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1. Bevezetés
A Számlatermékek szolgáltatás célja, hogy az ERA keretrendszeren belül kiszolgálja a 9SED Termékismertető – Számla és betéti bankkártya adatszolgáltatás beküldését.
A szolgáltatás lehetővé teszi új számlatermékek beküldését, a korábban beküldött számlatermékek
adminisztrációját, Akadályoztatás jelentések beküldését, valamint a Szolgáltatáscsomagot igénybevevők számának jelentését.

1.1. Fogalomtár
A rendszerben és a dokumentációban alkalmazott fogalmak, rövidítések a következők:
Fogalom

ERA

Leírás

Az MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához, lehetőséget
biztosít a regisztrált felhasználóknak/intézményeknek, hogy az MNB egyes
szolgáltatásait egységes felületen keresztül érhessék el. Itt találhatóak az ún.
ERA szolgáltatások.

RegDB

Az MNB regisztrációs adatbázisa. Az MNB-vel kapcsolatot tartó természetes
személyek, intézmények és szolgáltatások közötti jogosultságok nyilvántartását végzi. Az intézmények képviselői számára biztosítja – az intézmény
megbízása alapján – az ERA szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és ezáltal
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségét.

Tanúsítvány

A hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott elektronikus igazolás, amely az aláírás ellenőrző adatot egy meghatározott személyhez, a tanúsítvány alanyához
kapcsolja.

Aláíró program

A Számlatermékek szolgáltatáson keresztül történő adatbeküldés csak aláíró
tanúsítvánnyal rendelkező felhasználók számára engedélyezett, elektronikus
aláírást követően. Jelenleg az MNB által alkalmazott aláíró program az
MNBSigner.

Intézményi felhasználó

Az adatot szolgáltató intézmény nevében eljáró, RegDB jogosultsággal bíró
természetes személy.

A karbantartó jogú felhasználó előkészítheti beküldésre a pénzügyi terméket
Karbantartó jogú in- az adatlapjának kitöltésével, ezt a szolgáltatás által biztosított ideiglenes tártézményi felhasználó
helyre – konzisztencia ellenőrzés nélkül – mentheti. Az ideiglenes tárhelyen
lévő adatlapokat később szerkesztheti, mentheti és beküldésre jelölheti.
Beküldő jogú intézmé- A beküldő jogú felhasználó előkészítheti, mentheti, továbbá be is küldheti a
nyi felhasználó
pénzügyi terméket az adatszolgáltatás teljesítéséhez.
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Web felhasználó

Az MNB nyilvános oldalához hozzáférő, a Webes lekérdezőn keresztül
számla- és betéti bankkártya termék információkat lekérő felhasználó.

KAÜ/Ügyfélkapu/Ügyfélkapus bejelentkezés

A magyarorszag.hu oldalon regisztrált, ügyfélkapuval rendelkező felhasználók bejelentkezésére szolgál. Ügyfélkapus regisztrációval csak korlátozott
funkciók érhetőek el (pl. csak karbantartó jogosultság igényelhető).

Tanúsítvány alapú regisztrációval
rendelkező felhasználók bejelentkezése

Aláíró tanúsítvánnyal rendelkező felhasználók felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be. Tanúsítvány alapú hitelesítéssel több szolgáltatás is
elérhetővé válik. A szolgáltatásokon keresztül történő beküldés csak aláíró
tanúsítvánnyal rendelkező felhasználók számára engedélyezett.

Számlatermékek terA 9SED Termékismertető – Számla és betéti bankkártya adatszolgáltatás telmékbejelentő szolgáljesítésére szolgáló általános ERA szolgáltatás (továbbiakban BSZV).
tatás
MNBSigner (AREA)

Az ERA speciálisan a digitális aláírásra szolgáló szolgáltatása (ERA AREA).

Űrlapmegjelenítő

Az űrlapok megjelenítését és kitöltését támogató alkalmazás.

Webes lekérdező rend- A webes felhasználó által indított lekérdezések támogatását végrehajtó rendszer
szer
Új termék

Az ERA szolgáltatás felületén rögzített, publikálandó termék, amely korábban még nem került beküldésre.

Termékkód

A termékkód a termék azonosításához és a lekérdező felületen megjeleníteni
kívánt termékhez kapcsolódó egyedi azonosító, amely végigkíséri és azonosítja a terméket. Első nyolc számjegye az intézmény törzsszáma, ezt követi a
terméktípus kódja, majd egy sorszám, amelynek a kezdő értéke 1.

Termék adatainak mó- Korábban jelentett adatok változtatása, termék forgalmazásának megszüntedosítása
tése, vagy visszaállítása.
Archív termék, archi- BSZV szolgáltatás esetén a forgalmazott/nem forgalmazott külön termékjelválás
lemző, az archivált termék itt azt jelenti, hogy nincs belőle élő állomány.

Intézményi Script

JSON

Az intézmények által kínált számlatermékek adatszolgáltatására vonatkozóan készített „program”, amely egy termékre vonatkozóan készül, javascript
nyelven.
Az scripthez szükséges input és output paramétereket tartalmazó állomány
formátuma
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2. Számlatermékek szolgáltatás az ERA-ban
2.1. A Számlatermékek szolgáltatás elérése az ERA-ban
A BSZV szolgáltatás eléréséhez az MNB Regisztrációs adatbázisába (RegDB) történő sikeres regisztráció, és annak MNB általi jóváhagyása szükséges. Az adatszolgáltatók számára a regisztrációt
az ERA keretrendszer biztosítja.
A BSZV szolgáltatáson keresztül történő adatbeküldés csak aláíró tanúsítvánnyal rendelkező felhasználók számára engedélyezett, elektronikus aláírást követően. Ennek megfelelően hitelesítés típusaként Tanúsítvány alapú, vagy Központi Azonosítási Ügynök típust szükséges választaniuk.
KAÜ-s/Ügyfélkapus felhasználói regisztrációval csak korlátozott funkciók érhetőek el (pl. csak karbantartó jogosultság igényelhető).
A regisztráció során a BSZV szolgáltatáshoz kapcsolódóan kétféle szolgáltatást is lehet regisztrálni,
amelyek a következők:
SZK: Számla termék karbantartó: A karbantartó jogú felhasználó előkészítheti beküldésre a
pénzügyi terméket az adatlapjának kitöltésével, ezt a szolgáltatás által biztosított ideiglenes tárhelyre
– konzisztencia ellenőrzés nélkül – mentheti. Az ideiglenes tárhelyen lévő adatlapokat később szerkesztheti, mentheti és beküldésre jelölheti.
SZKB: Számla termék karbantartó, beküldő: A beküldő jogú felhasználó előkészítheti, mentheti, továbbá be is küldheti a pénzügyi terméket az adatszolgáltatás teljesítéséhez. A szolgáltatáscsomagot igénybevevők száma menüpont csak ezen jogosultság birtokában érhető el.
Az adminisztrátor felhasználó regisztrációját az MNB hagyja jóvá, ezt követően az adatszolgáltató
intézmény további képviselőit az admin jogú felhasználónak kell jóváhagynia a RegDB-ben.
További részletes információ a regisztráció folyamatáról, valamint a regisztrációt követő aktivációról itt érhető el: https://era.mnb.hu/ERA.WEB/RegDb/Registration
A regisztrációt és aktivációt követően lehetővé válik az ERA-ba való belépés, és azon belül a BSZV
szolgáltatás elérése.
Az ERA rendszerbe a https://era.mnb.hu oldalon tanúsítványos felhasználóval a Belépés, ügyfélkapus felhasználóval pedig a Belépés az Ügyfélkapun menüpontot választva léphetünk be, a regisztrált felhasználóhoz tartozó felhasználónévvel és jelszóval, valamint a captcha mező helyes kitöltésével.

5/42

1. ábra Belépés az ERA rendszerbe

Amennyiben a regisztrált felhasználóhoz csupán egy adatszolgáltató intézményt regisztráltak, úgy
alapbeállításként megjelenik a regisztrált intézmény, és a hozzá tartozó szolgáltatások.
Amennyiben a regisztrált személy több intézményi regisztrációval rendelkezik, úgy belépést követően először ki kell választania a képviselt intézményt, majd az intézményhez tartozó szolgáltatások
közül a BSZV szolgáltatást. Ehhez a felületen először az Intézményválasztás lenyíló listából kell
kiválasztani az intézményt, majd a Kiválasztás gombra történő kattintás után megjelenő szolgáltatások közül a BSZV szolgáltatást.
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2. ábra Adatszolgáltató intézmény kiválasztása

3. ábra A Számlatermékek szolgáltatás kiválasztása

7/42

A BSZV szolgáltatás kiválasztását követően az alábbi menüpontok jelennek meg a bal oldali menüben.
• Bankszámlaválasztó: az intézmény BSZV termékeinek bejelentésére és adminisztrációjára
szolgáló menüpont.
• Szolgáltatáscsomagot igénybevevők száma: a menüpontban a szolgáltatáscsomagot igénybevevők száma jelenthető be.
• Akadályoztatás jelentés: szükség esetén az intézmények ebben a menüpontban nyújthatják
be Akadályoztatás jelentésüket.

4. ábra A Számlatermékek szolgáltatás menüpontjai
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3. Bankszámlaválasztó menüpont
A Bankszámlaválasztó menüpont felületén található a Terméklista, amely megjeleníti az intézményhez rögzített termékeket, illetve itt érhetőek el a termékek adminisztrációjához használható
alábbi funkciók:
•
•
•
•
•
•

új termék rögzítése,
termék módosítása,
termék beküldésre jelölése,
beküldésre jelölés visszavonása,
beküldés,
törlés.

A felsorolt funkciók egy részét egyszerre több termékre vonatkozóan is használhatjuk, ilyenek a
beküldésre jelölés, a beküldésre jelölés visszavonása, és a beküldés. Több termékre vonatkozó művelet esetén a termékek kijelölését követően ezek a műveletek a kijelölt termékeken egyidejűleg
kerülnek végrehajtásra.
A terméklistázó felületen megjelenik a belépett RegDB intézményi felhasználó BSZV jogosultsága:
beküldő vagy karbantartó jogosultság.
A felület lehetőséget biztosít a rendszer által automatikusan archivált termékek megtekintésére is,
ezt az Archivált termékek gomb segítségével kezdeményezhetjük.
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5. ábra A Bankszámlaválasztó menüpont felülete
3.1. Terméklista
A Terméklistában táblázatos formában érhető el az adott intézményhez kapcsolódó termékek listája. Kivételt képeznek ez alól az archivált termékek, melyeket az Archivált termékek gomb használatával érhetünk el.
A listában alapból minden termék utolsó módosított történeti sora jelenik meg, a lista termékkód
alapján van sorba rendezve, a legnagyobb sorszámú van a lista elején.

10/42

6. ábra Terméklista
A korábbi sorok a lista szűrésével vagy egy konkrét termék esetében a termék történetiségre kattintva tekinthetők meg. (Azaz pl. az összes publikált terméket a publikált jelölőre szűrve lehet kilistázni).
A terméklistázó oldalon az alábbi beépített szűrőkkel lehet a termékeket lekérdezni:
•
•
•
•
•
•

Összes termék megjelenítése
Publikált termékek
Hibás státuszú termékek
Visszavont státuszú termékek
Beküldésre jelölt termékek
Beküldött termékek
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7. ábra Beépített szűrők a termékek lekérdezéséhez
A terméklista oszlopai is szűrhetők, megkönnyítve a terméklistában történő keresést. A szűrést az
egyes oszlopok fejlécében megjelenő szűrő ikon segítségével kezdeményezhetjük, majd a megjelenő
ablakban beállíthatjuk a keresési feltételeket.

8. ábra keresési paraméterek beállítása a terméklistában
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A terméklistában a számlatermékek vonatkozásában a következő oszlopok jelennek meg:

1. Jelölő oszlop: a sor kiválasztására szolgáló checkbox
2. Termék státusza
3. Jelölő: értékei
o Publikált
o Visszavont
o Hibás
4. Utolsó módosítás dátuma
5. Utolsó módosító
6. Termékkód
7. Közzététel időpontja
8. Első hatálybalépés időpontja
9. Adott verzió hatálybalépés időpontja
10. Módosítás oka
11. Forgalmazott státusz
12. Minősített Fogyasztóbarát Folyószámla
13. Számla/számlacsomag neve
14. Érvényesség vége
15. Adatszolgáltatói verziókövetést támogató mező
A terméklista elemei sorba rendezhetőek az egyes oszlopok oszlopfejlécére történő kattintással. A
sorbarendezés tényét és irányát az oszlopfejlécben található nyíl ikon mutatja. A termékkód oszlop
alfanumerikus adatokat tartalmaz, ennek megfelelően a sorbarendezés a termékkód sorszám részét
veszi figyelembe (tehát a rendszer elsődlegesen a 13. helyiértéken szereplő érték, majd azon belül a
következő helyiértéken szereplő érték alapján rendezi sorba az elemeket).

9. ábra A terméklista sorbarendezése
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A lista elemei 10/20/50/100 termékenként lapozhatók (alapérték a 10 termék/lap). A lapozás értékeit
a táblázat alján lévő legördülő mezőben lehet beállítani:

10. ábra Az egy oldalon megjelenő elemek számának beállítása

A terméklista tartalmát az Export gombra kattintva excel fájl formájában exportálhatjuk.

11. ábra Terméklista exportálás indítása

A terméklistához tartozó funkciókat egyrészt a terméklista felett található funkciógombokkal, másrészt a Műveletválasztó gomb segítségével érhetjük el. Ezekről bővebben a Termék funkciók és termék státuszok fejezetben lesz szó.
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3.2. Termék funkciók és termék státuszok
A terméklistázó felületen indíthatjuk el a számlatermékekkel kapcsolatos műveleteket. Bizonyos
műveletekhez kapcsolódóan a terméklista felett jelennek meg funkciógombok, további funkciókat
az egyes terméksorokban található műveletválasztó gombbal érhetünk el.

12. ábra A terméklista felett elhelyezkedő funkciógombok

A terméklista felett megjelenő funkciógombok:
•
•
•
•
•
•

Export: a terméklista exportálását teszi lehetővé, használatához nem szükséges a termékek
kijelölése
Új termék: új termék felvitelére szolgáló funkció indítása
Beküldésre jelölés: egy vagy több termék beküldésre jelölésére használható, használatához
egy vagy több termék kijelölése szükséges
Beküldésre jelölés visszavonása: egy vagy több termék beküldésre jelölését lehet visszavonni, használatához egy vagy több termék kijelölése szükséges
Beküldés: egy vagy több beküldésre jelölt terméket lehet egyidejűleg beküldeni, használatához egy vagy több termék kijelölése szükséges
Archivált termékek: a rendszer által automatikusan archivált termékek listázására szolgáló
funkciógomb, használatához nem szükséges a termékek kijelölése

A termékek kijelölését a termékek sorában található checkbox bepipálásával tehetjük meg, egyszerre
több termék is kijelölhető. Amennyiben az összes terméket szeretnénk kijelölni, úgy az oszlopfejlécben található checkbox-ot kell bepipálnunk.

13. ábra Jelölő oszlop a termékek kijelölésére

A Műveletválasztó gombra történő kattintással megjeleníthetünk és kiválaszthatunk minden olyan
funkciót, amely az adott termékre értelmezhető. A Műveletválasztóban elérhető funkciók kiválasztása esetén nincs szükség a termék előzetes kijelölésére.
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14. ábra Műveletválasztó gomb a termékhez elérhető funkciókkal

Az elérhető funkciók teljes halmazát a következő táblázat foglalja össze, míg az egyes funkciók
működéséről szóló részletes leírás a következő fejezetekben található.
Funkció

Egy/több
termékre is?

Leírás

Módosítás

egy termékre

azoknál a termékeknél érhető el, amelyek nem Beküldésre jelölve státuszúak

Történetiség

egy termékre

bármely státuszú termék esetén elérhető

Beküldésre jelölés

több termékre

Mentett státuszú termékek kiválasztása esetén elérhető

Beküldésre jelölés
visszavonása

több termékre

Beküldésre jelölve státuszú termékek kiválasztása esetén elérhető

Beküldés

több termékre

Beküldésre jelölve státuszú termékek kiválasztása esetén elérhető

Törlés

egy termékre

Mentett vagy Ideiglenes státuszú termékek kiválasztása esetén elérhető

Az elvégzett műveletek eredményeképpen a termék az alábbi státuszokba kerülhet. Az egyes státuszok meghatározzák azt is, hogy az adott terméken milyen műveletek hajthatóak végre, erre utal a
táblázatban a kiindulási állapot, és végállapot.
Kiindulási
állapot

Végállapot

Esemény

Ideiglenes

A termék validáció nélkül sikeresen mentésre kerül

Mentett

A termék validációval sikeresen mentésre kerül

Ideiglenes

Szerkesztett

Az Ideiglenesen mentett terméknél rányom a módosít gombra

Szerkesztett

Ideiglenes

A termék validáció nélkül sikeresen mentésre kerül

Szerkesztett

Mentett

A termék validációval sikeresen mentésre kerül
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Mentett

Szerkesztett

Módosít gombra megnyomásának hatására

Mentett

Beküldésre jelölve

A beküldésre jelölés sikeresen mentésre kerül

Beküldésre jelölve

Mentett

A beküldésre jelölés sikeresen visszavonásra került

Beküldésre jelölve

Feldolgozás alatt

Beküldés gomb hatására, MNBSigner sikeres lefutása

Feldolgozás alatt

Beküldött

Az adatcsomag sikeresen feldolgozásra került az MNB által.

Beküldött

Szerkesztett

Módosít gomb megnyomásának hatására

Beküldött

Archivált

A 0 db szerződésszámmal bejelentett Nem forgalmazott termékeket a
rendszer automatikusan archiválja.

Feldolgozás alatt

Beküldésre jelölve

A feldolgozás alatt-ban ragadt termékek feloldása esetén.
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3.2.1. Új termék rögzítése

Új termék rögzítését az Új termék gomb megnyomásával kezdeményezhetjük. Az új termék rögzítés esetén az intézményi felhasználónak egy felugró ablakban meg kell adnia a létrehozandó új termék Első hatálybalépés időpontját. Az Első hatálybalépés időpontja dátum csak jövőbeli lehet, és a
megadást követően a későbbiekben már nem módosítható. A megadott dátum az űrlapon két mezőbe
is bekerül:
•
•

Első hatálybalépés időpontja – ebben a mezőben nem lesz módosítható a dátum
Adott verzió hatálybalépés időpontja – ebben a mezőben módosítható a dátum

A dátum megadását követően a Tovább gomb megnyomásának hatására megjelenik az Űrlapmegjelenítőben a BSZV űrlap, amelyen megadhatóak a termék adatok, elvégezhető a script feltöltés és
futtatás.

15. ábra Új termék rögzítésének indítása az Első hatálybalépés dátumának megadásával

Új termék létrehozásakor a rendszer egy termékkódot generál, amely a következő módon épül fel:
<intézményazonosító>_<termékazonosító>_<futó sorszám>
Magyarázat:
<intézményazonosító>: intézmény adószámának első 8 számjegye (törzsszám)
<termékazonosító>: a terméktípus betűkódja
<futó sorszám>: növekvő, nem ismétlődő sorszám
A termékkód végén lévő folyamatos sorszámozásba bekerülnek a nem mentett űrlapok is, ezért előfordulhat, hogy a mentett termékek sorszámozása nem lesz folytonos. A továbbiakban a termékkód
azonosítja a létrehozott terméket, és a megjelenő űrlapra is automatikusan felkerül.
Az űrlapon a Kötelező mező! felirattal ellátott mezők kitöltése kötelező. A Számla/Számlacsomag
neve mezőnek termékenként különbözőnek kell lennie, azaz egy intézménynek egyidejűleg
nem lehet két ugyanolyan (vagy csak szóközeiben eltérő) megnevezésű érvényes terméke.
Amennyiben egy intézmény már létező Számla/Számlacsomag értéket ad meg egy további termékénél, úgy a termék mentésénél hibaüzenetet kap, és a mentés nem történik meg. Ilyenkor
az intézménynek nincs lehetősége csak a terméknév módosítására, az űrlapot újra ki kell töltenie. Mivel a Számla/Számlacsomag neve mező kulcsjellemző, ezért értéke a későbbiekben
nem módosítható. Beküldött termék esetén a termék neve egyáltalán nem módosítható.
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Az űrlapon az Adott verzió hatálybalépésének dátuma jelenti a publikáció kért időpontját. Értéke
automatikusan töltődik az Első érvényesség időpontjával, de az űrlapon igény szerint módosítható.
Az itt megadott dátum alapján történik meg a termék publikációja.
Az űrlapon az Érvényesség vége mező inaktív, azaz nem tölthető.

16. ábra BSZV űrlap az Űrlapmegjelenítőben

Az Űrlap kitöltése során a számlatermékhez scriptet is szükséges feltölteni. A Script feltöltése gomb
hatására elindul a feltöltési folyamat, melynek első lépcsőjeként a jogi nyilatkozat elfogadását kell
megtennünk, az elfogadó checkbox bepipálásával.
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17. ábra Jogi nyilatkozat elfogadása

A jogi nyilatkozat elfogadását követően megjelenik az a felület, amelyen feltölthetjük a termékhez
tartozó scriptet, és teszt fájlt.
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18. ábra Script feltöltő felület
A Script feltöltés gomb segítségével kiválaszthatjuk a feltöltendő script fájlt, majd a Teszt fájl
feltöltés gombra kattintva megadhatjuk a teszteléshez szükséges állományt. A Tesztelés gomb
megnyomásával elvégezhetjük a feltöltött állományok tesztelését. A tesztelést követően visszaléphetünk a Script feltöltő felületre, vagy amennyiben a tesztelés eredménye megfelelő, úgy a megjelenő Mentés gomb segítségével menthetjük az állományokat.
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19. ábra Termékhez tartozó script tesztelése

A script feltöltés, a teszt fájl feltöltés, majd a tesztelés elvégzését követően a rendszer visszanavigál
az űrlapra. Az Űrlapmegjelenítőn a termékhez kapcsolódó feladatok elvégzését követően (adatok
megadása, script feltöltés, futtatás) a termék adatait a felhasználó a Mentés gombbal validálás nélkül, vagy a Validált mentés gombbal validálva is elmentheti. A validálás nélkül elmentett termékek
Ideiglenes státuszba, a validált mentéssel elmentett termékek Mentett státuszba kerülnek, és megjelennek a Terméklistában.
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20. ábra Kitöltött BSZV űrlap mentése

3.2.2. Módosítás

A terméklistázó felületen a Módosítás funkcióval lehet egy termék korábban megadott adatait és a
kapcsolódó scriptjét módosítani, illetve ugyanezen funkcióval lehet a termék adatait megtekinteni
is. A terméklistából indított módosítás funkcióval egy termék utolsó verzióját módosíthatjuk. A termékhez tartozó korábbi rekord módosítására is van lehetőség, ebben az esetben a módosítást a termék történetiségből kell indítanunk. Kivételt képeznek az archivált termékek, amelyeknek sem az
archivált, sem a korábbi történetiségi rekordjai nem módosíthatóak.
A módosítás funkció egyidejűleg csak egy kiválasztott termékre kezdeményezhető. Ehhez az adott
termék sorában elhelyezkedő Műveletválasztó gombra való kattintást követően a Módosítás funkciót kell választani.
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21. ábra Módosítás funkció kiválasztása
Egy termék módosítását az adott termék Történetiségéből is kezdeményezhetjük, itt ugyanúgy a
Műveletválasztó gomb segítségével megjeleníthető funkciók közül kell kiválasztanunk a Módosítást. A történetiségből indított módosítás funkció működése megegyezik a terméklistából indított
módosítás működésével.

22. ábra Módosítás indítása a Termék történetiség felületről
Ha a felhasználó olyan terméket szeretne módosítani, amiből van újabb módosított változat vagy
jövőbeli publikálandó, akkor arról a rendszer figyelmeztető üzenetben tájékoztatja. Amennyiben a
módosítási szándék megerősítésre kerül, a termék státusza Szerkesztett lesz és az Űrlapmegjelenítőben megjelenik a módosításra kijelölt termékhez kapcsolódó űrlap.
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23. ábra Módosításra megnyitott termék űrlapja
Az űrlapon a Kötelező mező! felirattal ellátott mezőket mindenképpen meg kell adni. Az Első hatálybalépés időpontja nem módosítható, viszont az Adott verzió hatálybalépés dátuma tetszés szerint
módosítható. Az Érvényesség vége módosításkor sem adható meg. Beküldött termék esetén a termék
neve egyáltalán nem módosítható.
Amennyiben a termékhez tartozó scriptet szeretnénk módosítani, úgy az űrlapon található Script
feltöltése gomb megnyomására megjelenik a script feltöltő felület, ahol a módosítást elvégezhetjük.
Amennyiben a termékhez tartozó scriptet szeretnénk lementeni, úgy az űrlapon található Script feltöltése gomb alatt, a script nevére kattintva JavaScript fájlként letölthető, kivéve Internet Explorerben megnyitott űrlap esetén, amelynél a letöltés nem támogatott.
Az Űrlapmegjelenítőn a termékhez kapcsolódó feladatok elvégzését követően (adatok megadása,
script feltöltés, futtatás) a termék adatait a felhasználó a Mentés gombbal validálás nélkül, vagy a
Validált mentés gombbal validálva is elmentheti. A validálás nélkül elmentett termékek Ideiglenes
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státuszba, a validált mentéssel elmentett termékek Mentett státuszba kerülnek, és megjelennek a
Terméklistában.

Amennyiben beküldésre került egy közzétett, de még nem hatályos hirdetményen alapuló adatszolgáltatás, és a hatályos (és publikált) adatszolgáltatásban módosítás, javítás szükséges, úgy az alábbi
módon végzendő el a módosítás, javítás beküldése:
1. Kérjük, hogy a vonatkozó termék módosítással kerüljön megnyitásra, majd a „Közzététel
időpontja” mező értéke a hatályos hirdetményhez kapcsolódó közzétételi dátummal és az
„Adott verzió hatálybalépés időpontja” mező értéke a tényleges hatálybalépési dátummal
vagy a beküldés dátumával kerüljön kitöltésre, és az a scriptváltozat kerüljön feltöltésre,
amely a hatályos javított díjakat, inputparaméter kezelést tartalmazza. Validált mentést követően, kérjük, hogy a fenti módon módosított termék kerüljön beküldésre.
2. Amennyiben a fenti pont szerinti beküldés megtörtént, és megérkeztek az intézmény részre
a beküldéssel kapcsolatos – visszaigazoló – e-mailek (és az ERA-BSZV felületén a „Termék
státusza” „Beküldött” állapotú), úgy kérjük, hogy a vonatkozó termék ismét kerüljön módosítással megnyitásra, majd a „Közzététel időpontja” mező értéke kerüljön feltöltésre a jövőben hatályba lépő hirdetmény közzétételi időpontjával és az „Adott verzió hatálybalépés időpontja” mező értéke pedig a hirdetmény szerinti hatálybalépési dátummal kerüljön kitöltésre,
és az a scriptváltozat kerüljön feltöltésre, amely az ezen időponttól hatályos díjakat, inputparaméter kezelést tartalmazza. Validált mentést követően, kérjük, hogy a fenti módon módosított termék kerüljön ismételten beküldésre. Amennyiben az intézménynek több jövőben
hatálybalépő hirdetménye is van, úgy az e pontban leírt folyamatot annyiszor kell megismételni, ahány jövőben hatálybalépő hirdetménye van az intézménynek. Továbbá kérjük, hogy
az adatszolgáltatások beküldési sorrendje kövesse a hirdetmények hatálybalépési sorrendjét,
azaz először a legkorábban hatálybalépő hirdetményre vonatkozó adatszolgáltatás kerüljön
beküldésre, míg legutoljára a legkésőbb hatálybalépő hirdetményre vonatkozó adatszolgáltatás.

3.2.3. Termék történetiség

A Történetiség funkciót választva megjeleníthető egy konkrét termék teljes történeti sora. A termékek az utolsó módosítás dátuma alapján vannak sorba rendezve, a lista elején van a legfrissebb. A
történetiséget a Műveletválasztó gomb kiválasztásával megjelenő legördülő menüből választhatjuk
ki.

26/42

24. ábra Történetiség megjelenítése

25. ábra Termék történetiség

A Történetiségből is elérhetőek bizonyos funkciók a Műveletválasztó gomb segítségével, amelyek
megjelenése az adott termék történetiségi sor státuszától függ.
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26. ábra Funkciók elérhetősége a termék történetiségből

Termék történetiségből az alábbi funkciók érhetőek el.
Funkció

Leírás

Módosítás

Amennyiben nem az időben legutolsó sort szeretnék módosítani vagy jövőben
publikálandót, akkor erről figyelmezteti a felhasználót az alkalmazás. Az alábbi
állapotban lévő sorokon nem lehet módosítást kezdeményezni:
•
•

Beküldésre jelölve
Feldolgozás alatt

Beküldésre jelölés

Egy termék egy darab Mentett státuszú történeti sorát lehet beküldésre jelölni.

Beküldésre jelölés visszavonása

Beküldésre jelölve státuszú történeti sort lehet visszavonni.

Beküldés

Egy termék egy darab Beküldésre jelölve státuszú történeti sorát lehet beküldeni.

Törlés

Mentett vagy Ideiglenes státuszú történeti sor kiválasztása esetén elérhető

3.2.4. Beküldésre jelölés

A termék beküldését megelőzően a terméket beküldésre kell jelölni. A Beküldésre jelölés funkció
csak Mentett státuszú termék esetében használható. A funkció kiválasztását követően, ha van olyan
termék, amely ezeknek a feltételeknek nem felel meg, arról a rendszer hibaüzenetben tájékoztatja a
felhasználót.
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A terméklistázó felületen nem csak egy terméket jelölhetünk beküldésre, hanem egyszerre akár többet is. A termékek sorában található jelölő négyzet segítségével kell kiválasztanunk a beküldésre
jelölendő terméke(ke)t, majd a Beküldésre jelölés gombra történő kattintást követően a termék(ek)
státusza Beküldésre jelölve státuszra változik.

27. ábra Csoportos beküldésre jelölés

Egyetlen terméket a Műveletválasztó gombbal indítva is jelölhetünk beküldésre, mind a Terméklista, mint a Történetiség felületéről.

28. ábra Beküldésre jelölés a Műveletválasztó segítségével

29/42

3.2.5. Beküldésre jelölés visszavonása

A terméklistázó felületen a jelölő négyzet segítségével egy vagy több Beküldésre jelölve állapotú
termék beküldésre jelölését lehet visszavonni. A Beküldésre jelölés visszavonása funkció választásával a termék Beküldésre jelölve státuszból Mentett állapotba kerül. A Beküldésre jelölés visszavonása funkció választását követően, ha van olyan kijelölt termék(ek), amelynek státusza nem Beküldésre jelölve, arról hibaüzenetben tájékoztatjuk a felhasználót.

29. ábra Beküldésre jelölés visszavonása csoportosan

Egyetlen Beküldésre jelölve státuszú termék beküldésre jelölésének visszavonása a Műveletválasztó gombbal indítva is történhet, mind a Terméklista, mint a Történetiség felületéről.

30. ábra Beküldésre jelölés visszavonása a Műveletválasztó segítségével

3.2.6. Beküldés

A Beküldés funkció karbantartó jogosultságú felhasználók számára nem elérhető.
A termék listázó felületen azokat a termékeket lehet beküldeni, amelyeknek a státusza Beküldésre
jelölve. A Beküldés gomb megnyomása esetén, ha van olyan kijelölt termék, amely a fenti feltételeknek nem felel meg, arról hibaüzenetben tájékoztatjuk a felhasználót.
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A Beküldés kezdeményezhető egy, vagy egyidejűleg több termékre is a termékek kijelölésével, majd
a Beküldés gombra történő kattintással. Csoportos beküldés esetén a termékek egy küldeményként
kerülnek beküldésre.

31. ábra Csoportos beküldés indítása
Egyetlen termék beküldése indítható a Műveletválasztó gomb segítségével is, mind a Terméklista,
mind a Történetiség felületéről.

32. ábra Beküldés indítása a Műveletválasztó segítségével
Az alkalmazás először a beküldési szándék megerősítését kéri egy felugró ablakban.

33. ábra Beküldési szándék megerősítése

A Beküldés funkció indítására meghívásra kerül az MNBSigner alkalmazás, amely lehetővé teszi a
termék elektronikus aláírását és beküldését. A megjelenő felületen az Aláírás gombbal kezdhetjük
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meg az aláírás folyamatát, majd megtekinthetjük az aláírandó állományt, kiválaszthatjuk az aláíró
tanúsítványt, majd végül jóvá kell hagyni a tanúsítvány privát kulcsához való hozzáférést.

34. ábra Aláírás kezdeményezése

35. ábra Aláírandó állományok jóváhagyása
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36. ábra Privát kulcshoz való hozzáférés jóváhagyása

37. ábra Beküldés indítása
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Sikeres aláírás és beküldés esetén a termék Feldolgozás alatt állapotba kerül, és a küldemény beküldésre kerül a Magyar Nemzeti Bank részére. A felületen megjelenik az érkeztetési szám és a Kszám.

38. ábra Sikeres beküldés
A Magyar Nemzeti Bank e-mailben értesíti a beküldő felhasználót a küldemény beérkezéséről, valamint a feldolgozást követően a feldolgozás eredményéről.
Amennyiben a termék valamely ok miatt Feldolgozás alatti státuszban ragad, úgy a rendszer visszaállítja a termék állapotát Beküldésre jelölve állapotba, és erről értesíti a beküldést indító RegDB-s
felhasználót.

3.2.7. Archivált termékek megtekintése

Az Archivált termékek gomb megnyomására az archív státuszú termékek listája kerül megjelenítésre. A megjelenő felület megegyezik a terméklistázó felülettel, azzal a különbséggel, hogy itt csak
azon termékek jelennek meg, melyek utolsó történeti sora Archivált állapotban van.
A termékek archiválását felületről nem lehet elvégezni, azt a rendszer automatikus archiváló folyamata végzi.
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39. ábra Archivált termékek megtekintésének kezdeményezése

Archivált termékek esetén csak az alábbi funkció érhető el a Műveletválasztóból:
•

Történetiség

40. ábra Archivált termékek listája

3.2.8. Termék utolsó módosítás visszavonása/törlése

A termék törlése csak Mentett, illetve Ideiglenes állapotban lévő termékek esetén használható.
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A funkció egyszerre egy termékre kezdeményezhető, a Műveletválasztó segítségével a Terméklistáról, vagy a Történetiségből indítva.

41. ábra Törlés funkció indítása a Műveletválasztó segítségével
Az utolsó módosítás visszavonása funkció indításakor figyelmeztető üzenet jelenik meg: „Biztosan
törölni szeretné az adott termék utolsó, még be nem küldött módosításait? A törlés művelet nem
visszavonható!” A módosítások visszavonása esetén az adott termék minden olyan történeti sora
eltűnik a történeti sorból, mely még nem került beküldésre, és így a termék történetiségben az utolsó
beküldött rekord kerül megjelenítésre. Amennyiben a terméknek még nem volt Beküldött verziója
a módosítások visszavonása előtt, akkor a teljes termék törlődik.

4. Szolgáltatáscsomagot igénybevevők
száma menüpont
A funkció segítségével a BSZV intézményi felhasználói beküldhetik a termékekből aktuálisan meglévő szerződések mennyiségét, forgalmazott és nem forgalmazott termékekre is. A jelentés egy adott
hónapra küldhető, akár visszamenőlegesen is. A funkció csak a beküldő jogosultsággal elérhető
(Számla termék karbantartó, beküldő), a karbantartó jogosultsággal bíró felhasználónak nem lesz
elérhető.
A menüpontot kiválasztva a felületen automatikusan megjelenik az időszak választó, amelyből kiválasztható az a hónap, amelyre a beküldést szeretné teljesíteni a felhasználó. Mindaddig, amíg az
intézménynek még egy publikált terméke sincsen, a legördülő üres, mivel a beküldött termékek is
akkor jelennek meg a listában, amikor már publikálásra kerültek. Amint az intézménynek már van
legalább egy publikált terméke, úgy az időszakválasztó már nem üresen jelenik meg, hanem alapból
az előző hónapon áll (de időben visszafelé bármely más időszak is választható, egészen a legrégebbi
termék érvényesség kezdetéig).
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Az időszakválasztó alatt egy listában megjelennek az adott intézmény azon termékei, amelyeknek
már legalább egy rekordja publikálásra került, az alábbi oszlopokkal:
•

Termékkód

•

Számla/számlacsomag neve

•

Forgalmazott/nem forgalmazott

•

Szerződések száma: beviteli mezőként, ide írható a termék darabszáma

A listában mind a Forgalmazott, mind a Nem forgalmazott termékek megjelennek, és mindkét típusra lehet 0 értéket is bejelenteni.
Azok a Forgalmazott termékek, amelyekre a felhasználó 0 értéket jelent be, a 0 érték bejelentését
követő hónapokban is láthatóak lesznek a listában.
Viszont azok a Nem forgalmazott termékek, amelyekre a felhasználó 0 értéket jelent be, automatikusan archiválódni fognak a feldolgozás során. Ezek az archivált termékek is szerepelnek a listában,
de csak az archiválásuk hónapjáig, azt követően már nem fognak látszani.

42. ábra Szolgáltatáscsomagot igénybevevők száma felület
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43. ábra Időszakválasztó és funkciógombok

A felületen az alábbi funkciókat éri el a felhasználó:
•

Beküldés: Adott hónapra szóló első bejelentés a szerződések darabszámának megadásával,
majd a Beküldés gomb megnyomásával kezdeményezhető. Az első bejelentés előtt a szerződések száma mezők üresek, a darabszámokat begépeléssel adhatjuk meg. A beküldés gomb
alapból nem elérhető (a felületen elszürkítve jelenik meg). Adott időszakra tett első bejelentéskor csak akkor érhető el, ha a felhasználó minden termékhez adott meg darabszámot. Időszak módosításakor akkor érhető el, ha minimum egy termék darabszámát módosította már
a felhasználó. A beküldés aláírásköteles, tehát a Beküldés gombra történő kattintást követően
megjelenik az aláíró alkalmazás, ahol a felhasználónak a termékbeküldésnél részletezett lépések segítségével kell elvégeznie az aláírást és a beküldést.

•

44. ábra Igénybevevők számának megadása és beküldése

38/42

•

Módosítás: Amennyiben egy beküldött adathalmazt javítani szeretne az intézmény, akkor a
Módosítás gombra kattintva teheti meg. Annál a hónapnál, amelyben már történt bejelentés,
a legutolsó bejelentésben beküldött számok láthatóak a mezőkben.

45. ábra Módosítás kezdeményezése a Módosítás gombbal

A módosításra kattintáskor egy megerősítő üzenetet kap a felhasználó: "Ezzel a funkcióval
a már beküldött adatokat tudja módosítani. Biztos szeretné? Igen/Nem". Az üzenet jóváhagyása esetén az adott időszak szerződések száma mezői írható válnak (a korábban jelentett
értékek benne maradnak a cellában).
Ez alól kivételt képeznek az adott hónapban archivált termékek, mert az azokra beküldött
számok utólagosan nem módosíthatók, az archiválás hónapjában ezek a sorok szürkítve jelennek meg a listában. Archivált termékeknél az archiválást megelőző hónapokra is lehet
még módosítani a bejelentett értékeket, de kizárólag 0-tól eltérő értékre.
Nem forgalmazott termékre jelentett szerződésszám módosítása esetén a módosítással érintett időszakra nem adható meg kisebb érték, mint a módosítással érintett időszakot követő
időszakra jelentett érték.
Amennyiben a felhasználó egy adatot módosít, akkor annak a sornak a háttérszíne megváltozik Módosítás esetén a Beküldés gomb akkor válik aktívvá, ha a felhasználó minimum 1
cellát módosított.
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46. ábra Szerződések számának módosítása és Beküldés kezdeményezése

A Beküldés gombra kattintva a felhasználó üzenet kap: "Biztos minden terméket lemódosított, amit szeretett volna? Igen/Nem". Jóváhagyást követően a javított adatok a normál adatokkal megegyező módon kerülnek beküldésre.
•

0 érték jelentés: Ha egy vagy több nem forgalmazott termékhez 0 érték kerül megadásra,
akkor a beküldés gomb megnyomásakor a felhasználó figyelmeztető üzenetet kap: " A 0
ügyfélszámmal beküldött, nem forgalmazott termékek az adatok beküldésével archiválódni
fognak, továbbiakban ezeket a jelentéseket nem lesz lehetőség módosítani. Biztos szeretné?„
Amennyiben a felhasználó ezt megerősíti – és az adatokat aláírást követően be is küldte akkor a rendszer elindítja az automatikus archiválás folyamatát: a terméknél kitöltődik az
érvényesség vége, publikációja megszűnik, és Archivált állapotba kerül. Az archivált termékek az archiválást követő hónaptól nem jelennek már meg a listában.

47. ábra Nem forgalmazott terméknél 0 érték megadása
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48. ábra Figyelmeztető üzenet 0 érték jelentése esetén

5. Akadályoztatás jelentés menüpont
Az intézmények az Akadályoztatás jelentés menüpontban, az Akadályoztatás jelentés űrlapot kitöltve jelezhetik, ha akadályoztatva vannak az adatszolgáltatás beküldésében. A menüpont kiválasztásakor automatikusan megjelenik az Akadályoztatás jelentés űrlap.

49. ábra Akadályoztatás jelentés menüpont felülete
A jelentéshez fájl melléklet is csatolható, amelyet szintén az űrlapon lehet csatolni. Az akadályoztatás jelentés aláírás nélkül küldhető be, a Beküldés gombra történő kattintással.
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50. ábra Akadályoztatás űrlap kitöltése és beküldése
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