivel ezeknek a tranzakcióknak a központi rendszerbe küldése korlátozott,
címzett intézményenként és másodpercenként egy tranzakció küldhető be a központi rendszerbe.
Ennek a funkciónak a használatára a Napközbeni forint átutalás megbízástípus esetében van lehetőség.
Az alábbi megbízástípusok esetében nincs lehetőség vállalati azonnali átutalások kötegelt
benyújtására, így azok feldolgozása többtételes csomag esetén mindig napközbeni elszámolással
történik, amennyiben pedig több egytételes, azonnali elszámolásnak megfelelő csomag kerül
beadásra, akkor az elsőként beadott egytételes csomag azonnali feldolgozással, a második, illetve
minden további egytételes csomag pedig nem kerül teljesítésre, a beküldési folyamat megszakad, és
ezen visszautasított megbízások újbóli beküldésére a Megbízások listája menüpontban van lehetőség.
Érintett megbízástípusok:
-

Forintátutalási megbízás
Forint átvezetési megbízás
Devizaátutalási megbízás
Devizaátvezetési megbízás
EFER megbízás
NAV EBÜK megbízás

3.3.1.2.

Forint megbízások

Forint átutalás
A Forint átutalás menüpontban lehetőség van forint terhelendő számlaszámról magyarországi
számlaszámra, forintban megadott összeg átutalásra. Amennyiben a kiválasztott feldolgozási mód:
-

-

Normál
o lehetőség van előre értéknapozott eseti megbízások, illetve
o értéknap megadása nélkül rögzített eseti azonnali, illetve napközbeni utalások
beadására
VIBER
o lehetőség van a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren keresztül nagy értékű,
sürgős fizetések beadására, amelyek teljesülése automatikusan, valós időben történik
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Napközbeni forint átutalás
A Napközbeni forint átutalás menüpontban lehetőség van terhelendő számlaszámról magyarországi
számlaszámra, forintban megadott összeg átutalásra, azonban a Forint átutalás megbízástípushoz
képest bővebb adattartlom adható meg, köszönhetően a HCT (Hungarian Credit Transfer) szabvány
nyújtotta lehetőségeknek (pl. átutaló, kedvezményezett, valamint az utalás kiegészítő adatainak
megadása), valamint az azonnali fizetési rendszer megjelenésének (utalás másodlagos azonosítóra,
kötegelt azonnali átutalás beadása).
Tranzakciók benyújtása és kezelése a feldolgozási mód alapján
Amennyiben a Feldolgozás módja „Azonnali”, úgy az egyidőben Bankba küldött tétel(ek) (kötegek)
feldolgozása azonnali elszámolással (GIROInstant platform) történik
-

az első* egytételes csomag esetében 5 mp-en belüli a feldolgozás
a többtételes, vagy minden további egytételes csomag feldolgozása eltérhet az egy tételes
utalás feldolgozási idejétől, mivel ezeknek a tranzakcióknak a központi rendszerbe küldése
korlátozott, címzett intézményenként és másodpercenként egy tranzakció küldhető be a
központi rendszerbe

Amennyiben a Feldolgozás módja „Normál”, úgy az egyidőben Bankba küldött tétel(ek), kötegek
feldolgozása
-

az első* egytételes csomag esetében 5 mp-en belüli feldolgozással történik (GIROInstant
platform)
a többtételes, vagy minden további egytételes csomag esetén pedig napközbeni elszámolással
történik (InterGIRO2 platform)

* Felhívjuk figyelmét, hogy az egyidőben Bankba küldött tétel(ek) (kötegek) esetében minden olyan
tétel a köteg részét képezi – azaz elküldésre kerülhet a fent bemutatott első egytételes csomagként –,
amely megfelel az azonnali elszámolás szabályainak, és az alábbi megbízástípusok valamelyikébe
tartozik:
-

Forintátutalási megbízás
Napközbeni forint átutalási megbízás
Forint átvezetési megbízás
Devizaátutalási megbízás
Devizaátvezetési megbízás
EFER megbízás
NAV EBÜK megbízás

Tranzakciók indítása másodlagos azonosítóra
Másodlagos azonosítóra történő utalás esetén a kedvezményezett adatai közül egyedül a másodlagos
azonosító megadására van szükség a megfelelő formátumban. A másodlagos azonosítóra történő
utalás előfeltétele, hogy a megbízás megfejeljen az azonnali átutalás feltételeinek:
-

a feldolgozás módja azonnali
a terhelendő számlaszám forint alapú
az összeg forint alapú
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a címzett bankszámla belföldön vezetett bankszámla
a címzett bakszámlához legyen másodlagos azonosító beregisztrálva
az összeg 10 millió forintot nem haladja meg
valamint nem kerül beállításra értéknap.

Forint átvezetés
A Forint átvezetés menüpontban lehetőség van forint terhelendő számlaszámról saját forint
számlaszámra, forintban megadott összeg átvezetésére. A megbízás benyújtható előre értéknapozott,
illetve értéknap nélküli tranzakcióként egyaránt.

NAV EBÜK átutalás
A NAV EBÜK átutalás menüponton keresztül lehetőség van a NAV irányába indított átutalások
beadására. A megbízás előre paraméterezett NAV kedvezményezetti számlaszámokra nyújtható be, a
megbízás előnye, hogy a megbízás teljesítésén túl a Bank az ügyfél által kezdeményezett átutalást
követően haladéktalanul továbbítja a vámteher és egyéb vámeljáráshoz kapcsolódó közterhek
megfizetéséről szóló információt a NAV felé az EBÜK rendszeren keresztül.
A menüpont csak akkor érhető el a felületen, amennyiben az ügyfél megkötötte a Kiegészítő
megállapodást a NAV átutalások és igazolás elektronikus csatornákon történő teljesítésére.

Külföldi forint átutalás
A Külföldi forint átutalás menüponton keresztül lehetőség van külföldön forintban teljesülő
megbízások beadására oly módon, hogy ettől mind a terhelendő számla devizaneme, mind pedig az
összeg devizaneme eltérhet.
Megbízás benyújtásakor lehetőség van értéknap megadására, az értéknap megadása nélkül a
befogadási határidő előtt beadott tételek adott napi értéknapon, befogadási határidőt követően
benyújtott tételek pedig csak a következő banki munkanapon kerülnek befogadásra. A teljesítés az
aktuális kondíciós lista szerint történik, a soron kívül megjelölt tételek teljesítése történhet T napon (T
ebben az esetben az értéknapot jelöli, és függ a befogadási határidőtől).

Postai kifizetési utalvány
A Postai kifizetési utalvány segítségével lehetőség van pénz küldésre a bankszámla terhére, valamely
címzett részére a Magyar Postán keresztül. A kifizetési utalványt a Bank továbbítja a Magyar Posta felé,
a megjelölt összeget pedig a Magyar Posta kézbesíti a megjelölt címre.
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Állandó megbízás
Az Állandó megbízás funkció segítségével lehetőség van gyakoriságot megadva előre paraméterezett
utalások rögzítésére, amely utalások az esedékesség napján automatikusan elutalásra kerülnek a
kedvezményezetti számlaszám irányába. A megbízás használatának nagy előnye, hogy a rögzítést és
tranzakció aláírást egyszer kell elvégezni, ettől kezdődően pedig az utalások automatikusan
végrehajtásra kerülnek a beállított paraméterek alapján.
Megadható gyakoriságok:
-

Naponta
A hónap első, második, vagy harmadik hetében (nap tekintetében az első utalás napja az
irányadó)
1-12 havonta a hónap adott napján (első utalás napja az irányadó)

Az állandó átutalási megbízás elnevezhető, és a rögzítést és hitelesítést követően a későbbiekben az
Információkérés / Állandó megbízások menüpontban lekérdezhető és kezelhető (módosítható, illetve
törölhető).

EFER átutalás
Az EFER átutalás csatornán történő rögzítésére nincsen mód, arra az eBEV portál nyújt lehetőséget. Az
eBEV portálon rögzített adatok az EFER-en (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) keresztül
érkeznek a Bankba, majd azokat a Bank továbbítja az ügyfél számára. A NetBANKár Business
szolgáltatás esetén a megbízások kezelése menüpontban jelennek meg az eBEV portálon rögzített EFER
átutalási megbízások, melyek kedvezményezettje a NAV, a terhelendő bankszámla száma pedig az
ügyfél által a portálon megjelölt fizetési számla. Az EFER átutalási megbízást az ügyfél általi
ellenőrzését, jóváhagyását és aláírását követően a Bank a teljes fedezet rendelkezésre állása esetén,
sorba állítás nélkül teljesíti a bankközi GIRO rendszeren keresztül.

3.3.1.3.

Deviza megbízások

Devizaátutalás
A Devizaátutalás megbízástípus használatán keresztül lehetőség van forint, illetve deviza számláról
átutalási megbízás kezdeményezésére (fontos, hogy forint számláról nem kezdeményezhető forint
teljesítésű utalás devizaátutalásként). Az összeg megadható a terhelendő számlaszám, illetve a
teljesítés devizanemében egyaránt.
A megbízás teljesítéséhez szükséges megadni a kedvezményezetti adatok mellett a bankszámlaszámot
megfelelő formátumban, illetve a kedvezményezett bank adatait (többek között S.W.I.F.T. kódját).
Megbízás benyújtásakor lehetőség van értéknap megadására, az értéknap megadása nélkül a
befogadási határidő előtt beadott tételek adott napi értéknapon, a befogadási határidőt követően
benyújtott tételek pedig csak a következő banki munkanapon kerülnek befogadásra. A teljesítés az
aktuális kondíciós lista szerint történik, a soron kívül megjelölt tételek teljesítése történhet T napon (T
ebben az esetben az értéknapot jelöli, és függ a befogadási határidőtől).
Lehetőség van továbbá S.W.I.F.T. másolat Fax-on történő igénylésére, ehhez a megfelelő Fax szám
megadás szükséges a tétel rögzítésekor.
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Devizaátvezetés
A Devizaátvezetés menüpontban lehetőség van bármilyen devizanemű terhelendő számlaszámról
saját számlaszámra a terhelendő vagy a kedvezményezett számla devizanemében megadott összeg
átvezetésére. Fontos, hogy devizaátvezetésként csak olyan megbízás rögzíthető, ahol a két számla
közül legalább az egyik nem forint számla. A megbízás benyújtható előre értéknapozott, illetve
értéknap nélküli tranzakcióként egyaránt.

SEPA átutalás
A SEPA átutalás megbízástípus használatán keresztül lehetőség van az EGT (Európai Gazdasági Térség
tagállamai), valamint Svájc és Magyarországon belül különböző bankok között EUR teljesítésű
devizautalások kezdeményezésére (azonban eurótól eltérő devizanemű számláról is
kezdeményezhető, illetve a fogadó számlaszám devizaneme is eltérhet az eurótól).
A megbízás teljesítéséhez szükséges megadni a kedvezményezetti adatok mellett a bankszámlaszámot
IBAN formátumban, illetve a kedvezményezett bank adatait (többek között S.W.I.F.T. / BIC kódját).
Megbízás benyújtásakor lehetőség van értéknap megadására, az értéknap megadása nélkül a
befogadási határidő előtt beadott tételek adott napi értéknapon, befogadási határidőt követően
benyújtott tételek pedig csak a következő banki munkanapon kerülnek befogadásra A teljesítés az
aktuális kondíciós lista szerint történik, a soron kívül megjelölt tételek teljesítése történhet T napon (T
ebben az esetben az értéknapot jelöli, és függ a befogadási határidőtől).
A költségviselés módja nem módosítható, minden esetben SHA költségviselési opció van érvényben,
tehát a megbízó bankjának költségeit a megbízó, a kedvezményezett bankjának költségeit pedig a
kedvezményezettnek kell megfizetnie

Azonnali devizakonverzió
Saját számlák között azonnal teljesülő devizakonverziós átvezetés végezhető, amennyiben a
Felhasználó rendelkezik a megfelelő jogosultsággal („Saját számlák közötti egyedi áras azonnali
devizakonverziós megbízás használata” a felhasználói jogosultság megadása nyilatkozatban). Az
átvezetés minimum összege 1.000 EUR, vagy annak megfelelő deviza, maximum összege 150.000 EUR,
vagy annak megfelelő deviza. Az érintett számlák kijelölése és az átvezetendő összeg beírása után
egyedi, egyszeri árfolyamot kap a Felhasználó, aminek elfogadása esetén aláírási jelszavát és egyszer
használatos, SMS-ben kapott jelszót kell megadnia. Az ajánlat elfogadására egy perc áll rendelkezésre.
El nem fogadás, vagy elutasítás esetén az ajánlatkérés adatai módosíthatók. Aláírás után a tranzakció
azonnal teljesül, visszavonni nem lehet.

Okmányos fizetési megbízás
Az Okmányos fizetési megbízás használatán keresztül lehetőség van import deviza inkasszó fizetésére.
A fizetési vagy kereskedelmi okmányokat a bank kezeli, így ez a megbízás akkor indítható, ha az ügyfelet
a bank korábban import deviza inkasszóról értesítette. A megbízás sikeres feldolgozásához import
okmányos inkasszó ügylet és a terhelendő számlán a szükséges fedezet rendelkezésre állása szükséges,
továbbá az okmányos fizetési megbízáson szereplő adatok egyezzenek a deviza inkasszó adataival
(okmányos referencia, devizanem, kedvezményezett), ezek hiányában a beküldött megbízás
elutasításra kerül. A megbízás összege lehet kevesebb az inkasszó összegénél részteljesítés vagy
csökkentett fizetés esetén, ezeket célszerű megjegyzésként a megbízásban is feltüntetni.
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Csoportos megbízások

A csoportos megbízások közös jellemzője, hogy a csoportos megbízások általában több tételből állnak,
amelyek esetében:
-

a jogcímnek meg kell egyeznie
a csomagazonosítót manuálisan szükséges megadni rögzítéskor (első fele az elküldés tervezett
dátuma alapján automatikusan generálódik, második része szabadon megadható) úgy, hogy
ne legyen két olyan tétel, amelyek csomagazonosítója megegyezik, mivel emiatt a megbízások
meghiúsulhatnak (az egyedi csomagazonosító helyes alkalmazása érdekében minden
csoportos megbízásnak más, folyamatosan növekvő sorszámot szükséges megadni, amelyre a
csomagazonosító utolsó négy számjegye nyújt lehetőséget)

Csoportos átutalás
A csoportos átutalás megbízástípus segítségével tipikusan az időszakosan jelentkező, nagyobb
tételszámú, azonos jogcímen (pl. munkabér) és előre megadott értéknapon történő átutalások
bonyolíthatók. A csoportos átutalás tételeinek összegével a megjelölt értéknapon történik az
egyösszegű terhelés a terhelendő számlaszámon, a jóváírás pedig az utalási állományban megadott
tételek jogosultjainak bankszámlaszámán történik meg. A csoportos átutalás egyes tételeinek
státuszkezelése az Információkérés / Értesítők menüpontban érhető el, ahol tételesen lekérdezhető az
átutalási megbízások sikeres vagy sikertelen teljesítése.

Csoportos beszedés
A csoportos beszedési megbízás segítségével a szolgáltató (beszedő) azonos jogcímen egyszerre
kezdeményezhet díjbeszedést akár a teljes ügyfélkörre vonatkozóan. A beszedés sikerességének
előfeltétele, hogy a fizető fél a csoportos beszedést megelőzően felhatalmazást adjon bankjának arra,
hogy a számlát adott beszedő adott összeghatárig megterhelhesse – amennyiben ez nem történik meg,
a beszedés nem jár sikerrel, egyébként pedig a beszedés és a kedvezményezetti számlán való jóváírás
automatikusan megtörténik. A csoportos beszedés egyes tételeinek státuszkezelése az
Információkérés / Értesítők menüpontban érhető el, ahol tételesen lekérdezhető a beszedés
megbízások sikeres vagy sikertelen kiegyenlítése.

3.3.1.5.

Inkasszó megbízások

Inkasszó
A felhatalmazó levélen alapuló beszedés során a felhatalmazó levélben a kötelezett engedélyezi a
kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását (kötelezettségének nem teljesítése
esetén). Az ügyfél által indított beszedés (Inkasszó) automatikusan továbbításra kerül a kötelezett
bankjához és teljesítés esetén a jóváírás is automatikusan történik a kedvezményezett számlájára.

3.3.1.6.

Hitelkezelés

Forinthitel törlesztése
A Forinthitel törlesztés menüpontban lehetőség van az élő hitelszámlákra egyenleget átvezetni
valamely pénzforgalmi számláról. A terhelendő és jóváírandó mezők (csak forint alapú), valamint az
összeg mellett kötelező megadni a cenzúraszámot, ezzel azonosítható be a hitel, amelynek törlesztését
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kezdeményezte. Beküldést követően a feldolgozás állapotáról és sikerességéről az Elküldött
megbízások menüpontban érhető el naprakész információ.

Devizahitel törlesztése
A Devizahitel törlesztés menüpontban lehetőség van az élő hitelszámlákra egyenleget átvezetni
valamely pénzforgalmi számláról. A terhelendő és jóváírandó mezők (csak deviza alapú), valamint az
összeg mellett kötelező megadni a cenzúraszámot, ezzel azonosítható be a hitel, amelynek törlesztését
kezdeményezte. Beküldést követően a feldolgozás állapotáról és sikerességéről az Elküldött
megbízások menüpontban érhető el naprakész információ.

3.3.1.7.

Egyéb megbízások

Szabad formátumú levél
A Szabad formátumú levél segítségével lehetőség van a Bank számára üzenet küldésére. A beküldött
leveleket az Ügyfélszolgálat feldolgozza, amelyet követően a kéréstől függően szükség esetén felveszi
a kapcsolatot az érintett ügyféllel.

Erős ügyfélhitelesítés (SCA) beállítás
Az Erős ügyfélhitelesítés (SCA) beállítás menüpont lehetőséget kínál az erős ügyfélhitelesítéshez
beállított telefonszám megváltoztatására, melynek célja, hogy a bejelentkezés, illetve a hitelesítés
során szükséges egyszeri bejelentkezési jelszó kézbesítése az ügyfél által választott telefonszámra
sikeresen megvalósuljon.

Bankszámla nyitás
A Bankszámla nyitás menüpontban lehetőség van új pénzforgalmi bankszámla megnyitásának
kezdeményezésére, ahol a pénzforgalmi bankszámla devizanemének kiválasztása szükség. Fontos
kiemelni, hogy az újonnan megnyíló pénzforgalmi bankszámla költségekkel jár, az új számla feletti
rendelkezési jog pedig a Nyilatkozatban foglalt módon és feltételekkel gyakorolható.

3.3.2. Megbízások kezelése
3.3.2.1.

Megbízások listája

A Megbízások listája menüpontban lekérdezhető minden olyan előkészített megbízási csomag, mely
Bankba küldése még nem történt meg, azaz előkészítés alatt áll. Ebben a nézetben az előkészített
megbízásokkal kapcsolatos műveletekre van lehetőség. Az adatok tovább szűrhetők, ehhez a jobb
oldalon lévő filter ikonra szükséges kattintani. Szűrési lehetőségek: terhelendő számlaszám, csomag
neve, megbízás típusa, elküldés tervezett dátumának intervalluma, összeg intervalluma, devizanem.
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Az Előkészített csomagok adattartalma listás nézetben kerül megjelenítésre, ahol az egyes oszlopok
szerinti sorba rendezésre van lehetőség. A különböző oszlopok és a megjeleníthető értékek:
-

-

Hibás tétel megjelölés – ezen megjelölésű csomagok hibát tartalmaznak, mely javítása
elengedhetetlen a csomag Bankba küldéséhez (pontos hibajelzés az érintett megbízáson kerül
jelzésre, mely módosítás során javítható)
Aláírások száma – ezen megjelölés mutatja a csomagon szereplő aláírások számát, az
egérkurzor aláírási ikonra navigálásának segítségével pedig megtekinthető az aláírók személye
Tulajdonságok – ezen megjelölés mutatja az importált, illetve a közös területen lévő
csomagokat
Feldolgozási mód – sürgősségi megjelölések kiemelése: pl. azonnali, VIBER
Csomag neve
Megbízás típusa
Csomagban lévő megbízások darabszáma
Elküldés tervezett dátuma – a mező csak csomagképzési feltételt határoz meg, a tényleges
elküldést nem befolyásolja
Terhelendő számlaszám
Mindösszesen
Devizanem

Lehetőség van egy vagy több csomag kijelölésére, ezt követően pedig a kijelölt csomagokon
tömegesen végezhető műveletek elvégzésére a jobb oldalon lévő
kattintva:
-

műveletekre

Kijelölt csomagok aláírása
Kijelölt csomagok bankba küldése (előfeltétel a megfelelő aláírások megléte a csomagokon)
Kijelölt csomagok törlése
Kijelölt csomagokon lévő aláírások törlése

Az adott megbízási csomag adatait reprezentáló sor végén található
ikonra kattintva több művelet
is elérhető (csomag paraméterektől és korábban elvégzett műveletektől függően):
-

Megtekintés menüpontban elérhetők a csomag részletes adatai, amely szükség esetén
nyomtatható, exportálható, illetve megtekinthetők a kapcsolódó naplóbejegyzések
Módosítás menüpontban lehetőség van a csomag tételeinek módosítására
Törlés esetén a csomag véglegesen törölhető
Csomag aláírása esetén a csomag aláírható, a terhelendő számlaszámhoz kapcsolódó aláírási
jogosultság és aláírási pontszám alapján
Aláírások törlése esetén a csomagon lévő aláírás(ok) törlésére van lehetőség, kiválasztva a
törlendő aláírást vagy aláírásokat
Csomag elküldése során a csomag Bankba küldése történik meg, amennyiben a megfelelő
aláírások elérhetők a csomagon
Átdátumozás során lehetőség van a csomag Elküldés tervezett dátumának módosítására (csak
csomagképzési feltételt határoz meg, a tényleges elküldést nem befolyásolja)
Csomagátnevezés során a csomag nevének módosítására van lehetőség
Fejléc adatok módosítása során a csomag csomagképző feltételei módosíthatók (terhelendő
számlaszám, elküldés tervezett dátuma, feldolgozás módja – amennyiben adott megbízástípus
esetén érintett a mező, bizonyos korlátozások mellett)
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Feldolgozási mód módosítása során bizonyos megbízástípusok estén módosítható a
feldolgozási mód, azonban csak korlátozásokkal (amennyiben a csomag minden tétele
megfelel az újonnan beállítandó feldolgozási módnak)
Közös területre tétel során lehetőség van NetBANKár Business és PCBankár szolgáltatások
között a csomagok átvételére, melynek első lépése a közös területre tétel
Átvesz során a közös területre tett csomag átvételére van mód, amelyet követően lehetőség
van adott csatornán kezelni az átvett csomagot

Az egyes megbízási csomagokra kattintva két eltérő nézet jelenhet meg attól függően, hogy egy vagy
többtételes csomagról van szó:
-

egytételes csomag esetén a megbízás maga töltődik meg
többtételes csomag esetén a csomag fejléc adatai kerülnek betöltésre, valamint a megbízások
lista nézetben jelennek meg, ahol valamely tételre kattintva már a megbízás részletes adatai is
betöltésre kerülnek

A megbízást megnyitva lehetőség van a tétel adatai alapján új sablon létrehozására a Sablon készítése
funkció használatával, illetve szükség esetén a megbízás nyomtatható, exportálható, illetve
megtekinthetők a kapcsolódó naplóbejegyzések is.

3.3.2.2.

Kézi csomagképzés

A Kézi csomagképzés menüpontban lehetőség van a már előkészített csomagok újracsomagolására,
meglévő csomagok felbontására és új csomagok létrehozására a hatályban lévő csomagképzési
szabályok szerint.
A menüpont indítását követően szükséges kiválasztani a megbízás típusát és a terhelendő számla
számát, keresést követően pedig a találati listában megjelennek azok a megbízások, amelyek
megfelelnek a feltételeknek. Az adatok tovább szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra
szükséges kattintani.

A listában megjelenő megbízások közül szükséges kiválasztani azokat a tételeket, amelyeket egy
csomagba kívánunk tenni. A kiválasztást követően a Kijelölt tételek csomagba mentése gombra
kattintva elvégezhető a kijelölt megbízások újra csomagolása adott napi Elküldés tervezett dátummal,
a csomag neve pedig szabadon megadható.
Bizonyos tételekből csak korlátozással képezhető új csomag, ezen korlátozásokra a rendszer
figyelmeztető üzenetben hívja fel a figyelmet.
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Csomag importálása

A csomag importálása menüpontban lehetőség van előre elkészített megbízási csomagok NetBANKár
Business-be való importálására. Ehhez a Tallózás gombra kattintva ki kell választani a betölteni kívánt
fájlt, amelyet követően a rendszer automatikusan felismeri annak formátumát, és ennek megfelelően
a Formátum mezőben automatikusan beállításra kerül a megbízástípushoz tartozó fájlformátum.
Amennyiben szükséges, a formátum módosítható a fájl kiválasztását követően is.

Az Import gombra kattintva a rendszer beimportálja a fájlban lévő megbízásokat, az importfájl nevének
elnevezésével a megbízási csomag(ok) pedig bekerülnek a megbízások listájában, ahol azok
hitelesítését és bankba küldését el lehet végezni, hasonlóan a kézi rögzítésű tételekhez. Attól függően,
hogy a beimportált megbízások minden tétele egységesen megfelel-e a csomagképzési szabályoknak
vagy sem, egy vagy több csomag is képződhet az importálását követően.
Amennyiben hibás a csomag, az importálás meghiúsul, a hiba okáról pedig a rendszer hibaüzenetben
tájékoztat – ennek megfelelően szükséges a fájl javítása, majd újbóli importálása.

3.3.3. Elküldött megbízások
3.3.3.1.

Elküldött megbízások

Az Elküldött megbízások menüpontban lekérdezhető minden olyan megbízási csomag, mely Bankba
küldése sikeresen megtörtént. Ebben a nézetben az elküldött megbízásokkal kapcsolatos információ
lekérdezésére, státusz megtekintésére, és néhány egyéb műveletre van lehetőség. Az adatok tovább
szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra szükséges kattintani. Szűrési lehetőségek: beküldés
dátumának intervalluma, megbízás típusa, csomag neve, terhelt számlaszám, összeg intervalluma,
devizanem.

Az Elküldött megbízások adattartalma listás nézetben kerül megjelenítésre, ahol az egyes oszlopok
szerinti sorba rendezésre van lehetőség. A különböző oszlopok és a megjeleníthető értékek:
-

Státusz – csomag státusz tekintetében irányadó (az egyes megbízások státusza a csomagot
megnyitva ellenőrizhető)
Csomag neve
Megbízás típusa
Csomagban lévő megbízások darabszáma
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Beküldés dátuma
Terhelt számlaszám
Mindösszesen
Devizanem

Az egyes megbízási csomagokra kattintva két eltérő nézet jelenhet meg attól függően, hogy egy vagy
többtételes csomagról van szó:
-

egytételes csomag esetén a megbízás maga töltődik be a megbízás banki státuszával
kiegészülve
többtételes csomag esetén a csomag fejléc adatai kerülnek betöltésre, valamint a megbízások
lista nézetben jelennek meg a megbízás banki státuszával kiegészülve, amelyre kattintva már
a megbízás részletes adatai is betöltésre kerülnek

Megbízások banki státusza: a megbízások banki státuszát minden esetben a kiszolgáló
háttérrendszerek szolgáltatják az egyes megbízások tekintetében.
A megbízást megnyitva lehetőség van a csomag adatai alapján a csomag újrafelhasználására, amely
esetében lehetőség van a teljes csomag újrafelhasználására, illetve amennyiben voltak elutasított
tételek, abban az esetben csak az elutasított tételek újrafelhasználása is választható, illetve szükség
esetén a megbízás nyomtatható, exportálható, illetve megtekinthetők a kapcsolódó naplóbejegyzések
is.

3.3.3.2.

Folyamatban lévő megbízások

A Folyamatban lévő megbízások menüpontban lekérdezhető minden olyan megbízás, mely Bankba
küldése megtörtént, azonban annak teljesülése még nem történt meg, például a megfelelő fedezet
rendelkezésre állásának hiánya miatt. A lekérdezés terhelendő számlaszám alapú.

A számlaszám listából szükséges kiválasztani a terhelendő számlaszámot, ezt követően pedig
lekérdezésre kerülnek a még folyamatban lévő megbízások. A listában megjelenő tételek tovább
szűrhetők, illetve a tételek megnyithatók, valamint szükség esetén nyomtathatók. A megbízásokkal
kapcsolatosan egyéb művelet nem érhető el. Megfelelő fedezet biztosítása esetén a tételek
feldolgozása a sorban álló tételek sorrendjében megtörténik, feldolgozást követően pedig a tételek
eltűnnek ezen listából.

3.3.3.3.

Későbbi értéknapra beadott forint tranzakciók

A Későbbi értéknapra beadott forint tranzakciók menüpontban lekérdezhető minden olyan megbízás,
mely Bankba küldése megtörtént, azonban annak teljesülése még nem történt meg előre értéknapozás
miatt (jövőbeli teljesülés). A lekérdezés terhelendő számlaszám alapú, amelyre szűrés is alkalmazható
(alapvetően csak azon számlák jelennek meg, amelyek tekintetében van értelmezhető tétel).
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A számlaszám listából szükséges kiválasztani a terhelendő számlaszámot, ezt követően pedig
lekérdezésre kerülnek a még folyamatban lévő megbízások. A listában megjelenő tételek tovább
szűrhetők, illetve a tételek megnyithatók, valamint szükség esetén nyomtathatók.
A későbbi értéknapra beadott tranzakciók visszavonhatók a tétel megnyitását követően, a megfelelő
hitelesítéssel Bankba küldve a visszavonási kérést pedig a tétel visszahívásra kerül, a teljesülése pedig
megszakad, azaz nem kerül a megadott értéknapon teljesítésre a tétel.

3.3.4. Sablonok listája
A Sablonok listája menüpontban lekérdezhetők a meglévő sablonok, illetve különböző műveletek
végezhetők el a sablonokkal kapcsolatban. A Sablonok listája menüt megnyitva automatikusan
betöltésre kerülnek a sablonok. Az adatok tovább szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra
szükséges kattintani. Szűrési lehetőségek: sablon neve, típusa (megbízástípus), megjegyzés, partner
neve, partner számlaszáma, másodlagos azonosítója.

Lehetőség van egy vagy több sablon kijelölésére, ezt követően pedig a kijelölt sablonok tömegesen
törölhetők a jobb oldalon lévő

műveletre kattintva.

A sablonok tekintetében tömeges importálásra és exportálásra is van mód a
gombok
segítségével, amely az oldal jobb felső oldalán található. A megbízástípust kiválasztva lehetőség van
sablon importálására a megfelelő importfálj elérhetősége esetén. Szintén megbízástípust kiválasztva
lehetőség van a már létező sablonok kiexportálására is, ilyenkor adott exportban csak azok a sablonok
fognak szerepelni, amelyek megbízástípus szerint megegyeznek a kívánt exporttal.
Az adott sablon adatait reprezentáló sor végén található
-

-

ikonra kattintva több művelet is elérhető:

Megtekintés menüpontban elérhetők a sablon részletes adatai, amely szükség esetén
nyomtatható, exportálható
Módosítás menüpontban lehetőség van a sablon módosítására
Megbízás indítása esetén a sablon adataival új megbízás indítható (új megbízás indul a
sablonban elmentett adatok adataival, amelyek módosíthatók, illetve kiegészíthetők a
megbízás rögzítésekor)
Törlés esetén a sablon véglegesen törölhető
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A sablont megnyitva egyaránt lehetőség van a sablon módosításra, törlésére és megbízás indítására,
illetve szükség esetén a sablon nyomtatható, exportálható a megbízástípushoz kapcsolódó export
formátumban.

3.3.5. Új sablon bevitele
Az Új sablon bevitele menüpontban megbízástípus választását követően lehetőség nyílik előre definiált
sablonok létrehozására. A sablonok adattartalma megegyezik a kapcsolódó megbízások
adattartalmával, azokon nem szerepel az Elküldés tervezett dátuma, azonban megadható a sablon
neve és egy sablonra vonatkozó megjegyzés mező, mely segít a sablon felhasználásakor. Az így
létrehozott sablonok a Sablonok listája menüpontban kérhetők le, a rögzített adatok alapján megbízás
indítható mind a Sablonok listája menüpontból, mind pedig új megbízás rögzítését követően.

3.3.6. Partnertörzs kezelése
A Partnertörzs kezelése menüpontban létrehozhatók új partnerek, lekérdezhetők a meglévő
partnerek, illetve különböző műveletek végezhetők el a partnerekkel kapcsolatban. A Partnertörzs
kezelése menüt megnyitva automatikusan betöltésre kerülnek a partnerek. Az adatok tovább
szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra szükséges kattintani. Szűrési lehetőségek: partner,
számlaszám, partnerkód.

Lehetőség van egy vagy több partner kijelölésére, ezt követően pedig a kijelölt partnerek tömegesen
törölhetők a jobb oldalon lévő

műveletre kattintva.

A partnerek tekintetében tömeges importálásra és exportálásra is van mód a
gombok
segítségével, amely az oldal jobb felső oldalán található. Lehetőség van partnerek importálására a
megfelelő importfájl elérhetősége esetén. Szintén lehetőség van a már létező partnerek
kiexportálására is.
Az adott partner adatait reprezentáló sor végén található
-

-

ikonra kattintva több művelet is elérhető:

Megtekintés menüpontban elérhetők a partner részletes adatai, amely szükség esetén
nyomtatható
Módosítás menüpontban lehetőség van a partner adatainak módosítására
Megbízás indítása esetén a partner adataival új megbízás indítható, ehhez második lépésben
ki kell választani az indítani kívánt megbízástípust (új megbízás indul a partnerhez elmentett
adatokkal, amelyek módosíthatók, illetve kiegészíthetők a megbízás rögzítésekor)
Törlés esetén a partner véglegesen törölhető

A partner megnyitva egyaránt lehetőség van a partner adatai alapján megbízás indítására, illetve
szükség esetén a partner nyomtatható.
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3.3.7. Befektetések
A Befektetések menüpontban lekérhetők a befektetések, új befektetési műveletek végezhetők,
valamint lekérdezhetők az értékpapír számlához kapcsolódó tranzakciók is.

3.3.7.1.

Befektetési portfolió (értékpapír eladás)

A Befektetési portfólióban lekérdezhető ügyfélszámla alapján az aktuálisan rendelkezésre álló
instrumentumok adata. Az adatok tovább szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra szükséges
kattintani.

Az adott befeketés adatait reprezentáló sor végén található
elérhető:
-

ikonra kattintva több művelet is

Részletez menüpontban elérhetők az adott instrumentum részletes adatai, amely szükség
esetén nyomtatható
Elad menüpontban lehetőség van az adott instrumentum egy részének vagy a szabad állomány
teljes egészének a visszaváltására, a kötelező értékek megadását követően a megfelelő
jogosultságok megléte esetén a megbízás rögzíthető, aláírható és bankba küldhető.

Az adott instrumentumot megnyitva egyaránt lehetőség van a részletek nyomtatására.

3.3.7.2.

Értékpapír információk

Az értékpapír információk menüpontban lekérdezhetők az elérhető értékpapírok aktuális információi.
A menüpontban az alábbi kategóriába eső értékpapírok információi érhetők el, többek között az
értékpapír megnevezése, árfolyamadatai, érvényességi ideje:
-

MKB fix kamatozású kötvény
MKB változó kamatozású kötvény
MKB befektetési alapok
Állampapírok

3.3.7.3.

MKB kötvény vétel

Az MKB kötvény vétel menüpontban lehetőség van az aktuálisan elérhető MKB kötvények vásárlására,
amennyiben rendelkezik értékpapírszámlával. A vételhez a darabszám / névérték / tranzakció értéke
mezők egyike szabadon kitöltendő, amely alapján a rendszer automatikusan kalkulálja a másik két
mező értékét (fontos: minden esetben egész számra történik a kerekítés a darabszám esetében).
A kötelező értékek megadását, és a tájékoztató elfogadását követően a megfelelő jogosultságok és
fedezet megléte esetén a megbízás rögzíthető, aláírható és bankba küldhető.
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Befeketítési jegy vétele

A Befektetési jegy vétele menüpontban lehetőség van az aktuálisan elérhető MKB alapok
értékpapírjainak megvásárlására, amennyiben rendelkezik értékpapírszámlával. A vételhez az összeget
szükséges megadni, emellett a további kötelező értékek megadását, és a tájékoztató elfogadását
követően a megfelelő jogosultságok és fedezet megléte esetén a megbízás rögzíthető, aláírható és
bankba küldhető.

3.3.7.5.

Állampapír vétel

Az Állampapír vétel menüpontban lehetőség van az aktuálisan elérhető állampapírok megvásárlására,
amennyiben rendelkezik értékpapírszámlával. A vételhez a darabszám / névérték / tranzakció értéke
mezők egyike szabadon kitöltendő, amely alapján a rendszer automatikusan kalkulálja a másik két
mező értékét (fontos: minden esetben egész számra történik a kerekítés a darabszám esetében).
A kötelező értékek megadását követően a megfelelő jogosultságok és fedezet megléte esetén a
megbízás rögzíthető, aláírható és bankba küldhető.

3.3.7.6.

Átvezetés

Az Átvezetés menüpontban lehetőség van a pénzforgalmi számlák és értékpapír számlák közti egyenleg
átvezetésére.
A kötelező értékek megadását követően a megfelelő jogosultságok és fedezet megléte esetén a
megbízás rögzíthető, aláírható és bankba küldhető.

3.3.7.7.

Értékpapírszámla tranzakciók

Az Értékpapírszámla tranzakciók menüpontban lekérdezhetők az értékpapírszámlához kapcsolódó
tranzakciós adatok. Az adatok lekérdezése a számlaszám, megbízástípus, státusz, illetve időintervallum
kiválasztását követően végezhető el.

A találati listában megjelenő adatok lista szinten nyomtathatók is. A találati listában megjelenő adatok
tovább szűrhetők, ehhez a jobb oldalon lévő filter ikonra szükséges kattintani.

Hatályos: 2021.08.30.
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Az adott tranzakcióra kattintva megjelennek annak részletei, amely adatok nyomtathatók.

Hatályos: 2021.08.30.
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