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1 Bevezetés 

22/2001. (XII. 13.) IM rendelet értelmében a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonat-
kozó kötelezettségének [Ctv. 12. § (4) bek.] a pénzügyi intézmény azt követően köteles eleget tenni, 
hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cégbejegyzését, ennek 
hiányában pedig a bejegyzési kérelmének cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézmény-
nél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelően igazolta. 

A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegy-
zékszámára hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a szám-
la megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is. 

2001. szeptember 1-től kezdődően a pénzügyi intézmények többsége a pénzforgalmi számlaszámok 
változásával kapcsolatos jelentési kötelezettségét már elektronikus okirati formában teljesíti. A 2001. 
évi XCIII. Törvény – a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról – rendelkezése szerint 2002. június 1-től kezdődően valamennyi pénzügyi intézmény-
nek digitális okirati formában számítógépes adattovábbítás útján kell továbbítani a pénzforgalmi 
számlára vonatkozó valamennyi adatot az illetékes cégbíróságokra, a számla megnyitását követő 8 
napon belül. 

Ez a dokumentum a pénzintézeti jelentések új, XML (Extensible Markup Language) alapú protokoll-
jának szintaxisát és feldolgozását ismerteti. Az új protokoll bevezetésére azért van szükség, mert az 
APEH, illetve a pénzügyi intézmények közötti megállapodás alapján kialakított hasonló célú proto-
koll (fix blokkolt rekordokból álló szöveg állomány) nem tud minden szempontból megfelelni az új 
kívánalmaknak. 

2 A pénzintézeti jelentés XML alapú protokolljának áttekintése 

Az  1. példa egy XML nyelven írt pénzintézeti jelentést szemléltet. A jelentés első sora a dokumen-
tum nyelvezetét (XML), illetve a dokumentum egészére vonatkozó karakterkódolási (encoding) 
szabványt (ISO-8859-2) rögzíti. 
A következő pontokban a protokoll elemeinek szemléltetésére jelen dokumentum az 1. példa szöveg-
részleteit használja, a protokoll szintaxisát definiáló sémadefiníciós diagramokkal kiegészítve. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<!--Sample XML file generated by XML Spy v4.2 U (http://www.xmlspy.com)--> 
<PénzintézetiJelentés xmlns="http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#"  
      xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
      xsi:schemaLocation="http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 
      http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/XmlPj_v1.1.xsd"> 
 <Adatlap> 
  <Alaptípus>irat</Alaptípus> 
  <KísérőAdatok> 
   <Cím>Pénzintézeti jelentés</Cím> 
   <Tárgy>Cégek pénzforgalmi számlaszám változásainak jelentése</Tárgy> 
   <Ügyintéző> 
    <Név>Kiss Gábor</Név> 
    <Email>Katai@otpbank.hu</Email> 
    <Telefon>348-4325</Telefon> 
    <Fax>348-4320</Fax> 
   </Ügyintéző> 
   <Időpecsét>2002-05-09T14:02:11-00:00</Időpecsét> 
   <Szerző> 
    <Név>PRIZMA, Floppy csoport, KZSO</Név> 
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    <Email>Katai@otpbank.hu</Email> 
   </Szerző> 
   <Cég Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914"> 
    <Név>Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság</Név> 
    <TagoltCím> 
     <Irsz>1051</Irsz> 
     <Hely>Budapest</Hely> 
     <Terület>Nádor</Terület> 
     <Jelleg>utca</Jelleg> 
     <Hsz>16</Hsz> 
    </TagoltCím> 
   </Cég> 
   <Kategória>Kötelezettség</Kategória> 
   <Tárgyszó>G211701-020326</Tárgyszó> 
  </KísérőAdatok> 
 </Adatlap> 
 <VáltozásBejegyzés> 
  <Cégnyilvántartás> 
   <Törzsadatok> 
    <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Bejegyzés">    
     <Számjel>11744113</Számjel> 
     <Név>OTP Fiók Kemecse</Név> 
     <TagoltCím> 
      <Irsz>4501</Irsz> 
      <Hely>Kemecse</Hely> 
      <Terület>Móricz Zsigmond</Terület> 
      <Jelleg>út</Jelleg> 
      <Hsz>18</Hsz> 
     </TagoltCím>     
    </Pénzintézet> 
    <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Módosítás">   
     <Számjel>11745080</Számjel> 
     <Név>OTP Fiók Kisújszállás</Név> 
     <TagoltCím> 
      <Irsz>5310</Irsz> 
      <Hely>Kisújszállás</Hely> 
      <Terület>Szabadság</Terület> 
      <Jelleg>tér</Jelleg> 
      <Hsz>1</Hsz> 
     </TagoltCím>   
    </Pénzintézet> 
   </Törzsadatok> 
  </Cégnyilvántartás> 
  <Cégjegyzék> 
   <CégMutató Cégszám="0609002461" Törzsszám="10254647"> 
    <Számlaszám kód="Bejegyzés"> 
     <Jelzőszám>117450802000611800000000</Jelzőszám> 
     <Nyitás>2002-04-04</Nyitás> 
    </Számlaszám> 
    <Számlaszám kód="Egyeztetés"> 
     <Jelzőszám>117450802000611800000025</Jelzőszám> 
     <Nyitás>1995-08-13</Nyitás> 
     <Zárás>1999-06-12</Zárás> 
    </Számlaszám> 
   </CégMutató> 
   <CégMutató Cégszám="0110065287" Törzsszám="10423523"> 
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    <Számlaszám kód="HibásAdat"> 
     <Jelzőszám>117940082050007609900000</Jelzőszám> 
     <Nyitás>1967-08-13</Nyitás> 
     <Zárás>1967-08-13</Zárás> 
    </Számlaszám> 
   </CégMutató> 
   <CégMutató Cégszám="0806054183" Törzsszám="10873456"> 
    <Számlaszám kód="Módosítás"> 
     <Jelzőszám>117450802000611800000000</Jelzőszám> 
     <Nyitás>2001-06-18</Nyitás> 
    </Számlaszám> 
   </CégMutató> 
   <CégMutató Cégszám="0909002145" Törzsszám="10351238"> 
    <Számlaszám kód="Törlés"> 
     <Jelzőszám>117450802000611900000000</Jelzőszám> 
     <Nyitás>1994-05-12</Nyitás> 
     <Zárás>2002-04-04</Zárás> 
    </Számlaszám> 
   </CégMutató> 
  </Cégjegyzék> 
 </VáltozásBejegyzés> 
</PénzintézetiJelentés> 

1. példa 

3  A protokoll elemei 

Az 1. példa szemléltetett jelentés protokollja a PénzintézetiJelentés elemből áll, amely két további 
komplex elemet foglal magába. A befoglalt elemek is további elemeket tartalmaznak. A protokoll 
valamennyi elemének ismertetése a következő pontokban található. Az elemleírások a sémadefiníci-
óban található elemdiagramok feltüntetésével kezdődnek, majd az 1. példa alkalmas szövegrészletei 
alapján példák szemléltetik az elemek szerkezetét.  

3.1 Pénzintézeti jelentés  

diagram 

 

 
1. diagram 

A pénzintézeti jelentés a kérelem adatlapjából, illetve a pénzforgalmi számlára vonatkozó változások 
adatainak változásbejegyzéséből, vagy hibaüzenetből áll. A változásbejegyzés, illetve a hibaüzenet 
elemek egymást kölcsönösen kizáró komplex elemek. 
A következő példa egy változásbejegyzési kérelem vázát szemlélteti. 
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<PénzintézetiJelentés xmlns=http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig# 
       xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
      xsi:schemaLocation="http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig# 
      http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/PenzintezetiJelentes.xsd"> 
 <Adatlap> 
   …. 
 </Adatlap> 
 <VáltozásBejegyzés> 
   …. 
 </VáltozásBejegyzés> 
</PénzintézetiJelentés> 

2. példa 

A PénzintézetiJelentés elem a névtér, illetve a protokoll sémadefiníciós állományának megadására 
szolgáló attribútumokat hordozza. A protokoll alkalmazása során ezeket az attribútumokat változat-
lan formában kell feltüntetni.   

3.1.1 Adatlap 

diagram 

 

 
2. diagram 

Az Adatlap elem a pénzintézeti jelentésbe foglalt dokumentum típusát (Alaptípus), illetve a dokumentum 
készítésével (KísérőAdatok) és későbbi feldolgozásával (FeldolgozásiAdatok) kapcsolatos alternatív ele-
meket tartalmazza. 
A pénzintézeti jelentésekben a dokumentum Alaptípus elemének értéke kötelezően irat, amit a 
KísérőAdatok elem követ. Az alternatív FeldolgozásiAdatok elemet az E-szignó beadványszerkesztő prog-
ram, illetve a beadványokat fogadó Mediátor rendszer kezeli.  
A pénzintézeti jelentés adatlapjának kitöltését a követlező példa szemlélteti. 
  
<Adatlap> 
  <Alaptípus>irat</Alaptípus> 
  <KísérőAdatok> 
   ….. 
  </KísérőAdatok> 
</Adatlap> 

3. példa 
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3.1.1.1 Kísérő Adatok 

diagram 

 

 
Az KísérőAdatok elem: 
a) a dokumentum címét, 
b) a dokumentum tárgyát, 
c) a dokumentumot kezelő felelős ügyintéző adatait, 
d) a dokumentum szerzőjének adatait, 
e) a dokumentumot kibocsátó cég adatait, 
f) a dokumentumhoz fűzött megjegyzéseket, 
g) a dokumentum kategória besorolását,  
h) a dokumentum keresési tárgyszavait 
foglalja magában. A felsorolt elemek közül a d) – h) pontokban szereplők opcionálisak.  
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 <KísérőAdatok> 
   <Cím>Pénzintézeti jelentés</Cím> 
   <Tárgy>Cégek pénzforgalmi számlaszám változásainak jelentése</Tárgy> 
   <Ügyintéző> 
    <Név>Kiss Gábor</Név> 
    <Email>Katai@otpbank.hu</Email> 
    <Telefon>348-4325</Telefon> 
    <Fax>348-4320</Fax> 
   </Ügyintéző> 
   <Időpecsét>2002-05-09T14:02:11-00:00</Időpecsét> 
   <Szerző> 
    <Név>PRIZMA, Floppy csoport, KZSO</Név> 
    <Email>Katai@otpbank.hu</Email> 
   </Szerző> 
   <Cég Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914"> 
    <Név>Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság</Név> 
    <TagoltCím> 
     <Irsz>1051</Irsz> 
     <Hely>Budapest</Hely> 
     <Terület>Nádor</Terület> 
     <Jelleg>utca</Jelleg> 
     <Hsz>16</Hsz> 
    </TagoltCím> 
   </Cég> 
   <Kategória>Kötelezettség</Kategória> 
   <Tárgyszó>G211701-020326</Tárgyszó> 
  </KísérőAdatok> 

4. példa 

A fenti példa szerint a „Cégek pénzforgalmi számlaszám változásainak jelentése” tárgyú „Pénzintézeti jelen-
tés” című dokumentum ügyintézője Kiss Gábor (az ügyintéző email címe: Katai@otpbank.hu, telefon-
száma: 348-4325 és faxszáma: 348-4320), a dokumentum szerzője a „PRIZMA, Floppy csoport, KZSO” (a 
szerző email címe: Katai@otpbank.hu), a dokumentumot kibocsátó cég pedig az „Országos Takarékpénz-
tár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság” (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16). A dokumentum kategó-
riabesorolása: Kötelezettség, tárgyszava: G2117010-020326.   

3.1.1.1.1 Cég 

diagram 

 

3. diagram 

A Cég elem két kötelező elemet foglal magában. Az első elem a cég neve, a második elem pedig a 
cég tagolt címe. Ez utóbbira a séma definíció többször is hivatkozik, ezért a belső szerkezetét külön 
pont ismerteti. 
 

Az XML pénzintézeti jelentések szintaxisa és feldolgozása 

 
8

mailto:Katai@otpbank.hu


Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft. 
 
  <Cég Cégszám="0110041580" Törzsszám="10537914"> 
   <Név>Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság</Név> 
   <TagoltCím> 

   … 
   </TagoltCím> 
  </Cég> 

5. példa 

A Cég elem a Számjelek attribútumcsoportba (cégazonosító adatok) tartozó Cégszám (cégjegyzék-
szám), illetve Törzsszám (adószám első nyolc számjegye) attribútumokat tartalmazza. Ezek az attribú-
tumok a cég azonosítására szolgálnak a cégbíróságokon vezetett cégjegyzékekben. Amennyiben a 
számjelek nem azonosítanak céget a cégjegyzékekben, az hibát eredményez. 

3.1.1.1.1.1 Tagolt cím 
diagram 

 

4. diagram 

A tagolt cím a telekkönyvi hivatal előírásainak megfelelő felosztásban tartalmazza a cím egyes me-
zőit. A felsorolt elemek közül az utolsó három elem opcionális. A többi elem feltüntetése a dia-
grammon látható sorrendnek megfelelően kötelező.  
 <TagoltCím> 
  <Irsz>1051</Irsz> 
  <Hely>Budapest</Hely> 
  <Terület>Nádor</Terület> 
  <Jelleg>utca</Jelleg> 
  <Hsz>16</Hsz> 
 </TagoltCím> 

6. példa 

A fenti példában látható cím: 1051 Budapest Nádor utca 16. A Jelleg, illetve a Szint elem felsorolás 
típusú, így csak a felsorolásokban szereplő értékeket tartalmazhatják.   
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3.1.2 Változásbejegyzés 

diagram 

 

5. diagram 

A VáltozásBejegyzés elem a Cégnyilvántartás, illetve a Cégjegyzék adataiban kért változásokat feltüntető 
további elemekből áll.  

 <VáltozásBejegyzés> 
  <Cégnyilvántartás> 
   …… 
  </Cégnyilvántartás> 
  <Cégjegyzék> 
   ….. 
           </Cégjegyzék> 
 </VáltozásBejegyzés> 

7. példa 

Definíció szerint mindkét elem opcionális. A tervezők alapvető célja ezzel a megoldással az volt, 
hogy a protokoll megengedje a változásbejegyzési kérelemben az elemek együttes, illetve külön-
külön történő kizárólagos szerepeltetését is. 

3.1.2.1 Cégnyilvántartás 

diagram 

 

6. diagram 

Az elem segítségével a cégbíróságok cégnyilvántartó rendszerének a pénzintézetekre vonatkozó 
Pénzintézet törzsadatot lehet módosítani. Ezeket az adatokat a cégbíróságok jelenleg a Giro Rt.-től 
kapják megadott időközönként. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy ez az út nem alkalmas a 
megfelelő pontosságú pénzintézeti adatok beszerzésére (a Giro nem tárolja a pénzintézetek cégjegy-
zékszámát), ezért a protokollt ennek az adatnak a közlésére is fel kellett készíteni.   
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<Cégnyilvántartás> 
  <Törzsadatok> 
   <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Bejegyzés"> 
    <Számjel>11744113</Számjel> 
    <Név>OTP Fiók Kemecse</Név> 
    <TagoltCím> 
     …. 
    </TagoltCím> 
   </Pénzintézet> 
   <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Módosítás"> 
    <Számjel>11745080</Számjel> 
    <Név>OTP Fiók Kisújszállás</Név> 
    <TagoltCím> 

    …. 
    </TagoltCím> 
   </Pénzintézet> 
  </Törzsadatok> 
</Cégnyilvántartás> 

8. példa 

3.1.2.1.1 Pénzintézet 

diagram 

 

 
7. diagram 

 
A Pénzintézet tétel a pénzintézet azonosítására szolgáló korábban ismertetett Számjeleket és a művele-
tet megadó Művelet attribútumcsoportot tartalmazza. 
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A Művelet attribútumcsoportba tartozó kód attribútum lehetséges értékei a következők: 
 

Bejegyzés A változási kérelemben feltüntetett adatokat – amennyiben azok a cégjegyzékben nem szerepelnek – a cégjegyzékbe 
kell írni. 

Módosítás A változási kérelemben feltüntetett adatokkal – amennyiben azok a cégjegyzékben nem szerepelnek – a cégjegyzékben 
változásbejegyzést kell készíteni. 

Törlés A változási kérelemben feltüntetett adatokat – amennyiben azok a cégjegyzékben szerepelnek – a cégjegyzékből törölni 
kell. 

HibásAdat A változási kérelemben feltüntetett adatokat – amennyiben azok a cégjegyzékben szerepelnek – ’Nem bejegyzett’ álla-
potba kell hozni. 

Egyeztetés A változási kérelemben feltüntetett adatokkal a cégjegyzék adatait módosítani kell.   

A 8. példa szerint a cégnyilvántartásban a pénzintézeti adatokat tároló Pénzintézet azonosítójú törzs-
adatok közé a 0110041585 cégjegyzékszámú 10537914244 adószámú pénzintézet 11744113 pénzin-
tézeti számjellel rendelkező OTP Fiók Kemecse pénzintézet adatait kell bejegyezni, illetve 
0110041585 cégjegyzékszámú 0110041585 adószámú 11745080 pénzintézeti számjellel rendelkező 
OTP Fiók Kisújszállás pénzintézet adatait az új adatokkal kell módosítani. 

3.1.2.2 Cégjegyzék 

diagram 

 

8. diagram 

Az elem segítségével a Számlaszámok új adatait, illetve változásait lehet a cégbíróságok cégjegyzéké-
be bejegyeztetni. 

<Cégjegyzék> 
  <CégMutató Cégszám="0609002461" Törzsszám="10254647"> 
   …. 
  </CégMutató> 
  <CégMutató Cégszám="0110065287" Törzsszám="10423523"> 
   …. 
  </CégMutató> 
   …. 
  <CégMutató Cégszám="0909002145" Törzsszám="10351238"> 
   …. 
  </CégMutató> 
</Cégjegyzék> 

9. példa 

A Cégjegyzék tétel korlátlan számú CégMutató tételt foglalhat magában. A CégMutató tételek Számjelek 
attribútumcsoportja (Cégszám, Törzsszám) a Számlaszámokkal rendelkező cégeket azonosítja a 
cégjegyzékben.  

Az XML pénzintézeti jelentések szintaxisa és feldolgozása 

 
12



Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft. 
 
3.1.2.2.1 Számlaszám 

diagram 

 

9. diagram 

A Számlaszám tétel a korábban ismertetett Művelet attribútumcsoportot tartalmazza. 
A tétel két kötelező (Jelzőszám, Nyitás) és egy opcionális (Zárás) tételt foglal magában. 
A jelzőszám 24 decimális számjegyből álló számsorozat lehet. A nyitás, illetve zárás dátumának 
formátuma megegyezik az ISO 8601 Date and Time Formats szabványban rögzített formátumnak. 
 
<Számlaszám kód="Törlés"> 
  <Jelzőszám>117450802000611900000000</Jelzőszám> 
  <Nyitás>1994-05-12</Nyitás> 
  <Zárás>2002-04-04</Zárás> 
</Számlaszám> 

10. példa 

A példában látható szövegrészlet a cégmutatóval kijelölt cég cégjegyzékében a feltüntetett jelző-
számmal és nyitás dátumával azonosított alrovatban kitölti a zárás dátumát, majd a napi dátum alatt 
törli az alrovatot a cégjegyzékből. 

3.1.2.3 Banktechnikai okból bekövetkezett számlaszámváltozás 

diagram 

 

10. diagram 

Az elem segítségével a baktechnikai okokból bekövetkező SzámlaszámVáltozások adatait lehet a cégbí-
róságok cégjegyzékébe bejegyezni, illetve az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak megküldeni. 

A szekció korlátlan számban számlatulajdonosokhoz rendelt számlaszámváltozási adatokat tartal-
mazhat. A számlatulajdonosokat a törzsszám, illetve a bejegyzésköteles gazdasági társaságok eseté-
ben még a törzsszám mellett feltüntetett cégjegyzékszám azonosítja. 
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diagram 

 
diagram 

 
diagram 

 

11. diagram 

A számlaváltozási adatokat az EredetiSzámla és az ÚjSzámla tételek hordozzák. Az EredetiSzámla az 
eredeti bankszámlaszámot, az eredeti számlanyitás, illetve zárás dátumát tartalmazza. Az ÚjSzámla az 
új bankszámlaszámot, illetve az új számlaszám nyitási dátumát hordozza. Az eredeti számla számla-
zárás, illetve az új számla számlanyitás dátuma egyenlő. 
 
<SzámlaszámVáltozás> 
   <Tulajdonos Törzsszám="1109002581" Cégszám="11182751"> 
    <EredetiSzámla> 
     <Jelzőszám>163000000400162490006408</Jelzőszám> 
     <Nyitás>1967-08-13</Nyitás> 
     <Zárás>2001-08-13</Zárás> 
    </EredetiSzámla> 
    <ÚjSzámla> 
     <Jelzőszám>119913080619065910000104</Jelzőszám> 
     <Nyitás>2001-08-13</Nyitás> 
    </ÚjSzámla> 
   </Tulajdonos> 
</SzámlaszámVáltozás> 

11. példa 

A 11. példa baktechnikai okokból bekövetkező számlaszámváltozást szemléltet. A megváltozott 
számla tulajdonosa cégjegyzékben nyilvántartott gazdasági társaság, mert a Tulajdonos elem rendel-
kezik a Cégszám attributummal. Más esetben a tulajdonos azonosító Tulajdonos elem csak a Törzsszám 
attributumot hordozza. 
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3.1.3 Hibaüzenet 

diagram 

 

12. diagram 

A pénzintézeti jelentéssel kapcsolatos hibaüzet három opcionális elemből áll. 

VégzetesHiba Ha az nem felel meg a http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/PenzintezetiJelentes.xsd sémadefiníciónak – a 
dokumentum szintaktikusan hibás – , akkor a pénzintézeti jelentés befogadását a rendszer elutasítja.  

Hiba Ha egy cég számlaszám adataiban a rendszer hibát észlel, akkor az adott céggel kapcsolatos bejegyzési kérelmet 
elutasítja.  

Figyelmeztetés Az adott céggel kapcsolatos jelentés benyújtása késedelmes. 

 
A következő példa egy változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos hibaüzenet szemlélteti. 
 
<PénzintézetiJelentés xmlns=http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig# 
       xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
      xsi:schemaLocation="http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig# 
      http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/PenzintezetiJelentes.xsd"> 
 <Adatlap> 
   …. 
 </Adatlap> 
 <HibaÜzenet> 
   …. 
 </ HibaÜzenet > 
</PénzintézetiJelentés> 

3.1.3.1 Végzetes hiba 

Ha a pénzintézeti jelentés szintaktikusan hibás, akkor a Kód attribútum a "SzintaktikusHiba" értékkel 
egyenlő. A jelentés további feldolgozását a rendszer ebben az esetben megszakítja. 

3.1.3.2 Hiba 

A Hiba elem a Számjelek attribútumcsoportba (cégazonosító adatok) tartozó Cégszám (cégjegyzék-
szám), a Törzsszám (az adószám első nyolc számjegye), illetve a hibakódot tároló Kód attribútumokat 
tartalmazza. 
A Cégszám, illetve a Törzsszám attribútumok a cég azonosítására szolgálnak. Amennyiben a számje-
lek nem szerepelnek a cégbíróságok által vezetett cégjegyzékekben, akkor a Kód a ”HibásCégmutató" 
értékkel egyenlő. 
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További hiba lehet még az is, ha a bankszámlaszám zárási dátum kisebb a nyitási dátumnál 
(Kód=”HibásZárás"), vagy a bankszámlaszám első nyolc számjegye nem található a pénzintézeti adato-
kat nyilvántartó cégbírósági törzsadatok körében (Kód=”IsmeretlenSzámjel").  

3.1.3.3 Figyelmeztetés 

A Figyelmeztetés elem a Számjelek attribútumcsoportba (cégazonosító adatok) tartozó Cégszám (cég-
jegyzékszám), a Törzsszám (az adószám első nyolc számjegye), illetve a hibakódot tároló Kód attribú-
tumokat tartalmazza. 
Ha a számlavezető pénzügyi intézmény a jelentési kötelezettségének a törvényben szabályozott ha-
táridőben nem tesz eleget, akkor a cégbíróság ezt közli a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleté-
vel, és erről a tényről az illetékes pénzintézetet értesíti. Ebben az esetben a Kód attribútum a 
"KésedelmesJelentés" értékkel egyenlő. 

4 Pénzintézeti jelentés sémadefiníciója 

Schema XmlPj_v1.0.xsd 
 
 
schema location:  C:\Schema\2002\i-akta\XmlPj_v1.0.xsd 

targetNamespace:  http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

   
 
Elements  Complex types  Attr. groups  

Cégjegyzék  PénzintézetType  Művelet  

CégMutató  SzámlaszámType   
Cégnyilvántartás    
HibaÜzenet    
Jelzőszám    
Nyitás    
Pénzintézet    
PénzintézetiJelentés    
Számlaszám    
SzámlaszámVáltozás    
Tulajdonos    
Törzsadatok    
VáltozásBejegyzés    
Zárás    
 
 
 
schema location:  http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/e-szigno.xsd 

targetNamespace:  http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 
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Elements  Attr. groups  

Adatlap  Számjelek  

Aktajellemzők   
Aláírásjellemzők   
BetöltésiHely   
Cég   
Cím   
Email   
Fax   
FeldolgozásiAdatok   
Időpecsét   
Iratjellemzők   
Kategória   
Kérelmező   
KísérőAdatok   
Megjegyzés   
Név   
Szerző   
Számjel   
Telefon   
Település   
Tárgy   
Tárgyszó   
Ügyintéző   
 
 
 
schema location:  http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/TagoltCim.xsd 

targetNamespace:  http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

   
 
Elements  

Ajtó  

Hely  

Hsz  

Irsz  

Jelleg  
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Szint  

TagoltCím  

Terület  

Épület  

 
 
 
element Cégjegyzék 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:CégMutató 

used by element  VáltozásBejegyzés  
annotation documentation Cégjegyzék adatai (1997. évi CXLV. törvény szerint)  

source <element name="Cégjegyzék"> 
  <annotation> 
    <documentation>Cégjegyzék adatai (1997. évi CXLV. törvény szerint)</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <element ref="ia:CégMutató"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element CégMutató 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Számlaszám 

used by element  Cégjegyzék  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required            
annotation documentation Cég azonosító számjelei (cégjegyzékszám, törzsszám)  

source <element name="CégMutató"> 
  <annotation> 
    <documentation>Cég azonosító számjelei (cégjegyzékszám, törzsszám)</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <element ref="ia:Számlaszám"/> 
    </sequence> 
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    <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element Cégnyilvántartás 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Törzsadatok 

used by element  VáltozásBejegyzés  
annotation documentation Cégnyilvántartás adatai (törzsadatok, iratjegyzék stb.)  

source <element name="Cégnyilvántartás"> 
  <annotation> 
    <documentation>Cégnyilvántartás adatai (törzsadatok, iratjegyzék stb.)</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <element ref="ia:Törzsadatok"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element HibaÜzenet 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children VégzetesHiba Hiba Figyelmeztetés 

used by element  PénzintézetiJelentés  
annotation documentation Feldolgozással kapcsolatos üzenetek  

source <element name="HibaÜzenet"> 
  <annotation> 
    <documentation>Feldolgozással kapcsolatos üzenetek</documentation> 
  </annotation> 
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  <complexType> 
    <sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <element name="VégzetesHiba" minOccurs="0"> 
        <annotation> 
          <documentation>Szintaktikus hiba miatt a pénzintézeti jelentés feldolgozása elutasítva. </documentation> 
        </annotation> 
        <complexType> 
          <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="SzintaktikusHiba"/> 
        </complexType> 
      </element> 
      <element name="Hiba" minOccurs="0"> 
        <annotation> 
          <documentation>Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva. 
</documentation> 
        </annotation> 
        <complexType> 
          <simpleContent> 
            <extension base="string"> 
              <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
              <attribute name="Kód" use="required"> 
                <simpleType> 
                  <restriction base="NMTOKEN"> 
                    <enumeration value="HibásCégmutató"/> 
                    <enumeration value="HibásZárás"/> 
                    <enumeration value="IsmeretlenSzámjel"/> 
                  </restriction> 
                </simpleType> 
              </attribute> 
            </extension> 
          </simpleContent> 
        </complexType> 
      </element> 
      <element name="Figyelmeztetés" minOccurs="0"> 
        <annotation> 
          <documentation>Pénzintézeti jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek.</documentation> 
        </annotation> 
        <complexType> 
          <simpleContent> 
            <extension base="string"> 
              <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
              <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="KésedelmesJelentés"/> 
            </extension> 
          </simpleContent> 
        </complexType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element HibaÜzenet/VégzetesHiba 

diagram 
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namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Kód   NMTOKEN   required      SzintaktikusHiba      
annotation documentation Szintaktikus hiba miatt a pénzintézeti jelentés feldolgozása elutasítva.   

source <element name="VégzetesHiba" minOccurs="0"> 
  <annotation> 
    <documentation>Szintaktikus hiba miatt a pénzintézeti jelentés feldolgozása elutasítva. </documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="SzintaktikusHiba"/> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element HibaÜzenet/Hiba 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type extension of string 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required           

Kód   NMTOKEN   required            
annotation documentation Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva.   

source <element name="Hiba" minOccurs="0"> 
  <annotation> 
    <documentation>Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva. </documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <simpleContent> 
      <extension base="string"> 
        <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
        <attribute name="Kód" use="required"> 
          <simpleType> 
            <restriction base="NMTOKEN"> 
              <enumeration value="HibásCégmutató"/> 
              <enumeration value="HibásZárás"/> 
              <enumeration value="IsmeretlenSzámjel"/> 
            </restriction> 
          </simpleType> 
        </attribute> 
      </extension> 
    </simpleContent> 
  </complexType> 
</element> 
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element HibaÜzenet/Figyelmeztetés 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type extension of string 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required           

Kód   NMTOKEN   required      KésedelmesJele
ntés   

  

 
annotation documentation Pénzintézeti jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek.  

source <element name="Figyelmeztetés" minOccurs="0"> 
  <annotation> 
    <documentation>Pénzintézeti jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek.</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <simpleContent> 
      <extension base="string"> 
        <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
        <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="KésedelmesJelentés"/> 
      </extension> 
    </simpleContent> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element Jelzőszám 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of string 

used by elements Tulajdonos/EredetiSzámla Tulajdonos/ÚjSzámla 

complexType SzámlaszámType  
facets pattern  \d{24}  

annotation documentation Pénzintézeti jelzőszám (bankszámlaszám)  
source <element name="Jelzőszám"> 

  <annotation> 
    <documentation>Pénzintézeti jelzőszám (bankszámlaszám)</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="string"> 
      <pattern value="\d{24}"/> 
    </restriction> 
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  </simpleType> 
</element> 

 
 
element Nyitás 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type date 

used by elements Tulajdonos/EredetiSzámla Tulajdonos/ÚjSzámla 

complexType SzámlaszámType  
annotation documentation számla nyitási dátuma  

source <element name="Nyitás" type="date"> 
  <annotation> 
    <documentation>számla nyitási dátuma</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element Pénzintézet 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type ia:PénzintézetType 

children ia:Számjel ia:Név ia:TagoltCím 

used by element  Törzsadatok  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required           

kód   NMTOKEN               
annotation documentation Pénzintézet azonosító adatai  (cégjegyzékszám, törzsszám, számjel) + művelet  

source <element name="Pénzintézet" type="ia:PénzintézetType"> 
  <annotation> 
    <documentation>Pénzintézet azonosító adatai  (cégjegyzékszám, törzsszám, számjel) + művelet</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element PénzintézetiJelentés 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Adatlap ia:VáltozásBejegyzés ia:HibaÜzenet 

annotation documentation Pénzintézeti jelentés számítógépes adattovábbítás útján.  
source <element name="PénzintézetiJelentés"> 

  <annotation> 
    <documentation>Pénzintézeti jelentés számítógépes adattovábbítás útján.</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Adatlap"/> 
      <choice> 
        <element ref="ia:VáltozásBejegyzés"/> 
        <element ref="ia:HibaÜzenet"/> 
      </choice> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element Számlaszám 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type ia:SzámlaszámType 

children ia:Jelzőszám ia:Nyitás ia:Zárás 

used by element  CégMutató  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
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kód   NMTOKEN               
annotation documentation Adóalany bankszámlaszáma (Jelzőszám, nyitás és zárás dátuma)  

source <element name="Számlaszám" type="ia:SzámlaszámType"> 
  <annotation> 
    <documentation>Adóalany bankszámlaszáma (Jelzőszám, nyitás és zárás dátuma)</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element SzámlaszámVáltozás 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Tulajdonos 

used by element  VáltozásBejegyzés  
annotation documentation Banktechnikai okból bekövetkező számlaszámváltozás  

source <element name="SzámlaszámVáltozás"> 
  <annotation> 
    <documentation>Banktechnikai okból bekövetkező számlaszámváltozás</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <element ref="ia:Tulajdonos"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element Tulajdonos 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children EredetiSzámla ÚjSzámla 

used by element  SzámlaszámVáltozás  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Törzsszám   string   required           

Cégszám   string   optional           
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Cégszám   string   optional            
annotation documentation A számlatulajdonost azonosító adatok.  A tulajdonos cégjegyzékszámát csak a bejegyzésköteles 

gazdasági társaságok esetében kell kitölteni.  
source <element name="Tulajdonos"> 

  <annotation> 
    <documentation>A számlatulajdonost azonosító adatok.  A tulajdonos cégjegyzékszámát csak a bejegyzésköteles 
gazdasági társaságok esetében kell kitölteni.</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="EredetiSzámla"> 
        <complexType> 
          <sequence> 
            <element ref="ia:Jelzőszám"/> 
            <element ref="ia:Nyitás"/> 
            <element ref="ia:Zárás"/> 
          </sequence> 
        </complexType> 
      </element> 
      <element name="ÚjSzámla"> 
        <complexType> 
          <sequence> 
            <element ref="ia:Jelzőszám"/> 
            <element ref="ia:Nyitás"/> 
          </sequence> 
        </complexType> 
      </element> 
    </sequence> 
    <attribute name="Törzsszám" use="required"> 
      <simpleType> 
        <restriction base="string"> 
          <pattern value="\d{8}"/> 
        </restriction> 
      </simpleType> 
    </attribute> 
    <attribute name="Cégszám" use="optional"> 
      <simpleType> 
        <restriction base="string"> 
          <pattern value="\d{10}"/> 
        </restriction> 
      </simpleType> 
    </attribute> 
  </complexType> 
</element> 
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element Tulajdonos/EredetiSzámla 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Jelzőszám ia:Nyitás ia:Zárás 

source <element name="EredetiSzámla"> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Jelzőszám"/> 
      <element ref="ia:Nyitás"/> 
      <element ref="ia:Zárás"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element Tulajdonos/ÚjSzámla 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Jelzőszám ia:Nyitás 

source <element name="ÚjSzámla"> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Jelzőszám"/> 
      <element ref="ia:Nyitás"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element Törzsadatok 

diagram 
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namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Pénzintézet 

used by element  Cégnyilvántartás  
annotation documentation Cégnyilvántartás törzsadatai  

source <element name="Törzsadatok"> 
  <annotation> 
    <documentation>Cégnyilvántartás törzsadatai</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <element ref="ia:Pénzintézet"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element VáltozásBejegyzés 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Cégnyilvántartás ia:Cégjegyzék ia:SzámlaszámVáltozás 

used by element  PénzintézetiJelentés  
annotation documentation Változásbejegyzési kérelem  

source <element name="VáltozásBejegyzés"> 
  <annotation> 
    <documentation>Változásbejegyzési kérelem</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Cégnyilvántartás" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Cégjegyzék" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:SzámlaszámVáltozás" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 
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element Zárás 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type date 

used by element Tulajdonos/EredetiSzámla 

complexType SzámlaszámType  
annotation documentation számla zárási dátuma  

source <element name="Zárás" type="date"> 
  <annotation> 
    <documentation>számla zárási dátuma</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
complexType PénzintézetType 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Számjel ia:Név ia:TagoltCím 

used by element  Pénzintézet  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required           

kód   NMTOKEN               
annotation documentation A pénzintézet számjele, neve és címe  

source <complexType name="PénzintézetType"> 
  <annotation> 
    <documentation>A pénzintézet számjele, neve és címe</documentation> 
  </annotation> 
  <sequence> 
    <element ref="ia:Számjel"/> 
    <element ref="ia:Név"/> 
    <element ref="ia:TagoltCím"/> 
  </sequence> 
  <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
  <attributeGroup ref="ia:Művelet"/> 
</complexType> 
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complexType SzámlaszámType 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Jelzőszám ia:Nyitás ia:Zárás 

used by element  Számlaszám  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

kód   NMTOKEN               
annotation documentation Pénzintézeti jelzőszám adatai  

source <complexType name="SzámlaszámType"> 
  <annotation> 
    <documentation>Pénzintézeti jelzőszám adatai</documentation> 
  </annotation> 
  <sequence> 
    <element ref="ia:Jelzőszám"/> 
    <element ref="ia:Nyitás"/> 
    <element ref="ia:Zárás" minOccurs="0"/> 
  </sequence> 
  <attributeGroup ref="ia:Művelet"/> 
</complexType> 

 
 
attributeGroup Művelet 

namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

used by complexTypes PénzintézetType SzámlaszámType  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

kód   NMTOKEN               
annotation documentation Bejegyzés, Módosítás, Törlés, HibásAdat, Egyeztetés  

source <attributeGroup name="Művelet"> 
  <annotation> 
    <documentation>Bejegyzés, Módosítás, Törlés, HibásAdat, Egyeztetés</documentation> 
  </annotation> 
  <attribute name="kód"> 
    <simpleType> 
      <restriction base="NMTOKEN"> 
        <enumeration value="Bejegyzés"/> 
        <enumeration value="Módosítás"/> 
        <enumeration value="Törlés"/> 
        <enumeration value="HibásAdat"/> 
        <enumeration value="Egyeztetés"/> 
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      </restriction> 
    </simpleType> 
  </attribute> 
</attributeGroup> 

 
 
element ia:Adatlap 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children Alaptípus ia:KísérőAdatok ia:FeldolgozásiAdatok 

used by element  PénzintézetiJelentés  
annotation documentation XML Signature Object elem adatlapja  

source <element name="Adatlap"> 
  <annotation> 
    <documentation>XML Signature Object elem adatlapja</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="Alaptípus" default="irat"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az adatlapot tartalmazó objektum típusa</documentation> 
        </annotation> 
        <simpleType> 
          <restriction base="NMTOKEN"> 
            <enumeration value="akta"/> 
            <enumeration value="irat"/> 
            <enumeration value="elismervény"/> 
            <enumeration value="időpecsét"/> 
            <enumeration value="aláírás_tulajdonság"/> 
            <enumeration value="irat_tulajdonság"/> 
          </restriction> 
        </simpleType> 
      </element> 
      <choice> 
        <element ref="ia:KísérőAdatok"/> 
        <element ref="ia:FeldolgozásiAdatok"/> 
      </choice> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 
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element ia:Adatlap/Alaptípus 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of NMTOKEN 

facets enumeration akta 

enumeration irat 

enumeration elismervény 

enumeration időpecsét 

enumeration aláírás_tulajdonság 

enumeration irat_tulajdonság  
annotation documentation Az adatlapot tartalmazó objektum típusa  

source <element name="Alaptípus" default="irat"> 
  <annotation> 
    <documentation>Az adatlapot tartalmazó objektum típusa</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="NMTOKEN"> 
      <enumeration value="akta"/> 
      <enumeration value="irat"/> 
      <enumeration value="elismervény"/> 
      <enumeration value="időpecsét"/> 
      <enumeration value="aláírás_tulajdonság"/> 
      <enumeration value="irat_tulajdonság"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 

 
 
element ia:Aktajellemzők 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children Alkalmazás Verzió ia:BetöltésiHely ia:Email 

used by element  ia:FeldolgozásiAdatok  
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annotation documentation Az elöállitó alkalmazás jellemzöi  
source <element name="Aktajellemzők"> 

  <annotation> 
    <documentation>Az elöállitó alkalmazás jellemzöi</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="Alkalmazás" type="string" default="E-szigno"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az alkalmazás neve</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element name="Verzió" type="string" default="1.0.0"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az elöállito alkalmazás verziója</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element ref="ia:BetöltésiHely"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az akta helye küldéskor</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element ref="ia:Email"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Aktajellemzők/Alkalmazás 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation Az alkalmazás neve  
source <element name="Alkalmazás" type="string" default="E-szigno"> 

  <annotation> 
    <documentation>Az alkalmazás neve</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Aktajellemzők/Verzió 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation Az elöállito alkalmazás verziója  
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source <element name="Verzió" type="string" default="1.0.0"> 
  <annotation> 
    <documentation>Az elöállito alkalmazás verziója</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Aláírásjellemzők 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children Aláírástípus Aláírásazonosító Iratazonosító Állapot 

used by element  ia:FeldolgozásiAdatok  
annotation documentation Egy irat aláírásának feldolgozási adatai  

source <element name="Aláírásjellemzők"> 
  <annotation> 
    <documentation>Egy irat aláírásának feldolgozási adatai</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="Aláírástípus"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az aláírás típusa</documentation> 
        </annotation> 
        <simpleType> 
          <restriction base="NMTOKEN"> 
            <enumeration value="sima"/> 
            <enumeration value="ellenjegyzés"/> 
            <enumeration value="pecsét"/> 
            <enumeration value="hibás"/> 
          </restriction> 
        </simpleType> 
      </element> 
      <element name="Aláírásazonosító"> 
        <annotation> 
          <documentation>Hivatkozás az aláírásra amihez a jellemzök tartoznak</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element name="Iratazonosító" type="string"> 
        <annotation> 
          <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre</documentation> 
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        </annotation> 
      </element> 
      <element name="Állapot" type="string" fixed="aláírt"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az aláírás végrehajtási állapota</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Aláírásjellemzők/Aláírástípus 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of NMTOKEN 

facets enumeration sima 

enumeration ellenjegyzés 

enumeration pecsét 

enumeration hibás  
annotation documentation Az aláírás típusa  

source <element name="Aláírástípus"> 
  <annotation> 
    <documentation>Az aláírás típusa</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="NMTOKEN"> 
      <enumeration value="sima"/> 
      <enumeration value="ellenjegyzés"/> 
      <enumeration value="pecsét"/> 
      <enumeration value="hibás"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 

 
 
element ia:Aláírásjellemzők/Aláírásazonosító 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

annotation documentation Hivatkozás az aláírásra amihez a jellemzök tartoznak  
source <element name="Aláírásazonosító"> 

  <annotation> 
    <documentation>Hivatkozás az aláírásra amihez a jellemzök tartoznak</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element ia:Aláírásjellemzők/Iratazonosító 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre  
source <element name="Iratazonosító" type="string"> 

  <annotation> 
    <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Aláírásjellemzők/Állapot 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation Az aláírás végrehajtási állapota  
source <element name="Állapot" type="string" fixed="aláírt"> 

  <annotation> 
    <documentation>Az aláírás végrehajtási állapota</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:BetöltésiHely 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by elements  ia:Aktajellemzők ia:Iratjellemzők  
annotation documentation A forrásdokumentum betöltési helye  

source <element name="BetöltésiHely" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>A forrásdokumentum betöltési helye</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element ia:Cég 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Név ia:TagoltCím 

used by elements  ia:Kérelmező ia:KísérőAdatok  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required            
annotation documentation Cég azonosító adatai (Számjelek, név,cím)  

source <element name="Cég"> 
  <annotation> 
    <documentation>Cég azonosító adatai (Számjelek, név,cím)</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Név"/> 
      <element ref="ia:TagoltCím"/> 
    </sequence> 
    <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Cím 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of string 

used by element  ia:KísérőAdatok  
facets minLength  1  

annotation documentation Dokumentum címe  
source <element name="Cím"> 

  <annotation> 
    <documentation>Dokumentum címe</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="string"> 
      <minLength value="1"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
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</element> 

 
 
element ia:Email 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by elements  ia:Aktajellemzők ia:Szerző ia:Ügyintéző  
annotation documentation Elektronikus levélcím  

source <element name="Email" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>Elektronikus levélcím</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Fax 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by elements  ia:Szerző ia:Ügyintéző  
annotation documentation Faxszám  

source <element name="Fax" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>Faxszám</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element ia:FeldolgozásiAdatok 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children Sorszám ia:Időpecsét ia:Aláírásjellemzők ia:Iratjellemzők ia:Aktajellemzők Sémacím KezelésiSzabályok 

used by element  ia:Adatlap  
annotation documentation Információk a feldolgozó alkalmazásnak  

source <element name="FeldolgozásiAdatok"> 
  <annotation> 
    <documentation>Információk a feldolgozó alkalmazásnak</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="Sorszám" type="int"> 
        <annotation> 
          <documentation>Megjelenítési sorszám</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element ref="ia:Időpecsét"/> 
      <choice> 
        <element ref="ia:Aláírásjellemzők"/> 
        <element ref="ia:Iratjellemzők"/> 
        <element ref="ia:Aktajellemzők"/> 
      </choice> 
      <element name="Sémacím" type="string" minOccurs="0"> 
        <annotation> 
          <documentation>AZ irat strukturáját meghatározó séma URL címe</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
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      <element name="KezelésiSzabályok" minOccurs="0"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az irat megjelenítésére vonatkozó elöírások</documentation> 
        </annotation> 
        <complexType> 
          <sequence> 
            <element name="Módosítható" type="NMTOKEN"> 
              <annotation> 
                <documentation>Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e</documentation> 
              </annotation> 
            </element> 
          </sequence> 
        </complexType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:FeldolgozásiAdatok/Sorszám 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type int 

annotation documentation Megjelenítési sorszám  
source <element name="Sorszám" type="int"> 

  <annotation> 
    <documentation>Megjelenítési sorszám</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:FeldolgozásiAdatok/Sémacím 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation AZ irat strukturáját meghatározó séma URL címe  
source <element name="Sémacím" type="string" minOccurs="0"> 

  <annotation> 
    <documentation>AZ irat strukturáját meghatározó séma URL címe</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element ia:FeldolgozásiAdatok/KezelésiSzabályok 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children Módosítható 

annotation documentation Az irat megjelenítésére vonatkozó elöírások  
source <element name="KezelésiSzabályok" minOccurs="0"> 

  <annotation> 
    <documentation>Az irat megjelenítésére vonatkozó elöírások</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="Módosítható" type="NMTOKEN"> 
        <annotation> 
          <documentation>Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:FeldolgozásiAdatok/KezelésiSzabályok/Módosítható 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type NMTOKEN 

annotation documentation Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e  
source <element name="Módosítható" type="NMTOKEN"> 

  <annotation> 
    <documentation>Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Időpecsét 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type dateTime 

used by elements  ia:FeldolgozásiAdatok ia:KísérőAdatok  
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annotation documentation Az objekt létrehozásának idöpontja  
source <element name="Időpecsét" type="dateTime"> 

  <annotation> 
    <documentation>Az objekt létrehozásának idöpontja</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Iratjellemzők 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children Irattípus Iratazonosító ia:BetöltésiHely Fájltípus Kódolás Tömörítés 

used by element  ia:FeldolgozásiAdatok  
annotation documentation Az objektum eredetének jellemzöi  

source <element name="Iratjellemzők"> 
  <annotation> 
    <documentation>Az objektum eredetének jellemzöi</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element name="Irattípus"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az irat feldolgozási állapotát mutató típus</documentation> 
        </annotation> 
        <simpleType> 
          <restriction base="NMTOKEN"> 
            <enumeration value="sima"/> 
            <enumeration value="aláírt"/> 
            <enumeration value="ellenjegyzett"/> 
            <enumeration value="pecsételt"/> 
            <enumeration value="ellenjegyzett_pecsételt"/> 
            <enumeration value="hibás"/> 
          </restriction> 
        </simpleType> 
      </element> 
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      <element name="Iratazonosító" type="string"> 
        <annotation> 
          <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element ref="ia:BetöltésiHely"/> 
      <element name="Fájltípus" type="string" default="txt"> 
        <annotation> 
          <documentation>Az eredeti dokumentum fájltípusa</documentation> 
        </annotation> 
      </element> 
      <element name="Kódolás" type="string" default="base64"/> 
      <element name="Tömörítés" type="string" default="zip"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Iratjellemzők/Irattípus 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of NMTOKEN 

facets enumeration sima 

enumeration aláírt 

enumeration ellenjegyzett 

enumeration pecsételt 

enumeration ellenjegyzett_pecsételt 

enumeration hibás  
annotation documentation Az irat feldolgozási állapotát mutató típus  

source <element name="Irattípus"> 
  <annotation> 
    <documentation>Az irat feldolgozási állapotát mutató típus</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="NMTOKEN"> 
      <enumeration value="sima"/> 
      <enumeration value="aláírt"/> 
      <enumeration value="ellenjegyzett"/> 
      <enumeration value="pecsételt"/> 
      <enumeration value="ellenjegyzett_pecsételt"/> 
      <enumeration value="hibás"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 
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element ia:Iratjellemzők/Iratazonosító 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre  
source <element name="Iratazonosító" type="string"> 

  <annotation> 
    <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Iratjellemzők/Fájltípus 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

annotation documentation Az eredeti dokumentum fájltípusa  
source <element name="Fájltípus" type="string" default="txt"> 

  <annotation> 
    <documentation>Az eredeti dokumentum fájltípusa</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Iratjellemzők/Kódolás 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

source <element name="Kódolás" type="string" default="base64"/> 

 
 
element ia:Iratjellemzők/Tömörítés 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

source <element name="Tömörítés" type="string" default="zip"/> 
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element ia:Kategória 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by element  ia:KísérőAdatok  
annotation documentation A dokumentum kategória besorolása  

source <element name="Kategória" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>A dokumentum kategória besorolása</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Kérelmező 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Cég ia:Ügyintéző 

annotation documentation Kérelmező azonosító adatai   
source <element name="Kérelmező"> 

  <annotation> 
    <documentation>Kérelmező azonosító adatai </documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Cég"/> 
      <element ref="ia:Ügyintéző"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 
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element ia:KísérőAdatok 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Cím ia:Tárgy ia:Ügyintéző ia:Időpecsét ia:Szerző ia:Cég ia:Kategória ia:Tárgyszó ia:Megjegyzés 

used by element  ia:Adatlap  
annotation documentation Kiegészítő adatok a tárolt dokumentumhoz, aláírás után nem változtatható  

source <element name="KísérőAdatok"> 
  <annotation> 
    <documentation>Kiegészítő adatok a tárolt dokumentumhoz, aláírás után nem változtatható</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Cím"/> 
      <element ref="ia:Tárgy"/> 
      <element ref="ia:Ügyintéző"/> 
      <element ref="ia:Időpecsét"/> 
      <element ref="ia:Szerző" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Cég" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Kategória" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Tárgyszó" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Megjegyzés" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
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  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Megjegyzés 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by element  ia:KísérőAdatok  
annotation documentation A dokumentumhoz fűzött megjegyzés  

source <element name="Megjegyzés" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>A dokumentumhoz fűzött megjegyzés</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Név 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by elements ia:Cég ia:Szerző ia:Ügyintéző 

complexType PénzintézetType  
annotation documentation Tetszőleges karaktersorozat  

source <element name="Név" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>Tetszőleges karaktersorozat</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Szerző 

diagram 
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namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Név ia:Email ia:Telefon ia:Fax 

used by element  ia:KísérőAdatok  
annotation documentation A dokumentum szerzője  

source <element name="Szerző"> 
  <annotation> 
    <documentation>A dokumentum szerzője</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Név"/> 
      <element ref="ia:Email"/> 
      <element ref="ia:Telefon" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Fax" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Számjel 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of string 

used by complexType PénzintézetType  
facets pattern  \d{8}  

annotation documentation Pénzintézet számjele  
source <element name="Számjel"> 

  <annotation> 
    <documentation>Pénzintézet számjele</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="string"> 
      <pattern value="\d{8}"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 

 
 
element ia:Telefon 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by elements  ia:Szerző ia:Ügyintéző  
annotation documentation Telefonszám  
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source <element name="Telefon" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>Telefonszám</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Település 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Irsz ia:Hely 

annotation documentation Település azonosító adatai (irányítószám, település neve)  
source <element name="Település"> 

  <annotation> 
    <documentation>Település azonosító adatai (irányítószám, település neve)</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Irsz"/> 
      <element ref="ia:Hely"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Tárgy 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by element  ia:KísérőAdatok  
annotation documentation A dokumentum tárgya  

source <element name="Tárgy" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>A dokumentum tárgya</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element ia:Tárgyszó 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by element  ia:KísérőAdatok  
annotation documentation A dokumentum kereső szavai  

source <element name="Tárgyszó" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>A dokumentum kereső szavai</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Ügyintéző 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Név ia:Email ia:Telefon ia:Fax 

used by elements  ia:Kérelmező ia:KísérőAdatok  
annotation documentation A dokumentum felelős ügyintézője  

source <element name="Ügyintéző"> 
  <annotation> 
    <documentation>A dokumentum felelős ügyintézője</documentation> 
  </annotation> 
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="ia:Név"/> 
      <element ref="ia:Email"/> 
      <element ref="ia:Telefon" minOccurs="0"/> 
      <element ref="ia:Fax" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 
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attributeGroup ia:Számjelek 

namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

used by elements CégMutató HibaÜzenet/Figyelmeztetés HibaÜzenet/Hiba ia:Cég 

complexType PénzintézetType  
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Cégszám   string   required           

Törzsszám   string   required            
annotation documentation Cég azonosítására szolgáló adatok  

source <attributeGroup name="Számjelek"> 
  <annotation> 
    <documentation>Cég azonosítására szolgáló adatok</documentation> 
  </annotation> 
  <attribute name="Cégszám" use="required"> 
    <simpleType> 
      <restriction base="string"> 
        <pattern value="\d{10}"/> 
      </restriction> 
    </simpleType> 
  </attribute> 
  <attribute name="Törzsszám" use="required"> 
    <simpleType> 
      <restriction base="string"> 
        <pattern value="\d{8}"/> 
      </restriction> 
    </simpleType> 
  </attribute> 
</attributeGroup> 

 
 
element ia:Ajtó 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type int 

used by element  ia:TagoltCím  
annotation documentation Ajtó száma  

source <element name="Ajtó" type="int"> 
  <annotation> 
    <documentation>Ajtó száma</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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element ia:Hely 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type NMTOKEN 

used by elements  ia:TagoltCím ia:Település  
annotation documentation Település neve  

source <element name="Hely" type="NMTOKEN"> 
  <annotation> 
    <documentation>Település neve</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Hsz 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type int 

used by element  ia:TagoltCím  
annotation documentation Házszám  

source <element name="Hsz" type="int"> 
  <annotation> 
    <documentation>Házszám</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Irsz 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of string 

used by elements  ia:TagoltCím ia:Település  
facets pattern  \d{4}  

annotation documentation Irányítószám  
source <element name="Irsz"> 

  <annotation> 
    <documentation>Irányítószám</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
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    <restriction base="string"> 
      <pattern value="\d{4}"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 

 
 
element ia:Jelleg 
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diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of string 

used by element  ia:TagoltCím  
facets enumeration akna 

enumeration alsó rakpart 

enumeration alsósor 

enumeration bejáró 

enumeration bokor 

enumeration domb 

enumeration dűlő 

enumeration fasor 

enumeration felső rakpart 

enumeration felsősor 

enumeration főtér 

enumeration főút 

enumeration határ 

enumeration határsor 

enumeration határút 

enumeration hegy 

enumeration híd 

enumeration járandó 

enumeration járás 

enumeration kapu 

enumeration kert 

enumeration kerület 

enumeration kis híd 

enumeration kolónia 

enumeration környék 

enumeration körtér 

enumeration körzet 

enumeration körönd 

enumeration körút 

enumeration köz 

enumeration középső sor 

enumeration lakónegyed 

enumeration lakópark 
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enumeration lakópark 

enumeration lakótelep 

enumeration legelő 

enumeration lejtő 

enumeration lejáró 

enumeration liget 

enumeration lépcső 

enumeration major 

enumeration mélyút 

enumeration nagy híd 

enumeration negyed 

enumeration oldal 

enumeration park 

enumeration part 

enumeration pincesor 

enumeration puszta 

enumeration rakpart 

enumeration sikátor 

enumeration sor 

enumeration sugárút 

enumeration szektor 

enumeration sziget 

enumeration szél 

enumeration szőlő 

enumeration sétány 

enumeration tag 

enumeration tanya 

enumeration telep 

enumeration település 

enumeration tere 

enumeration tető 

enumeration tér 

enumeration tömb 

enumeration tömbbelső 

enumeration udvar 

enumeration utca 

enumeration utcája 

enumeration útfél 

enumeration villasor 

enumeration vár 

enumeration várkert 

enumeration város 

enumeration városrész 

enumeration völgy 

enumeration zug 
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enumeration árok 

enumeration ártér 

enumeration átjáró 

enumeration épület 

enumeration új sor 

enumeration újtelep 

enumeration út 

enumeration útfél 

enumeration úti 

enumeration útja 

enumeration üdülőtelep  
annotation documentation Közterület jellege  

source <element name="Jelleg"> 
  <annotation> 
    <documentation>Közterület jellege</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="string"> 
      <enumeration value="akna"/> 
      <enumeration value="alsó rakpart"/> 
      <enumeration value="alsósor"/> 
      <enumeration value="bejáró"/> 
      <enumeration value="bokor"/> 
      <enumeration value="domb"/> 
      <enumeration value="dűlő"/> 
      <enumeration value="fasor"/> 
      <enumeration value="felső rakpart"/> 
      <enumeration value="felsősor"/> 
      <enumeration value="főtér"/> 
      <enumeration value="főút"/> 
      <enumeration value="határ"/> 
      <enumeration value="határsor"/> 
      <enumeration value="határút"/> 
      <enumeration value="hegy"/> 
      <enumeration value="híd"/> 
      <enumeration value="járandó"/> 
      <enumeration value="járás"/> 
      <enumeration value="kapu"/> 
      <enumeration value="kert"/> 
      <enumeration value="kerület"/> 
      <enumeration value="kis híd"/> 
      <enumeration value="kolónia"/> 
      <enumeration value="környék"/> 
      <enumeration value="körtér"/> 
      <enumeration value="körzet"/> 
      <enumeration value="körönd"/> 
      <enumeration value="körút"/> 
      <enumeration value="köz"/> 
      <enumeration value="középső sor"/> 
      <enumeration value="lakónegyed"/> 
      <enumeration value="lakópark"/> 
      <enumeration value="lakótelep"/> 
      <enumeration value="legelő"/> 
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      <enumeration value="lejtő"/> 
      <enumeration value="lejáró"/> 
      <enumeration value="liget"/> 
      <enumeration value="lépcső"/> 
      <enumeration value="major"/> 
      <enumeration value="mélyút"/> 
      <enumeration value="nagy híd"/> 
      <enumeration value="negyed"/> 
      <enumeration value="oldal"/> 
      <enumeration value="park"/> 
      <enumeration value="part"/> 
      <enumeration value="pincesor"/> 
      <enumeration value="puszta"/> 
      <enumeration value="rakpart"/> 
      <enumeration value="sikátor"/> 
      <enumeration value="sor"/> 
      <enumeration value="sugárút"/> 
      <enumeration value="szektor"/> 
      <enumeration value="sziget"/> 
      <enumeration value="szél"/> 
      <enumeration value="szőlő"/> 
      <enumeration value="sétány"/> 
      <enumeration value="tag"/> 
      <enumeration value="tanya"/> 
      <enumeration value="telep"/> 
      <enumeration value="település"/> 
      <enumeration value="tere"/> 
      <enumeration value="tető"/> 
      <enumeration value="tér"/> 
      <enumeration value="tömb"/> 
      <enumeration value="tömbbelső"/> 
      <enumeration value="udvar"/> 
      <enumeration value="utca"/> 
      <enumeration value="utcája"/> 
      <enumeration value="útfél"/> 
      <enumeration value="villasor"/> 
      <enumeration value="vár"/> 
      <enumeration value="várkert"/> 
      <enumeration value="város"/> 
      <enumeration value="városrész"/> 
      <enumeration value="völgy"/> 
      <enumeration value="zug"/> 
      <enumeration value="árok"/> 
      <enumeration value="ártér"/> 
      <enumeration value="átjáró"/> 
      <enumeration value="épület"/> 
      <enumeration value="új sor"/> 
      <enumeration value="újtelep"/> 
      <enumeration value="út"/> 
      <enumeration value="útfél"/> 
      <enumeration value="úti"/> 
      <enumeration value="útja"/> 
      <enumeration value="üdülőtelep"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 

 
Az XML pénzintézeti jelentések szintaxisa és feldolgozása 

 
56



Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft. 
 
 
element ia:Szint 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type restriction of string 

used by element  ia:TagoltCím  
facets enumeration -1. emelet 

enumeration -2. emelet 

enumeration -3. emelet 

enumeration -4. emelet 

enumeration -5. emelet 

enumeration 1. emelet 

enumeration 1.5 emelet 

enumeration 10. emelet 

enumeration 11. emelet 

enumeration 12. emelet 

enumeration 13. emelet 

enumeration 14. emelet 

enumeration 15. emelet 

enumeration 16. emelet 

enumeration 17. emelet 

enumeration 18. emelet 

enumeration 19. emelet 

enumeration 2. emelet 

enumeration 2.5 emelet 

enumeration 2.emelet + tetőtér 

enumeration 20-21. emelet 

enumeration 20. emelet 

enumeration 21. emelet 

enumeration 22. emelet 

enumeration 23. emelet 

enumeration 3. emelet 

enumeration 3.5 emelet 

enumeration 4. emelet 

enumeration 4.5 emelet 

enumeration 5. emelet 

enumeration 5.5 emelet 

enumeration 6. emelet 

enumeration 6.5 emelet 

enumeration 7. emelet 

enumeration 8. emelet 

enumeration 9. emelet 

enumeration alagsor 

Az XML pénzintézeti jelentések szintaxisa és feldolgozása 

 
57



Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft. 
 

Az XML pénzintézeti jelentések szintaxisa és feldolgozása 

 
58

enumeration alagsor + fszt. 

enumeration alsó tetőszint 

enumeration emelet 

enumeration emelet + tetőtér 

enumeration felső tetőszint 

enumeration fogadószint 

enumeration fszt. + alagsor 

enumeration fszt. + tetőtér 

enumeration fszt.+ 1.em. 

enumeration félemelet 

enumeration fszt. + tetőtér 

enumeration földszint 

enumeration fszt. 

enumeration kertszint 

enumeration kétszintes 

enumeration magasföldszint 

enumeration manzárd 

enumeration melléképület 

enumeration mélyföldszint 

enumeration mélygarázsszint 

enumeration padlás 

enumeration padlásszint 

enumeration padlástér 

enumeration pince 

enumeration pince és fszt. 

enumeration pinceszint 

enumeration szuterén 

enumeration tetőszint 

enumeration tetőtér 

enumeration tetőtér + galéria 

enumeration tetőtér + padlás 

enumeration udvar 

enumeration udvari 

enumeration udvari szárny 

enumeration utcaszint 

enumeration utcafronti  

enumeration épület  
annotation documentation Szint megnevezése  

source <element name="Szint"> 
  <annotation> 
    <documentation>Szint megnevezése</documentation> 
  </annotation> 
  <simpleType> 
    <restriction base="string"> 
      <enumeration value="-1. emelet"/> 
      <enumeration value="-2. emelet"/> 
      <enumeration value="-3. emelet"/> 
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      <enumeration value="-4. emelet"/> 
      <enumeration value="-5. emelet"/> 
      <enumeration value="1. emelet"/> 
      <enumeration value="1.5 emelet"/> 
      <enumeration value="10. emelet"/> 
      <enumeration value="11. emelet"/> 
      <enumeration value="12. emelet"/> 
      <enumeration value="13. emelet"/> 
      <enumeration value="14. emelet"/> 
      <enumeration value="15. emelet"/> 
      <enumeration value="16. emelet"/> 
      <enumeration value="17. emelet"/> 
      <enumeration value="18. emelet"/> 
      <enumeration value="19. emelet"/> 
      <enumeration value="2. emelet"/> 
      <enumeration value="2.5 emelet"/> 
      <enumeration value="2.emelet + tetőtér"/> 
      <enumeration value="20-21. emelet"/> 
      <enumeration value="20. emelet"/> 
      <enumeration value="21. emelet"/> 
      <enumeration value="22. emelet"/> 
      <enumeration value="23. emelet"/> 
      <enumeration value="3. emelet"/> 
      <enumeration value="3.5 emelet"/> 
      <enumeration value="4. emelet"/> 
      <enumeration value="4.5 emelet"/> 
      <enumeration value="5. emelet"/> 
      <enumeration value="5.5 emelet"/> 
      <enumeration value="6. emelet"/> 
      <enumeration value="6.5 emelet"/> 
      <enumeration value="7. emelet"/> 
      <enumeration value="8. emelet"/> 
      <enumeration value="9. emelet"/> 
      <enumeration value="alagsor"/> 
      <enumeration value="alagsor + fszt."/> 
      <enumeration value="alsó tetőszint"/> 
      <enumeration value="emelet"/> 
      <enumeration value="emelet + tetőtér"/> 
      <enumeration value="felső tetőszint"/> 
      <enumeration value="fogadószint"/> 
      <enumeration value="fszt. + alagsor"/> 
      <enumeration value="fszt. + tetőtér"/> 
      <enumeration value="fszt.+ 1.em."/> 
      <enumeration value="félemelet"/> 
      <enumeration value="fszt. + tetőtér"/> 
      <enumeration value="földszint"/> 
      <enumeration value="fszt."/> 
      <enumeration value="kertszint"/> 
      <enumeration value="kétszintes"/> 
      <enumeration value="magasföldszint"/> 
      <enumeration value="manzárd"/> 
      <enumeration value="melléképület"/> 
      <enumeration value="mélyföldszint"/> 
      <enumeration value="mélygarázsszint"/> 
      <enumeration value="padlás"/> 
      <enumeration value="padlásszint"/> 
      <enumeration value="padlástér"/> 
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      <enumeration value="pince"/> 
      <enumeration value="pince és fszt."/> 
      <enumeration value="pinceszint"/> 
      <enumeration value="szuterén"/> 
      <enumeration value="tetőszint"/> 
      <enumeration value="tetőtér"/> 
      <enumeration value="tetőtér + galéria"/> 
      <enumeration value="tetőtér + padlás"/> 
      <enumeration value="udvar"/> 
      <enumeration value="udvari"/> 
      <enumeration value="udvari szárny"/> 
      <enumeration value="utcaszint"/> 
      <enumeration value="utcafronti "/> 
      <enumeration value="épület"/> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
</element> 

 
 
element ia:TagoltCím 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

children ia:Irsz ia:Hely ia:Terület ia:Jelleg ia:Hsz ia:Épület ia:Szint ia:Ajtó 

used by element ia:Cég 

complexType PénzintézetType  
annotation documentation A telekkönyvi nyílvántartásnak megfelelő cím  

source <element name="TagoltCím"> 
  <annotation> 
    <documentation>A telekkönyvi nyílvántartásnak megfelelő cím</documentation> 
  </annotation> 
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  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="tktc:Irsz"/> 
      <element ref="tktc:Hely"/> 
      <element ref="tktc:Terület"/> 
      <element ref="tktc:Jelleg"/> 
      <element ref="tktc:Hsz"/> 
      <element ref="tktc:Épület" minOccurs="0"/> 
      <element ref="tktc:Szint" minOccurs="0"/> 
      <element ref="tktc:Ajtó" minOccurs="0"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</element> 

 
 
element ia:Terület 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type string 

used by element  ia:TagoltCím  
annotation documentation Közterület neve  

source <element name="Terület" type="string"> 
  <annotation> 
    <documentation>Közterület neve</documentation> 
  </annotation> 
</element> 

 
 
element ia:Épület 

diagram 

 
namespace http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta# 

type NMTOKEN 

used by element  ia:TagoltCím  
annotation documentation Épület betűjele  

source <element name="Épület" type="NMTOKEN"> 
  <annotation> 
    <documentation>Épület betűjele</documentation> 
  </annotation> 
</element> 
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