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1 Összefoglaló 

A Pft-t módosító 2013. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2014. február 1-től havonta két alkalommal, 
összesen 150 000 Ft összegig díj/költségmentesen vehető fel készpénz egy, a magánszemély által 
megjelölt bankszámláról. Arról, hogy mely bankszámláról kívánja igénybe venni a fogyasztó a 
kedvezményt, a számlavezető bankjánál kell nyilatkoznia. Az új rendelkezést a pénzforgalmi 
szolgáltatást nyújtó intézményeknek kell alkalmazniuk. 

A készpénzfelvételi nyilatkozatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerhez hasonlóan a Díjmentes 

készpénz felvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY) 
rendszert is a BISZ Hitelinfomációs Zrt üzemelteti. A rendszer a KHR-hez hasonlóan automata és 
webes felületen történő adatközlést tesz lehetővé. Az automata adatközlés GIROHálón keresztül 
küldött és fogadott, GIROLock tanúsítvánnyal titkosított XML fájlokkal valósul meg. 

 

Az alábbiakban részletezett Binarit.KPKNY alkalmazás célja a BISZ Zrt által üzemeltetett KPKNY 
rendszer számára történő adatszolgáltatás és az onnan történő lekérdezések technikai támogatása, 
adminisztrációja. 

 

Az alkalmazás az alábbi üzleti funkciókat támogatja: 

•  Saját ügyfelek készpénz nyilatkozatainak karbantartása (interfészen és korlátozott 
funkcionalitással felületen keresztül) 

•  BISZ Értesítés tranzakciók kezelése (Érvényes nyilatkozattal rendelkező ügyfélre vonatkozó 
készpénz nyilatkozat változások lekérdezése és módosítás a lekérdezés alapján) 

•  Készpénz nyilatkozat riport kezelése 

•  Saját készpénz nyilatkozatjelentés kezelése 

•  Saját ügyfél készpénz nyilatkozatainak ősfeltöltése 
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2 Üzleti funkciók 

A Binarit.KPKNY alkalmazás felépítését az alábbi ábra szemlélteti 

 

 

2.1 Saját nyilatkozat karbantartás 

2.1.1 Karbantartás interfészen keresztül 

Az alkalmazás a saját ügyfél nyilatkozatok karbantartását interfész segítségével végzi. Az interfész az 
alábbi funkciókat támogatja: 

•  új nyilatkozat felvitele 

•  nyilatkozat módosítása vagy korrekciója 

•  nyilatkozat visszavonása 

•  nyilatkozat nyomtalan törlése 

 

2.1.2 Karbantartás felületről 

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a saját adatok felületen keresztül történő karbantartására, mely 
back-up funkcionalitásként működik a karbantartást alapvetően végző háttérrendszer kiesése esetén. 
Az alábbi funkciók érhetőek el: 

•  Módosítás (és korrekció) 

•  Nyomtalan törlés 

•  Visszavonás 

A funkciók mindegyike négy-szem-elv alapján történik. 
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2.1.3 BISZ értesítés kezelése 

Az alkalmazás kezeli a BISZ által átadott értesítéseket, melyek a pénzintézetnél érvényes 
nyilatkozattal rendelkező, de más pénzintézetnél nyilatkozatot tevő személyeket tartalmazzák. A 
nyilatkozatok feldolgozása során az alkalmazás a háttérrendszerek számára átadja a visszavont 
nyilatkozatok adatait. 

 

2.1.4 Adatellenőrzés 

Az alkalmazás a BISZ-KPKNY-be küldés előtt a BISZ szabványkönyvnek megfelelően ellenőrzi a 
tranzakciót és a hibás kéréseket nem engedi a BISZ felé küldeni. 

 

2.2 Készpénz nyilatkozat riport 

Az alkalmazás lehetőséget biztosít készpénz nyilatkozat riport lekérdezés indítására, valamint a 
lekérdezett adatok időszakos tárolására. 

 

2.3 Saját készpénz nyilatkozatjelentés kezelése 

Az alkalmazás támogatja a saját készpénz nyilatkozatjelentés kérelem feladását a BISZ felé. Tárolásra 
kerül a kérés, valamint az arra érkezett elektronikus válasz. 
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3 Keretrendszer 

Az alkalmazás alapját képező keretrendszer az alábbi funkciókat szolgáltatja: 

•  Felhasználói felületek támogatása (menüstruktúra, alapfelületek biztosítása, többnyelvű 
felület) 

•  Teendőlista (az összes modulra vonatkozóan) 

•  Munkafolyamat támogatás (Workflow motor) 

o Szerepkörökre épülő és/vagy egyénhez kötődő munkafolyamat kezelés 

o Csoportos munkafolyamat kezelés 

o Munkafolyamatok dokumentumainak kezelése 

o Határidő lejárat kezelése, átfutási idő kezelése 

o Ellenőrzés, jóváhagyás, párhuzamos jóváhagyás támogatása 

•  Adatkezelés támogatás 

o Kódszótárak karbantartása 

o Historizálás, események naplózása 

•  Adminisztráció és felügyeleti eszközök 

o E-mail küldés, eseményekre feliratkozás 

o Konfiguráció-kezelés (modul szintű / cég szintű / felhasználó szintű) 

o Felügyeleti képernyők 

•  Hozzáférés kezelés 

o Szerepkör és adatcsoport alapú jogosultságkezelés 

o Active Directory integráció 

o Helyettesítés 

•  Riportok 
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4 Infrastruktúra 

Az alkalmazás Microsoft technológiákra épülve kerül kifejlesztésre: adatbázismotorja MS SQL szerver 
2005/2008, webes, intranetes felhasználói felülete a Microsoft.Net Framework 3.5-re épülő 
technológiával kerül kialakításra. 

Kliens oldalon az alkalmazás használatához Internet Explorer legalább 8-as verziója ajánlott. 

 

Az alkalmazás infrastruktúra követelményei: 

•  MS SQL 2005/2008 

•  MS IIS web szerver (ASPX, .Net FW 3.5) 

•  AD alapú authentikáció 

Az alkalmazás hardverigénye a következő (VMware virtuális futtatási környezet javasolt): 

•  Processzor: Dual-Core, 2.4GHz  

•  Memória: DDR3 4GB (800 MHz) 

•  Diszk: 600GB 10k SAS 

 


