Tisztelt Ügyfelünk!

Az Azonnali Fizetési Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan Bankunk, a HCT tranzakciók státuszkezelése
során a továbbiakban az ISO20022 szabványnak megfelelő csomag és tétel státuszok átadásával könnyíti
meg a megbízások állapotának ellenőrzését.
A mellékelt táblázatok tartalmazzák a 2019. augusztus 15-ét követően alkalmazott csomag és tétel
visszajelzéseket.

Tisztelettel,
Raiffeisen Bank Zrt.

Csomag státuszok
Státusz
Electra
Státusz magyar nyelven
kód szimbólum
ACCC
A
csomag
elszámolása
a
kedvezményezett számláján megtörtént.
ACCP
A csomagszintű jogosultság ellenőrzés
sikeres volt.
ACTC
A csomag formai ellenőrzése sikeres.
ACWC
ACSC

A csomag
fogadva.

módosításokkal

el

lett

A csomag az indító számlán teljesítve.

ACSP

A csomag elszámolása folyamatban.

PART

A csomag részben elfogadva.

PDNG

A csomag feldolgozása folyamatban.

RCVD

Az átutalási csomag beérkezett.

RJCT

Az
átutalási
csomag
visszautasításra kerültek.
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Státusz angol nyelven
Settlement of the batch on the creditor's
account has been completed.
Batch profile check was successful.
Technical validation of batch was
successful.
Batch has been accepted with changes.
Settlement of the batch on the debtor's
account has been completed.
Settlement of the batch is in process.
Batch is partially accepted.
Processing of the batch in progress.
Payment(s)
received.

tételei

in

batch

have

been

Payment(s) in batch have been rejected.

Tétel szintű státuszok:
Státusz
kód

Electra
szimbólum

Státusz magyar nyelven

Státusz angol nyelven

Tétel elszámolása a
kedvezményezett számláján
megtörtént.
Tételszintű jogosultság ellenőrzés
sikeres volt.

ACCC
ACCP
ACTC

A tétel formai ellenőrzés sikeres.
A tétel módosításokkal el lett
fogadva.
A tételt a bank fogadta, de nem
küldte el a kedvezményezett felé.

ACWC
ACWP
ACSC

A tétel az indító számlán teljesítve.

ACSP

A tétel elszámolása folyamatban.

PDNG

A tétel feldolgozása folyamatban.

RCVD

Az tételt a bank befogadta.

RJCT

!

A tétel visszautasításra került.

Settlement of the transaction on the
creditor's account has been completed.
Customer profile check of the
transaction was successful.
Technical validation of the transaction
was successful.
Transacion has been accepted with
changes.
Settlement of the transaction is in
process.
Settlement of the transaction on the
debtor's account has been completed.
Settlement of the transaction is in
process.
Processing of the transaction in
progress.
Transaction has been received by the
bank.
Transaction has been rejected.

További státusz magyarázatok (PDNG és RJCT tranzakció státusz esetén):
Státusz
kód
AB02
AB06
AC01
AC02
AC03
AC06
AC07
AC09
AG01
AG03
AG09

Státusz magyar nyelven

Státusz angol nyelven

Technikai hiba.
Tranzakció időtúllépés miatt nem lett teljesítve.
Számlaszám hibás vagy hiányzik.
Küldő számlaszáma érvénytelen vagy hiányzik.
Kedvezményezett számlaszáma érvénytelen
vagy hiányzik.
Erről a számláról nem indítható tranzakció.
Kedvezményezett számlaszáma bezárt.
A számla devizaneme érvénytelen vagy
hiányzik.
Ez a tranzakció nem megengedett a
számlatípuson.
Ez tranzakció típus nem engedélyezett ezen a
számlán.
Az eredeti átutalás nem érkezett meg.

Technical error.
Transaction has stopped due to timeout.
Account number is invalid or missing.
Debtor account number is invalid or missing.
Creditor account number is invalid or
missing.
Transaction is not allowed from this account.
Creditor account number has been closed.
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Account currency is invalid or missing.
Transaction is forbidden on this type of
account.
Transaction type is not authorized on this
account.
Original payment has never been received.

AM01
AM02
AM03
AM04
AM05
AM06
AM10
AM12
AM18

CNOR
CURR
DS02

Az összeg értéke nulla.
Az összeg magasabb a megengedett értéknél.
A megadott devizanem nem engedélyezett.
Fedezetlen tranzakció.
Duplikált tranzakció.
Az összeg alacsonyabb a megengedettnél.
Hibás ellenőrző összeg.
Az összeg érvénytelen vagy hiányzik.
Hibás tranzakció darabszám.
Tranzakció száma a csomagban hiányzik vagy
érvénytelen.
Tranzakció összege meghaladja a
megengedett összeget.
Kedvezményezett címe hiányzik vagy hibás.
Kedvezményezett országkódja hiányzik vagy
érvénytelen.
Érvénytelen (tényleges) fizető fél azonosító.
Érvénytelen (tényleges) kedvezményezett
azonosító.
Érvénytelen költségviselő kód.
Hiányzó vagy érvénytelen név a csomagban.
Kedvezményezett neve nincs megadva.
Tizedesek száma nem megfelelő a
devizanemhez.
Kötelező mező nincs töltve.
Kedvezményezett bank BIC kódja nem
regisztrált.
Átutalás devizaneme érvénytelen.
Törölt megbízás.

DS0H

Érvénytelen aláírás.

DSR09

Partner Bank visszautasította a visszahívást.
Nem megfelelő bejövő üzenet visszautasításra
került.
Érvénytelen jogcím kód.
Kedvezményezett Bank nem Viber tag.

AM19
AM21
BE04
BE11
BE16
BE17
BE19
BE21
BE22
CH20
CH21

DSR0C
DSR23
DSR25
DSR27
DSR28
DSR30

Tranzakció sorszám helytelen a csomagban.
A tranzakciós sorszám nem egyedi a
csomagban.
Partner bankkód érvénytelen a csomagban.

DSR31

Partner Bank nem tud csoportos utalást fogadni.

DSR34

A visszahívási kérelmet a GIRO visszautasította.
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Amount is equal to zero.
Amount is greater than allowed maximum.
Currency is not allowed.
Insufficient funds.
Transaction has been duplicated.
Amount is less than agreed minimum
Invalid control sum.
Amount is invalid or missing.
Number of transactions is invalid or missing.
Missing or invalid number of transactions in
batch.
Transaction amount exceeds limits agreed.
Creditor address is missing or incorrect.
Creditor country code is missing or invalid.
Invalid (ultimate) debtor identification code.
Invalid (ultimate) creditor identification code.
Invalid Charge Bearer code.
Missing or invalid name in batch.
Creditor name is missing.
Number of decimal points not compatible
with the currency.
Mandatory element is missing.
Creditor bank is not registered under this
BIC.
Currency of the payment is incorrect.
Cancelled order.
Signer is not allowed to sign for this
account.
Recall message has been rejected by Partner
Bank.
Incorrect incoming message has been
rejected.
Invalid reason code.
Creditor agent is not Viber member.
Transaction sequence number is incorrect in
the batch.
Transaction sequence number is not unique
in the batch.
Incorrect partner bank-code in batch.
Creditor bank in batch is not registered for
group transactions.
Recall request has been rejected by Clearing
House.

DSRG6
DSRM0
DSRS3
DSRS6
DSRS7
DSRS8
DSRSA
DSRT0
DT01
DT01

A tétel banki beavatkozás után teljesítésre
került.
A tranzakciót előírás szerint csak HCT
formában lehet indítani.
Numerikus mező hiba.
Érvénytelen üzenet típus az utalásban.
Küldő és Kedvezményezett számlaszáma
azonos.
Érvénytelen beszedési típus.
Érvénytelen bank név.
Számlaszám nem IBAN formátumú.
Kedvezményezett számla nem a megadott BIChez tartozik.
Kedvezményezett bank neve, címe vagy BIC
kódja hiányzik
Fizetési mód azonosítója nem GHUN.
Helytelen csoportos azonosító a csomagban.
A tranzakció aláírásra vár.
A tranzakció jóváhagyásra vár #1.
A tranzakció jóváhagyásra vár #2.
Másodlagos számlaazonosító nem
engedélyezett ehhez a tranzakció típushoz.
Másodlagos számlaazonosító ellenőrzése
sikertelen.
Hibás másodlagos számlaazonosító.
Több másodlagos számlaazonosító került
megadásra.
Számlaazonosító és számlaszám is meg lett
adva.
A kedvezményezett bankja nem elérhető.
GIRO vagy Kedvezményezett bank
visszautasította.
A beszedés manuális feldolgozásra vár.
F50-es mező nem engedélyezett.
Nem engedélyezett kötegelt könyvelés.
F57-es mező nem engedélyezett.
F50B mező nem engedélyezett.
Nem megfelelő devizanem a 33-as mezőben.
Számlára beszedés nem nyújtható be.
Elszámolás dátuma érvénytelen vagy hiányzik.
Elszámolás dátuma érvénytelen vagy hiányzik.

DT02
DUPL
ED05
FF03

Érvénytelen dátum a csomag fej részében.
Duplikált tranzakció.
Elszámolás sikertelen.
Az utalás típusa hiányzik vagy érvénytelen.

DSR35
DSR36
DSR45
DSR55
DSR61
DSR65
DSR67
DSR71
DSR78
DSR84
DSR89
DSR97
DSRA1
DSRA2
DSRA3
DSRF1
DSRF2
DSRF3
DSRF4
DSRF5
DSRG1
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Transaction has been completed, although
bank intervention was required.
Transaction must be submitted as HCT due to
regulatory reason.
Incorrect numeric data.
Incorrect message category in HCT.
Debtor and creditor account is the same.
Incorrect collection type.
Agent name is incorrect.
Account number must be IBAN.
Creditor account not with the Creditor Bank.
Creditor Bank name or address or BIC code
is missing
Payment type code is not GHUN.
Incorrect group ID in the batch.
Trasaction is waiting for approval.
Trasaction is waiting for confirmation #1.
Trasaction is waiting for confirmation #2.
Account alias is not allowed for this
transaction type.
Checking account alias is unsuccesful.
Incorrect account alias.
More account alias is provided.
Both account alias and account number are
provided.
Creditor agent is not available.
Rejected by GIRO or partner bank.
Collection is waiting for manual process.
Tag F50 is restricted.
Restricted batch booking.
Tag F57 is restricted.
Tag F50B is restricted.
Wrong currency in tag 33B.
Account excluded from collection.
Settlement date is wrong or missing.
Settlement date is wrong or missing.
Invalid creation date and time in Group
Header .
Duplicate transaction.
Settlement has failed.
Payment Type is missing or invalid.

FF05
FF06
FF07
FF08
FF10
HSR08
HSR19
HSR41
HSR45
HSR46
HSR47
HSR49
HSR92
HSRS1
HSRS3
HSRS4
HSRS5
HSRS6
HSRSB
HSRSD
HSRSE
MD07

Mező kitöltési hiba.
Jogcím kategória hiba.
Jogcím hiba.
Partnerek közötti egyedi azonosító hiányzik
vagy érvénytelen.
Technikai hiba.
Másik hibás tranzakció miatt visszautasítva.
Teszt üzenet.
Értéknapra vár.
Csomagban számformátum hiba.
A köteg feldolgozás alatt.
A köteg feldolgozás alatt.
A beszedés visszautasítva felszámolás miatt.
Nincs elegendő összeg a postai díjviselő
számlán.
Érvénytelen terhelendő számla.
F50-es mező nem engedélyezett.
F50A mező hiányzik.
Ezek a tranzakció típusok együtt nem
használhatók egyazon csomagban.
Kötegelt könyvelés nem lehetséges ezzel a
tranzakció típussal.
Aláírás hiányzik.
Technikai számla hiányzik.

RC07

A csomag és a tétel értéknapja nem egyezik.
Az ügyfél elhunyt.
Kedvezményezett bank azonosítója hiányzik
vagy érvénytelen.
Kedvezményezett BIC kódja hibás vagy
hiányzik.

RR02
RR04
RR07

A küldő nevét és/vagy címét kötelező megadni.
Szabályozási okból visszautasítva.
Közlemény struktúra hiba.

TM01

Beadási határidő túllépés.
Tranzakció időtúllépés miatt nem teljesült a
kedvezményezett Bankjánál.
Kedvezményezett Bankja nem elérhető.
Hiba a Kedvezményezett Bankjánál.
Hibás kedvezményezett azonosító narratívban.
Kedvezményezett bank visszautasította.
Ez tranzakció típus nem engedélyezett a
kedvezményezett számlán.

RC04

AB05
AB08
AB09
RR09
DSRGE
DSRGF
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Local instrument code is missing or invalid.
Category Purpose code is missing or invalid.
Purpose is missing or invalid.
End to End ID missing or invalid.
Technical error.
Rejected due to other incorrect transaction.
Test user submission.
Future dated transaction.
Incorrect number in batch.
Batch is under processing.
Batch is under processing.
Collection is rejected due to liquidation.
Insufficient funds on postal charge account.
Inconsistent debtor account.
Tag F50 is restricted.
Tag F50A is missing.
Inconsistent transaction types in the same
batch.
Restricted batch booking for the transaction
type.
Missing authorisation.
Missing technical account.
Inconsistent value date batch and
transaction.
Customer is deceased.
Creditor bank identifier is invalid or missing.
Creditor BIC identifier is invalid or missing.
Debtor’s name and/or address is
mandatory.
Rejected due to regulatory reason.
Remittance information structure is invalid.
Transaction has been received after cut-off
time.
Transaction has stopped due to time out at
the Creditor Bank.
Creditor Bank is not available.
Error at the Creditor Agent.
Invalid Structured Creditor reference.
Rejected by Creditor Agent.
Transaction type not supported on Creditor
account.

Példa: AM04 – Fedezetlen tranzakció
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