
 

  



 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a KELER a KSZP élesítésével egyidejűleg  bevezeti a Reverse billing 

szolgáltatását, melynek tesztelésével kapcsolatos főbb tudnivalókról jelen dokumentumban adunk 

tájékoztatást. 

Reverse billing szolgáltatás keretén belül a KELER lehetővé teszi, hogy a SWIFT kommunikáció során 

a KELER által jelenleg felszámítandó üzenetalapú díjakat Ügyfeleink közvetlenül a SWIFT felé 

fizessék meg, a saját, SWIFT-nél érvényes kondíciók alapján. A Reverse billing szolgáltatást választó 

ügyfeleink esetében kizárólag egy havi szolgáltatási díj fizetése válik szükségessé (pontos 

mértékéről a KELER a Díjszabályzatában ad a későbbiekben tájékoztatást), az üzenetforgalom után 

egyéb díjak már nem terhelik a KELER irányába. 

A Reverse billing szolgáltatás tesztelésének előfeltételei az alábbiak: 

 RMA kulcscsere az érintett felek között 

- a Reverse billing szolgáltatás esetében a KELER tesztüzemben a ZYAKHUH0XXX (éles 

üzemben pedig majd a KELRHUHAXXX) BIC kódról küldi az üzeneteket minden esetben, 

függetlenül attól, hogy az Ügyfél a KELER mely BIC kódját címezte eredetileg (master 

BIC éles: KELRHUHBXXX, master BIC teszt: KELRHUH0XXX), Reverse billing 

szolgáltatásra dedikált éles BIC: KELRHUHAXXX, Reverse billing szolgáltatásra dedikált 

teszt BIC: ZYAKHUH0XXX), 

- Ügyfeleinknek lehetősége van arról dönteni, hogy a KELER master BIC kódját címezi 

(éles: KELRHUHBXXX, teszt: KELRHUH0XXX) vagy a Reverse billing szolgáltatásra 

dedikált BIC kódot (éles: KELRHUHAXXX, teszt: ZYAKHUH0XXX), e döntés alapján 

 egyirányú RMA kulcscsere szükséges abban az esetben, ha Ügyfeleink a KELER-

nek címzett üzeneteket továbbra is KELER Master BIC kódjára (KELRHUHBXXX) 

tervezik küldeni, 

 kétirányú RMA kulcscsere szükséges abban az esetben, ha a jövőben üzeneteiket 

a KELRHUHAXXX BIC kódra küldik, 

- azon ügyfelek esetében, akik jelenleg nem állnak SWIFT kapcsolatban a KELER-rel, a 

KELER mindkét BIC kódjára vonatkozóan kell gondoskodniuk az RMA kulcscseréről 

(master BIC: KELRHUHBXXX, reverse billing szolgáltatásra dedikált BIC: KELRHUHAXXX) 

már a tesztelés megkezdését megelőzően, 

- fontos kiemelni, hogy már a teszteléshez szükséges az éles BIC kódokra vonatkozóan 

lebonyolítani az RMA kulcscserét, 

- azon ügyfelek, akik jelenleg is a SWIFT rendszeren keresztül kommunikálnak a KELER-

rel, kizárólag a KELRHUHAXXX BIC kódra vonatkozóan kell igényelniük az RMA 

kulcscserét. 

 KELER zárt felhasználói csoportjához (Closed User Group, CUG) történő csatlakozás a 

SWIFT honlapján (www.swift.com) keresztül. 

(Részletes útmutató jelen tájékoztató végén található: Útmutató a KELER Reverse billing 

szolgáltatáshoz kapcsolódó zárt felhasználói csoportjához való csatlakozáshoz) 

- a Reverse billing szolgáltatáshoz tartozó zárt csoporthoz való csatlakozást a 

szolgáltatás iránt érdeklődő Ügyfeleinknek magunknak kell elindítaniuk a SWIFT 

honlapján keresztül megrendelésként, 

http://www.swift.com/


 

- a regisztráció egyrészt a SWIFT, másrészt pedig a KELER jóváhagyását követően 

aktiválódik, azaz válik az érintett Ügyfél a zárt felhasználói csoport (CUG, closed user 

group) tagjává, amely azt teszi lehetővé, hogy a SWIFT közvetlenül a szolgáltatást 

igénybe vevő Ügyfél részére számlázza ki az üzenetalapú díjakat a SWIFT és az Ügyfél 

között fennálló megállapodás feltételeivel, 

- külön kell kezdeményezni a regisztrációt tesztelési célra és az éles működéshez is. 

Fontos kiemelni, hogy a KELER minden esetben a KELRHUHAXXX BIC kódról küldi vissza a Reverse 

billinggel érintett üzeneteket. Az ebből következő esetleges szükséges rendszerfejlesztésekről 

Ügyfeleinknek is gondoskodniuk kell. 

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a zárt felhasználói csoporthoz (CUG, Closed User Group) való csatlakozási 

igénnyel egy időben kérjék meg az RMA kulcscserét is (a fentiek szerint egy- vagy kétirányú 

kulcscsere), ugyanis az a tesztelés előfeltétele is egyben. 

Ügyfeleink részéről nem elvárás egy új BIC kód igénylése a csoporton belüli üzenetek küldéséhez, 

fogadásához az éles működés során sem. 

Ügyfeleink SWIFT-en keresztül az ISO 15022 üzenetszabvány segítségével küldhetnek üzenetet a 

KELER részére. 

A VIBER forgalomban Ügyfeleink változatlanul a KELRHUHBXXX BIC kóddal állnak kapcsolatban. 

Kérdés esetén készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére! 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 

  



 

Melléklet 

Útmutató a KELER Reverse billing szolgáltatáshoz kapcsolódó zárt felhasználói csoportjához 

(CUG, closed user group) való csatlakozáshoz 

Jelen útmutató a Reverse billing szolgáltatás teszteléséhez szükséges feltételeket és azok leírását 

tartalmazza. 

 

A Reverse billing szolgáltatáshoz szükséges zárt felhasználói csoportban (CUG, closed user group) 

való kommunikációhoz a KELER az alábbi külön BIC kódot használja, ami azt jelenti, hogy az 

üzenetek erről a BIC kódról kerülnek kiküldésre a KELER részéről minden esetben: 

 Teszt: ZYAKHUH0XXX 

 Éles: KELRHUHAXXX 

A fenti BIC kódokkal történő kommunikáció feltétele a sikeres RMA kulcscsere a fentiek szerint. 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy míg a tesztkörnyezetben történő RMA kulcscserét azonnal meg 

tudjuk kezdeni, az éles környezetben egy jóváhagyási procedúra kapcsán a kulcscsere hosszabb időt 

is igénybe vehet. 

 

A Reverse Billing szolgáltatás igénybevételének másik feltétele a KELER zárt felhasználói 

csoportjához (CUG, Closed User Group) történő csatlakozás. A regisztráció „megrendelésként” 

működik a SWIFT honlapján keresztül. A megrendelés ingyenes, melyhez kizárólag regisztrált 

swift.com felhasználó férhet hozzá, a megfelelő jogosultság meglétével. 

1. A megrendelés a https://www.swift.com/myswift/ordering/order-products-services/market-

infrastructure linkről indítható el.  

2. A listából a KELER KOZPONTI ERTEKTAR ZARTKORUEN (BIC: KELRHUHB) entitást kell kiválasztani, 

ahol lehetőség nyílik mind a tesztelési célú, mind pedig az éles működéshez szükséges zárt 

felhasználói csoporthoz (CUG, closed user group) való csatlakozás (Subscribe gomb): 

 

https://www.swift.com/myswift/ordering/order-products-services/market-infrastructure
https://www.swift.com/myswift/ordering/order-products-services/market-infrastructure


 

3. A Subscribe gomb megnyomását követően kell kitölteni, majd jóváhagyni a Service Subscription 

formanyomtatványt, amely a zárt felhasználói csoportba (CUG, Closed User Group) való 

jelentkezés elküldését is jelenti egyben. 

4. Ezt követően mind a SWIFT-nek, mind a KELER-nek jóvá kell hagynia a beérkező igényeket, a 

jelentkezés csak ezt követően válik érvényessé (átfutási idő kb. 2 hét). 

 

Regisztrációhoz belépés szükséges. 

Customer Information 

Ez a BIC kóddal kapcsolatos, előre kitöltött rész. Kérjük Ügyfeleinket, hogy nézzék át az itt szereplő 

adatokat!  

Consulting Services and Training Options 

Ebben a részben lehetőség nyílik a SWIFT-től oktatás és/vagy konzultáció kérésére.  

Order Information 

 

3.01 – Egy olyan saját referenciaszámot kell megadni, amelyet a SWIFT a CUG-hoz tartozó 

kommunikáció kapcsán a számlákon feltűntethet. 

3.03 – Üresen kell hagyni 

3.04 – A magyarországi pénzintézetek számára Judit.BARACS@swift.com email címet javasoljuk 

megadni. 

  

mailto:Judit.BARACS@swift.com


 

Institution that you order for 

 

4.01 – Ebben a mezőben alapértelmezetten annak a pénzintézetnek a BIC8-a jelenik meg, amelynek 

regisztrált felhasználója az ügyfél. 

Amennyiben Ügyfelünk más nevében végzi a megrendelést, úgy a listából kell kiválasztania a 

megfelelő BIC kódot. 

Preferred implementation date 

 

5.01 – Javasoljuk az alapértelmezettként felugró dátumot meghagyni. 

Bulk Ordering 

Akár több BIC kódra is elvégezhető a megrendelés; ebben az esetben az összes kódot ki kell 

választani. 

FIN Service Configuration 

 

7.01 – Alapértelmezetten a KLR jelenik meg. Ez a KELER szolgáltatás kódja; nem kell 

megváltoztatni. 

7.02 – Azt a BIC kódot kell kiválasztani, amellyel Ügyfelünk a KELER szolgáltatásához csatlakozni 

kíván. 

7.03 – Alapértelmezetten a SERVICEPARTICIPANT jelenik meg, ezt nem kell megváltoztatni. 

Validáció és elküldés 

A formanyomtatványt a Continue gombbal kell elküldeni validálásra. Amennyiben minden mező 

helyesen került kitöltésre, megtörténhet a jóváhagyás és az elküldés. 

  



 

 

Azon Ügyfeleink számára, akik a Reverse Billing szolgáltatást igénybe veszik, az alábbi MT 

üzeneteket a KELER a tesztelés során a ZYAKHUH0XXX BIC kódról (éles működés során pedig a 

KELRHUHAXXX) fogja kiküldeni: 

 Kivonatok: MT535, MT536, MT537, MT950 

 Státuszüzenetek és konfirmációk: MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT508, MT900, 

MT910 

 Allegement és acknowledgement-ek: MT578, MTn96 

Az üzenetek fogadásához Ügyfeleinknek is meg kell tenniük az esetlegesen szükséges 

rendszerfejlesztéseket. 


