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CitiDirect BE
SM  

– Átutalások  
   

 
Az Átutalások menü alatt elérhető funkciók  

 

 
 

A Fizetés sablonok használatával menüben az elmentett sablonok közül egy utalást rögzíthet az ott felvett 

partnereinek.  

A Gyors bevitel sablonokból menüben egyszerre több ott szereplő partnerének tud utalást rögzíteni. 

Az Új kimenő bevitele menüben sablonként még nem mentett partnerének tud utalást rögzíteni. 

A Benyújtandó/módosítandó menüben a berögzítés alatt álló utalásait látja, ill. a már berögzített utalásokat 

tudja javítani.  

A Jóváhagyandó menüben a már berögzített és jóváhagyásra váró utalásokat tudja kezelni (jóváhagyni, törölni 

vagy visszautasítani). 

Az Elengedés menüben a már berögzített és jóváhagyott utalásokat tudja kezelni (törölni, visszautasítani vagy 

elindítani). 

Az Összes átutalás megtekintése menüben minden rögzített átutalást meg tud keresni és ellenőrizni. 

 
FONTOS: A Partnertörzs azonos funkcionalitással új nevén Sablonként érhető el a felületen.  
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1. Átutalás rögzítése sablonok segítségével 

 Válassza ki az Átutalások menüből a Fizetés sablonok használatával lehetőséget.  

 

A megjelenő listában látja az összes elérhető partnerét, akiket sablonként korábban már elmentett.  

 Ha szűkíteni szeretné a listát, akkor válassza a Keresés megjelenítése funkciót. 

 A keresésnél megadhatja a Kedvezményezett nevét illetve a Sablon nevét is. 

     
 

 Ha megtalálta a kívánt sablont, jelölje be és kattintson az Átutalás kezdeményezése 

gombra. Egyszerre több sablont is kijelölhet.  
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 A sablon kitöltése során ügyeljen arra, hogy A fizetés összegét adja meg.  

 A Terhelés értéknapját válassza ki, és töltse ki a Közlemény mezőt.   

 

 

 A kitöltést követően a “Benyújtás” gombra kattintva rögzítheti az átutalását. 

 

A benyújtást követően megerősítő üzenetet kap annak megtörténtéről. 

 
Az alábbi egy megerősítő üzenet minta: 
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2. Átutalás rögzítése új partnernek  

2.1 Belföldi átutalás manuális rögzítése 

 Válassza ki a legördülő menü segítéségével a Terhelési számlát, majd válassza ki a Fizetési 

módot és a Fizetés típusát.  

 Adja meg a Fizetés összegét. 

 

 A fenti mezők kitöltése után kattintson a Tovább gombra a Közlemény és 

Kedvezményezett részletezésének (Kedvezményezett neve, számlaszáma…) megadásához. 

 

* Tranzakció hivatkozási száma: A mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Ez egy belső hivatkozási 

szám, amely a partner kivonatán nem jelenik meg. 
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* Terhelés értéknapja: Alapértelmezésben ez a rögzítés dátuma, de Önnek lehetősége van jövő 

idejű megbízás rögzítésére is. Az előre dátumozás során maximum 10 munkanap adható meg. Igény 

esetén módosítható 10 napról például 30, 60 vagy 90 napra. 

Közlemény: Kitöltése nem kötelező. Ez a „Megjegyzés”rovat, amely legfeljebb 140 karakter 

hosszúságú lehet (4x35 karakter). 

* Terhelendő számlaszám (IBAN): A rendszer automatikusan kitölti. A saját, azaz terhelendő 

számlaszám IBAN-formátumban jelenik meg a benyújtást követően. 

* Kedvezményezett neve: Kitöltése kötelező. 

* Pénzforgalmi jelzőszám: A kedvezményezett számlaszámának első nyolc számjegye. 

* Kedvezményezett számlaszáma: A kedvezményezett számlaszámának utolsó nyolc vagy tizenhat 

számjegye. 24 karakter hosszú számlaszám esetén kötőjel illetve szóköz nélkül, egybeírva kell 

megadni. 

Partnerek közötti egyedi azonosító: Az átutaló által megadott legfeljebb 35 karakteres azonosító, 

amely a partner számlakivonatán is megjelenik. A kitöltése nem kötelező, mivel ha üresen hagyjuk, 

akkor automatikusan a „NOTPROVIDED” érték jelenik meg. 

Kedvezményezett bank neve: Kitöltése kötelező. A  gombra kattintva a rendszer a 

Pénzforgalmi jelzőszámnál megadott banki kód alapján tölti ki a mezőt. 

 

 
 

Kedvezményezett számlaszáma (IBAN): Használata nem kötelező, azonban ha kitöltjük, akkor a 

rendszer ellenőrizni fogja, hogy a számlaszám megfelel-e az IBAN képzési szabályoknak, illetve azt, 

hogy a megadott kedvezményezetti számlaszámnak megfelel-e. A mezőben megadott IBAN-szám 

maximum 28 karakter hosszú lehet. 

Egyéb információk a megbízóról: Nem kötelező kitölteni. A megbízóra vonatkozó egyéb adatok 

kerülnek ide, amelyek biztosítják a más nevében, illetve a más javára történő átutalások 

kezdeményezését, fogadását is.  

Egyéb információk a kedvezményezettről: Kitöltése nem kötelező. A kedvezményezettre 

vonatkozó egyéb adatok kerülnek ide, amelyek biztosítják a más nevében, illetve a más javára 

történő átutalások kezdeményezését, fogadását is. 

 

FONTOS! Kérjük, ezt az átutalási módot használja pl. a bankon belüli HUF devizanemben történő 

átvezetéshez, adóutaláshoz, szállítói kifizetésekhez stb. 

 A kitöltést követően a “Benyújtás” gombra kattintva rögzítheti az utalását. 

 A benyújtás követően megerősítő üzenetet kap annak megtörténtéről. 
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2.1 Nemzetközi átutalás manuális rögzítése 

 Válassza ki a legördülő menü segítéségével a Terhelési számlát. 

 Válassza ki a Fizetés devizanemét. A  gombra kattintva a listából választhat. 

 Válassza ki a Fizetési módot és a Fizetés típusát.  

 Adja meg a Fizetés összegét. 

 

 A fenti mezők kitöltését követően, kattintson a Tovább gombra a Közlemény és 

Kedvezményezett részletezésének (Kedvezményezett neve, számlaszáma…) megadásához. 

 

* Tranzakció hivatkozási száma: Ezt a mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Ez egy belső 

hivatkozási szám, amely a partner kivonatán nem jelenik meg. 
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* Terhelés értéknapja: Alapértelmezésben ez a rögzítés dátuma, de Önnek lehetősége van jövő 

idejű megbízás rögzítésére is. Az előre dátumozás során maximum 10 munkanap adható meg. Igény 

esetén módosítható 10 napról például 30, 60 vagy 90 napra. 

Közlemény: Kitöltése nem kötelező. Ez a „Megjegyzés” rovat, amely legfeljebb 140 karakter 

hosszúságú lehet (4x35 karakter). 

* Költségek jelölése: Az EGT-tagállamba irányuló és/vagy EGT-tagállam devizanemében 

meghatározott átutalási megbízásban kizárólag a „Megosztott”költségviselés alkalmazható. 

A költségekkel terhelendő számla: A rendszer automatikusan a „Terhelési számlát”adja meg. 

Amennyiben másik számlájára szeretné a költségeket terhelni, akkor a megadott számlaszám 

kitörlését követően válassza ki, Ön melyik számlaszámra kívánja terhelni a költségeket. Törölni úgy 

tud, ha az egér jobb gombjával a  könyvtárlistára klikkel, majd a törlésfunkciót választja. Ezt 

követően a könyvtárlista-gomb segítségével másik számlaszámot jelölhet meg. 

Egyéb Utasítások: Ez a mező alkalmas arra, hogy a felhasználó egyéb utasításokat adjon a Bank 

részére. A mező üresen is hagyható vagy az átutalás megadott devizanemétől eltérő devizanemben 

történő teljesítésre, vagy meghatározott ellenérték feltüntetésére vonatkozó utasítás írható ide: pl.: 

TELJESITES EUR-BAN* (*Bank által jegyzett devizanemek használhatók). Minden más kódszó vagy 

szöveg beírása esetén manuális beavatkozás szükséges, amely után a Bank az ügyfélre érvényes 

Kondíciós listában meghatározott összegű, pótlólagos díjat számítja fel. Kérjük, ne használja pl. a 

GIRO számlaszám, T+1 teljesítéssel, mai teljesítéssel, VIBER, SEPA kódszavakat.  

Sürgősségi devizaátutalás: Ennek a mezőnek a kiválasztásával kérhető a kimenő devizaátutalás 

sürgősséggel történő feldolgozása és az átutalás aznapi értéknappal történő indítása. Sürgősségi 

devizaátutalásra az alábbi devizanemű fizetés esetén adható megbízás: euro (EUR), USA dollár 

(USD), angol font (GBP), kanadai dollár (CAD), román lej (RON), török líra (TRY). A többi devizanem 

esetében a mező nem választható ki (inaktív). 

* Kedvezményezett neve/címe: A mező kitöltése kötelező.  

Kedvezményezett bank irányítási módszere: Ebben a mezőben választhatja ki például az 

elektronikus feldolgozás biztosításához a SWIFT irányítási módszert. 

Kedvezményezett bank irányítási módszere: Ebben a mezőben adhatja meg az irányítási 

módszerhez tartozó kódot. A megadott kódot a  könyvtárlista gomb segítségével ellenőrizheti 

le.  

* Kedvezményezett számlaszáma: Amennyiben a mezőben IBAN-számlaszámot ad meg, úgy annak 

meg kell felelnie a szabványnak, és legfeljebb 34 karakter hosszú lehet.  

 

 A kitöltést követően a “Benyújtás” gombra kattintva rögzítheti az utalását. 

 A benyújtást követően megerősítő üzenetet kap annak megtörténtéről. 
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3. Átutalás mentése sablonként 

 

 Sablont rögzíteni az átutalás bevitelét követően van lehetősége a Mentés sablonkét mező 

megjelölésével.  

* Sablon neve: Ebben a mezőben adhatja meg, hogy milyen néven szeretné menteni a sablont. 

Célszerű a partnere rövid nevét beírni. 

Sablon csoport: Alapértelmezésben a Default csoport jelenik meg. Amennyiben korábban már 

létrehozott csoportokat, itt ki tudja választani a megfelelőt.  

Sablon típusa: Javasoljuk a Teljes – korlátozottan módosítható kiválasztását.  

 

 A kitöltést követően a “Benyújtás” gombra kattintva rögzítheti az átutalását. 

 
 

4. Átutalás keresése, javítása és törlése 

Egy korábban rögzített átutalás kereséséhez az Átutalások menü alatt kattintson az Összes átutalás 

megtekintése vagy a Benyújtandó/Módosítandó gombra. 

A Összes átutalás megtekintése oldalon mindig az aznap és az előző napon rögzített átutalások 

jelennek meg. Korábban rögzített tranzakció kereséséhez válasza ki Az alkalmazott keresési 

feltételek megjelenítését.  

 

 
 

 Amennyiben módosítani kívánja a keresési feltételeket nyomja meg a keresőablakban a 

Vissza a kereséshez gombot.  
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4.1 Keresési feltételek megadása 

 

 A feltételek (Kedvezményezett neve vagy összeg, vagy időszak…) megadása után válassza a 

Keresést. 

 

 
 

A keresési feltételek alapján megtalált tétel(ek) listája az Összes átutalás megtekintése oldalon 

jelenik meg.  

 Kattintson a tétel hivatkozási számára, vagy a sor elején jelölje ki a négyzetet. 

 Ezt követően a Részletek megtekintése gombra kattintva tudja megtekinteni az átutalás 

részleteit. 

 

 
 

Amennyiben a korábban rögzített átutalások javítása vagy módosítása szükséges, akkor a fent leírtak 

alapján a Benyújtandó/Módosítandó oldalon is van lehetőség a tételek keresésére. A rögzítési 

jogosultsággal rendelkező felhasználók a korábban benyújtott tranzakciókat visszakereshetik, 

módosíthatják vagy törölhetik, de kizárólag a tétel beküldését megelőzően. 

 Módosításhoz a kiválasztott átutalásra kattintson duplán, módosítsa az adatokat, majd 

nyomja meg a Benyújtás gombot.  

 Az átutalás törléséhez jelölje ki a tételt a listában és nyomja meg a Törlés gombot. 

 

FONTOS: A CB Elfogadva, Feldolgozva státuszú tranzakciók nem módosíthatók és nem törölhetők! 

 

A szükséges adatok módosítása után a Benyújtás gombra kattintva az új tétel elküldhető további 

feldolgozásra. 
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5. Átutalás elengedése 

Az átutalás bevitelét követően a tételek Bankba történő küldéséhez (amennyiben a folyamat 

megköveteli az elengedést) a tételt egy elengedésre jogosult személynek el is kell engednie.  

 Az Átutalások menü alatt az Elengedés képernyőn jelölje ki a tételt, és kattintson az 

Elengedve gombra. 

 

6. Átutalás jóváhagyása 

Az átutalás bevitelét követően (amennyiben a folyamat megköveteli a jóváhagyást) egy 

jóváhagyásra jogosult személynek a tételt jóvá is kell hagynia.  

 Az Átutalások menü alatt a Jóváhagyandó képernyőn jelölje ki a tételt, majd kattintson a 

Jóváhagyás gombra. 

 

Egyszerre több tétel is kijelölhető a sorok elején lévő jelölő négyzetek megjelölésével.  

 Kattintson a tétel hivatkozási számára, vagy a sor elején jelölje ki a négyzetet. 

 Ezt követően a Részletek megtekintése gombra kattintva tudja megtekinteni az átutalás 

részleteit. 
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7. Partner rögzítése sablonként 

7.1 Új partner rögzítése sablonként 

 Válassza ki az Átutalások / Sablon készítése menüből az Új kimenő létrehozása 

lehetőséget.  

 

 Töltsük ki a Sablon részletek-et: 

 

 
 

* Sablon neve: Ebben a mezőben adhatja meg, hogy milyen néven szeretné menteni a sablont. 

Célszerű a partnere rövid nevét beírni. 

Sablon csoport: Alapértelmezésben a Default csoport jelenik meg. Amennyiben korábban már 

létrehozott csoportokat, itt ki tudja választani a megfelelőt.  

Sablon típusa: Javasoljuk a Teljes – korlátozottan módosítható kiválasztását.  
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 Töltsük ki a Sablon átutalási mód-ot: 

 
 Válassza ki a legördülő menü segítéségével a Terhelési számlát. 

 Válassza ki a Fizetés devizanemét. A  gombra kattintva a listából választhat. 

 Válassza ki a Fizetési módot és a Fizetés típusát.  

 A kitöltést követően a “Tovább” gombra kattintva jeleníthetőek meg a kedvezményezett 

részletei. 

 

 Töltsük ki a Közleményt és a Kedvezményezett részletezése-t: 

 

Közlemény: Kitöltése nem kötelező. Ez a „Megjegyzés”rovat, amely legfeljebb 140 karakter 

hosszúságú lehet (4x35 karakter). 

* Terhelendő számlaszám (IBAN): A rendszer automatikusan kitölti. A saját, azaz terhelendő 

számlaszám IBAN-formátumban jelenik meg a benyújtást követően. 

* Kedvezményezett neve: Kitöltése kötelező. 

* Pénzforgalmi jelzőszám: A kedvezményezett számlaszámának első nyolc számjegye. 
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* Kedvezményezett számlaszáma: A kedvezményezett számlaszámának utolsó nyolc vagy tizenhat 

számjegye. 24 karakter hosszú számlaszám esetén kötőjel illetve szóköz nélkül, egybeírva kell 

megadni. 

Partnerek közötti egyedi azonosító: Az átutaló által megadott legfeljebb 35 karakteres azonosító, 

amely a partner számlakivonatán is megjelenik. A kitöltése nem kötelező, mivel ha üresen hagyjuk, 

akkor automatikusan a „NOTPROVIDED” érték jelenik meg. 

Kedvezményezett bank neve: Kitöltése kötelező. A  gombra kattintva a rendszer a 

Pénzforgalmi jelzőszámnál megadott banki kód alapján tölti ki a mezőt. 

 
Kedvezményezett számlaszáma (IBAN): Használata nem kötelező, azonban ha kitöltjük, akkor a 

rendszer ellenőrizni fogja, hogy a számlaszám megfelel-e az IBAN képzési szabályoknak, illetve azt, 

hogy a megadott kedvezményezetti számlaszámnak megfelel-e. A mezőben megadott IBAN-szám 

maximum 28 karakter hosszú lehet. 

Egyéb információk a megbízóról: Nem kötelező kitölteni. A megbízóra vonatkozó egyéb adatok 

kerülnek ide, amelyek biztosítják a más nevében, illetve a más javára történő átutalások 

kezdeményezését, fogadását is.  

Egyéb információk a kedvezményezettről: Kitöltése nem kötelező. A kedvezményezettre 

vonatkozó egyéb adatok kerülnek ide, amelyek biztosítják a más nevében, illetve a más javára 

történő átutalások kezdeményezését, fogadását is. 

 

 A kitöltést követően a “Benyújtás” gombra kattintva rögzítheti az partnert a sablonokhoz. 
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7.2 Átutalás keresése, javítása és törlése 

Egy korábban rögzített sablon kereséséhez az Átutalások menü alatt kattintson az Sablonok 

Kezelése és Benyújtandó/Módosítandó gombra. 

 

A Sablon könyvtár/Sablon művelet függőben oldalon megjelenik az aktuális sablon könyvtár. A 

sablonok kereséséhez válasza ki Az alkalmazott keresési feltételek megjelenítését.  

 

 A Kedvezményezett neve vagy Sablon neve megadása után válassza a Keresést. 
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 Módosításhoz a kiválasztott Sablon nevére kattintson, vagy jelölje meg és nyomja meg a 

Részletek megtekintése gombot. 

 Módosítsa az adatokat, majd nyomja meg a Benyújtás gombot.  

 Vagy a sablon törléséhez nyomja meg a Törlés gombot. 

 

 

Bízunk benne, hogy a CitiDirect BESM oldal és a részben megújult CitiDirect Online Banking 

rendszer nyújtotta előnyöknek köszönhetően még könnyebben használja majd 

szolgáltatásainkat. A rendszert érintő újításokat, változásokat illetően kérjük, kísérje 

figyelemmel a CitiDirect Közérdekű üzeneteket, illetve a weboldalunkon megjelenő 

információkat. 
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Kérjük, bővebb tájékoztatásért hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a +36 40 200 400 

telefonszámon, Ügyfélszolgálati kapcsolattartóját vagy az EB HelpDesk vonalát a  

+36 1 374 5518 telefonszámon. 

 


