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1. Bevezetés
Ez a dokumentum az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának (a továbbiakban: Szolgálat), az elektronikus Aláírás Létrehozó Alkalmazásokkal (a
továbbiakban: ALA) kapcsolatos követelményeit, a minősített Hitelesítés-Szolgáltatokkal (a
továbbiakban:HSZ) kapcsolatos szolgáltatási igényeit és az elektronikus cégeljárás során alkalmazott elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve a számviteli törvény szerinti beszámolók formátumleírásait tartalmazza.

2. AZ ALA követelményeinek részletes bemutatása
Az ALA-nak az elektronikus dokumentumok kezeléséhez rendelkeznie kell a következő
funkciókkal:
1. elektronikus dokumentumok létrehozása,
2. elektronikus dokumentumok leíró adatokkal történő ellátása,
3. elektronikus dokumentumok időpecsételése,
4. elektronikus dokumentumok aláírása időpecsét nélkül, időpecséttel, illetve kettős időpecséttel,
5. elektronikus dokumentumok archív célra történő aláírása,
6. elektronikus dokumentumok sértetlenségének és hitelességének ellenőrzése,
7. elektronikus dokumentumok továbbítása és nyugtázása.
Az elektronikus aláírások létrehozása valamennyi esetben az ALA közreműködésével, személyhez rendelt chipkártya (BALE) felhasználásával történjen. Az ALA opcionálisan legyen alkalmas más aláírás-létrehozó-eszköz használatára is.
Az ALA olyan minősített alkalmazás legyen, amely számítógépes hálózaton kapcsolódik a
többi munkaállomásához, és a számítógépes hálózat tagjaival elektronikus levelek1 segítségével, vagy http(s) protokoll2 alkalmazásával kommunikál.
Az ALA által létrehozott elektronikus állományok formátumának meg kell felelnie az ETSI
TS 101 903 v1.2.2 (XML Advanced Electronic Signatures (XadES)) szabványnak.
Az ALA-nak kezelnie kell az RFC 3075, illetve RFC 3275 (XML aláírás) ajánlásnak megfelelő dokumentumokat is. A kompatibilitási elvárás az adott formátumú dokumentumok olvasására, illetve az azokban elhelyezett aláírások ellenőrzésére korlátozódik.

2.1. Elektronikus akta
Az ALA segítségével az elektronikus dokumentumok legyenek elektronikus aktákba szervezhetők. Az elektronikus akta (e-akta) formátuma feleljen meg az ETSI TS 101 903 v1.2.2
(a továbbiakban XadES) szabványnak, ami az elektronikus dokumentumok és aláírások
XML formátumban történő tárolására kidolgozott szabvány.

1

Az elektronikus levelekben az összeállított elektronikus dokumentumokat (e-iratokat) tartalmazó elektronikus
aktákat (e-akták) csatolt állományként kell feltüntetni.
2

content-type: multipart/form-data
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2.2. Elektronikus dokumentum
Az aláírni kívánt elektronikus dokumentumokat (a továbbiakban: Aláírói dokumentum) az
ALA-nak formátumuk alapján a következő kategóriákba kell sorolnia.
1. Elektronikus állomány: Bármilyen elektronikus formátumban létező állomány.
2. Elektronikus dokumentum: Olyan elektronikus állomány, amelynek ismert a formátuma,
azonban nem zárható ki, hogy aktív elemet tartalmaz, és így nem garantálható, hogy mindig mindenhol ugyanúgy lehet megjeleníteni.
3. Elektronikus irat: Olyan elektronikus dokumentum, amely nem tartalmaz aktív elemet,
valamint egyértelműen ismert a használandó megjelenítő alkalmazás; így garantálható,
hogy a megjelenítéskor mindig ugyanazt a képet mutatja.
Az ALA-nak a támogatott formátumok mindegyikéhez egyértelműen hozzá kell rendelni a
megjelenítéshez használandó alkalmazást.

2.3. Elektronikus aláírás
Az ALA tegye lehetővé:
1. Időpecsét,
2. Aláírás,
3. Aláírás időpecséttel,
4. Aláírás kettős időpecséttel,
5. Ellenjegyzés, illetve
6. Aláírás archív célra
elhelyezését az elektronikus dokumentumokon..

2.3.1.

Időpecsét

A kiválasztott Aláírói dokumentumot Időbélyegző-szolgáltató (TSA) közreműködésével az
ALA-nak kérelemre Időpecsételni kell. Az időpecsét formátumát az RFC 3161 ajánlás tartalmazza.

2.3.2.

Aláírás

Az e-aktába tárolt elektronikus dokumentumokra az ALA kérelemre elektronikus aláírást
helyez.
Az Aláírói dokumentum kijelölését követően – mivel lehet több Aláírói dokumentum is a
megnyitott e-aktában – az elektronikus aláírás folyamata az ALA-ban a következő lépéseknek megfelelően történjen:
1. Az Aláírói dokumentum megtekintése.
2. Az Aláíráshoz használandó Aláírás-létrehozó adathoz tartozó Tanúsítvány kiválasztása.
3. A kiválasztott Tanúsítvány részleteinek megtekintése.
4. Az aláírt aláírási tulajdonságok részleteinek megtekintése (pl: záradék, széljegyzet, stb.).
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5. Az Aláírót azonosító adat bekérése az aláírás létrehozó eszköz (BALE) aktiválásához.
Az Aláírói dokumentumot a dokumentum formátumához rögzített (vagy az ALA által nem
támogatott formátumok esetében a felhasználó által megadott) megjelenítőprogrammal kell
megjeleníteni.
Az Aláírás folyamata bármely lépésben megszakítható; aláírás kizárólag csak akkor jöhet
létre, ha az Aláíró a teljes folyamat minden lépését végrehajtotta.
Az Aláírás minden esetben az alapértelmezés szerinti Aláírási szabályzat alapján készüljön.
Amennyiben az Aláíró úgy véli, hogy aláírásának valamilyen speciális Aláírási szabályzatnak is meg kell felelnie, akkor lehetősége van ennek megadására is. Az ALA által használt
Aláírási szabályzatok legyenek megtekinthetők a felhasználók számára is könnyen érthető
formában.
Az elektronikus aláírás ábrázolásának meg kell felelni a XAdES-BES formátumnak.

2.3.3.

Aláírás időpecséttel

Az Aláírás időpecséttel olyan összetett aláírási folyamat, amelynek során az Aláírói dokumentumot először az Aláíró írja alá, majd az Aláíró Aláírására az ALA Időbélyegző szolgáltató közreműködésével időpecsétet helyez. Így harmadik fél előtt is bizonyítható, hogy az
adott aláírói Aláírás az Időpecsétben rögzített időpont előtt már létezett. Az Időpecsét segítséget nyújt az Aláírás későbbi ellenőrzésében, ahol az Aláírás érvényesítő adat szerepét tölti
be.
Az aláírás időpecséttel ábrázolásának meg kell felelni a XAdES-T formátumnak.

2.3.4.

Aláírás kettős időpecséttel

Az Aláírás kettős időpecséttel az előbbi eset kibővített változata. Ez olyan összetett aláírási
folyamat, amelynek során elsőként az Aláírói dokumentumra kerül Időpecsét az Időbélyegző szolgáltató közreműködésével. Ezt követően az Aláíró a dokumentumot és az Időpecsétet
XAdES-T típusú aláírással látja el. Ezzel harmadik fél előtt is bizonyítható, hogy az adott
aláírói Aláírás az első Időpecséttel rögzített időpont után és a második Időpecséttel rögzített
időpont előtt keletkezett. Az Aláírás későbbi ellenőrzésében ezek az időpecsét adatok az
Aláírás érvényesítő adat szerepét töltik be.

2.3.5.

Ellenjegyzés

Az ALA tegye lehetővé olyan Aláírás elkészítését is, amely nemcsak az Aláírói dokumentumokat, hanem az azokon addig szereplő Aláírásokat is hitelesíti (ez megfelel a klasszikus
„ellenjegyzés” fogalmának). Az Ellenjegyzés készítése hasonlítson az Aláírás készítéséhez
azzal a különbséggel, hogy az Aláírói dokumentum megjelenítését követően az ellenjegyzésre kerülő aláírások aláíróinak nevei is jelenjenek meg az ellenjegyzés alatt.

2.3.6.

Aláírás archív célra

Az ALA tegye lehetővé Aláírói dokumentumok, illetve e-akták archív célra történő aláírását
XAdES-A típusú aláírással. A XAdES-A típusú aláírásban OCSP (Online Certificate Status
Protocol) alkalmazása preferált az aláírás ellenőrzési idejében folytatott kétmenetes érvényesítési eljárás elkerülhetősége érdekében.
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2.4. Aláírás ellenőrzése
Az elektronikus aláírások ellenőrzési eljárásának meg kell felelnie a CEN CWA 14171 (2004)
ajánlásban rögzített követelményeknek.

2.4.1.

Kezdeti ellenőrzés

Az Aláírás készítését megelőzően az ALA-nak minden esetben ellenőriznie kell az Aláíró
Tanúsítványát, amely magában foglalja az Aláíró, illetve az azt kibocsátó Hitelesítésszolgáltató (CA) Tanúsítványának, illetve a CA érvényesítési útvonalának (tanúsítványlánc)
ellenőrzését. Az ALA-nak el kell végeznie:
1. az érvényességi idő alapján az Aláírói tanúsítvány érvényességének ellenőrzését,
2. a Hitelesítés-Szolgáltató online válasza (OCSP), vagy a legfrissebb tanúsítvány visszavonási lista (CRL) alapján az Aláírói tanúsítvány visszavonási státuszának ellenőrzését.
Az ALA-nak ezzel azt kell biztosítania, hogy érvénytelen aláírást az ALA közreműködésével
ne is lehessen készíteni.

2.4.2.

Érvényesítés

Korábban elkészített Aláírás(ok) ellenőrzésére az ALA-nak több lehetőséget kell biztosítania.
Az ALA kérelemre ellenőrizze:
1. az Aláírást (Tanúsítvány ellenőrzése nélkül),
2. az aláírást és az aláíró Tanúsítványát a helyben rendelkezésre álló adatok alapján,
3. az Aláíró tanúsítványát valamely megbízható szolgáltató közreműködésével (OCSP,
CRL),
4. a XAdES-C és XAdES-X típusú aláírásokat és aláírói tanúsítványokat a rendelkezésre
álló referenciák alapján,
5. a XAdES-A és XAdES-X-L típusú aláírásokat és aláírói tanúsítványokat a rendelkezésre
álló érvényesítési adatok alapján.

2.4.3.

Átvételi elismervény

Az átvételi elismervény az elektronikus dokumentumhoz (e-aktához) végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus
dokumentumot a feltüntetett időpontban az átvételi elismervény aláírója változatlan formában
átvette.
Az ALA-nak támogatnia kell az átvételi elismervények készítését, illetve az átvételi elismervények ellenőrzését is.

3. Hitelesítés-Szolgáltatással kapcsolatos követelmények
Az X.509-es szabványban rögzített helyen fel kell tüntetnie a következő adatokat is:
1. a tanúsítvány-kibocsátó OCSP szolgáltatásának (1.3.6.1.5.5.7.48.1 ) URL címét,
2. a tanúsítvány-kibocsátó CA (1.3.6.1.5.5.7.48.2) tanúsítványának letöltési URL címeit
(HTTP, LDAP),
3. az időpecsét-szolgáltatás (1.3.6.1.5.5.7.48.3) URL címét,
4. a tanúsítvány-kibocsátó CA CDP (CRL Distribution Points) URL címeit (HTTP, LDAP),
5. a tanúsítvány-kibocsátó CA Delta CRL (Freshest CRL) URL címeit (HTTP,LDAP).
Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt
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4. Elektronikus bejegyzési/változásbejegyzési kérelem
Az elektronikus bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmek olyan archív (XAdES-A)
aláírással ellátott elektronikus dossziék, amelyek a kérelmeket és a kérelmek mellékleteteit
elektronikus formában tartalmazzák.
diagram

1. Dossziéprofil (es:DossierProfile)

Az elem a dossziéhoz tartozó metaadatokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Kérelem és a kérelem mellékletei
(es:Documents)

3. Aláírás (ds:Signature)

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Title: a dosszié címe
E-category: "elektronikus akta”
CreationDate: a dosszié létrehozásának időpontja
UsedDispApplication: A dokumentum megjelenítéshez használt alkalmazás neve.
SourceLocation: A dokumentum eredeti betöltési
helye.
Identifier: A dosszié azonosítója.
Qualification: A dosszié „minősítése”: nyilvános,
belső használatra, titkos, szigorúan titkos.
Type: A dosszié típusa (kérelem, jelentés, igazolás,
közzététel stb.)
DossierClass: XML formátumú dosszié gyökérelemének megnevezése.
DossierSchemaLocation: XML formátumú dosszié
sémájának helye.
DossierSchemaInfo: Az XML formátumú doku-

mentum szöveges leírása.
Az elem a kérelem és a kérelem mellékleteinek
dossziéba történő beillesztésekor végzett transzformációs lépéseket követő dokumentumképeket, és
azok aláírásait tartalmazza.
A dossziéba helyezett mellékletek számára nézve
nincs korlátozás.
Üres elem, üres dossziét jelöl.
Az aláírás a dossziéba helyezett valamennyi dokumentumot ellenjegyzi. Aláírással ellátott dosszié
tartalmát a későbbiekben nem lehet módosítani.
Az elem elhagyása lezáratlan dossziét jelöl.
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4.1. Elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem sémadefiníciója
Az elektronikus bejegyzési/változásbejegyzési kérelem sémadefiníció három szekcióból áll:
1. Aláírt dokumentum

es=”https://www.microsec.hu/ds/eszigno30#”

2. XML Advanced Electronic Signatures
(XadES)

xades=”http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#”

3. XML-Signature Syntax and Processing

ds=”http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#”

Az XML-Signature Syntax and Processing szekció értelmezését az RFC 3275 hivatkozási
számú ajánlás, az XML Advanced Electronic Signatures (XadES) szekció definícióját pedig
az ETSI 101 903 v2.2 azonosítójú európai szabvány tartalmazza.

4.1.1.

A kérelem és a kérelem mellékletei

diagram

A kérelem, illetve a kérelem mellékletei (Document) a következő egymást követő elemekből
állnak:
1. Dokumentumprofil
(es:DocumentProfile)

amely a kérelemhez, illetve a mellékletekhez (a
továbbiakban együttesen: Melléklet) tartozó
metaadatokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Title: a Melléklet címe
E-category: "elektronikus adat", "elektronikus dokumentum", "elektronikus irat", "elektronikus akta”,
"elektronikus adatlap".
CreationDate: a létrehozás (beillesztés) időpontja
Format: Dokumentumformátum (MIME-type)
UsedDispApplication: A Melléklet megjelenítéshez
használt alkalmazás neve.
SourceLocation: A Melléklet eredeti betöltési helye.
SourceSize: A Melléklet mérete.
BaseTransform: A Mellékleten a beillesztéskor végrehajtott transzformációk felsorolása.
Identifier: A Melléklet azonosítója.
Qualification: A dokumentum „minősítése”: nyilvános, belső használatra, titkos, szigorúan titkos.
Type: Elektronikus állomány, Elektronikus dokumentum, Elektronikus irat.
ObjectClass: XML formátumú Melléklet gyökérelemének megnevezése.
ObjectSchemaLocation: XML formátumó Melléklet
sémájának helye.
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ObjectSchemaInfo: Az XML dokumentum szöveges leírása.
2. Dokumentum (ds:Object)

kötelező elem, amely a dokumentum beillesztésekor
végzett transzformációkat követő dokumentumképet tartalmazza.

3. Aláírás/időbélyeg (ds:Signature,
xades:IndividualDataObjectsTime

opcionális elem, amely egy vagy több aláírásból
illetve időbélyegből áll.

4.1.2.

Aláírás

diagram

Az XML-Signature Syntax and Processing (RFC 3275) ajánlásnak megfelelően a Signature
elem egy vagy több Object elemet tartalmazhat.
amely az aláíráshoz tartozó metaadatokat tartal1. Aláírásprofil (es:SignatureProfile)
mazza:
•
•
•

•
•
•
•
•

2. xades:QualifyingProperties

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

SignerName: az aláíró neve.
SignatureType: aláírás vagy ellenjegyzés
Generator: az aláírás-létrehozó alkalmazás azonosítója.
E-category: Jelképes aláírás, feltételesen bizonyító
minősített aláírás, vagy bizonyító minősített aláírás.
Qualification: Jelképes aláírás, fokozott biztonságú
aláírás, minősített aláírás.
Comment: aláírói záradék.
SignatureClass: Az aláírás XML gyökérelemét azonosítja.
SignatureSchemaLocation: Az aláírás XML gyökéreleméhez tartozó sémadefiníció helye. XML elemhez tartozó séma helye.

az XML Advanced Electronic Signatures (XadES)
definiálja
(http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2/XAdES.xsd)

9

Műszaki követelmények v2.0

4.2. CégbejegyzésiKérelem.xsd
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<schema
targetNamespace="http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:es="http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#"
elementFormDefault="qualified">
<import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd" />
<import
namespace="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
schemaLocation="XAdES.xsd" />
<element name="Dossier">
<complexType>
<sequence>
<element name="DossierProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="Title">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="Bejegyzési kérelem" />
<enumeration value="Változás bejegyzési kérelem" />
<enumeration value="Hiánypótlás" />
<enumeration value="Egyéb beadvány" />
<enumeration value="Végelszámolás iránti kérelem"
/>
<enumeration value="Felszámolás iránti kérelem" />
<enumeration value="Áttétel iránti kérelem" />
<enumeration
value="Üzletrész
átruházás
iránti
kérelem" />
<enumeration value="Ismételt bejegyzési kérelem" />
<enumeration
value="Ismételt
változásbejegyzési
kérelem" />
<enumeration value="Igazolási kérelem" />
<enumeration value="Fellebbezés" />
<enumeration value="Törlés iránti kérelem" />
<enumeration value="Elfogultsági kérelem" />
<enumeration value="Felülvizsgálati kérelem" />
<enumeration
value="Kijavítás/kiegészítés
iránti
kérelem" />
<enumeration value="Illetékbefizetési igazolás" />
<enumeration
value="Költségtérítés-befizetési
igazolás" />
<enumeration value="Letéti mérleg" />
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="E-category">
<simpleType>
Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt
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elismervény" />

fixed="true" />

<restriction base="string">
<enumeration value="electronic dossier" />
<enumeration value="electronic acknowledgement" />
<enumeration value="elektronikus akta" />
<enumeration
value="elektronikus
átvételi
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="CreationDate" type="dateTime" />
<element name="Cégjegyzékszám" minOccurs="0">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:CégjegyzékszámType">
<attribute
name="Custom"
type="boolean"

</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute name="Id" type="string" />
<attribute name="OBJREF" type="string" />
</complexType>
</element>
<element name="Documents">
<complexType>
<sequence>
<element
ref="es:Document"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</sequence>
<attribute name="Id" type="string" />
</complexType>
</element>
<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element ref="ds:Signature" />
<element name="TimeStamp" type="xades:TimeStampType" />
</choice>
</sequence>
<attribute name="AckEmail">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="([^@]+@[^\.]+\..+)?" />
</restriction>
</simpleType>
</attribute>
<attribute name="Location" type="string" />
</complexType>
</element>
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<simpleType name="CégjegyzékszámType">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}" />
</restriction>
</simpleType>
<element name="Document">
<complexType>
<sequence>
<element name="DocumentProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="Title">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration
value="A
bejegyzési
kérelem
formanyomtatványa" />
<enumeration
value="Változásbejegyzési
kérelem
formanyomtatványa" />
<enumeration value="Létesítõ okirat" />
<enumeration value="A létesítõ okirat módosítása"
/>
<enumeration value="A létesítõ okirat változásokkal
egybefoglalt, hatályosított szövege" />
<enumeration
value="Hiteles
cégaláírási
nyilatkozat" />
<enumeration value="Elfogadó nyilatkozat" />
<enumeration
value="A
vezetõ
tisztségviselõ
képviseleti jogának átruházása" />
<enumeration
value="A
kézbesítési
megbízott
megbízására és a megbízás elfogadására vonatkozó okirat" />
<enumeration
value="A
kézbesítési
megbízotti
megbízás elfogadására vonatkozó okirat" />
<enumeration value="A külföldi cég cégkivonata és
annak magyar nyelvû hiteles fordítása" />
<enumeration
value="A
külföldi
cég
hazai
nyilvántartásba vétele igazolásának hiteles fordítása" />
<enumeration value="Ingatlan tulajdoni lapja" />
<enumeration value="A közzétételi költségtérítés
megfizetésének igazolása" />
<enumeration
value="A
jogi
képviselõ
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása" />
<enumeration value="Nyilatkozat az APEH részére" />
<enumeration value="Tagjegyzék" />
<enumeration value="A hitelintézet igazolása a
pénzbetétek befizetésérõl" />
<enumeration value="Ügyvezetõi nyilatkozat a nem
pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról" />
<enumeration value="A nem pénzbeli hozzájárulás
értékérõl adott könyvvizsgálói vélemény" />
<enumeration value="Alapítási tervezet" />
<enumeration
value="A
PSZÁF
által
jóváhagyott
tájékoztató" />
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<enumeration value="A részvényjegyzési ív" />
<enumeration value="Az alakuló közgyûlésre szóló
meghívó közzétételének igazolása" />
<enumeration
value="Az
alakuló
közgyûlés
jegyzõkönyve és a jelenléti ív" />
<enumeration value="A hitelintézet igazolása az
alaptõke alapításkori hányadának befizetésérõl" />
<enumeration value="Az alapítók nyilatkozata a nem
pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról" />
<enumeration value="A nem pénzbeli hozzájárulás
értékérõl adott könyvvizsgálói jelentés" />
<enumeration
value="A
külföldi
vállalkozás
(egységes) létesítõ okirata és annak hiteles fordítása" />
<enumeration
value="A
fióktelepet
létesítõ
(képviselõjét kijelölõ) határozat és annak hiteles fordítása" />
<enumeration
value="A
képviseletet
létesítõ
(képviselõjét kijelölõ) határozat és annak hiteles fordítása" />
<enumeration
value="A
telephelyet
létesítõ
(képviselõjét kijelölõ) határozat és annak hiteles fordítása" />
<enumeration value="A vállalkozói igazolvány vagy
annak hiteles másolata" />
<enumeration value="A Magyar Bírósági Végrehajtói
Kamara alapítási engedélye" />
<enumeration value="A munkavállalók döntéshozatali
rendbe történo bevonásáról szóló megállapodás" />
<enumeration value="A különleges tárgyaló testület
határozata" />
<enumeration
value="Az
eu.
rt.
alapításában
résztvevõ társaságok igazgatóságainak közös nyilatkozata" />
<enumeration value="A gazdasági társaság legfõbb
szervének határozatai az átalakulásról" />
<enumeration value="Az átalakuló (jogelõd) társaság
vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete" />
<enumeration
value="Az
átalakulással
létrejövõ
társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltártervezete" />
<enumeration value="A jogutód társaságban részt
venni nem kívánó tagokkal való elszámolás tervezete" />
<enumeration
value="Az
egyesülési
szerzõdés
tervezete" />
<enumeration
value="A
Gazdasági
Versenyhivatal
engedélye vagy a cég nyilatkozata, hogy az engedélyre nincs szükség" />
<enumeration
value="A
szétválási
szerzõdés
tervezete" />
<enumeration
value="Az
átalakulásra
vonatkozó
közlemények
Cégközlönyben
való
megjelenését
igazoló
okiratok
(lappéldányok)" />
<enumeration value="Az átalakulási vagy egyesülési
tervezet" />
<enumeration value="Beszámoló" />
<enumeration value="Egyéb kérelem - kísérõlevél" />
<enumeration value="Ismételt kérelem" />
<enumeration value="Kijavítás iránti kérelem" />
<enumeration value="Taggyûlési jegyzõkönyv" />
<enumeration value="Üzletrész átruházás" />
Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt
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<enumeration value="Közgyûlési jegyzõkönyv" />
<enumeration value="Alapítói határozat" />
<enumeration value="Lemondó nyilatkozat" />
<enumeration
value="Hatósági
engedélyhez
kötött
tevékenységre vonatkozó nyilatkozat" />
<enumeration value="Befolyásszerzés bejelentése" />
<enumeration value="Végrehajtás elrendelése" />
<enumeration value="Biztosítási intézkedés" />
<enumeration value="Büntetõjogi intézkedés a cég
ellen" />
<enumeration
value="APEH
hitelezõi
igény
bejelentése" />
<enumeration
value="Nyilatkozat
székhelyhasználatról" />
<enumeration value="Kamarai tagság igazolása" />
<enumeration value="Bérleti szerzõdés" />
<enumeration value="ÁNTSZ engedély" />
<enumeration
value="Illeték
befizetési
utalvány
minta" />
<enumeration value="Költségtérítési utalvány minta"
/>
<enumeration value="Egyéb irat" />
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element ref="es:E-category"/>
<element name="CreationDate" type="dateTime" />
<element ref="es:Format" />
<element ref="es:UsedDispApplication" minOccurs="0" />
<element name="MimeChecked" type="boolean" minOccurs="0" />
<element name="SourceLocation" type="string" />
<element ref="es:SourceSize" />
<element ref="es:BaseTransform" />
</sequence>
<attribute name="Id" type="string" />
<attribute name="OBJREF" type="string" />
</complexType>
</element>
<element ref="ds:Object" />
<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element ref="ds:Signature" />
<element name="TimeStamp" type="xades:TimeStampType" />
</choice>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="E-category">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="electronic data" />
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<enumeration value="electronic document" />
<enumeration value="electronic record" />
<enumeration value="elektronikus adat" />
<enumeration value="elektronikus dokumentum" />
<enumeration value="elektronikus irat" />
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="Format">
<complexType>
<sequence>
<element name="MIME-Type">
<complexType>
<attribute name="type" />
<attribute name="subtype" />
<attribute name="extension" />
<attribute name="charSet" />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="UsedDispApplication">
<complexType>
<attribute name="name" />
<attribute name="version" />
</complexType>
</element>
<element name="SourceSize">
<complexType>
<attribute name="sizeValue" type="integer" />
<attribute name="sizeUnit" fixed="B" />
</complexType>
</element>
<element name="BaseTransform">
<complexType>
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element name="Transform">
<complexType>
<attribute name="Algorithm">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="zip" />
<enumeration value="encrypt" />
<enumeration value="base64" />
</restriction>
</simpleType>
</attribute>
</complexType>
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</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="SignatureProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="SignerName" type="string" />
<element name="SDPresented" type="boolean" minOccurs="0" />
<element name="Type">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="signature" />
<enumeration value="countersignature" />
<enumeration value="aláírás" />
<enumeration value="ellenjegyzés" />
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="Generator">
<complexType>
<sequence>
<element name="Program">
<complexType>
<attribute name="name" />
<attribute name="version" />
</complexType>
</element>
<element name="Device" minOccurs="0">
<complexType>
<attribute name="name" />
<attribute name="type" />
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="Comment" minOccurs="0">
<complexType mixed="true">
<sequence>
<element name="Document" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="DocumentProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="Title" type="string" />
<element ref="es:E-category"/>
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/>

minOccurs="0" />
minOccurs="0" />
/>

<element name="CreationDate" type="dateTime"
<element ref="es:Format" />
<element
ref="es:UsedDispApplication"
<element

name="MimeChecked"

type="boolean"

<element name="SourceLocation" type="string"

<element ref="es:SourceSize" />
<element ref="es:BaseTransform" />
</sequence>
<attribute name="Id" type="string" />
<attribute name="OBJREF" type="string" />
</complexType>
</element>
<element ref="ds:Object" />
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute name="Type">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="clause" />
<enumeration value="gloss" />
<enumeration value="comment" />
<enumeration value="opinion" />
<enumeration value="záradék" />
<enumeration value="széljegyzet" />
<enumeration value="megjegyzés" />
<enumeration value="vélemény" />
</restriction>
</simpleType>
</attribute>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute name="Id" type="string" />
<attribute name="OBJREF" type="string" />
<attribute name="SIGREF" type="string" />
<attribute name="SIGREFLIST" type="string" />
</complexType>
</element>
</schema>

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

17

Műszaki követelmények v2.0

4.3. Cégbejegyzési kérelem diagramja
Schema kerelmek.xsd

schema location:

C:\Schema\2005\kerelmek.xsd

targetNamespace:

http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#

Elements

Simple types

BaseTransform

CégjegyzékszámType

Document
Dossier
E-category
Format
SignatureProfile
SourceSize
UsedDispApplication

schema location:

C:\Schema\2005\xmldsig-core-schema.xsd

targetNamespace:

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Elements

Complex types

CanonicalizationMethod

CanonicalizationMethodType

CryptoBinary

DigestMethod

DigestMethodType

DigestValueType

DigestValue

DSAKeyValueType

HMACOutputLengthType

DSAKeyValue

KeyInfoType

KeyInfo

KeyValueType

KeyName

ManifestType

KeyValue

ObjectType

Manifest

PGPDataType

MgmtData

ReferenceType

Object

RetrievalMethodType

PGPData

RSAKeyValueType

Reference

SignatureMethodType

RetrievalMethod

SignaturePropertiesType
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RSAKeyValue

SignaturePropertyType

Signature

SignatureType

SignatureMethod

SignatureValueType

SignatureProperties

SignedInfoType

SignatureProperty

SPKIDataType

SignatureValue

TransformsType

SignedInfo

TransformType

SPKIData

X509DataType

Transform

X509IssuerSerialType

Transforms
X509Data

schema location:

C:\Schema\2005\XAdES.xsd

targetNamespace:

http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

Elements

Complex types

Simple types

AllDataObjectsTimeStamp

AnyType

QualifierType

Any

CertIDListType

ArchiveTimeStamp

CertIDType

CertificateValues

CertificateValuesType

CommitmentTypeIndication

CertifiedRolesListType

CompleteCertificateRefs

ClaimedRolesListType

CompleteRevocationRefs

CommitmentTypeIndicationType

CounterSignature

CommitmentTypeQualifiersListType

DataObjectFormat

CompleteCertificateRefsType

EncapsulatedPKIData

CompleteRevocationRefsType

IndividualDataObjectsTimeStamp

CounterSignatureType

ObjectIdentifier

CRLIdentifierType

QualifyingProperties

CRLRefsType

QualifyingPropertiesReference

CRLRefType

RefsOnlyTimeStamp

CRLValuesType

RevocationValues

DataObjectFormatType

SigAndRefsTimeStamp

DigestAlgAndValueType

SignaturePolicyIdentifier

DocumentationReferencesType

SignatureProductionPlace

EncapsulatedPKIDataType
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SignatureTimeStamp

IdentifierType

SignedDataObjectProperties

IncludeType

SignedProperties

IntegerListType

SignedSignatureProperties

NoticeReferenceType

SignerRole

ObjectIdentifierType

SigningCertificate

OCSPIdentifierType

SigningTime

OCSPRefsType

SPURI

OCSPRefType

SPUserNotice

OCSPValuesType

TimeStamp

OtherCertStatusRefsType

UnsignedDataObjectProperties

OtherCertStatusValuesType

UnsignedProperties

QualifyingPropertiesReferenceType

UnsignedSignatureProperties

QualifyingPropertiesType
RevocationValuesType
SignaturePolicyIdentifierType
SignaturePolicyIdType
SignatureProductionPlaceType
SignedDataObjectPropertiesType
SignedPropertiesType
SignedSignaturePropertiesType
SignerRoleType
SigPolicyQualifiersListType
SPUserNoticeType
TimeStampType
UnsignedDataObjectPropertiesType
UnsignedPropertiesType
UnsignedSignaturePropertiesType

element BaseTransform
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children Transform
used by

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
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element BaseTransform/Transform
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
attributes

Name

Type

Algorithm

string

Use

Default

Fixed

Annotation

element Document
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children DocumentProfile ds:Object ds:Signature TimeStamp
element Dossier/Documents

used by

element Document/DocumentProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children Title es:E-category CreationDate
es:SourceSize es:BaseTransform
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string
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element Document/DocumentProfile/Title
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type restriction of string
facets

enumeration A bejegyzési kérelem formanyomtatványa
enumeration Változásbejegyzési kérelem formanyomtatványa
enumeration Létesítő okirat
enumeration A létesítő okirat módosítása
enumeration A létesítő okirat változásokkal egybefoglalt, hatályosított szövege
enumeration Hiteles cégaláírási nyilatkozat
enumeration Elfogadó nyilatkozat
enumeration A vezető tisztségviselő képviseleti jogának átruházása
enumeration A kézbesítési megbízott megbízására és a megbízás elfogadására vonatkozó okirat
enumeration A kézbesítési megbízotti megbízás elfogadására vonatkozó okirat
enumeration A külföldi cég cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása
enumeration A külföldi cég hazai nyilvántartásba vétele igazolásának hiteles fordítása
enumeration Ingatlan tulajdoni lapja
enumeration A közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása
enumeration A jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása
enumeration Nyilatkozat az APEH részére
enumeration Tagjegyzék
enumeration A hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről
enumeration Ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról
enumeration A nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói vélemény
enumeration Alapítási tervezet
enumeration A PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató
enumeration A részvényjegyzési ív
enumeration Az alakuló közgyűlésre szóló meghívó közzétételének igazolása
enumeration Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív
enumeration A hitelintézet igazolása az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről
enumeration Az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról
enumeration A nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói jelentés
enumeration A külföldi vállalkozás (egységes) létesítő okirata és annak hiteles fordítása
enumeration A fióktelepet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása
enumeration A képviseletet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása
enumeration A telephelyet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása
enumeration A vállalkozói igazolvány vagy annak hiteles másolata
enumeration A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alapítási engedélye
enumeration A munkavállalók döntéshozatali rendbe történo bevonásáról szóló megállapodás
enumeration A különleges tárgyaló testület határozata
enumeration Az eu. rt. alapításában résztvevő társaságok igazgatóságainak közös nyilatkozata
enumeration A gazdasági társaság legfőbb szervének határozatai az átalakulásról
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enumeration Az átalakuló (jogelőd) társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete
enumeration Az átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltártervezete
enumeration A jogutód társaságban részt venni nem kívánó tagokkal való elszámolás tervezete
enumeration Az egyesülési szerződés tervezete
enumeration A Gazdasági Versenyhivatal engedélye vagy a cég nyilatkozata, hogy az engedélyre nincs szükség
enumeration A szétválási szerződés tervezete
enumeration Az átalakulásra vonatkozó közlemények Cégközlönyben való megjelenését igazoló okiratok (lappéldányok)
enumeration Az átalakulási vagy egyesülési tervezet
enumeration Beszámoló
enumeration Egyéb kérelem - kísérőlevél
enumeration Ismételt kérelem
enumeration Kijavítás iránti kérelem
enumeration Taggyűlési jegyzőkönyv
enumeration Üzletrész átruházás
enumeration Közgyűlési jegyzőkönyv
enumeration Alapítói határozat
enumeration Lemondó nyilatkozat
enumeration Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó nyilatkozat
enumeration Befolyásszerzés bejelentése
enumeration Végrehajtás elrendelése
enumeration Biztosítási intézkedés
enumeration Büntetőjogi intézkedés a cég ellen
enumeration APEH hitelezői igény bejelentése
enumeration Nyilatkozat székhelyhasználatról
enumeration Kamarai tagság igazolása
enumeration Bérleti szerződés
enumeration ÁNTSZ engedély
enumeration Illeték befizetési utalvány minta
enumeration Költségtérítési utalvány minta
enumeration Egyéb irat

element Document/DocumentProfile/CreationDate
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type dateTime

element Document/DocumentProfile/MimeChecked
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type boolean
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element Document/DocumentProfile/SourceLocation
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type string

element Document/TimeStamp
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element Dossier
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children DossierProfile Documents ds:Signature TimeStamp
attributes

Name

Type

AckEmail

string

Location

string
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element Dossier/DossierProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children Title E-category CreationDate Cégjegyzékszám
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string

Use

Default

Fixed

Annotation

element Dossier/DossierProfile/Title
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type restriction of string
facets

enumeration Bejegyzési kérelem
enumeration Változás bejegyzési kérelem
enumeration Hiánypótlás
enumeration Egyéb beadvány
enumeration Végelszámolás iránti kérelem
enumeration Felszámolás iránti kérelem
enumeration Áttétel iránti kérelem
enumeration Üzletrész átruházás iránti kérelem
enumeration Ismételt bejegyzési kérelem
enumeration Ismételt változásbejegyzési kérelem
enumeration Igazolási kérelem
enumeration Fellebbezés
enumeration Törlés iránti kérelem
enumeration Elfogultsági kérelem
enumeration Felülvizsgálati kérelem
enumeration Kijavítás/kiegészítés iránti kérelem
enumeration Illetékbefizetési igazolás
enumeration Költségtérítés-befizetési igazolás
enumeration Letéti mérleg
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element Dossier/DossierProfile/E-category
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type restriction of string
enumeration electronic dossier

facets

enumeration electronic acknowledgement
enumeration elektronikus akta
enumeration elektronikus átvételi elismervény

element Dossier/DossierProfile/CreationDate
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type dateTime

element Dossier/DossierProfile/Cégjegyzékszám
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type extension of es:CégjegyzékszámType
pattern [0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}

facets
attributes

Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/Documents
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children es:Document
attributes

Name

Type

Id

string
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element Dossier/TimeStamp
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element E-category
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type restriction of string
used by
facets

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
enumeration electronic data
enumeration electronic document
enumeration electronic record
enumeration elektronikus adat
enumeration elektronikus dokumentum
enumeration elektronikus irat

element Format
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children MIME-Type
used by

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile

element Format/MIME-Type
diagram
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namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

type
subtype
extension
charSet

element SignatureProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children SignerName SDPresented Type Generator Comment
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string

SIGREF

string

SIGREFLIST

string

Use

element SignatureProfile/SignerName
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type string

element SignatureProfile/SDPresented
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type boolean

element SignatureProfile/Type
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
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type restriction of string
facets

enumeration signature
enumeration countersignature
enumeration aláírás
enumeration ellenjegyzés

element SignatureProfile/Generator
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children Program Device

element SignatureProfile/Generator/Program
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

name
version

element SignatureProfile/Generator/Device
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
attributes

Name

Type

Use

name
type

element SignatureProfile/Comment
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children Document
attributes

Name

Type

Type

string
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element SignatureProfile/Comment/Document
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children DocumentProfile ds:Object

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
children Title es:E-category CreationDate
es:SourceSize es:BaseTransform
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string

es:Format
Use

es:UsedDispApplication
Default

MimeChecked

Fixed

SourceLocation

Annotation

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/Title
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type string

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/CreationDate
diagram
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namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type dateTime

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/MimeChecked
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type boolean

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/SourceLocation
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type string

element SourceSize
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
used by
attributes

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
Name

Type

sizeValue

integer

Use

Default

sizeUnit

Fixed

Annotation

B

element UsedDispApplication
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
used by
attributes

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

name
version

simpleType CégjegyzékszámType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/kerelmek#
type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Cégjegyzékszám
pattern [0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}
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element ds:CanonicalizationMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CanonicalizationMethodType
used by
attributes

complexTypes ds:SignedInfoType xades:TimeStampType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element ds:DigestMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:DigestMethodType
used by
attributes

complexTypes ds:ReferenceType xades:DigestAlgAndValueType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

element ds:DigestValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:DigestValueType
used by

complexTypes ds:ReferenceType xades:DigestAlgAndValueType
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element ds:DSAKeyValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:DSAKeyValueType
children P Q G Y J Seed PgenCounter
complexType ds:KeyValueType

used by

element ds:KeyInfo
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:KeyInfoType
children ds:KeyName ds:KeyValue ds:RetrievalMethod ds:X509Data ds:PGPData ds:SPKIData ds:MgmtData
complexType ds:SignatureType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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element ds:KeyName
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
complexType ds:KeyInfoType

used by

element ds:KeyValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:KeyValueType
children ds:DSAKeyValue ds:RSAKeyValue
complexType ds:KeyInfoType

used by

element ds:Manifest
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:ManifestType
children ds:Reference
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element ds:MgmtData
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
used by

complexType ds:KeyInfoType
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element ds:Object
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:ObjectType
elements Document SignatureProfile/Comment/Document

used by

complexType ds:SignatureType
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

MimeType

string

optional

Encoding

anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

element ds:PGPData
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:PGPDataType
children PGPKeyID PGPKeyPacket PGPKeyPacket
used by

complexType ds:KeyInfoType
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element ds:Reference
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:ReferenceType
children ds:Transforms ds:DigestMethod ds:DigestValue
complexTypes ds:ManifestType ds:SignedInfoType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

URI

anyURI

optional

Type

anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element ds:RetrievalMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:RetrievalMethodType
children ds:Transforms
used by
attributes

complexType ds:KeyInfoType
Name

Type

URI

anyURI

Type

anyURI

Use

optional

element ds:RSAKeyValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:RSAKeyValueType
children Modulus Exponent
used by

complexType ds:KeyValueType
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element ds:Signature
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignatureType
children ds:SignedInfo ds:SignatureValue ds:KeyInfo ds:Object
elements Document Dossier

used by

complexType xades:CounterSignatureType
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element ds:SignatureMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignatureMethodType
children HMACOutputLength
used by
attributes

complexType ds:SignedInfoType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

element ds:SignatureProperties
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignaturePropertiesType
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children ds:SignatureProperty
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element ds:SignatureProperty
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignaturePropertyType
complexType ds:SignaturePropertiesType

used by
attributes

Name

Type

Use

Target

anyURI

required

Id

ID

optional

element ds:SignatureValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignatureValueType
complexType ds:SignatureType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

element ds:SignedInfo
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignedInfoType
children ds:CanonicalizationMethod ds:SignatureMethod ds:Reference
complexType ds:SignatureType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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element ds:SPKIData
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SPKIDataType
children SPKISexp
used by

complexType ds:KeyInfoType

element ds:Transform
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:TransformType
children XPath
used by
attributes

complexType ds:TransformsType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element ds:Transforms
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:TransformsType
children ds:Transform
used by

complexTypes ds:ReferenceType ds:RetrievalMethodType xades:QualifyingPropertiesReferenceType
xades:SignaturePolicyIdType
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element ds:X509Data
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:X509DataType
children X509IssuerSerial X509SKI X509SubjectName X509Certificate X509CRL
used by

complexType ds:KeyInfoType

complexType ds:CanonicalizationMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
used by
attributes

element ds:CanonicalizationMethod
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType ds:DigestMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
used by
attributes

element ds:DigestMethod
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required
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complexType ds:DSAKeyValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children P Q G Y J Seed PgenCounter
used by

element ds:DSAKeyValue

element ds:DSAKeyValueType/P
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/Q
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/G
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/Y
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
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type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/J
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/Seed
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/PgenCounter
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

complexType ds:KeyInfoType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:KeyName ds:KeyValue ds:RetrievalMethod ds:X509Data ds:PGPData ds:SPKIData ds:MgmtData
element ds:KeyInfo

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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complexType ds:KeyValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:DSAKeyValue ds:RSAKeyValue
element ds:KeyValue

used by

complexType ds:ManifestType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Reference
element ds:Manifest

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType ds:ObjectType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
element ds:Object

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

MimeType

string

optional

Encoding

anyURI

optional
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complexType ds:PGPDataType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children PGPKeyID PGPKeyPacket PGPKeyPacket
used by

element ds:PGPData

element ds:PGPDataType/PGPKeyID
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:PGPDataType/PGPKeyPacket
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:PGPDataType/PGPKeyPacket
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

44

Műszaki követelmények v2.0

complexType ds:ReferenceType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Transforms ds:DigestMethod ds:DigestValue
element ds:Reference

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

URI

anyURI

optional

Type

anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType ds:RetrievalMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Transforms
used by
attributes

element ds:RetrievalMethod
Name

Type

URI

anyURI

Type

anyURI

Use

optional

complexType ds:RSAKeyValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children Modulus Exponent
used by

element ds:RSAKeyValue

element ds:RSAKeyValueType/Modulus
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary
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element ds:RSAKeyValueType/Exponent
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

complexType ds:SignatureMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children HMACOutputLength
element ds:SignatureMethod

used by
attributes

Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element ds:SignatureMethodType/HMACOutputLength
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:HMACOutputLengthType

complexType ds:SignaturePropertiesType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:SignatureProperty
element ds:SignatureProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

complexType ds:SignaturePropertyType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
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element ds:SignatureProperty

used by
attributes

Name

Type

Use

Target

anyURI

required

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

complexType ds:SignatureType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:SignedInfo ds:SignatureValue ds:KeyInfo ds:Object
element ds:Signature

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

complexType ds:SignatureValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type extension of base64Binary
element ds:SignatureValue

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

complexType ds:SignedInfoType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:CanonicalizationMethod ds:SignatureMethod ds:Reference
element ds:SignedInfo

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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complexType ds:SPKIDataType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children SPKISexp
used by

element ds:SPKIData

element ds:SPKIDataType/SPKISexp
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

complexType ds:TransformsType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Transform
used by

element ds:Transforms

complexType ds:TransformType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children XPath
used by
attributes

element ds:Transform
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element ds:TransformType/XPath
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
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complexType ds:X509DataType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children X509IssuerSerial X509SKI X509SubjectName X509Certificate X509CRL
used by

element ds:X509Data

element ds:X509DataType/X509IssuerSerial
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:X509IssuerSerialType
children X509IssuerName X509SerialNumber

element ds:X509DataType/X509SKI
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:X509DataType/X509SubjectName
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
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element ds:X509DataType/X509Certificate
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:X509DataType/X509CRL
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

complexType ds:X509IssuerSerialType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children X509IssuerName X509SerialNumber
used by

elements xades:CertIDType/IssuerSerial ds:X509DataType/X509IssuerSerial

element ds:X509IssuerSerialType/X509IssuerName
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string

element ds:X509IssuerSerialType/X509SerialNumber
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type integer

simpleType ds:CryptoBinary
namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary
used by

elements ds:RSAKeyValueType/Exponent ds:DSAKeyValueType/G ds:DSAKeyValueType/J
ds:DSAKeyValueType/P
ds:RSAKeyValueType/Modulus
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ds:DSAKeyValueType/PgenCounter
ds:DSAKeyValueType/Seed ds:DSAKeyValueType/Y

ds:DSAKeyValueType/Q

simpleType ds:DigestValueType
namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary
element ds:DigestValue

used by

simpleType ds:HMACOutputLengthType
namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type integer
element ds:SignatureMethodType/HMACOutputLength

used by

element xades:AllDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:Any
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type
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element xades:ArchiveTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:CertificateValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertificateValuesType
children EncapsulatedX509Certificate OtherCertificate
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

element xades:CommitmentTypeIndication
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type xades:CommitmentTypeIndicationType
children CommitmentTypeId ObjectReference AllSignedDataObjects CommitmentTypeQualifiers

element xades:CompleteCertificateRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteCertificateRefsType
children CertRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:CompleteRevocationRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteRevocationRefsType
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

element xades:CounterSignature
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CounterSignatureType
children ds:Signature
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element xades:DataObjectFormat
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DataObjectFormatType
children Description ObjectIdentifier MimeType Encoding
attributes

Name

Type

Use

ObjectReference

xsd:anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:EncapsulatedPKIData
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

element xades:IndividualDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation

54

Műszaki követelmények v2.0

element xades:ObjectIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:QualifyingProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:QualifyingPropertiesType
children SignedProperties UnsignedProperties
attributes

Name

Type

Use

Target

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:QualifyingPropertiesReference
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:QualifyingPropertiesReferenceType
children ds:Transforms
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional
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element xades:RefsOnlyTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:RevocationValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:RevocationValuesType
children CRLValues OCSPValues OtherValues
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:SigAndRefsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignaturePolicyIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignaturePolicyIdentifierType
children SignaturePolicyId SignaturePolicyImplied

element xades:SignatureProductionPlace
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignatureProductionPlaceType
children City StateOrProvince PostalCode CountryName
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element xades:SignatureTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedDataObjectPropertiesType
children DataObjectFormat CommitmentTypeIndication AllDataObjectsTimeStamp IndividualDataObjectsTimeStamp

element xades:SignedProperties
diagram
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namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedPropertiesType
children SignedSignatureProperties SignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedSignaturePropertiesType
children SigningTime SigningCertificate SignaturePolicyIdentifier SignatureProductionPlace SignerRole

element xades:SignerRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignerRoleType
children ClaimedRoles CertifiedRoles

element xades:SigningCertificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDListType
children Cert
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element xades:SigningTime
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime

element xades:SPURI
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type anyURI

element xades:SPUserNotice
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SPUserNoticeType
children NoticeRef ExplicitText

element xades:TimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
children UnsignedDataObjectProperty

element xades:UnsignedProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedPropertiesType
children UnsignedSignatureProperties UnsignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedSignaturePropertiesType
children CounterSignature
SignatureTimeStamp
CompleteCertificateRefs
CompleteRevocationRefs
AttributeCertificateRefs AttributeRevocationRefs SigAndRefsTimeStamp RefsOnlyTimeStamp CertificateValues
RevocationValues ArchiveTimeStamp

complexType xades:AnyType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
used by

elements xades:ClaimedRolesListType/ClaimedRole
xades:CommitmentTypeQualifiersListType
/CommitmentTypeQualifier
xades:CertificateValuesType/OtherCertific
ate
xades:OtherCertStatusRefsType/OtherRef
xades:OtherCertStatusValuesType/OtherV
alue
xades:SigPolicyQualifiersListType/SigPoli
cyQualifier
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xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
/UnsignedDataObjectProperty xades:Any
xades:TimeStampType/XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CertIDListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Cert
used by

elements xades:CompleteCertificateRefsType/CertRefs
xades:SignedSignaturePropertiesType/SigningCertificate xades:SigningCertificate

element xades:CertIDListType/Cert
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDType
children CertDigest IssuerSerial
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CertIDType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CertDigest IssuerSerial
used by
attributes

element xades:CertIDListType/Cert
Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional
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element xades:CertIDType/CertDigest
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

element xades:CertIDType/IssuerSerial
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type ds:X509IssuerSerialType
children X509IssuerName X509SerialNumber

complexType xades:CertificateValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children EncapsulatedX509Certificate OtherCertificate
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CertificateValues xades:CertificateValues

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:CertificateValuesType/EncapsulatedX509Certificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:CertificateValuesType/OtherCertificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CertifiedRolesListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CertifiedRole
element xades:SignerRoleType/CertifiedRoles

used by

element xades:CertifiedRolesListType/CertifiedRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

complexType xades:ClaimedRolesListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ClaimedRole
used by

element xades:SignerRoleType/ClaimedRoles
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element xades:ClaimedRolesListType/ClaimedRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CommitmentTypeIndicationType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CommitmentTypeId ObjectReference AllSignedDataObjects CommitmentTypeQualifiers
used by

elements xades:SignedDataObjectPropertiesType/CommitmentTypeIndication
xades:CommitmentTypeIndication

element xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeId
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:CommitmentTypeIndicationType/ObjectReference
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type anyURI

element xades:CommitmentTypeIndicationType/AllSignedDataObjects
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

element xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeQualifiers
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CommitmentTypeQualifiersListType
children CommitmentTypeQualifier

complexType xades:CommitmentTypeQualifiersListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CommitmentTypeQualifier
used by

element xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeQualifiers

element xades:CommitmentTypeQualifiersListType/CommitmentTypeQualifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CompleteCertificateRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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children CertRefs
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeCertificateRefs
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteCertificateRef
s xades:CompleteCertificateRefs

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:CompleteCertificateRefsType/CertRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDListType
children Cert

complexType xades:CompleteRevocationRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeRevocationRefs
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteRevocationRef
s xades:CompleteRevocationRefs

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:CompleteRevocationRefsType/CRLRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLRefsType
children CRLRef
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element xades:CompleteRevocationRefsType/OCSPRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPRefsType
children OCSPRef

element xades:CompleteRevocationRefsType/OtherRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OtherCertStatusRefsType
children OtherRef

complexType xades:CounterSignatureType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ds:Signature
used by

elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CounterSignature xades:CounterSignature

complexType xades:CRLIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Issuer IssueTime Number
used by
attributes

element xades:CRLRefType/CRLIdentifier
Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional
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element xades:CRLIdentifierType/Issuer
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:CRLIdentifierType/IssueTime
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime

element xades:CRLIdentifierType/Number
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type integer

complexType xades:CRLRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CRLRef
used by

element xades:CompleteRevocationRefsType/CRLRefs

element xades:CRLRefsType/CRLRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLRefType
children DigestAlgAndValue CRLIdentifier
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complexType xades:CRLRefType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children DigestAlgAndValue CRLIdentifier
used by

element xades:CRLRefsType/CRLRef

element xades:CRLRefType/DigestAlgAndValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

element xades:CRLRefType/CRLIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLIdentifierType
children Issuer IssueTime Number
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CRLValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children EncapsulatedCRLValue

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

71

Műszaki követelmények v2.0
element xades:RevocationValuesType/CRLValues

used by

element xades:CRLValuesType/EncapsulatedCRLValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:DataObjectFormatType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Description ObjectIdentifier MimeType Encoding
used by
attributes

elements xades:SignedDataObjectPropertiesType/DataObjectFormat xades:DataObjectFormat
Name

Type

Use

ObjectReference

xsd:anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element xades:DataObjectFormatType/Description
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:DataObjectFormatType/ObjectIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
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children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:DataObjectFormatType/MimeType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:DataObjectFormatType/Encoding
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type anyURI

complexType xades:DigestAlgAndValueType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ds:DigestMethod ds:DigestValue
used by

elements xades:CertIDType/CertDigest
xades:CRLRefType/DigestAlgAndValue
xades:OCSPRefType/DigestAlgAndValue xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyHash

complexType xades:DocumentationReferencesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children DocumentationReference
used by

element xades:ObjectIdentifierType/DocumentationReferences

element xades:DocumentationReferencesType/DocumentationReference
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type anyURI
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complexType xades:EncapsulatedPKIDataType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type extension of base64Binary
elements xades:CertifiedRolesListType/CertifiedRole xades:CRLValuesType/EncapsulatedCRLValue
xades:OCSPValuesType/EncapsulatedOCSPValue
xades:TimeStampType/EncapsulatedTimeStamp
xades:CertificateValuesType/EncapsulatedX509Certificate xades:EncapsulatedPKIData

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:IdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type extension of anyURI
element xades:ObjectIdentifierType/Identifier

used by
attributes

Name

Type

Use

Qualifier

QualifierType

optional

complexType xades:IncludeType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
element xades:TimeStampType/Include

used by
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

referencedData

xsd:boolean

optional

complexType xades:IntegerListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children int
used by

element xades:NoticeReferenceType/NoticeNumbers
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element xades:IntegerListType/int
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type integer

complexType xades:NoticeReferenceType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Organization NoticeNumbers
used by

element xades:SPUserNoticeType/NoticeRef

element xades:NoticeReferenceType/Organization
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:NoticeReferenceType/NoticeNumbers
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:IntegerListType
children int

complexType xades:ObjectIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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children Identifier Description DocumentationReferences
used by

elements xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeId
xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyId
xades:DataObjectFormatType/ObjectIdentifier
xades:ObjectIdentifier

element xades:ObjectIdentifierType/Identifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:IdentifierType
attributes

Name

Type

Use

Qualifier

QualifierType

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:ObjectIdentifierType/Description
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:ObjectIdentifierType/DocumentationReferences
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DocumentationReferencesType
children DocumentationReference

complexType xades:OCSPIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ResponderID ProducedAt
used by
attributes

element xades:OCSPRefType/OCSPIdentifier
Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional
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element xades:OCSPIdentifierType/ResponderID
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:OCSPIdentifierType/ProducedAt
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime

complexType xades:OCSPRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OCSPRef
used by

element xades:CompleteRevocationRefsType/OCSPRefs

element xades:OCSPRefsType/OCSPRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPRefType
children OCSPIdentifier DigestAlgAndValue

complexType xades:OCSPRefType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OCSPIdentifier DigestAlgAndValue
used by

element xades:OCSPRefsType/OCSPRef
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element xades:OCSPRefType/OCSPIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPIdentifierType
children ResponderID ProducedAt
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:OCSPRefType/DigestAlgAndValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

complexType xades:OCSPValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children EncapsulatedOCSPValue
element xades:RevocationValuesType/OCSPValues

used by

element xades:OCSPValuesType/EncapsulatedOCSPValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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complexType xades:OtherCertStatusRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OtherRef
used by

element xades:CompleteRevocationRefsType/OtherRefs

element xades:OtherCertStatusRefsType/OtherRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:OtherCertStatusValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OtherValue
used by

element xades:RevocationValuesType/OtherValues

element xades:OtherCertStatusValuesType/OtherValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type
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complexType xades:QualifyingPropertiesReferenceType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ds:Transforms
element xades:QualifyingPropertiesReference

used by
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

complexType xades:QualifyingPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SignedProperties UnsignedProperties
element xades:QualifyingProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Target

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional

element xades:QualifyingPropertiesType/SignedProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedPropertiesType
children SignedSignatureProperties SignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:QualifyingPropertiesType/UnsignedProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedPropertiesType
children UnsignedSignatureProperties UnsignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:RevocationValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CRLValues OCSPValues OtherValues
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RevocationValues xades:RevocationValues

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:RevocationValuesType/CRLValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLValuesType
children EncapsulatedCRLValue
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element xades:RevocationValuesType/OCSPValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPValuesType
children EncapsulatedOCSPValue

element xades:RevocationValuesType/OtherValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OtherCertStatusValuesType
children OtherValue

complexType xades:SignaturePolicyIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SignaturePolicyId SignaturePolicyImplied
used by

elements xades:SignedSignaturePropertiesType/SignaturePolicyIdentifier xades:SignaturePolicyIdentifier

element xades:SignaturePolicyIdentifierType/SignaturePolicyId
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type xades:SignaturePolicyIdType
children SigPolicyId ds:Transforms SigPolicyHash SigPolicyQualifiers

element xades:SignaturePolicyIdentifierType/SignaturePolicyImplied
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

complexType xades:SignaturePolicyIdType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SigPolicyId ds:Transforms SigPolicyHash SigPolicyQualifiers
used by

element xades:SignaturePolicyIdentifierType/SignaturePolicyId

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyId
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyHash
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyQualifiers
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SigPolicyQualifiersListType
children SigPolicyQualifier

complexType xades:SignatureProductionPlaceType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children City StateOrProvince PostalCode CountryName
used by

elements xades:SignedSignaturePropertiesType/SignatureProductionPlace xades:SignatureProductionPlace

element xades:SignatureProductionPlaceType/City
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:SignatureProductionPlaceType/StateOrProvince
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string
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element xades:SignatureProductionPlaceType/PostalCode
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:SignatureProductionPlaceType/CountryName
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

complexType xades:SignedDataObjectPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children DataObjectFormat CommitmentTypeIndication AllDataObjectsTimeStamp IndividualDataObjectsTimeStamp
used by

elements xades:SignedPropertiesType/SignedDataObjectProperties xades:SignedDataObjectProperties

element xades:SignedDataObjectPropertiesType/DataObjectFormat
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DataObjectFormatType
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children Description ObjectIdentifier MimeType Encoding
attributes

Name

Type

Use

ObjectReference

xsd:anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedDataObjectPropertiesType/CommitmentTypeIndication
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CommitmentTypeIndicationType
children CommitmentTypeId ObjectReference AllSignedDataObjects CommitmentTypeQualifiers

element xades:SignedDataObjectPropertiesType/AllDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:SignedDataObjectPropertiesType/IndividualDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:SignedPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SignedSignatureProperties SignedDataObjectProperties
elements xades:QualifyingPropertiesType/SignedProperties xades:SignedProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedPropertiesType/SignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedSignaturePropertiesType
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children SigningTime SigningCertificate SignaturePolicyIdentifier SignatureProductionPlace SignerRole

element xades:SignedPropertiesType/SignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedDataObjectPropertiesType
children DataObjectFormat CommitmentTypeIndication AllDataObjectsTimeStamp IndividualDataObjectsTimeStamp

complexType xades:SignedSignaturePropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SigningTime SigningCertificate SignaturePolicyIdentifier SignatureProductionPlace SignerRole
used by

elements xades:SignedPropertiesType/SignedSignatureProperties xades:SignedSignatureProperties

element xades:SignedSignaturePropertiesType/SigningTime
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime
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element xades:SignedSignaturePropertiesType/SigningCertificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDListType
children Cert

element xades:SignedSignaturePropertiesType/SignaturePolicyIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignaturePolicyIdentifierType
children SignaturePolicyId SignaturePolicyImplied

element xades:SignedSignaturePropertiesType/SignatureProductionPlace
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignatureProductionPlaceType
children City StateOrProvince PostalCode CountryName
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element xades:SignedSignaturePropertiesType/SignerRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignerRoleType
children ClaimedRoles CertifiedRoles

complexType xades:SignerRoleType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ClaimedRoles CertifiedRoles
used by

elements xades:SignedSignaturePropertiesType/SignerRole xades:SignerRole

element xades:SignerRoleType/ClaimedRoles
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ClaimedRolesListType
children ClaimedRole

element xades:SignerRoleType/CertifiedRoles
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertifiedRolesListType
children CertifiedRole
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complexType xades:SigPolicyQualifiersListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SigPolicyQualifier
used by

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyQualifiers

element xades:SigPolicyQualifiersListType/SigPolicyQualifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:SPUserNoticeType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children NoticeRef ExplicitText
used by

element xades:SPUserNotice

element xades:SPUserNoticeType/NoticeRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:NoticeReferenceType
children Organization NoticeNumbers
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element xades:SPUserNoticeType/ExplicitText
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

complexType xades:TimeStampType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
elements xades:SignedDataObjectPropertiesType/AllDataObjectsTimeStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/ArchiveTimeStamp
xades:SignedDataObjectPropertiesType/IndividualDataObjectsTim
eStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RefsOnlyTimeStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SigAndRefsTimeStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SignatureTimeStamp
Document/TimeStamp
Dossier/TimeStamp
xades:ArchiveTimeStamp
xades:AllDataObjectsTimeStamp
xades:IndividualDataObjectsTimeStamp
xades:SigAndRefsTimeStamp
xades:RefsOnlyTimeStamp
xades:SignatureTimeStamp xades:TimeStamp

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:TimeStampType/Include
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:IncludeType
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

referencedData

xsd:boolean

optional

element xades:TimeStampType/EncapsulatedTimeStamp
diagram
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namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:TimeStampType/XMLTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

complexType xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children UnsignedDataObjectProperty
used by

elements xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedDataObjectProperties
xades:UnsignedDataObjectProperties

element xades:UnsignedDataObjectPropertiesType/UnsignedDataObjectProperty
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:UnsignedPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children UnsignedSignatureProperties UnsignedDataObjectProperties

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

93

Műszaki követelmények v2.0
elements xades:QualifyingPropertiesType/UnsignedProperties xades:UnsignedProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedSignaturePropertiesType
children CounterSignature
SignatureTimeStamp
CompleteCertificateRefs
CompleteRevocationRefs
AttributeCertificateRefs AttributeRevocationRefs SigAndRefsTimeStamp RefsOnlyTimeStamp CertificateValues
RevocationValues ArchiveTimeStamp

element xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
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children UnsignedDataObjectProperty

complexType xades:UnsignedSignaturePropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CounterSignature
SignatureTimeStamp
CompleteCertificateRefs
CompleteRevocationRefs
AttributeCertificateRefs AttributeRevocationRefs SigAndRefsTimeStamp RefsOnlyTimeStamp CertificateValues
RevocationValues ArchiveTimeStamp
used by

elements xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedSignatureProperties xades:UnsignedSignatureProperties

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CounterSignature
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CounterSignatureType
children ds:Signature
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element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SignatureTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteCertificateRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteCertificateRefsType
children CertRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteRevocationRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteRevocationRefsType
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeCertificateRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteCertificateRefsType
children CertRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeRevocationRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteRevocationRefsType
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SigAndRefsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RefsOnlyTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CertificateValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertificateValuesType
children EncapsulatedX509Certificate OtherCertificate
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RevocationValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:RevocationValuesType
children CRLValues OCSPValues OtherValues
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attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/ArchiveTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

simpleType xades:QualifierType
namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type restriction of string
used by
facets

attribute xades:IdentifierType/@Qualifier
enumeration OIDAsURI
enumeration OIDAsURN

XML Schema documentation generated with XML Spy Schema Editor www.xmlspy.com
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5. Elektronikus beszámoló
5.1 BESZÁMOLÓ (Elektronikus akta) XML sémája
5.1.1.

beszamolo.xsd

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<schema
targetNamespace="http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#"
xmlns:es="http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/>
<import
namespace="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
schemaLocation="XAdES.xsd"/>
<element name="Dossier">
<complexType>
<sequence>
<element name="DossierProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="Title">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="Beszámoló"/>
<enumeration value="Egyszerûsített éves"/>
<enumeration value="Egyszerûsített"/>
<enumeration value="Éves"/>
<enumeration
value="Egyszerûsített
mérleg
es
eredménylevezetés"/>
<enumeration
value="Összevont
(konszolidált)
éves"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="E-category">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="electronic dossier"/>
<enumeration value="electronic acknowledgement"/>
<enumeration value="elektronikus akta"/>
<enumeration
value="elektronikus
átvételi
elismervény"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="CreationDate" type="dateTime"/>
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fixed="true"/>

<element name="Beszámoló_tipus" minOccurs="0">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:Beszámoló_tipusType">
<attribute
name="Custom"
type="boolean"
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="Cégjegyzékszám">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:CégjegyzékszámType">
<attribute
name="Custom"
type="boolean"

fixed="true"/>

fixed="true"/>

fixed="true"/>

fixed="true"/>

</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="Statisztikai_Számjel">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:Statisztikai_SzámjelType">
<attribute
name="Custom"
type="boolean"
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="Beszámoló_Oka">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:Beszámoló_OkaType">
<attribute
name="Custom"
type="boolean"
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="Kezdõ_Dátum" type="es:Dátum"/>
<element name="Vég_Dátum" type="es:Dátum"/>
<element name="Pénznem">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:PénznemType">
<attribute
name="Custom"
type="boolean"
</extension>
</simpleContent>
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fixed="true"/>

</complexType>
</element>
<element name="Pénzegység">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="es:PénzegységType">
<attribute
name="Custom"

type="boolean"

</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="Részletezettség" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="Egyszerûsített éves"/>
<enumeration value="Éves"/>
<enumeration
value="Egyszerûsített
mérleg
és
eredménylevezetés"/>
<enumeration
value="Összevont
(konszolidált)
éves"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="Ügyazonosító">
<simpleType>
<restriction base="integer">
<pattern value="\d{16}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attribute name="Id" type="string"/>
<attribute name="OBJREF" type="string"/>
</complexType>
</element>
<element name="Documents">
<complexType>
<sequence>
<element
ref="es:Document"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute name="Id" type="string"/>
</complexType>
</element>
<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element ref="ds:Signature"/>
<element name="TimeStamp" type="xades:TimeStampType"/>
</choice>
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</sequence>
<attribute name="AckEmail">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="([^@]+@[^\.]+\..+)?"/>
</restriction>
</simpleType>
</attribute>
<attribute name="Location" type="string"/>
</complexType>
</element>
<simpleType name="PénznemType">
<restriction base="string">
<length value="3"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="PénzegységType">
<restriction base="string">
<enumeration value="ezer"/>
<enumeration value="millió"/>
<enumeration value="MNB alapegység"/>
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="Dátum">
<simpleContent>
<extension base="es:DátumType">
<attribute name="Custom" type="boolean" fixed="true"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
<simpleType name="DátumType">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{4}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.]"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="CégjegyzékszámType">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Statisztikai_SzámjelType">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{8}-[0-9]{4}-[0-9]{3}-[0-9]{2}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Beszámoló_tipusType">
<restriction base="string">
<enumeration value="Egyszerûsített éves"/>
<enumeration value="Éves"/>
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<enumeration value="Egyszerûsített mérleg es eredménylevezetés"/>
<enumeration value="Összevont (konszolidált) éves"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="Beszámoló_OkaType">
<restriction base="string">
<pattern value="Egyéb .*"/>
<pattern value="Normál, fordulónapi beszámoló készítés miatti
közzététel"/>
<pattern value="Devizanemek közötti áttérés miatti közzététel
\(Szt\.145\.par\.\(4\)\)"/>
<pattern value="Üzleti év fordulónapjának változtatása miatti
közzététel"/>
<pattern value="Átalakulás napját megelõzõ tevékenységet lezáró
beszámoló miatti közzététel"/>
<pattern value="Felszámolás napját megelõzõ tevékenységet lezáró
beszámoló miatti közzététel"/>
<pattern value="Végelszámolás napját megelõzõ tevékenységet lezáró
beszámoló miatti közzététel"/>
<pattern
value="Vállalatcsoport
összevont
\(konszolidált\)
beszámolójának közzététele"/>
<pattern
value="Ismételt
közzététel
\(valós
képet
lényegesen
befolyásoló hibák esetén\) \(Szt\.154\.par\.\(5\)\)"/>
<pattern value="Normál, fordulónapi beszámoló készítés"/>
<pattern value="Elõtársasági idõszak zárása"/>
<pattern value="Devizanemek közötti áttérés \(Szt\. 145\. par\.
\(4\)\)"/>
<pattern value="Üzleti év fordulónapjának változtatása"/>
<pattern value="Átalakulás napját megelõzõ tevékenységet lezáró
beszámoló"/>
<pattern value="Felszámolás napját megelõzõ tevékenységet lezáró
beszámoló"/>
<pattern value="Végelszámolás napját megelõzõ tevékenységet lezáró
beszámoló"/>
<pattern
value="Vállalatcsoport
összevont
\(konszolidált\)
beszámolója"/>
<pattern value="Ismételt \(valós képet lényegesen befolyásoló hibák
esetén\) \(Szt\. 154\. par\. \(5\)\)"/>
</restriction>
</simpleType>
<element name="Document">
<complexType>
<sequence>
<element name="DocumentProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="Title">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="Egyéb - .*"/>
<pattern value="Fedõlap"/>
<pattern value="Eredménylevezetés"/>
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készített"/>
eljárással készített"/>

<pattern
<pattern
<pattern
<pattern
<pattern
<pattern

value="Egyszerûsített mérleg"/>
value="Mérleg - A változat"/>
value="Mérleg - B változat"/>
value="Mérleg"/>
value="Eredmény - Összköltség
value="Eredmény

-

Forgalmi

eljárással
költség

<pattern value="Eredmény"/>
<pattern value="Kiegészítõ melléklet"/>
<pattern value="Költségtérítési utalványminta"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element ref="es:E-category"/>
<element name="CreationDate" type="dateTime"/>
<element ref="es:Format"/>
<element ref="es:UsedDispApplication" minOccurs="0"/>
<element name="MimeChecked" type="boolean" minOccurs="0"/>
<element name="SourceLocation" type="string"/>
<element ref="es:SourceSize"/>
<element ref="es:BaseTransform"/>
</sequence>
<attribute name="Id" type="string"/>
<attribute name="OBJREF" type="string"/>
</complexType>
</element>
<element ref="ds:Object"/>
<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element ref="ds:Signature"/>
<element name="TimeStamp" type="xades:TimeStampType"/>
</choice>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="E-category">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="electronic data"/>
<enumeration value="electronic document"/>
<enumeration value="electronic record"/>
<enumeration value="elektronikus adat"/>
<enumeration value="elektronikus dokumentum"/>
<enumeration value="elektronikus irat"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="Format">
<complexType>
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<sequence>
<element name="MIME-Type">
<complexType>
<attribute name="type"/>
<attribute name="subtype"/>
<attribute name="extension"/>
<attribute name="charSet"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="UsedDispApplication">
<complexType>
<attribute name="name"/>
<attribute name="version"/>
</complexType>
</element>
<element name="SourceSize">
<complexType>
<attribute name="sizeValue" type="integer"/>
<attribute name="sizeUnit" fixed="B"/>
</complexType>
</element>
<element name="BaseTransform">
<complexType>
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element name="Transform">
<complexType>
<attribute name="Algorithm">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="zip"/>
<enumeration value="encrypt"/>
<enumeration value="base64"/>
</restriction>
</simpleType>
</attribute>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="SignatureProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="SignerName" type="string"/>
<element name="SDPresented" type="boolean" minOccurs="0"/>
<element name="Type">
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<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="signature"/>
<enumeration value="countersignature"/>
<enumeration value="aláírás"/>
<enumeration value="ellenjegyzés"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="Generator">
<complexType>
<sequence>
<element name="Program">
<complexType>
<attribute name="name"/>
<attribute name="version"/>
</complexType>
</element>
<element name="Device" minOccurs="0">
<complexType>
<attribute name="name"/>
<attribute name="type"/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="Comment" minOccurs="0">
<complexType mixed="true">
<sequence>
<element name="Document" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="DocumentProfile">
<complexType>
<sequence>
<element name="Title" type="string"/>
<element ref="es:E-category"/>
<element
name="CreationDate"
type="dateTime"/>
<element ref="es:Format"/>
<element
ref="es:UsedDispApplication"
minOccurs="0"/>
<element name="MimeChecked" type="boolean"
minOccurs="0"/>
<element
name="SourceLocation"
type="string"/>
<element ref="es:SourceSize"/>
<element ref="es:BaseTransform"/>
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</sequence>
<attribute name="Id" type="string"/>
<attribute name="OBJREF" type="string"/>
</complexType>
</element>
<element ref="ds:Object"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute name="Type">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="clause"/>
<enumeration value="gloss"/>
<enumeration value="comment"/>
<enumeration value="opinion"/>
<enumeration value="záradék"/>
<enumeration value="széljegyzet"/>
<enumeration value="megjegyzés"/>
<enumeration value="vélemény"/>
</restriction>
</simpleType>
</attribute>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute name="Id" type="string"/>
<attribute name="OBJREF" type="string"/>
<attribute name="SIGREF" type="string"/>
<attribute name="SIGREFLIST" type="string"/>
</complexType>
</element>
</schema>
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5.1.2.

Beszámoló E-akta diagramja

Schema merleg.xsd

schema location:

C:\Schema\2005\merleg.xsd

targetNamespace:

http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#

Elements

Complex types

Simple types

BaseTransform

Dátum

Beszámoló_OkaType

Document

Beszámoló_tipusType

Dossier

CégjegyzékszámType

E-category

DátumType

Format

PénzegységType

SignatureProfile

PénznemType

SourceSize

Statisztikai_SzámjelType

UsedDispApplication

schema location:

C:\Schema\2005\xmldsig-core-schema.xsd

targetNamespace:

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Elements

Complex types

Simple types

CanonicalizationMethod

CanonicalizationMethodType

CryptoBinary

DigestMethod

DigestMethodType

DigestValueType

DigestValue

DSAKeyValueType

HMACOutputLengthType

DSAKeyValue

KeyInfoType

KeyInfo

KeyValueType

KeyName

ManifestType

KeyValue

ObjectType

Manifest

PGPDataType

MgmtData

ReferenceType

Object

RetrievalMethodType

PGPData

RSAKeyValueType

Reference

SignatureMethodType

RetrievalMethod

SignaturePropertiesType
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RSAKeyValue

SignaturePropertyType

Signature

SignatureType

SignatureMethod

SignatureValueType

SignatureProperties

SignedInfoType

SignatureProperty

SPKIDataType

SignatureValue

TransformsType

SignedInfo

TransformType

SPKIData

X509DataType

Transform

X509IssuerSerialType

Transforms
X509Data

schema location:

C:\Schema\2005\XAdES.xsd

targetNamespace:

http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

Elements

Complex types

Simple types

AllDataObjectsTimeStamp

AnyType

QualifierType

Any

CertIDListType

ArchiveTimeStamp

CertIDType

CertificateValues

CertificateValuesType

CommitmentTypeIndication

CertifiedRolesListType

CompleteCertificateRefs

ClaimedRolesListType

CompleteRevocationRefs

CommitmentTypeIndicationType

CounterSignature

CommitmentTypeQualifiersListType

DataObjectFormat

CompleteCertificateRefsType

EncapsulatedPKIData

CompleteRevocationRefsType

IndividualDataObjectsTimeStamp

CounterSignatureType

ObjectIdentifier

CRLIdentifierType

QualifyingProperties

CRLRefsType

QualifyingPropertiesReference

CRLRefType

RefsOnlyTimeStamp

CRLValuesType

RevocationValues

DataObjectFormatType

SigAndRefsTimeStamp

DigestAlgAndValueType

SignaturePolicyIdentifier

DocumentationReferencesType

SignatureProductionPlace

EncapsulatedPKIDataType
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SignatureTimeStamp

IdentifierType

SignedDataObjectProperties

IncludeType

SignedProperties

IntegerListType

SignedSignatureProperties

NoticeReferenceType

SignerRole

ObjectIdentifierType

SigningCertificate

OCSPIdentifierType

SigningTime

OCSPRefsType

SPURI

OCSPRefType

SPUserNotice

OCSPValuesType

TimeStamp

OtherCertStatusRefsType

UnsignedDataObjectProperties

OtherCertStatusValuesType

UnsignedProperties

QualifyingPropertiesReferenceType

UnsignedSignatureProperties

QualifyingPropertiesType
RevocationValuesType
SignaturePolicyIdentifierType
SignaturePolicyIdType
SignatureProductionPlaceType
SignedDataObjectPropertiesType
SignedPropertiesType
SignedSignaturePropertiesType
SignerRoleType
SigPolicyQualifiersListType
SPUserNoticeType
TimeStampType
UnsignedDataObjectPropertiesType
UnsignedPropertiesType
UnsignedSignaturePropertiesType

element BaseTransform
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children Transform
used by

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
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element BaseTransform/Transform
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
attributes

Name

Type

Algorithm

string

Use

Default

Fixed

Annotation

element Document
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children DocumentProfile ds:Object ds:Signature TimeStamp
element Dossier/Documents

used by

element Document/DocumentProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children Title es:E-category CreationDate
es:SourceSize es:BaseTransform
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string
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element Document/DocumentProfile/Title
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
facets

pattern Egyéb - .*
pattern Fedőlap
pattern Eredménylevezetés
pattern Egyszerűsített mérleg
pattern Mérleg - A változat
pattern Mérleg - B változat
pattern Mérleg
pattern Eredmény - Összköltség eljárással készített
pattern Eredmény - Forgalmi költség eljárással készített
pattern Eredmény
pattern Kiegészítő melléklet
pattern Költségtérítési utalványminta

element Document/DocumentProfile/CreationDate
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type dateTime

element Document/DocumentProfile/MimeChecked
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type boolean

element Document/DocumentProfile/SourceLocation
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type string
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element Document/TimeStamp
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element Dossier
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children DossierProfile Documents ds:Signature TimeStamp
attributes

Name

Type

AckEmail

string

Location

string
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element Dossier/DossierProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children Title E-category CreationDate Beszámoló_tipus Cégjegyzékszám Statisztikai_Számjel
Kezdő_Dátum Vég_Dátum Pénznem Pénzegység Részletezettség Ügyazonosító
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string

Use

Default

Fixed

Beszámoló_Oka

Annotation

element Dossier/DossierProfile/Title
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
facets

enumeration Beszámoló
enumeration Egyszerűsített éves
enumeration Egyszerűsített
enumeration Éves
enumeration Egyszerűsített mérleg es eredménylevezetés
enumeration Összevont (konszolidált) éves
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element Dossier/DossierProfile/E-category
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
facets

enumeration electronic dossier
enumeration electronic acknowledgement
enumeration elektronikus akta
enumeration elektronikus átvételi elismervény

element Dossier/DossierProfile/CreationDate
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type dateTime

element Dossier/DossierProfile/Beszámoló_tipus
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:Beszámoló_tipusType
facets

enumeration Egyszerűsített éves
enumeration Éves
enumeration Egyszerűsített mérleg es eredménylevezetés
enumeration Összevont (konszolidált) éves

attributes

Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Cégjegyzékszám
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:CégjegyzékszámType
facets
attributes

pattern [0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}
Name

Type

Custom

boolean
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element Dossier/DossierProfile/Statisztikai_Számjel
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:Statisztikai_SzámjelType
facets
attributes

pattern [0-9]{8}-[0-9]{4}-[0-9]{3}-[0-9]{2}
Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Beszámoló_Oka
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:Beszámoló_OkaType
facets

pattern Egyéb .*
pattern Normál, fordulónapi beszámoló készítés miatti közzététel
pattern Devizanemek közötti áttérés miatti közzététel \(Szt\.145\.par\.\(4\)\)
pattern Üzleti év fordulónapjának változtatása miatti közzététel
pattern Átalakulás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló miatti közzététel
pattern Felszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló miatti közzététel
pattern Végelszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló miatti közzététel
pattern Vállalatcsoport összevont \(konszolidált\) beszámolójának közzététele
pattern Ismételt közzététel \(valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén\) \(Szt\.154\.par\.\(5\)\)
pattern Normál, fordulónapi beszámoló készítés
pattern Előtársasági időszak zárása
pattern Devizanemek közötti áttérés \(Szt\. 145\. par\. \(4\)\)
pattern Üzleti év fordulónapjának változtatása
pattern Átalakulás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
pattern Felszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
pattern Végelszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
pattern Vállalatcsoport összevont \(konszolidált\) beszámolója
pattern Ismételt \(valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén\) \(Szt\. 154\. par\. \(5\)\)

attributes

Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Kezdő_Dátum
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type es:Dátum
facets

pattern [0-9]{4}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.]
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attributes

Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Vég_Dátum
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type es:Dátum
facets
attributes

pattern [0-9]{4}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.]
Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Pénznem
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:PénznemType
facets
attributes

length 3
Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Pénzegység
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:PénzegységType
facets

enumeration ezer
enumeration millió
enumeration MNB alapegység

attributes

Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

element Dossier/DossierProfile/Részletezettség
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
facets

enumeration Egyszerűsített éves
enumeration Éves
enumeration Egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés
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enumeration Összevont (konszolidált) éves

element Dossier/DossierProfile/Ügyazonosító
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of integer
pattern \d{16}

facets

element Dossier/Documents
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children es:Document
attributes

Name

Type

Id

string

Use

Default

Fixed

Annotation

element Dossier/TimeStamp
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element E-category
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
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enumeration electronic data

facets

enumeration electronic document
enumeration electronic record
enumeration elektronikus adat
enumeration elektronikus dokumentum
enumeration elektronikus irat

element Format
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children MIME-Type
used by

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile

element Format/MIME-Type
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

type
subtype
extension
charSet

element SignatureProfile
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children SignerName SDPresented Type Generator Comment
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string

SIGREF

string

SIGREFLIST

string
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element SignatureProfile/SignerName
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type string

element SignatureProfile/SDPresented
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type boolean

element SignatureProfile/Type
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
facets

enumeration signature
enumeration countersignature
enumeration aláírás
enumeration ellenjegyzés

element SignatureProfile/Generator
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children Program Device

element SignatureProfile/Generator/Program
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

name
version
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element SignatureProfile/Generator/Device
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

name
type

element SignatureProfile/Comment
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children Document
attributes

Name

Type

Type

string

Use

element SignatureProfile/Comment/Document
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children DocumentProfile ds:Object

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
diagram
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namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
children Title es:E-category CreationDate
es:SourceSize es:BaseTransform
attributes

Name

Type

Id

string

OBJREF

string

es:Format
Use

es:UsedDispApplication
Default

MimeChecked

Fixed

SourceLocation

Annotation

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/Title
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type string

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/CreationDate
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type dateTime

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/MimeChecked
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type boolean

element SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile/SourceLocation
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type string

element SourceSize
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
used by
attributes

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
Name

Type

sizeValue

integer

sizeUnit
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element UsedDispApplication
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
used by
attributes

elements Document/DocumentProfile SignatureProfile/Comment/Document/DocumentProfile
Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

name
version

complexType Dátum
diagram

namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type extension of es:DátumType
used by
facets
attributes

elements Dossier/DossierProfile/Kezdő_Dátum Dossier/DossierProfile/Vég_Dátum
pattern [0-9]{4}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.]
Name

Type

Custom

boolean

Use

Default

Fixed

Annotation

true

simpleType Beszámoló_OkaType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Beszámoló_Oka
pattern Egyéb .*
pattern Normál, fordulónapi beszámoló készítés miatti közzététel
pattern Devizanemek közötti áttérés miatti közzététel \(Szt\.145\.par\.\(4\)\)
pattern Üzleti év fordulónapjának változtatása miatti közzététel
pattern Átalakulás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló miatti közzététel
pattern Felszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló miatti közzététel
pattern Végelszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló miatti közzététel
pattern Vállalatcsoport összevont \(konszolidált\) beszámolójának közzététele
pattern Ismételt közzététel \(valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén\) \(Szt\.154\.par\.\(5\)\)
pattern Normál, fordulónapi beszámoló készítés
pattern Előtársasági időszak zárása
pattern Devizanemek közötti áttérés \(Szt\. 145\. par\. \(4\)\)
pattern Üzleti év fordulónapjának változtatása
pattern Átalakulás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
pattern Felszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
pattern Végelszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
pattern Vállalatcsoport összevont \(konszolidált\) beszámolója
pattern Ismételt \(valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén\) \(Szt\. 154\. par\. \(5\)\)
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simpleType Beszámoló_tipusType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Beszámoló_tipus
enumeration Egyszerűsített éves
enumeration Éves
enumeration Egyszerűsített mérleg es eredménylevezetés
enumeration Összevont (konszolidált) éves

simpleType CégjegyzékszámType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Cégjegyzékszám
pattern [0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}

simpleType DátumType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by
facets

complexType Dátum
pattern [0-9]{4}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.]

simpleType PénzegységType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Pénzegység
enumeration ezer
enumeration millió
enumeration MNB alapegység

simpleType PénznemType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Pénznem
length 3

simpleType Statisztikai_SzámjelType
namespace http://www.e-cegjegyzek.hu/2005/merleg#
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type restriction of string
used by
facets

element Dossier/DossierProfile/Statisztikai_Számjel
pattern [0-9]{8}-[0-9]{4}-[0-9]{3}-[0-9]{2}

element ds:CanonicalizationMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CanonicalizationMethodType
used by
attributes

complexTypes ds:SignedInfoType xades:TimeStampType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element ds:DigestMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:DigestMethodType
used by
attributes

complexTypes ds:ReferenceType xades:DigestAlgAndValueType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

element ds:DigestValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:DigestValueType
used by

complexTypes ds:ReferenceType xades:DigestAlgAndValueType
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element ds:DSAKeyValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:DSAKeyValueType
children P Q G Y J Seed PgenCounter
complexType ds:KeyValueType

used by

element ds:KeyInfo
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:KeyInfoType
children ds:KeyName ds:KeyValue ds:RetrievalMethod ds:X509Data ds:PGPData ds:SPKIData ds:MgmtData
complexType ds:SignatureType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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element ds:KeyName
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
complexType ds:KeyInfoType

used by

element ds:KeyValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:KeyValueType
children ds:DSAKeyValue ds:RSAKeyValue
complexType ds:KeyInfoType

used by

element ds:Manifest
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:ManifestType
children ds:Reference
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element ds:MgmtData
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
used by

complexType ds:KeyInfoType
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element ds:Object
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:ObjectType
elements Document SignatureProfile/Comment/Document

used by

complexType ds:SignatureType
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

MimeType

string

optional

Encoding

anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

element ds:PGPData
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:PGPDataType
children PGPKeyID PGPKeyPacket PGPKeyPacket
used by

complexType ds:KeyInfoType
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element ds:Reference
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:ReferenceType
children ds:Transforms ds:DigestMethod ds:DigestValue
complexTypes ds:ManifestType ds:SignedInfoType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

URI

anyURI

optional

Type

anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element ds:RetrievalMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:RetrievalMethodType
children ds:Transforms
used by
attributes

complexType ds:KeyInfoType
Name

Type

URI

anyURI

Type

anyURI

Use

optional

element ds:RSAKeyValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:RSAKeyValueType
children Modulus Exponent
used by

complexType ds:KeyValueType
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element ds:Signature
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignatureType
children ds:SignedInfo ds:SignatureValue ds:KeyInfo ds:Object
elements Document Dossier

used by

complexType xades:CounterSignatureType
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element ds:SignatureMethod
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignatureMethodType
children HMACOutputLength
used by
attributes

complexType ds:SignedInfoType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

element ds:SignatureProperties
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignaturePropertiesType
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children ds:SignatureProperty
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element ds:SignatureProperty
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignaturePropertyType
complexType ds:SignaturePropertiesType

used by
attributes

Name

Type

Use

Target

anyURI

required

Id

ID

optional

element ds:SignatureValue
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignatureValueType
complexType ds:SignatureType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

element ds:SignedInfo
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SignedInfoType
children ds:CanonicalizationMethod ds:SignatureMethod ds:Reference
complexType ds:SignatureType

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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element ds:SPKIData
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:SPKIDataType
children SPKISexp
used by

complexType ds:KeyInfoType

element ds:Transform
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:TransformType
children XPath
used by
attributes

complexType ds:TransformsType
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element ds:Transforms
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:TransformsType
children ds:Transform
used by

complexTypes ds:ReferenceType ds:RetrievalMethodType xades:QualifyingPropertiesReferenceType
xades:SignaturePolicyIdType
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element ds:X509Data
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:X509DataType
children X509IssuerSerial X509SKI X509SubjectName X509Certificate X509CRL
used by

complexType ds:KeyInfoType

complexType ds:CanonicalizationMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
used by
attributes

element ds:CanonicalizationMethod
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType ds:DigestMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
used by
attributes

element ds:DigestMethod
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required
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complexType ds:DSAKeyValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children P Q G Y J Seed PgenCounter
used by

element ds:DSAKeyValue

element ds:DSAKeyValueType/P
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/Q
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/G
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/Y
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
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type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/J
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/Seed
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

element ds:DSAKeyValueType/PgenCounter
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

complexType ds:KeyInfoType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:KeyName ds:KeyValue ds:RetrievalMethod ds:X509Data ds:PGPData ds:SPKIData ds:MgmtData
element ds:KeyInfo

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation

136

Műszaki követelmények v2.0

complexType ds:KeyValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:DSAKeyValue ds:RSAKeyValue
element ds:KeyValue

used by

complexType ds:ManifestType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Reference
element ds:Manifest

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType ds:ObjectType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
element ds:Object

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

MimeType

string

optional

Encoding

anyURI

optional
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complexType ds:PGPDataType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children PGPKeyID PGPKeyPacket PGPKeyPacket
used by

element ds:PGPData

element ds:PGPDataType/PGPKeyID
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:PGPDataType/PGPKeyPacket
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:PGPDataType/PGPKeyPacket
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary
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complexType ds:ReferenceType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Transforms ds:DigestMethod ds:DigestValue
element ds:Reference

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

URI

anyURI

optional

Type

anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType ds:RetrievalMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Transforms
used by
attributes

element ds:RetrievalMethod
Name

Type

URI

anyURI

Type

anyURI

Use

optional

complexType ds:RSAKeyValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children Modulus Exponent
used by

element ds:RSAKeyValue

element ds:RSAKeyValueType/Modulus
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary
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element ds:RSAKeyValueType/Exponent
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:CryptoBinary

complexType ds:SignatureMethodType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children HMACOutputLength
element ds:SignatureMethod

used by
attributes

Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element ds:SignatureMethodType/HMACOutputLength
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:HMACOutputLengthType

complexType ds:SignaturePropertiesType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:SignatureProperty
element ds:SignatureProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

complexType ds:SignaturePropertyType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
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element ds:SignatureProperty

used by
attributes

Name

Type

Use

Target

anyURI

required

Id

ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

complexType ds:SignatureType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:SignedInfo ds:SignatureValue ds:KeyInfo ds:Object
element ds:Signature

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

complexType ds:SignatureValueType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type extension of base64Binary
element ds:SignatureValue

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional

complexType ds:SignedInfoType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:CanonicalizationMethod ds:SignatureMethod ds:Reference
element ds:SignedInfo

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

ID

optional
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complexType ds:SPKIDataType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children SPKISexp
used by

element ds:SPKIData

element ds:SPKIDataType/SPKISexp
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

complexType ds:TransformsType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children ds:Transform
used by

element ds:Transforms

complexType ds:TransformType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children XPath
used by
attributes

element ds:Transform
Name

Type

Use

Algorithm

anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element ds:TransformType/XPath
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
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complexType ds:X509DataType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children X509IssuerSerial X509SKI X509SubjectName X509Certificate X509CRL
used by

element ds:X509Data

element ds:X509DataType/X509IssuerSerial
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type ds:X509IssuerSerialType
children X509IssuerName X509SerialNumber

element ds:X509DataType/X509SKI
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:X509DataType/X509SubjectName
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string
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element ds:X509DataType/X509Certificate
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

element ds:X509DataType/X509CRL
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary

complexType ds:X509IssuerSerialType
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children X509IssuerName X509SerialNumber
used by

elements xades:CertIDType/IssuerSerial ds:X509DataType/X509IssuerSerial

element ds:X509IssuerSerialType/X509IssuerName
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type string

element ds:X509IssuerSerialType/X509SerialNumber
diagram

namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type integer

simpleType ds:CryptoBinary
namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary
used by

elements ds:RSAKeyValueType/Exponent ds:DSAKeyValueType/G ds:DSAKeyValueType/J
ds:DSAKeyValueType/P
ds:RSAKeyValueType/Modulus

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

144

Műszaki követelmények v2.0
ds:DSAKeyValueType/PgenCounter
ds:DSAKeyValueType/Seed ds:DSAKeyValueType/Y

ds:DSAKeyValueType/Q

simpleType ds:DigestValueType
namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type base64Binary
element ds:DigestValue

used by

simpleType ds:HMACOutputLengthType
namespace http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type integer
element ds:SignatureMethodType/HMACOutputLength

used by

element xades:AllDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:Any
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type
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element xades:ArchiveTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:CertificateValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertificateValuesType
children EncapsulatedX509Certificate OtherCertificate
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

element xades:CommitmentTypeIndication
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type xades:CommitmentTypeIndicationType
children CommitmentTypeId ObjectReference AllSignedDataObjects CommitmentTypeQualifiers

element xades:CompleteCertificateRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteCertificateRefsType
children CertRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:CompleteRevocationRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteRevocationRefsType
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

element xades:CounterSignature
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CounterSignatureType
children ds:Signature

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

147

Műszaki követelmények v2.0

element xades:DataObjectFormat
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DataObjectFormatType
children Description ObjectIdentifier MimeType Encoding
attributes

Name

Type

Use

ObjectReference

xsd:anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:EncapsulatedPKIData
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

element xades:IndividualDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:ObjectIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:QualifyingProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:QualifyingPropertiesType
children SignedProperties UnsignedProperties
attributes

Name

Type

Use

Target

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:QualifyingPropertiesReference
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:QualifyingPropertiesReferenceType
children ds:Transforms
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional
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element xades:RefsOnlyTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:RevocationValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:RevocationValuesType
children CRLValues OCSPValues OtherValues
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:SigAndRefsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignaturePolicyIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignaturePolicyIdentifierType
children SignaturePolicyId SignaturePolicyImplied

element xades:SignatureProductionPlace
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignatureProductionPlaceType
children City StateOrProvince PostalCode CountryName
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element xades:SignatureTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedDataObjectPropertiesType
children DataObjectFormat CommitmentTypeIndication AllDataObjectsTimeStamp IndividualDataObjectsTimeStamp

element xades:SignedProperties
diagram
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namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedPropertiesType
children SignedSignatureProperties SignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedSignaturePropertiesType
children SigningTime SigningCertificate SignaturePolicyIdentifier SignatureProductionPlace SignerRole

element xades:SignerRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignerRoleType
children ClaimedRoles CertifiedRoles

element xades:SigningCertificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDListType
children Cert
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element xades:SigningTime
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime

element xades:SPURI
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type anyURI

element xades:SPUserNotice
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SPUserNoticeType
children NoticeRef ExplicitText

element xades:TimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
children UnsignedDataObjectProperty

element xades:UnsignedProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedPropertiesType
children UnsignedSignatureProperties UnsignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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Fixed

Annotation
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element xades:UnsignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedSignaturePropertiesType
children CounterSignature
SignatureTimeStamp
CompleteCertificateRefs
CompleteRevocationRefs
AttributeCertificateRefs AttributeRevocationRefs SigAndRefsTimeStamp RefsOnlyTimeStamp CertificateValues
RevocationValues ArchiveTimeStamp

complexType xades:AnyType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
used by

elements xades:ClaimedRolesListType/ClaimedRole
xades:CommitmentTypeQualifiersListType
/CommitmentTypeQualifier
xades:CertificateValuesType/OtherCertific
ate
xades:OtherCertStatusRefsType/OtherRef
xades:OtherCertStatusValuesType/OtherV
alue
xades:SigPolicyQualifiersListType/SigPoli
cyQualifier
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xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
/UnsignedDataObjectProperty xades:Any
xades:TimeStampType/XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CertIDListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Cert
used by

elements xades:CompleteCertificateRefsType/CertRefs
xades:SignedSignaturePropertiesType/SigningCertificate xades:SigningCertificate

element xades:CertIDListType/Cert
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDType
children CertDigest IssuerSerial
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CertIDType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CertDigest IssuerSerial
used by
attributes

element xades:CertIDListType/Cert
Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional
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element xades:CertIDType/CertDigest
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

element xades:CertIDType/IssuerSerial
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type ds:X509IssuerSerialType
children X509IssuerName X509SerialNumber

complexType xades:CertificateValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children EncapsulatedX509Certificate OtherCertificate
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CertificateValues xades:CertificateValues

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:CertificateValuesType/EncapsulatedX509Certificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:CertificateValuesType/OtherCertificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CertifiedRolesListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CertifiedRole
element xades:SignerRoleType/CertifiedRoles

used by

element xades:CertifiedRolesListType/CertifiedRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

complexType xades:ClaimedRolesListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ClaimedRole
used by

element xades:SignerRoleType/ClaimedRoles
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element xades:ClaimedRolesListType/ClaimedRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CommitmentTypeIndicationType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CommitmentTypeId ObjectReference AllSignedDataObjects CommitmentTypeQualifiers
used by

elements xades:SignedDataObjectPropertiesType/CommitmentTypeIndication
xades:CommitmentTypeIndication

element xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeId
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:CommitmentTypeIndicationType/ObjectReference
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type anyURI

element xades:CommitmentTypeIndicationType/AllSignedDataObjects
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

element xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeQualifiers
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CommitmentTypeQualifiersListType
children CommitmentTypeQualifier

complexType xades:CommitmentTypeQualifiersListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CommitmentTypeQualifier
used by

element xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeQualifiers

element xades:CommitmentTypeQualifiersListType/CommitmentTypeQualifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CompleteCertificateRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

161

Műszaki követelmények v2.0
children CertRefs
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeCertificateRefs
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteCertificateRef
s xades:CompleteCertificateRefs

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:CompleteCertificateRefsType/CertRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDListType
children Cert

complexType xades:CompleteRevocationRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeRevocationRefs
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteRevocationRef
s xades:CompleteRevocationRefs

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:CompleteRevocationRefsType/CRLRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLRefsType
children CRLRef
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element xades:CompleteRevocationRefsType/OCSPRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPRefsType
children OCSPRef

element xades:CompleteRevocationRefsType/OtherRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OtherCertStatusRefsType
children OtherRef

complexType xades:CounterSignatureType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ds:Signature
used by

elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CounterSignature xades:CounterSignature

complexType xades:CRLIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Issuer IssueTime Number
used by
attributes

element xades:CRLRefType/CRLIdentifier
Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional
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element xades:CRLIdentifierType/Issuer
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:CRLIdentifierType/IssueTime
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime

element xades:CRLIdentifierType/Number
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type integer

complexType xades:CRLRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CRLRef
used by

element xades:CompleteRevocationRefsType/CRLRefs

element xades:CRLRefsType/CRLRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLRefType
children DigestAlgAndValue CRLIdentifier
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complexType xades:CRLRefType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children DigestAlgAndValue CRLIdentifier
used by

element xades:CRLRefsType/CRLRef

element xades:CRLRefType/DigestAlgAndValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

element xades:CRLRefType/CRLIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLIdentifierType
children Issuer IssueTime Number
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:CRLValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children EncapsulatedCRLValue
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element xades:RevocationValuesType/CRLValues

used by

element xades:CRLValuesType/EncapsulatedCRLValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:DataObjectFormatType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Description ObjectIdentifier MimeType Encoding
used by
attributes

elements xades:SignedDataObjectPropertiesType/DataObjectFormat xades:DataObjectFormat
Name

Type

Use

ObjectReference

xsd:anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element xades:DataObjectFormatType/Description
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:DataObjectFormatType/ObjectIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
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children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:DataObjectFormatType/MimeType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:DataObjectFormatType/Encoding
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type anyURI

complexType xades:DigestAlgAndValueType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ds:DigestMethod ds:DigestValue
used by

elements xades:CertIDType/CertDigest
xades:CRLRefType/DigestAlgAndValue
xades:OCSPRefType/DigestAlgAndValue xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyHash

complexType xades:DocumentationReferencesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children DocumentationReference
used by

element xades:ObjectIdentifierType/DocumentationReferences

element xades:DocumentationReferencesType/DocumentationReference
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type anyURI
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complexType xades:EncapsulatedPKIDataType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type extension of base64Binary
elements xades:CertifiedRolesListType/CertifiedRole xades:CRLValuesType/EncapsulatedCRLValue
xades:OCSPValuesType/EncapsulatedOCSPValue
xades:TimeStampType/EncapsulatedTimeStamp
xades:CertificateValuesType/EncapsulatedX509Certificate xades:EncapsulatedPKIData

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:IdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type extension of anyURI
element xades:ObjectIdentifierType/Identifier

used by
attributes

Name

Type

Use

Qualifier

QualifierType

optional

complexType xades:IncludeType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
element xades:TimeStampType/Include

used by
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

referencedData

xsd:boolean

optional

complexType xades:IntegerListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children int
used by

element xades:NoticeReferenceType/NoticeNumbers
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element xades:IntegerListType/int
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type integer

complexType xades:NoticeReferenceType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Organization NoticeNumbers
used by

element xades:SPUserNoticeType/NoticeRef

element xades:NoticeReferenceType/Organization
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:NoticeReferenceType/NoticeNumbers
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:IntegerListType
children int

complexType xades:ObjectIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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children Identifier Description DocumentationReferences
used by

elements xades:CommitmentTypeIndicationType/CommitmentTypeId
xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyId
xades:DataObjectFormatType/ObjectIdentifier
xades:ObjectIdentifier

element xades:ObjectIdentifierType/Identifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:IdentifierType
attributes

Name

Type

Use

Qualifier

QualifierType

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:ObjectIdentifierType/Description
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:ObjectIdentifierType/DocumentationReferences
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DocumentationReferencesType
children DocumentationReference

complexType xades:OCSPIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ResponderID ProducedAt
used by
attributes

element xades:OCSPRefType/OCSPIdentifier
Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

170

Műszaki követelmények v2.0

element xades:OCSPIdentifierType/ResponderID
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:OCSPIdentifierType/ProducedAt
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime

complexType xades:OCSPRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OCSPRef
used by

element xades:CompleteRevocationRefsType/OCSPRefs

element xades:OCSPRefsType/OCSPRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPRefType
children OCSPIdentifier DigestAlgAndValue

complexType xades:OCSPRefType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OCSPIdentifier DigestAlgAndValue
used by

element xades:OCSPRefsType/OCSPRef
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element xades:OCSPRefType/OCSPIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPIdentifierType
children ResponderID ProducedAt
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:OCSPRefType/DigestAlgAndValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

complexType xades:OCSPValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children EncapsulatedOCSPValue
element xades:RevocationValuesType/OCSPValues

used by

element xades:OCSPValuesType/EncapsulatedOCSPValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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complexType xades:OtherCertStatusRefsType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OtherRef
used by

element xades:CompleteRevocationRefsType/OtherRefs

element xades:OtherCertStatusRefsType/OtherRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:OtherCertStatusValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children OtherValue
used by

element xades:RevocationValuesType/OtherValues

element xades:OtherCertStatusValuesType/OtherValue
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type
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complexType xades:QualifyingPropertiesReferenceType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ds:Transforms
element xades:QualifyingPropertiesReference

used by
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

complexType xades:QualifyingPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SignedProperties UnsignedProperties
element xades:QualifyingProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Target

xsd:anyURI

required

Id

xsd:ID

optional

element xades:QualifyingPropertiesType/SignedProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedPropertiesType
children SignedSignatureProperties SignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:QualifyingPropertiesType/UnsignedProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedPropertiesType
children UnsignedSignatureProperties UnsignedDataObjectProperties
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:RevocationValuesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CRLValues OCSPValues OtherValues
elements xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RevocationValues xades:RevocationValues

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:RevocationValuesType/CRLValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CRLValuesType
children EncapsulatedCRLValue
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element xades:RevocationValuesType/OCSPValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OCSPValuesType
children EncapsulatedOCSPValue

element xades:RevocationValuesType/OtherValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:OtherCertStatusValuesType
children OtherValue

complexType xades:SignaturePolicyIdentifierType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SignaturePolicyId SignaturePolicyImplied
used by

elements xades:SignedSignaturePropertiesType/SignaturePolicyIdentifier xades:SignaturePolicyIdentifier

element xades:SignaturePolicyIdentifierType/SignaturePolicyId
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type xades:SignaturePolicyIdType
children SigPolicyId ds:Transforms SigPolicyHash SigPolicyQualifiers

element xades:SignaturePolicyIdentifierType/SignaturePolicyImplied
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#

complexType xades:SignaturePolicyIdType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SigPolicyId ds:Transforms SigPolicyHash SigPolicyQualifiers
used by

element xades:SignaturePolicyIdentifierType/SignaturePolicyId

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyId
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ObjectIdentifierType
children Identifier Description DocumentationReferences

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyHash
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
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type xades:DigestAlgAndValueType
children ds:DigestMethod ds:DigestValue

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyQualifiers
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SigPolicyQualifiersListType
children SigPolicyQualifier

complexType xades:SignatureProductionPlaceType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children City StateOrProvince PostalCode CountryName
used by

elements xades:SignedSignaturePropertiesType/SignatureProductionPlace xades:SignatureProductionPlace

element xades:SignatureProductionPlaceType/City
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:SignatureProductionPlaceType/StateOrProvince
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string
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element xades:SignatureProductionPlaceType/PostalCode
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

element xades:SignatureProductionPlaceType/CountryName
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

complexType xades:SignedDataObjectPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children DataObjectFormat CommitmentTypeIndication AllDataObjectsTimeStamp IndividualDataObjectsTimeStamp
used by

elements xades:SignedPropertiesType/SignedDataObjectProperties xades:SignedDataObjectProperties

element xades:SignedDataObjectPropertiesType/DataObjectFormat
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:DataObjectFormatType
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children Description ObjectIdentifier MimeType Encoding
attributes

Name

Type

Use

ObjectReference

xsd:anyURI

required

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedDataObjectPropertiesType/CommitmentTypeIndication
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CommitmentTypeIndicationType
children CommitmentTypeId ObjectReference AllSignedDataObjects CommitmentTypeQualifiers

element xades:SignedDataObjectPropertiesType/AllDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:SignedDataObjectPropertiesType/IndividualDataObjectsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:SignedPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SignedSignatureProperties SignedDataObjectProperties
elements xades:QualifyingPropertiesType/SignedProperties xades:SignedProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:SignedPropertiesType/SignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedSignaturePropertiesType
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children SigningTime SigningCertificate SignaturePolicyIdentifier SignatureProductionPlace SignerRole

element xades:SignedPropertiesType/SignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignedDataObjectPropertiesType
children DataObjectFormat CommitmentTypeIndication AllDataObjectsTimeStamp IndividualDataObjectsTimeStamp

complexType xades:SignedSignaturePropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SigningTime SigningCertificate SignaturePolicyIdentifier SignatureProductionPlace SignerRole
used by

elements xades:SignedPropertiesType/SignedSignatureProperties xades:SignedSignatureProperties

element xades:SignedSignaturePropertiesType/SigningTime
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type dateTime
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element xades:SignedSignaturePropertiesType/SigningCertificate
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertIDListType
children Cert

element xades:SignedSignaturePropertiesType/SignaturePolicyIdentifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignaturePolicyIdentifierType
children SignaturePolicyId SignaturePolicyImplied

element xades:SignedSignaturePropertiesType/SignatureProductionPlace
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignatureProductionPlaceType
children City StateOrProvince PostalCode CountryName
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element xades:SignedSignaturePropertiesType/SignerRole
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:SignerRoleType
children ClaimedRoles CertifiedRoles

complexType xades:SignerRoleType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children ClaimedRoles CertifiedRoles
used by

elements xades:SignedSignaturePropertiesType/SignerRole xades:SignerRole

element xades:SignerRoleType/ClaimedRoles
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:ClaimedRolesListType
children ClaimedRole

element xades:SignerRoleType/CertifiedRoles
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertifiedRolesListType
children CertifiedRole
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complexType xades:SigPolicyQualifiersListType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children SigPolicyQualifier
used by

element xades:SignaturePolicyIdType/SigPolicyQualifiers

element xades:SigPolicyQualifiersListType/SigPolicyQualifier
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:SPUserNoticeType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children NoticeRef ExplicitText
used by

element xades:SPUserNotice

element xades:SPUserNoticeType/NoticeRef
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:NoticeReferenceType
children Organization NoticeNumbers
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element xades:SPUserNoticeType/ExplicitText
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type string

complexType xades:TimeStampType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
elements xades:SignedDataObjectPropertiesType/AllDataObjectsTimeStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/ArchiveTimeStamp
xades:SignedDataObjectPropertiesType/IndividualDataObjectsTim
eStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RefsOnlyTimeStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SigAndRefsTimeStamp
xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SignatureTimeStamp
Document/TimeStamp
Dossier/TimeStamp
xades:ArchiveTimeStamp
xades:AllDataObjectsTimeStamp
xades:IndividualDataObjectsTimeStamp
xades:SigAndRefsTimeStamp
xades:RefsOnlyTimeStamp
xades:SignatureTimeStamp xades:TimeStamp

used by

attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:TimeStampType/Include
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:IncludeType
attributes

Name

Type

Use

URI

xsd:anyURI

required

referencedData

xsd:boolean

optional

element xades:TimeStampType/EncapsulatedTimeStamp
diagram
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namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:EncapsulatedPKIDataType
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Default

Fixed

Annotation

element xades:TimeStampType/XMLTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

complexType xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children UnsignedDataObjectProperty
used by

elements xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedDataObjectProperties
xades:UnsignedDataObjectProperties

element xades:UnsignedDataObjectPropertiesType/UnsignedDataObjectProperty
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:AnyType
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

complexType xades:UnsignedPropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children UnsignedSignatureProperties UnsignedDataObjectProperties
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elements xades:QualifyingPropertiesType/UnsignedProperties xades:UnsignedProperties

used by
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedSignatureProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedSignaturePropertiesType
children CounterSignature
SignatureTimeStamp
CompleteCertificateRefs
CompleteRevocationRefs
AttributeCertificateRefs AttributeRevocationRefs SigAndRefsTimeStamp RefsOnlyTimeStamp CertificateValues
RevocationValues ArchiveTimeStamp

element xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedDataObjectProperties
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:UnsignedDataObjectPropertiesType
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children UnsignedDataObjectProperty

complexType xades:UnsignedSignaturePropertiesType
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
children CounterSignature
SignatureTimeStamp
CompleteCertificateRefs
CompleteRevocationRefs
AttributeCertificateRefs AttributeRevocationRefs SigAndRefsTimeStamp RefsOnlyTimeStamp CertificateValues
RevocationValues ArchiveTimeStamp
used by

elements xades:UnsignedPropertiesType/UnsignedSignatureProperties xades:UnsignedSignatureProperties

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CounterSignature
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CounterSignatureType
children ds:Signature
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element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SignatureTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteCertificateRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteCertificateRefsType
children CertRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CompleteRevocationRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteRevocationRefsType
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeCertificateRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteCertificateRefsType
children CertRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/AttributeRevocationRefs
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CompleteRevocationRefsType
children CRLRefs OCSPRefs OtherRefs
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/SigAndRefsTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional
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element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RefsOnlyTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/CertificateValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:CertificateValuesType
children EncapsulatedX509Certificate OtherCertificate
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/RevocationValues
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:RevocationValuesType
children CRLValues OCSPValues OtherValues
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attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

element xades:UnsignedSignaturePropertiesType/ArchiveTimeStamp
diagram

namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type xades:TimeStampType
children Include ds:CanonicalizationMethod EncapsulatedTimeStamp XMLTimeStamp
attributes

Name

Type

Use

Id

xsd:ID

optional

Default

Fixed

Annotation

simpleType xades:QualifierType
namespace http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#
type restriction of string
used by
facets

attribute xades:IdentifierType/@Qualifier
enumeration OIDAsURI
enumeration OIDAsURN

XML Schema documentation generated with XML Spy Schema Editor www.xmlspy.com
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5.2. Beszámoló E-nyomtatvány típusok XML sémája
5.2.1.

ebesz.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="ebesz">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Cégmutató"/>
<xs:element name="AdatSorok">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="A030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A050000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EGYÉB BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A050001">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: visszaírt értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A060000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.06.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A060001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.06.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

196

Műszaki követelmények v2.0
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B080000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B080001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B090000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B090001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D100000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.10.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D110000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.11.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F120000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.12.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZOTT EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.00.00.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="G000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="név" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Cégmutató"/>
<xs:element name="AdatSorok">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A010100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Belföldi értékesítés nettó árbevétele">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Exportértékesítés nettó árbevétele">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
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<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Eladott áruk beszerzési értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Értékesítési, forgalmazási költségek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Igazgatási költségek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb általános költségek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.08.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A050000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EGYÉB BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A050001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: visszaírt értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.00.01"/>
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type="AdatokType"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A060000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

fixed="EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK">

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.06.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A060001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.06.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="B081300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Kapott (járó) osztalék és részesedés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.13.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081301">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.13.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.14.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081401">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.14.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.15.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081501">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.15.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
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</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.16.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081601">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.16.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Pénzügyi műveletek egyéb bevételei">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.17.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081701">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.17.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B080000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.18.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091801">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.18.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091900">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.19.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091901">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.19.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B092000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.20.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B092100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.21.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B092101">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.21.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B090000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.00.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="B000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D100000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.10.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D110000">
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type="AdatokType"/>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.11.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F120000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.12.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZOTT EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G132200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.13.22.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G132300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
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<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Jóváhagyott osztalék, részesedés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.13.23.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="név" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Cégmutató"/>
<xs:element name="AdatSorok">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EGYÉB BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: visszaírt értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A050000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A060000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.06.00.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="A070000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

fixed="EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK">

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.07.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A070001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.07.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B080000">
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type="AdatokType"/>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B080001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B090000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B090001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D100000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
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<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.10.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D110000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.11.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F120000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.12.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZOTT EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="név" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Cégmutató"/>
<xs:element name="AdatSorok">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A010100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Belföldi értékesítés nettó árbevétele">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Exportértékesítés nettó árbevétele">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.02.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="A010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Saját termelésű készletek állományváltozása">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Saját előállítású eszközök aktivált értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020000">
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type="AdatokType"/>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EGYÉB BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: visszaírt értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

fixed="Anyagköltség">

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Igénybe vett szolgáltatások értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb szolgáltatások értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

227

Műszaki követelmények v2.0
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Eladott áruk beszerzési értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.08.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040900">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.09.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A051000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Bérköltség">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.10.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A051100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Személyi jellegű egyéb kifizetések">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.11.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A051200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Bérjárulékok">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.12.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A050000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.05.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A060000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.06.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A070000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.07.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A070001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékvesztés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.07.00.01"/>
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type="AdatokType"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Kapott (járó) osztalék és részesedés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.13.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081301">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.13.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="B081400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.14.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081401">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.14.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.15.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081501">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.15.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.16.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081601">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.16.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
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</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Pénzügyi műveletek egyéb bevételei">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.17.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B081701">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.17.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B080000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.08.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.18.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091801">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.18.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091900">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.19.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B091901">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.19.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B092000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.20.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B092100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.21.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B092101">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: értékelési különbözet">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.21.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B090000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.09.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.00.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="D100000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.10.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D110000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.11.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RENDKÍVÜLI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000000">
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type="AdatokType"/>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F120000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.12.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ADÓZOTT EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G132200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.13.22.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G132300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Jóváhagyott osztalék, részesedés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.13.23.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="név" type="xs:string" use="optional"/>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="T05_Merleg_A_EgyszEves">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Cégmutató"/>
<xs:element name="AdatSorok">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="BEFEKTETETT ESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="IMMATERIÁLIS JAVAK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="TÁRGYI ESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.08.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="FORGÓESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.00.00.00"/>
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type="AdatokType"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

fixed="KÉSZLETEK">

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="KÖVETELÉSEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Követelések értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="B020700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKPAPÍROK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Értékpapírok értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B040000">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

fixed="PÉNZESZKÖZÖK">

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="S010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ESZKÖZÖK ÖSSZESEN">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="S.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
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fixed="SAJÁT TŐKE">

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="JEGYZETT TŐKE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D010001">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.01.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="TŐKETARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="EREDMÉNYTARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D050000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="LEKÖTÖTT TARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.05.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D060000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.06.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D060100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Értékhelyesbítés értékelési tartaléka">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.06.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D060200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Valós értékelés értékelési tartaléka">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.06.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D070000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.07.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="CÉLTARTALÉKOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.00.00.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="F010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030900">
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type="AdatokType"/>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.09.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F031000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.10.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="S040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

fixed="FORRÁSOK ÖSSZESEN">

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="S.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="név" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="T05_Merleg_A_Eves">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Cégmutató"/>
<xs:element name="AdatSorok">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="BEFEKTETETT ESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
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fixed="IMMATERIÁLIS JAVAK">

<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Alapítás-átszervezés aktivált értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Kísérleti fejlesztés aktivált értéke">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Vagyoni értékű jogok">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Szellemi termékek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Üzleti vagy cégérték">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Immateriális javakra adott előlegek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A010700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Immateriális javak értékhelyesbítése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.01.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="TÁRGYI ESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.01.00"/>
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type="AdatokType"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Műszaki berendezések, gépek, járművek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb berendezések, felszerelések, járművek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tenyészállatok">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="A020500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Beruházások, felújítások">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Beruházásokra adott előlegek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A020700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tárgyi eszközök értékhelyesbítése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.02.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030000">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
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</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb tartós részesedés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartósan
adott
kölcsön
egyéb
részesedési
viszonyban
álló
vállalkozásban">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb tartósan adott kölcsön">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
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<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A030800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="A.03.08.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="FORGÓESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="KÉSZLETEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Anyagok">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Befejezetlen termelés és félkész termékek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Növendék-, hízó- és egyéb állatok">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Késztermékek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Áruk">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.05.00"/>
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type="AdatokType"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B010600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Készletekre adott előlegek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.01.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="KÖVETELÉSEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="B020200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Követelések kapcsolt vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Követelések
egyéb
részesedési
viszonyban
lévő
vállalkozással
szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Váltókövetelések">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020500">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

fixed="Egyéb követelések">

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Követelések értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B020700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.02.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
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fixed="ÉRTÉKPAPÍROK">

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Részesedés kapcsolt vállalkozásban">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb részesedés">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Saját részvények, saját üzletrészek">
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B030500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Értékpapírok értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.03.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PÉNZESZKÖZÖK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B040100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Pénztár, csekkek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.04.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="B040200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Bankbetétek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="B.04.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Bevételek aktív időbeli elhatárolása">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C000300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Halasztott ráfordítások">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="C.00.03.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="S010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

fixed="ESZKÖZÖK ÖSSZESEN">

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="S.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="SAJÁT TŐKE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="JEGYZETT TŐKE">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D010001">
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type="AdatokType"/>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.01.00.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="TŐKETARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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type="AdatokType"/>

fixed="EREDMÉNYTARTALÉK">

<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D050000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="LEKÖTÖTT TARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.05.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D060000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.06.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D060100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
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<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Értékhelyesbítés értékelési tartaléka">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.06.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D060200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Valós értékelés értékelési tartaléka">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.06.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D070000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="D.07.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="CÉLTARTALÉKOK">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Céltartalék a várható kötelezettségekre">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Céltartalék a jövőbeni költségekre">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="E000300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb céltartalék">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="E.00.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F010000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.01.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F010100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.01.01.00"/>
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type="AdatokType"/>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F010200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Hátrasorolt
kötelezettségek
egyéb
részesedési
viszonyban
lévő
vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.01.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F010300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.01.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
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type="AdatokType"/>

<xs:element name="F020100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Hosszú lejáratra kapott kölcsönök">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Átváltoztatható kötvények">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartozások kötvénykibocsátásból">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020400">
<xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Beruházási és fejlesztési hitelek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb hosszú lejáratú hitelek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
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</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Tartós
kötelezettségek
egyéb
részesedési
viszonyban
lévő
vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F020800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.02.08.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

280

Műszaki követelmények v2.0
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Rövid lejáratú kölcsönök">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.01.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030101">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="- ebből: az átváltoztatható kötvények">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.01.01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Rövid lejáratú hitelek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Vevőktől kapott előlegek">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030400">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.04.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030500">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Váltótartozások">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.05.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030600">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.06.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030700">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.07.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030800">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.08.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F030900">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Kötelezettségek értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.09.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="F031000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="F.03.10.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000100">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Bevételek passzív időbeli elhatárolása">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.01.00"/>
</xs:complexType>
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type="AdatokType"/>

</xs:element>
<xs:element name="G000200">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="Adatok"

</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.02.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="G000300">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="Halasztott bevételek">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="G.00.03.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="S040000">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Adatok"
type="AdatokType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="megnevezés" use="required"
fixed="FORRÁSOK ÖSSZESEN">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="azonosító" type="xs:string"
use="required" fixed="S.04.00.00"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="név" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cégmutató">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cégnév" type="xs:string"/>
<xs:element name="Székhely" type="xs:string"/>
<xs:element name="TelefonFax" type="xs:string"/>
<xs:element name="Üzletiév">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="2">
<xs:element name="Kezdete" type="xs:date"/>
<xs:element name="Vége" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AláírásDátum" type="xs:string"/>
<xs:element name="BeszámolóOka">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration
value="Normál,
fordulónapi
beszámoló
készítés"/>
<xs:enumeration value="Előtársasági időszak zárása"/>
<xs:enumeration value="Devizanemek közötti áttérés (Szt.
145. par. (4))"/>
<xs:enumeration
value="Üzleti
év
fordulónapjának
változtatása"/>
<xs:enumeration
value="Átalakulás
napját
megelőző
tevékenységet lezáró beszámoló"/>
<xs:enumeration
value="Felszámolás
napját
megelőző
tevékenységet lezáró beszámoló"/>
<xs:enumeration
value="Végelszámolás
napját
megelőző
tevékenységet lezáró beszámoló"/>
<xs:enumeration
value="Vállalatcsoport
összevont
(konszolidált) beszámolója"/>
<xs:enumeration value="Ismételt (valós képet lényegesen
befolyásoló hibák esetén) (Szt. 154. par. (5))"/>
<xs:enumeration value="Egyéb"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Egység">
<xs:complexType>
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<xs:sequence maxOccurs="2">
<xs:element name="Mérték">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ezer"/>
<xs:enumeration value="millió"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pénznem">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="CHF"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="cégjegyzékszám" type="cegjsz" use="required"/>
<xs:attribute
name="statisztikaiszámjel"
type="xs:long"
use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="AdatokType">
<xs:sequence maxOccurs="3">
<xs:element name="Előzőév"/>
<xs:element name="ElőzőévMódosítás"/>
<xs:element name="Tárgyév"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="cegjsz">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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5.2.2.

Beszámoló E-nyomtatványok diagramja

Schema ebesz.xsd

schema location:

C:\Schema\2005\ebesz.xsd

Elements

Complex types

Simple types

Cégmutató

AdatokType

cegjsz

ebesz

element Cégmutató
diagram

children Cégnév Székhely TelefonFax Üzletiév AláírásDátum BeszámolóOka Egység
attributes

Name

Type

Use

cégjegyzékszám

cegjsz

required

statisztikaiszámj
el

xs:long

required

element Cégmutató/Cégnév
diagram

type xs:string

element Cégmutató/Székhely
diagram

type xs:string

Default

Fixed

Annotation
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element Cégmutató/TelefonFax
diagram

type xs:string

element Cégmutató/Üzletiév
diagram

children Kezdete Vége

element Cégmutató/Üzletiév/Kezdete
diagram

type xs:date

element Cégmutató/Üzletiév/Vége
diagram

type xs:date

element Cégmutató/AláírásDátum
diagram

type xs:string

element Cégmutató/BeszámolóOka
diagram

type restriction of xs:string
facets

enumeration Normál, fordulónapi beszámoló készítés
enumeration Előtársasági időszak zárása
enumeration Devizanemek közötti áttérés (Szt. 145. par. (4))
enumeration Üzleti év fordulónapjának változtatása
enumeration Átalakulás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
enumeration Felszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
enumeration Végelszámolás napját megelőző tevékenységet lezáró beszámoló
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enumeration Vállalatcsoport összevont (konszolidált) beszámolója
enumeration Ismételt (valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén) (Szt. 154. par. (5))
enumeration Egyéb

element Cégmutató/Egység
diagram

children Mérték Pénznem

element Cégmutató/Egység/Mérték
diagram

type restriction of xs:string
facets

enumeration ezer
enumeration millió

element Cégmutató/Egység/Pénznem
diagram

type restriction of xs:string
facets

enumeration HUF
enumeration EUR
enumeration USD
enumeration GBP
enumeration JPY
enumeration CHF

element ebesz
diagram

children T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves
T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves
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T05_Merleg_A_Eves

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves
diagram

children Cégmutató AdatSorok
attributes

Name

Type

Use

név

xs:string

optional
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok
diagram

children A010000 A020000 A030000 A040000 A050000 A050001 A060000 A060001 A000000 B080000 B080001 B090000
B090001 B000000 C000000 D100000 D110000 D000000 E000000 F120000 F000000 G000000

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A010000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKESÍTÉS
NETTÓ ÁRBEVÉTELE

azonosító

xs:string

required

A.01.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKESÍTÉS
KÖZVETLEN
KÖLTSÉGEI

azonosító

xs:string

required

A.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A030000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKESÍTÉS
BRUTTÓ
EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

A.03.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKESÍTÉS
KÖZVETETT
KÖLTSÉGEI

azonosító

xs:string

required

A.04.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A050000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

EGYÉB
TELEK

azonosító

xs:string

required

A.05.00.00

BEVÉ-

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A050000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A050001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: visszaírt
értékvesztés

azonosító

xs:string

required

A.05.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A050001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A060000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

EGYÉB
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.06.00.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A060000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A060001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből:
vesztés

azonosító

xs:string

required

A.06.00.01

Annotation
érték-

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A060001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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megnevezés

xs:string

required

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

A.00.00.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/A000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B080000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
BEVÉTELEI

azonosító

xs:string

required

B.08.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B080000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B080001
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.08.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B080001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B090000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
RÁFORDÍTÁSAI

azonosító

xs:string

required

B.09.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B090000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B090001
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.09.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B090001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

B.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/B000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/C000000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

C.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/C000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/D100000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
BEVÉTELEK

azonosító

xs:string

required

D.10.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/D100000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/D110000
diagram

children Adatok

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

300

Műszaki követelmények v2.0
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

D.11.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/D110000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/D000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

D.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/D000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/E000000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

E.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/E000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/F120000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

azonosító

xs:string

required

F.12.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/F120000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/F000000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓZOTT
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

F.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/F000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/G000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

G.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_EgyszEves/AdatSorok/G000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves
diagram
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children Cégmutató AdatSorok
attributes

Name

Type

Use

név

xs:string

optional
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok
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diagram
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children A010100 A010200 A010000 A020300 A020400 A020500 A020000 A030000 A040600 A040700 A040800 A040000
A050000 A050001 A060000 A060001 A000000 B081300 B081301 B081400 B081401 B081500 B081501 B081600
B081601 B081700 B081701 B080000 B091800 B091801 B091900 B091901 B092000 B092100 B092101 B090000
B000000 C000000 D100000 D110000 D000000 E000000 F120000 F000000 G132200 G132300 G000000

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A010100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

azonosító

xs:string

required

A.01.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A010100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A010200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Exportértékesítés nettó árbevétele

azonosító

xs:string

required

A.01.02.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A010200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKESÍTÉS
NETTÓ ÁRBEVÉTELE

azonosító

xs:string

required

A.01.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Értékesítés
elszámolt
közvetlen önköltsége
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azonosító

xs:string

required

A.02.03.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Eladott
áruk
beszerzési
értéke

azonosító

xs:string

required

A.02.04.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
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azonosító

xs:string

required

A.02.05.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ÉRTÉKESÍTÉS
KÖZVETLEN
KÖLTSÉGEI

azonosító

xs:string

required

A.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

ÉRTÉKESÍTÉS
BRUTTÓ
EREDMÉNYE
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azonosító

xs:string

required

A.03.00.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Értékesítési,
forgalmazási
költségek

azonosító

xs:string

required

A.04.06.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed
Igazgatási
ségek

Annotation
költ-
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azonosító

xs:string

required

A.04.07.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Egyéb általános
költségek

azonosító

xs:string

required

A.04.08.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

ÉRTÉKESÍTÉS
KÖZVETETT
KÖLTSÉGEI
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azonosító

xs:string

required

A.04.00.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A050000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
EGYÉB
TELEK

Annotation

azonosító

xs:string

required

A.05.00.00

BEVÉ-

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A050000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A050001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

- ebből: visszaírt
értékvesztés

azonosító

xs:string

required

A.05.00.01
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A050001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A060000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

EGYÉB
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.06.00.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A060000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A060001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

- ebből:
vesztés

azonosító

xs:string

required

A.06.00.01
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Default

Fixed

Annotation
érték-
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A060001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

A.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/A000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Kapott
(járó)
osztalék
és
részesedés
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azonosító

xs:string

required

B.08.13.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081301
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: kapcsolt
vállalkozástól
kapott

azonosító

xs:string

required

B.08.13.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081301/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Részesedések
értékesítésének
árfolyamnyere-
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sége
azonosító

xs:string

required

B.08.14.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081401
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: kapcsolt
vállalkozástól
kapott

azonosító

xs:string

required

B.08.14.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081401/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Befektetett
pénzügyi eszkö-
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zök
kamatai,
árfolyamnyeresége
azonosító

xs:string

required

B.08.15.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081501
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozástól
kapott

azonosító

xs:string

required

B.08.15.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081501/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

Egyéb
kapott
(járó)
kamatok
és kamatjellegű
bevételek

azonosító

xs:string

required

B.08.16.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081601
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozástól
kapott

azonosító

xs:string

required

B.08.16.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081601/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081700
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Pénzügyi műveletek
egyéb
bevételei

azonosító

xs:string

required

B.08.17.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081701
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.08.17.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B081701/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B080000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
BEVÉTELEI

azonosító

xs:string

required

B.08.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B080000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Befektetett
pénzügyi eszközök
árfolyamvesztesége

azonosító

xs:string

required

B.09.18.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091801
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozásnak
adott

azonosító

xs:string

required

B.09.18.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091801/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091900
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

azonosító

xs:string

required

B.09.19.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091900/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091901
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozásnak
adott

azonosító

xs:string

required

B.09.19.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B091901/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B092000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Részesedések,
értékpapírok,
bankbetétek
értékvesztése

azonosító

xs:string

required

B.09.20.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B092000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B092100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Pénzügyi műveletek
egyéb
ráfordításai

azonosító

xs:string

required

B.09.21.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B092100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B092101
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.09.21.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B092101/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B090000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
RÁFORDÍTÁSAI

azonosító

xs:string

required

B.09.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B090000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

B.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/B000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/C000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

C.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/C000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/D100000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
RENDKÍVÜLI
BEVÉTELEK

azonosító

xs:string

required

D.10.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/D100000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/D110000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
RENDKÍVÜLI
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

D.11.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/D110000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/D000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

D.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/D000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/E000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

E.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/E000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/F120000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

azonosító

xs:string

required

F.12.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/F120000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/F000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

ADÓZOTT
EREDMÉNY

Fixed

azonosító

xs:string

required

F.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/F000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/G132200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra,
részesedésre

azonosító

xs:string

required

G.13.22.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/G132200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/G132300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Jóváhagyott
osztalék, részesedés

azonosító

xs:string

required

G.13.23.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/G132300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/G000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

G.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Forgalmik_A_Eves/AdatSorok/G000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves
diagram

children Cégmutató AdatSorok
attributes

Name

Type

Use

név

xs:string

optional
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Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok
diagram

children A010000 A020000 A030000 A030001 A040000 A050000 A060000 A070000 A070001 A000000 B080000 B080001
B090000 B090001 B000000 C000000 D100000 D110000 D000000 E000000 F120000 F000000 G000000
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ÉRTÉKESÍTÉS
NETTÓ ÁRBEVÉTELE

azonosító

xs:string

required

A.01.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK
ÉRTÉKE

azonosító

xs:string

required

A.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A020000/Adatok
diagram

type AdatokType
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children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

EGYÉB
TELEK

azonosító

xs:string

required

A.03.00.00

BEVÉ-

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A030001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: visszaírt
értékvesztés

azonosító

xs:string

required

A.03.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A030001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.04.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A050000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
SZEMÉLYI
JELLEGŰ
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.05.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A050000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A060000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

azonosító

xs:string

required

A.06.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A060000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A070000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

EGYÉB
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.07.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A070000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A070001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből:
vesztés

azonosító

xs:string

required

A.07.00.01

Annotation
érték-

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A070001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

A.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/A000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B080000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
BEVÉTELEI

azonosító

xs:string

required

B.08.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B080000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B080001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.08.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B080001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B090000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
RÁFORDÍTÁSAI

azonosító

xs:string

required

B.09.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B090000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B090001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.09.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B090001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

B.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/B000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/C000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

C.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/C000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/D100000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
RENDKÍVÜLI
BEVÉTELEK

azonosító

xs:string

required

D.10.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/D100000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/D110000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

D.11.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/D110000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/D000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

D.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/D000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/E000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

E.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/E000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/F120000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

azonosító

xs:string

required

F.12.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/F120000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/F000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

ADÓZOTT
EREDMÉNY

Fixed

azonosító

xs:string

required

F.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/F000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/G000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

G.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_EgyszEves/AdatSorok/G000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves
diagram

children Cégmutató AdatSorok
attributes

Name

Type

Use

név

xs:string

optional
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Annotation
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok
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diagram
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children A010100 A010200 A010000 A020300
A040900 A040000 A051000 A051100
B081400 B081401 B081500 B081501
B091901 B092000 B092100 B092101
F000000 G132200 G132300 G000000

A020400
A051200
B081600
B090000

A020000
A050000
B081601
B000000

A030000
A060000
B081700
C000000

A030001
A070000
B081701
D100000

A040500
A070001
B080000
D110000

A040600 A040700
A000000 B081300
B091800 B091801
D000000 E000000

A040800
B081301
B091900
F120000

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A010100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Belföldi értékesítés nettó árbevétele

azonosító

xs:string

required

A.01.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A010100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A010200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Exportértékesítés nettó árbevétele

azonosító

xs:string

required

A.01.02.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A010200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKESÍTÉS
NETTÓ ÁRBEVÉTELE

azonosító

xs:string

required

A.01.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A020300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Saját termelésű
készletek
állományváltozása

azonosító

xs:string

required

A.02.03.00

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A020300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A020400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Saját előállítású
eszközök aktivált
értéke

azonosító

xs:string

required

A.02.04.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A020400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Annotation
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azonosító

xs:string

required

A.02.00.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
EGYÉB
TELEK

Annotation

azonosító

xs:string

required

A.03.00.00

BEVÉ-

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A030001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

- ebből: visszaírt
értékvesztés

azonosító

xs:string

required

A.03.00.01
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A030001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Anyagköltség

azonosító

xs:string

required

A.04.05.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Igénybe
vett
szolgáltatások
értéke

azonosító

xs:string

required

A.04.06.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Egyéb szolgáltatások értéke

azonosító

xs:string

required

A.04.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Eladott
áruk
beszerzési
értéke

azonosító

xs:string

required

A.04.08.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040900
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

azonosító

xs:string

required

A.04.09.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040900/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.04.00.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A051000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Bérköltség

azonosító

xs:string

required

A.05.10.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A051000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A051100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Személyi jellegű
egyéb
kifizetések

azonosító

xs:string

required

A.05.11.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A051100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A051200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Bérjárulékok

azonosító

xs:string

required

A.05.12.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A051200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A050000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

SZEMÉLYI
JELLEGŰ
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.05.00.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A050000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A060000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

azonosító

xs:string

required

A.06.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A060000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A070000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

EGYÉB
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

A.07.00.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A070000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A070001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből:
vesztés

azonosító

xs:string

required

A.07.00.01

Annotation
érték-

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A070001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

A.00.00.00
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/A000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Kapott
(járó)
osztalék
és
részesedés

azonosító

xs:string

required

B.08.13.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081301
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozástól
kapott

azonosító

xs:string

required

B.08.13.01
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element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081301/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Részesedések
értékesítésének
árfolyamnyeresége

azonosító

xs:string

required

B.08.14.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081401
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Fixed

Annotation
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azonosító

xs:string

required

B.08.14.01

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081401/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Befektetett
pénzügyi eszközök
kamatai,
árfolyamnyeresége

azonosító

xs:string

required

B.08.15.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081501
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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vállalkozástól
kapott
azonosító

xs:string

required

B.08.15.01

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081501/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Egyéb
kapott
(járó)
kamatok
és kamatjellegű
bevételek

azonosító

xs:string

required

B.08.16.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081601
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozástól
kapott

azonosító

xs:string

required

B.08.16.01

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081601/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Pénzügyi műveletek
egyéb
bevételei

azonosító

xs:string

required

B.08.17.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081701
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.08.17.01

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B081701/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B080000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
BEVÉTELEI

azonosító

xs:string

required

B.08.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B080000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

Befektetett
pénzügyi eszközök
árfolyamvesztesége

azonosító

xs:string

required

B.09.18.00

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091801
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozásnak
adott

azonosító

xs:string

required

B.09.18.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091801/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091900
diagram

children Adatok

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

364

Műszaki követelmények v2.0
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

azonosító

xs:string

required

B.09.19.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091900/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091901
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: kapcsolt
vállalkozásnak
adott

azonosító

xs:string

required

B.09.19.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B091901/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B092000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Részesedések,
értékpapírok,
bankbetétek
értékvesztése

azonosító

xs:string

required

B.09.20.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B092000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B092100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Pénzügyi műveletek
egyéb
ráfordításai

azonosító

xs:string

required

B.09.21.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B092100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B092101
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: értékelési különbözet

azonosító

xs:string

required

B.09.21.01

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B092101/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B090000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
RÁFORDÍTÁSAI

azonosító

xs:string

required

B.09.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B090000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B000000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE

azonosító

xs:string

required

B.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/B000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/C000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

C.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/C000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/D100000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
BEVÉTELEK

azonosító

xs:string

required

D.10.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/D100000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/D110000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
RÁFORDÍTÁSOK

azonosító

xs:string

required

D.11.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/D110000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/D000000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

D.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/D000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/E000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

E.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/E000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/F120000
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

azonosító

xs:string

required

F.12.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/F120000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/F000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

ADÓZOTT
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

F.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/F000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/G132200
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra,
részesedésre

azonosító

xs:string

required

G.13.22.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/G132200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/G132300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Jóváhagyott
osztalék, részesedés

azonosító

xs:string

required

G.13.23.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/G132300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/G000000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

G.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Eredmeny_Osszk_A_Eves/AdatSorok/G000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves
diagram

children Cégmutató AdatSorok
attributes

Name

Type

Use

név

xs:string

optional
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Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok
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diagram
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children A000000 A010000 A010700 A020000 A020700 A030000 A030700 A030800 B000000 B010000 B020000 B020600
B020700 B030000 B030500 B040000 C000000 S010000 D000000 D010000 D010001 D020000 D030000 D040000
D050000 D060000 D060100 D060200 D070000 E000000 F000000 F010000 F020000 F030000 F030900 F031000
G000000 S040000

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

A.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

IMMATERIÁLIS
JAVAK

azonosító

xs:string

required

A.01.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A010000/Adatok
diagram
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type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A010700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ebből:
Immateriális
javak
értékhelyesbítése

Annotation

azonosító

xs:string

required

A.01.07.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A010700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

TÁRGYI
KÖZÖK

azonosító

xs:string

required

A.02.00.00

Annotation
ESZ-

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A020000/Adatok
diagram
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type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A020700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: Tárgyi
eszközök értékhelyesbítése

azonosító

xs:string

required

A.02.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A020700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

A.03.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A030000/Adatok
diagram
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type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A030700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: Befektetett
pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

azonosító

xs:string

required

A.03.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A030700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A030800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

- ebből: Befektetett
pénzügyi
eszközök értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

A.03.08.00
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Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/A030800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

FORGÓESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

B.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

KÉSZLETEK

azonosító

xs:string

required

B.01.00.00
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Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

KÖVETELÉSEK

azonosító

xs:string

required

B.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B020600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

- ebből: Követelések értékelési
különbözete

azonosító

xs:string

required

B.02.06.00
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Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B020600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B020700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

B.02.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B020700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Fixed

Annotation
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azonosító

xs:string

required

B.03.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B030500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
- ebből: Értékpapírok értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

B.03.05.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B030500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

PÉNZESZKÖZÖK
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azonosító

xs:string

required

B.04.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/B040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/C000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK

azonosító

xs:string

required

C.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/C000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/S010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN
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azonosító

xs:string

required

S.01.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/S010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
SAJÁT TŐKE

azonosító

xs:string

required

D.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

JEGYZETT
TŐKE

azonosító

xs:string

required

D.01.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D010001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: visszavásárolt tulajdoni
részesedés
névértéken

azonosító

xs:string

required

D.01.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D010001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

JEGYZETT, DE
MÉG BE NEM
FIZETETT TŐKE
(-)
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azonosító

xs:string

required

D.02.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
TŐKETARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.03.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

EREDMÉNYTARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.04.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D050000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

LEKÖTÖTT
TARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.05.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D050000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D060000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.06.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D060000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D060100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Értékhelyesbítés
értékelési tartaléka

azonosító

xs:string

required

D.06.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D060100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D060200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Valós értékelés
értékelési tartaléka

azonosító

xs:string

required

D.06.02.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D060200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D070000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

D.07.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/D070000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/E000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

CÉLTARTALÉKOK

azonosító

xs:string

required

E.00.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/E000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

HÁTRASOROLT
KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.01.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

RÖVID
LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.03.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F030900
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

F.03.09.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F030900/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F031000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

- ebből: Származékos ügyletek
negatív
értékelési külön-
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bözete
azonosító

xs:string

required

F.03.10.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/F031000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/G000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

azonosító

xs:string

required

G.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/G000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/S040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

FORRÁSOK
ÖSSZESEN
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azonosító

xs:string

required

S.04.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_EgyszEves/AdatSorok/S040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves
diagram

children Cégmutató AdatSorok
attributes

Name

Type

Use

név

xs:string

optional
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok
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diagram
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children A000000 A010000 A010100 A010200 A010300 A010400 A010500 A010600 A010700 A020000
A020300 A020400 A020500 A020600 A020700 A030000 A030100 A030200 A030300 A030400
A030700 A030800 B000000 B010000 B010100 B010200 B010300 B010400 B010500 B010600
B020200 B020300 B020400 B020500 B020600 B020700 B030000 B030100 B030200 B030300
B040000 B040100 B040200 C000000 C000100 C000200 C000300 S010000 D000000 D010000
D030000 D040000 D050000 D060000 D060100 D060200 D070000 E000000 E000100 E000200
F010000 F010100 F010200 F010300 F020000 F020100 F020200 F020300 F020400 F020500
F020800 F030000 F030100 F030101 F030200 F030300 F030400 F030500 F030600 F030700
F031000 G000000 G000100 G000200 G000300 S040000

A020100
A030500
B020000
B030400
D010001
E000300
F020600
F030800

A020200
A030600
B020100
B030500
D020000
F000000
F020700
F030900

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

A.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

IMMATERIÁLIS
JAVAK

azonosító

xs:string

required

A.01.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Alapításátszervezés
aktivált értéke

azonosító

xs:string

required

A.01.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

azonosító

xs:string

required

A.01.02.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

Vagyoni
jogok

azonosító

xs:string

required

A.01.03.00

értékű

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Szellemi
kek

azonosító

xs:string

required

A.01.04.00
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Default

Fixed

Annotation
termé-
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Üzleti
cégérték

azonosító

xs:string

required

A.01.05.00

Annotation
vagy

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Immateriális
javakra
adott
előlegek

azonosító

xs:string

required

A.01.06.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

Immateriális
javak
értékhelyesbítése

azonosító

xs:string

required

A.01.07.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A010700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

TÁRGYI
KÖZÖK

azonosító

xs:string

required

A.02.00.00
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Default

Fixed

Annotation
ESZ-
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Ingatlanok és a
kapcsolódó
vagyoni értékű
jogok

azonosító

xs:string

required

A.02.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Műszaki berendezések, gépek,
járművek
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azonosító

xs:string

required

A.02.02.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

azonosító

xs:string

required

A.02.03.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Tenyészállatok

azonosító

xs:string

required

A.02.04.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Beruházások,
felújítások

azonosító

xs:string

required

A.02.05.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Beruházásokra
adott előlegek

azonosító

xs:string

required

A.02.06.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

azonosító

xs:string

required

A.02.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A020700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

A.03.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Tartós részesedés
kapcsolt
vállalkozásban

azonosító

xs:string

required

A.03.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Tartósan
adott
kölcsön kapcsolt
vállalkozásban

azonosító

xs:string

required

A.03.02.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Egyéb
tartós
részesedés

azonosító

xs:string

required

A.03.03.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation

Tartósan
adott
kölcsön
egyéb
részesedési
viszonyban álló
vállalkozásban
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azonosító

xs:string

required

A.03.04.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Egyéb tartósan
adott kölcsön

azonosító

xs:string

required

A.03.05.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Tartós
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

409

Műszaki követelmények v2.0
azonosító

xs:string

required

A.03.06.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Befektetett
pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

azonosító

xs:string

required

A.03.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation

Befektetett
pénzügyi eszkö-
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zök
értékelési
különbözete
azonosító

xs:string

required

A.03.08.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/A030800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

FORGÓESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

B.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation

KÉSZLETEK
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azonosító

xs:string

required

B.01.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Anyagok

azonosító

xs:string

required

B.01.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Befejezetlen
termelés
és
félkész termékek

azonosító

xs:string

required

B.01.02.00

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Növendék-, hízóés egyéb állatok

azonosító

xs:string

required

B.01.03.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Késztermékek

azonosító

xs:string

required

B.01.04.00

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Áruk

azonosító

xs:string

required

B.01.05.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Készletekre
adott előlegek

azonosító

xs:string

required

B.01.06.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B010600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

KÖVETELÉSEK

azonosító

xs:string

required

B.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Követelések
áruszállításból
és szolgáltatásból (vevők)

azonosító

xs:string

required

B.02.01.00

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

Default

Fixed

Annotation

415

Műszaki követelmények v2.0

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Követelések
kapcsolt vállalkozással szemben

azonosító

xs:string

required

B.02.02.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Követelések
egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozás-
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sal szemben
azonosító

xs:string

required

B.02.03.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Váltókövetelések

azonosító

xs:string

required

B.02.04.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Egyéb követelések

azonosító

xs:string

required

B.02.05.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Követelések
értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

B.02.06.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Származékos
ügyletek pozitív
értékelési különbözete
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azonosító

xs:string

required

B.02.07.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B020700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
ÉRTÉKPAPÍROK

azonosító

xs:string

required

B.03.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Részesedés
kapcsolt vállalkozásban
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azonosító

xs:string

required

B.03.01.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Egyéb
dés

Annotation

azonosító

xs:string

required

B.03.02.00

részese-

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Saját
részvények,
saját
üzletrészek
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azonosító

xs:string

required

B.03.03.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Forgatási
célú
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok

azonosító

xs:string

required

B.03.04.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Értékpapírok
értékelési külön-
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bözete
azonosító

xs:string

required

B.03.05.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B030500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
PÉNZESZKÖZÖK

azonosító

xs:string

required

B.04.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B040100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Pénztár, csekkek

azonosító

xs:string

required

B.04.01.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B040100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B040200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Bankbetétek

azonosító

xs:string

required

B.04.02.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/B040200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK

azonosító

xs:string

required

C.00.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Bevételek aktív
időbeli elhatárolása

azonosító

xs:string

required

C.00.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Költségek, ráfordítások
aktív
időbeli elhatárolása
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azonosító

xs:string

required

C.00.02.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Halasztott ráfordítások

azonosító

xs:string

required

C.00.03.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/C000300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/S010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN

azonosító

xs:string

required

S.01.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/S010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

SAJÁT TŐKE

azonosító

xs:string

required

D.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

JEGYZETT
TŐKE

azonosító

xs:string

required

D.01.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D010001
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

- ebből: visszavásárolt tulajdoni
részesedés
névértéken

azonosító

xs:string

required

D.01.00.01

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D010001/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

JEGYZETT, DE
MÉG BE NEM
FIZETETT TŐKE
(-)
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azonosító

xs:string

required

D.02.00.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D030000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
TŐKETARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.03.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

EREDMÉNYTARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.04.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D050000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

LEKÖTÖTT
TARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.05.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D050000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D060000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK

azonosító

xs:string

required

D.06.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D060000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D060100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Értékhelyesbítés
értékelési tartaléka

azonosító

xs:string

required

D.06.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D060100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D060200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Valós értékelés
értékelési tartaléka

azonosító

xs:string

required

D.06.02.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D060200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D070000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

azonosító

xs:string

required

D.07.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/D070000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

CÉLTARTALÉKOK

azonosító

xs:string

required

E.00.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Céltartalék
a
várható kötelezettségekre

azonosító

xs:string

required

E.00.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Céltartalék
a
jövőbeni költségekre

azonosító

xs:string

required

E.00.02.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

Egyéb
lék

azonosító

xs:string

required

E.00.03.00

céltarta-

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/E000300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.00.00.00
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Default

Fixed

Annotation
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

HÁTRASOROLT
KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.01.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required
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Default

Fixed

Annotation

Hátrasorolt
kötelezettségek
kapcsolt vállalkozással szemben
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azonosító

xs:string

required

F.01.01.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Hátrasorolt
kötelezettségek
egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben

azonosító

xs:string

required

F.01.02.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

Hátrasorolt
kötelezettségek
egyéb gazdálkodóval szemben

azonosító

xs:string

required

F.01.03.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F010300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.02.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020100
diagram

children Adatok
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attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Hosszú lejáratra
kapott kölcsönök

azonosító

xs:string

required

F.02.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Átváltoztatható
kötvények

azonosító

xs:string

required

F.02.02.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation

437

Műszaki követelmények v2.0
megnevezés

xs:string

required

Tartozások
kötvénykibocsátásból

azonosító

xs:string

required

F.02.03.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Beruházási
és
fejlesztési hitelek

azonosító

xs:string

required

F.02.04.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020500
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

Egyéb
hosszú
lejáratú hitelek

azonosító

xs:string

required

F.02.05.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Tartós
kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

azonosító

xs:string

required

F.02.06.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020700
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type
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Use

Default

Fixed

Annotation
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megnevezés

xs:string

required

Tartós
kötelezettségek egyéb
részesedési
viszonyban lévő
vállalkozással
szemben

azonosító

xs:string

required

F.02.07.00

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Egyéb
hosszú
lejáratú kötelezettségek

azonosító

xs:string

required

F.02.08.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F020800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030000
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

RÖVID
LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

azonosító

xs:string

required

F.03.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Rövid
lejáratú
kölcsönök

azonosító

xs:string

required

F.03.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030100/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030101
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

- ebből:
az
átváltoztatható
kötvények

azonosító

xs:string

required

F.03.01.01

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030101/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

Annotation

megnevezés

xs:string

required

Rövid
hitelek

azonosító

xs:string

required

F.03.02.00

lejáratú

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030300
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Vevőktől
előlegek

azonosító

xs:string

required

F.03.03.00

Annotation
kapott

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030300/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030400
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Kötelezettségek
áruszállításból
és szolgáltatásból (szállítók)

azonosító

xs:string

required

F.03.04.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030400/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030500
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Váltótartozások

azonosító

xs:string

required

F.03.05.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030500/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030600
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Rövid
lejáratú
kötelezettségek
kapcsolt vállalkozással szemben

azonosító

xs:string

required

F.03.06.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030600/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030700
diagram
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children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Rövid
lejáratú
kötelezettségek
egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben

azonosító

xs:string

required

F.03.07.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030700/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030800
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Egyéb
rövid
lejáratú kötelezettségek

azonosító

xs:string

required

F.03.08.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030800/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév
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element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030900
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Kötelezettségek
értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

F.03.09.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F030900/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F031000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

megnevezés

xs:string

required

Default

Fixed
Származékos
ügyletek negatív
értékelési különbözete

azonosító

xs:string

required

F.03.10.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/F031000/Adatok
diagram

type AdatokType
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children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

azonosító

xs:string

required

G.00.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000100
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Bevételek paszszív
időbeli
elhatárolása

azonosító

xs:string

required

G.00.01.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000100/Adatok
diagram

type AdatokType
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children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000200
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Költségek, ráfordítások passzív
időbeli elhatárolása

azonosító

xs:string

required

G.00.02.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000200/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000300
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

Halasztott bevételek

azonosító

xs:string

required

G.00.03.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/G000300/Adatok
diagram

type AdatokType
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children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/S040000
diagram

children Adatok
attributes

Name

Type

Use

Default

Fixed

megnevezés

xs:string

required

FORRÁSOK
ÖSSZESEN

azonosító

xs:string

required

S.04.00.00

Annotation

element ebesz/T05_Merleg_A_Eves/AdatSorok/S040000/Adatok
diagram

type AdatokType
children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

complexType AdatokType
diagram

children Előzőév ElőzőévMódosítás Tárgyév

element AdatokType/Előzőév
diagram

element AdatokType/ElőzőévMódosítás
diagram

Igazságügyi Minisztérium OCCR projekt

449

Műszaki követelmények v2.0

element AdatokType/Tárgyév
diagram

simpleType cegjsz
type restriction of xs:string
facets

pattern [0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{6}
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