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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

A VIBER-ben használatos üzenetek leírása 

  

  

 Üzleti feltételek a  Magyar Nemzeti Bank által vezetett 

bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi 

elszámolásokra vonatkozóan 

 

 Mellékletei 

  

 Elérhető az MNB honlapján: 

     http://www.mnb.hu/ 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

VIBER (CAS) 

   

  

 A VIBER a belföldi nagy értékű forint fizetési megbízások 

teljesítésére szolgáló bruttó elven alapuló valós idejű 

elszámolási rendszer. 

 

 

 A CAS (Central Accounting System) a VIBER központi 

számlavezető rendszere. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

 Fizetési megbízások küldése és fogadása 

 

  

 SWIFT FIN Y-copy 

 - kommunikációs rendszer az együttműködő felek között, 

a tagok fizetési megbízásainak lebonyolítása céljából 

  

 Egyedi BIC kód. 

  

 103-as mező  (FIN Service Code)  „HUF” kód. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

Az MNB BIC kódjai 

 

 

 - MANEHUHH 

  

 - MANEHU2A 

  

 - MANEHUHB 

 

 - MANEHU2B 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

VIBER üzenetek 

  

 Bank-to-bank átutalások: MT202, MT202COV 

 Ügyféltételek: MT102, MT103, MT103+ 

 DVP és IG2 tételek pénzoldali elszámolása: 

 MT298/SMT100 

 Értesítési üzenetek: MT298/SMT700, 701… 

 CAS jegybanki munkaállomás számlaátvezetései: 

     terhelési és jóváírási értesítés: MT900, MT910 

 parancsok, lekérdezések: MT920, MT941, MT942  

 Napvégi kivonat: MT950 

 

8 



9 

Tagok által benyújtott megbízások folyamata 

Y-COPY 

Küldő Fogadó 

MT202/MT103 (1) 

MNB-CAS 

 MT096 (2)  MT097 (3)  

MT202/MT103 (4) 

S.W.I.F.T. FIN 

MT012 (4)  

 

 



A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

 

 

 

 A SWIFT Y-COPY szolgáltatás full copy mód 

 

 - 2011. november 19-től 

 

 - a fizetési megbízás teljes adattartalmát tartalmazza 

 

  

10 



A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

Tétel visszautalása MT202 (Return) 

 

  

 Az MNB által visszaindított tétel:   

  

 :32A: összeg  

 :72: Küldő-fogadó információ 

 első sor: /X/az eredeti tétel TRN-je  

 második sor: //A HUSTHUH0 BICRE KERJUK 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

Tétel visszautalása MT103 (Return) 

 

 Az MNB által visszaindított tétel:   

  

 :32A: összeg  

 :59: kedvezményezett ügyfél = az eredeti üzenet 

megbízója  

 :70:közlemény 

 :72: Küldő-fogadó információ 

 első sor: /RETN/59 

 második sor: /MS01/+(szöveg) 

 harmadik sor:/MREF/az eredeti tétel TRN-je  

12 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

A VIBER Monitor funkciói 
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 - A tagok likviditási pozíciójának monitorozása 

 

 - A tagok sorban álló debit és credit tételei 

  

 - Parancsok a sorban álló tételek módosítására (törlés, 

prioritás változtatás) 

  

  

  

  

 

 

 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

Megbízás törlés 
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 Message Type 298 

 Sub-Message Type 200 

 

 Receiver MANEHU2A 

  

 - Ha sikeres a törlés  MT019 üzenet 

 - A törlési kérelem visszautasításakor  MT298/SMT250 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

Prioritás változtatás 
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 Message Type 298 

 Sub-Message Type 202 

  

 Receiver MANEHU2A 

  

 Business Priority :113:0022 

  

 - Ha a prioritás változtatás sikeres a tag nem kap     

értesítést 

 - MT298/SMT252 

 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

MT298/SMT700  

Állapotváltozási értesítés 
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 Sender:MANEHU2A 

 

 A CAS indítja a résztvevőnek: 

 - a CAS elszámolási állapotában változás történik 

(SUSPEND CAS) 

 - a terhelendő számla felfüggesztésre került (ACCOUNT) 

 - a terhelendő résztvevőt kizárták (ORG) 

 - a terhelendő résztvevőt felfüggesztették (ORG) 

 - a terhelendő résztvevő sorának állapotában változás 

történt {sor keletkezett, felbomlott a sor (QUEUE)} 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

SMT8xx Osztály VIBER résztvevők lekérdezései 
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 Receiver/Sender: MANEHU2A 

  

 MT298/SMT800 Megbízás lekérdezése (Debit, Credit)  

MT298/SMT850 

  

 MT298/SMT801 Általános állapot lekérdezés (CAS, sor, 

egyenkénti megbízás, számla állapot, egyenleg, 

napközbeni hitelkeret)  MT298/SMT851 

 

 MT298/SMT804 Megbízások lekérdezése állapot szerint 

(beküldött, de még el nem számolt tételek állapota)  

MT298/SMT854 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

A fizetési megbízás állapota 
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 - Pending  

 

 - Ready  

 

 - Warehoused (7 naptári nap) 

 

 . Rejected 

  

 - Cancelled 

  

 - Settled  



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

MT920 Kiegyenlített megbízásokról információ 

kérés 

21 

   

  

 Receiver: MANEHU2A 

  

 A résztvevő MT920-as üzenettel kérhet: 

 - MT941-es egyenlegértesítőt 

 - MT942-es közbeeső kivonatot 

  

  



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

MT941 Egyenlegértesítő 
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 Sender: MANEHU2A 

 

 MT941-es üzenet:  

 az üzenet küldési időpontját megelőzően a lekérdező 

résztvevő számláján kiegyenlített (megterhelt/jóváírt) 

megbízásokat tartalmazza 

  

 A törölt, visszautasított üzenetekről nem ad információt 

  

 

  

  

  



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

MT942 Közbeeső kivonat 
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 Sender: MANEHU2A 

  

 MT942-es üzenet: 

 az adott elszámolási napon előzőleg küldött MT942 

üzenet időpontjától eltelt időben kiegyenlített 

megbízásokat tartalmazza 

 

  

  



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

MT581 Napközbeni hitelkeret változást 

tartalmazó üzenet 

28 

  

  

 A VIBER tag MT581 üzenettel értesül: 

 - MNB fedezet változtatási kérelem esetén 

 

 - napvégi és a rendkívüli átértékeléskor (ez utóbbi esetben, 

ha változott az ügyfél napközbeni hitelkerete) 

 

 - O/N fedezett hitelfolyósítás és törlesztés esetén 

  

 Sender: MANEHUHB 
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Hitelkeret változtatási kérelmek 

KELER 

3. MT298 SMT600 Értesítés 

elfogadásról, elutasításról 

MNB 

S.W.I.F.T. FIN 

VIBER tag 

1. Értékpapír 

zárolás/feloldás 

2. MT298 SMT600 Hitelkeret emelés/csökkentés 

4. MT 581 Értesítés 

emelésről, csökkentésről 



A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

Duplikáció  

36 

  

 A CAS a duplikált küldés elkerülése érdekében vizsgálja: 

  

 - a benyújtót 

 - a TRN-t 

 - az értéknapot 

 - a tétel típusát (MT202…) 

 

 VIBER visszautasítás (rejected) 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

PVP elvű ügyfél/bankközi fizetési megbízások 

37 

 2011.december 12. 

 A PVP (fizetés fizetés ellenében) típusú fizetési 

megbízások együttesen teljesülnek:  

 - a nettó fizetési igényére szükséges fedezet 

rendelkezésre áll, 

 - mind a két üzenet beérkezett a rendszerbe, 

 - mindkettő üzenet 72-es mezője tartalmazza a /PVP/ 

kódszót, 

 - a két fizetési művelet ugyanazon két VIBER  tag között 

ellentétes irányban történik, 

 - ugyanaz az azonosítószámuk a 21-es mezőben, 

 - azonos az értéknapjuk, 

 

  

  

  



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

O/N Hitelautomatizmus 

39 

 Hitel 2011. december 12-től igényelhető MT298/SMT500 

 

 Receiver: MANEHUHBXXX  SWIFT MT581 

  

 Elégtelen értékpapír fedezet, nem szabványszerű kitöltés 

illetve a meghatározott időszakon kívül beérkező 

hitelkérelem esetén a kérelem visszautasításra kerül  

MT298/SMT500 (közleményben a visszautasítás okának 

feltüntetésével). 

 

 A 79-es mező első sorában az /ONHITEL/ kódszót kell 

szerepeltetni. 

 



The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 

42 
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IG2 fedezet gyűjtés (IG2CCOLL) üzenetforgalma 

(van fedezet) 

GIRO 
Terhelendő 

fél 

MT298/SMT100  (1) 

MNB-CAS 

elszámolás 

 MT900  (2) 
S.W.I.F.T. FIN 
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IG2 fedezet gyűjtés (IG2CCOLL) üzenetforgalma 

(nincs fedezet, majd törlés) 

GIRO 
Terhelendő 

fél 

MT298/SMT100  (1) 

MNB-CAS 

elszámolás 

 SMT700 (QUEUE)  (2) 
S.W.I.F.T. FIN 

  

MT298/SMT200 

(3) 

SMT701  (4) 

SMT700  (5) (QUEUE CLEAR) 
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IG2 záró egyenleg (IG2FUNDT) üzenetforgalma 

GIRO 
Jóváírandó 

fél 

MT298/SMT100  (1) 

MNB-CAS 

elszámolás 

 MT910  (2) 
S.W.I.F.T. FIN 



A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

O/N Betételhelyezés 

  

 - MT298/SMT550  MT298/SMT550 

 

 - egy banki munkanapra előre értéknapozottan 

 

 - MANEHUHBXXX  

 

 - VIBER üzemidőben a számla terheléséről  MT900 

MANEHU2AXXX 

 

 - VIBER üzemidő után a MANEHUHBXXX   MT900 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

  

48 



A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 
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The primary objective of the MNB shall be to achieve and maintain price stability. 
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Köszönöm a figyelmet! 


