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Kérdések – válaszok az elektronikus FMH xml fájljára vonatkozóan 

 

- A root/header node alatt lévő adatokat nem a beküldőnek a feladata kitölteni, ugye? 

A root header alatti a rendszer tölti ki, nem a beküldő feladata kitölteni. 

 

- Az "ügyfélkód" csak a dokumentumon belüli azonosításra szükséges?  

Igen az „Ügyfélkód” (code) az ügyfelek egyértelmű megkülönböztetését tesz lehetővé a 

dokumentumban.  

 

- Az "ügyfélkód" értéke a beadó által meghatározandó? (Pl.: a társaságnál alkalmazott ügyfél 

azonosító - SZFSZ)  

Az ügyfélkód kezdő-értéke kötelezően SZA/100, az ezt követőeké az SZA/101, SZA/102 … 

 

- Az "ügyfélkód" szerepel persons/row/person, principal/row/defendant alatt is, de ezek 

azonosan értelmezendőek, ugye?  

A personType-ban[Felek és képviselőik] megadott code[Ügyfélkód] {SZA/100, SZA/101, … 

}, az alábbi helyeken jelenik meg:  

- a personType-ban[Felek és képviselőik] képviselő esetén a client[képviselt  személy]   

- a principalType[Főkövetelés] defendant[Kötelezett] mezejében  

- a costRowType[Költségek] defendant[Kötelezett] mezejében   

 

- A "nyilvántartás szám", azaz persons/identifiercode értéke opcionális, de van rá valamilyen 

formai megkötés?  

Ez tipikusan a cégjegyzékszám, de többek között a nem természetes személyek miatt 

nyilvántartási szám elnevezést kapta, formai megkötés nincs.  

 

- Az azonosító típusát is szeretnénk beleírni. Így például: Cégjegyzékszám: 01-10-044425 

Mivel nincs formai megkötés, ez megengedett. 
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- A "képviselt személy", azaz row/client értéke a társaságnál nem értelmezett. Lehet üres az 

értéke?  

Minden XML TAG-nek léteznie kell, az értékadás nem kötelező.  

 

- A személyeknél az "anyja neve" (persons/row/mothersname),  

"születési hely" (persons/row/birthplace),  

"születési idő" (persons/row/birthdate),  

"személyi azonosító" (persons/row/personalid),  

"adóazonosító" (persons/row/taxid) a társaságnál nem meghatározott. Lehet üres vagy 

kötelezően kitöltendő?  

Minden XML TAG-nek léteznie kell, az értékadás nem kötelező.  

 

- A "Főkövetelés" (principal) alatt található a "követelés jogalapja" (principal/row). 

Amennyiben több bizonylatról van szó (pl.: 10 számla), akkor ezeket tételesen kell rögzíteni 

itt (azaz annyi principal/row bejegyzés készül) vagy egyetlen (prinicipal/row) bejegyzés 

tartozhat hozzá és ott kell ezeket a bizonylatokat a principal/row/extradata alatt felsorolni? 

Egy főkövetelés elegendő, és az extradata-ban felsorolni.  

 

 

- A követelésrész-kód az ügyfélkódhoz hasonlóan töltendő ki?  

Igen, hasonlóan az ügyfélkódhoz (a követelésrészek egyedi azonosítását teszi lehetővé) 

kötelezően kitöltendő. Kitöltése hasonló az ügyfélkódhoz (más prefix-szel) az első elem 

FKA/100 a soron következő FKA/101, FKA/102, … .  

A princialType-ban[Főkövetelés] megadott demandid[Követelésrész kód] {FKA/100, 

FKA/101, … }, az alábbi helyeken jelenik meg:  

 

- az intrestType-ban[Kamat] az id[Követelésrész kód]   

- az evidenceRowType[Rendelkezésre álló bizonyítékok…] id[Követelésrész kód]    

 

 

 


