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1. Az ORDRSP üzenet használata 

Az ORDRSP üzenetet (rendelési visszaigazolás) a szállító küldi a Kifli.hu Shop Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vevő) a megrendelés kézhezvételének és 

megértésének visszaigazolásaként. A szállító megerősítheti, elutasíthatja vagy módosíthatja az 

eredeti megrendelés egyes tételeinek szállítási mennyiségét. 

A Szállító köteles a lehető leghamarabb, de legkésőbb a vevő által küldött megrendelés 

kézhezvételét követő 24 órán belül a megrendelésre válasz-üzenetet küldeni. 

A megrendelésre küldött válaszban szükséges az üzleti ügyben érintett felek helyes 

azonosítása. Az üzenet formátuma meg kell, hogy feleljen az EANCOM 2002 ORDRSP EDIFACT 

D.01B üzenet nemzeti alcsoportjának. 

A vevő az ORDERS üzenet átvételét a feldolgozás eredményéről tájékoztató APERAK értesítővel 

igazolja vissza.  Amennyiben az üzenet tartalmában hiányosságok mutatkoznak, negatív 

APERAK üzenetet érkezik, mely tartalmazza a talált hibák leírását. A szállítónak mindig kellő 

figyelmet kell fordítania arra, hogy a rendelési visszaigazolás (ORDRSP) megerősítésre került-e, 

elutasítás esetén pedig javítást kell eszközölnie, és újra el kell küldenie a bizonylatot. 

2. Visszaigazolási lehetőségek 

A vevő az eredeti rendelésre adható 3 lehetséges válaszforgatókönyvet támogat: 

 Megrendelés fenntartás nélküli elfogadása 

Abban az esetben, ha a szállító a megrendelést képes a megadott időn belül teljes 

mértékben teljesíteni. 

A bizonylaton nem szükséges a tételeket feltüntetni, elég csak az elfogadási kódot kell 

elküldeni (29 = elfogadva). 

 Megrendelés elutasítása (törlés) 

A szállító küldi abban az esetben, ha nem ért egyet a rendeléssel, vagy nem képes 

határidőre leszállítani valamelyik tételt. 

A bizonylaton nem szükséges a tételeket feltüntetni, elég csak az elfogadási kódot kell 

elküldeni (27 = elutasítva). 

 Módosítás a megrendelésben 

A szállító elfogadja a rendelést, de egy vagy több tétel módosítását kéri.  

A vevő csak abban az esetben fogadja el a tétel mennyiségének módosítását, ha a szállító 

a megrendelt mennyiséget az adott határidőn belül nem képes maradéktalanul fedezni. 

Az eredeti megrendelés minden tételét el kell küldeni a bizonylaton, és a dokumentumon 

fel kell tüntetni az elfogadási kódot (4 = módosítás). 

Az ORDRSP üzenetben a vevő nem támogat más módosításokat, csak a megrendelt 

mennyiség csökkentését, konkrétan: 
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 Az átütemezés nem támogatott 

 Egy áru szállításának több időpontra történő felosztása (több részletben szállítás) nem 

támogatott 

Hasonló esetekben a vevővel egyénileg kell megállapodni, hogy mikor hozható létre új 

megrendelés stb. 

3. Kötelező mezők listája 

A rendelési visszaigazolásnak (ORDRSP) a következő kötelezettségeknek kell eleget tennie: 

Üzenetfejléc 

 Bizonylatszám (ORDRSP szám) - Szegmens: BGM+231+122710016+29' 

Az egyedi rendelés visszaigazolási  számot (ORDRSP üzenetek) ki kell tölteni. 

 Üzenetfunkció (elfogadási kód) - Szegmens: BGM+231+122710016+29' 

A szállítónak el kell küldenie az üzenet elfogadási kódot (ld. Visszaigazolási lehetőségek). 3 

érték engedélyezett:  

o Fenntartás nélkül elfogadva - 29-es kód 

o Elutasítva - 27-es kód 

o Módosítás - 4-es kód 

 Ügyfél rendelési száma - Szegmens: 'RFF+ON:10814' 

A szállítónak az üzenetben el kell küldenie az eredeti vevői rendelésszámot. Ezt a számot 

az üzenet fejlécében kell feltüntetni. 

 Vevő GLN-je - Szegmens: 'NAD+BY+9012345000004::9' 

Az ügyfél GLN kódját el kell küldeni - a vevő esetében ez mindig GLN 8595643800008. 

 Szállítási pont GLN-je - Szegmens: 'NAD+DP+9012345000004::9' 

A szállítónak ki kell töltenie a DESADV üzenetben a szállítási pont helyes GLN kódját. 

 Szállító GLN-je - Szegmens: 'NAD+SU+9012345000011::9' 

Az EDI-üzenetben el kell küldeni a szállító GLN kódját. Ez a GLN meg kell, hogy egyezzen a 

szállító által a vevőnek jelentett GLN kóddal. 

 

Üzenetsorok 

Az üzenetsorok csak akkor kötelezőek, ha a szállító módosítást jelent be a megrendeléshez 

képest (az elfogadási kód a dokumentum fejlécében = 4). Módosítás esetén mindig el kell 

küldeni az eredeti megrendelés összes sorát. 

 Tételazonosító - Szegmens: 'LIN+000010+3+4317678103979:SRV' 

Minden tételt szállítói kóddal vagy GTIN (EAN) kóddal kell megjelölni. 



 

Kopečná 10, 602 00 Brno, Czech Republic, T: +420 541 212 199, E: info@grit.eu, www.grit.eu 

Business ID: 46963740, Tax ID: CZ46963740 

 

 
  4/6 

 Műveletkód - Szegmens 'LIN+' LIN+000010+3+4317678103979:SRV' 

A műveletet az adott sorral kell meghatározni: 

o Fenntartás nélkül elfogadva - 5-ös kód 

o Elutasítva - a szállító nem fogadja el a rendelési tételt - 7-es kód 

o Módosítás - A szállító a tétel módosítását kéri. A vevő csak a szállított mennyiség 

módosítását engedélyezi - 3-as kód 

 Szállított mennyiség - Szegmens: 'QTY+21:5.000:PCE' 

A szállítandó mennyiséget minden tétel esetében ki kell tölteni. 

 Kiegészítő specifikáció - szabad szöveg - Szegmens: 

'IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1' 

Kérjük, hogy az áru nevét a kiegészítő specifikációban küldje el. 

Az automatikus ellenőrzések részeként az adattípusok érvényesítésére is sor kerül. Az összes 

kitöltött adat esetében a kitöltött értéknek meg kell egyeznie a mező adattípusával. 

Például a dátumként érvényes dátumot kell megadni, a numerikus mezőben csak szám lehet. 

4. ORDRSP üzenetminta 

Alább két különböző, elfogadás/elutasítás és módosítás állapotú ORDRSP üzenet látható. 

Elfogadás/Elutasítás: 

Szegmens Kötelező Leírás 

UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:

14+090107:1032+109' 

M Adatcserefejléc 

UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007' M Üzenetfejléc 

BGM+231+122710016+29' M Üzenetszám - ORDRSP, 

üzenetfunkció - kód 

DTM+137:20220103:102' M Üzenet dátuma 

DTM+2:20220108:102' O Szállítás dátuma 

RFF+ON:10814' M Hivatkozási rendelésszám 

DTM+171:20210330:102' O Referencia időpont 

NAD+BY+9012345000004::9' M Vevő 

NAD+DP+9012345000004::9' M Fuvarozó fél 

NAD+SU+9012345000011::9' M Szállító 

UNS+S' M  

UNT+12+1' M Üzenet záró része 
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Módosítás:  

Szegmens Kötelező Leírás 

UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:

14+090107:1032+109' 

M Adatcserefejléc 

UNH+387+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007' M Üzenetfejléc 

BGM+231+122710016+4' M Üzenetszám - ORDRSP, 

üzenetfunkció - kód 

DTM+137:20220103:102' M Üzenet dátuma 

DTM+2:20220108:102' O Szállítás dátuma 

RFF+ON:10814' M Hivatkozási rendelésszám 

DTM+171:20210330:102' O Referencia időpont 

NAD+BY+9012345000004::9' M Vevő 

NAD+DP+9012345000004::9' M Fuvarozó fél 

NAD+SU+9012345000011::9' M Szállító 

LIN+000010+3+4317678103979:SRV' M Módosítási kód (3), árucikk 

GTIN száma 

PIA+5+04622:SA' O Szállítói árucikkszám 

IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1' O Árucikkleírás 

QTY+21:5.000:PCE' M Mennyiség 

UNS+S' M  

UNT+16+387' M Üzenet záró része 
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