
A HIBRID KÜLDEMÉNYEK  
ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ BIZONYÍTÉKOK 

AZONOSÍTÁSA  ÉS KEZELÉSE 



 
A HIBRID rendszer a folyamatai során 3 darab 

bizonyítékot szolgáltathat a Hivatali Kapun keresztül 
KRX formátumban: 

 
1. Dispatch vagy NonDispatch bizonyíték 
 (Feladóvevény vagy Igazolás küldemény fel nem vételéről) 

 
2. HybridReceipt vagy HybridNonReceipt bizonyíték 
 (Tanúsítvány a hibrid küldemény elkészültéről vagy 

  Tanúsítvány a hibrid küldemény feldolgozhatatlanságáról) 

 
3. Elektronikus feladójegyzék (EFJ) 



A küldemény „Hivatali Kapu”-n keresztül történő beküldéskor a feladás tényét a 
HK a „Feladási igazolás”-sal igazolja vissza, mely tartalmazza az „HK Érkeztetési 
számot”. 
Ezzel a számmal a teljes HIBRID folyamat során azonosítható a küldemény, 
illetve a küldemény kezelésére vonatkozó rendszer bizonyítékok 



1. A HIBRID rendszer a küldemény HK-ról történő letöltését követően vagy 
DISPATCH (Feladóvevény) vagy egy nonDISPATCH bizonyítékot küld visszaiga-
zolásként egy KRX  dokumentumba ágyazva, mely tartalmazza a 
KULDEMENY_META.XML állományt is. 
 
 
 
 
 
 
 
A DISPATCH vagy NonDISPATCH PDF bizonyíték csatolmányként tartalmazza a 
„DispatchNonDispatchCertificate.xml”-t, mely a bizonyíték információit is rög-
zíti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A KULDEMENY_META.XML tartalmazza az eredeti küldemény HK „Érkeztetési 
szám”, illetve a „RequestId” küldemény azonosítóit, amelyek biztosítják az 
eredeti küldemény azonosítását. 



A DispatchCertificate VAGY NonDispatchCertificate bizonyíték tartalmazza a HIBRID 
rendszer küldemény információt a befogadás vagy az elutasítás tekintetében. 

DISPATCH NonDISPATCH 



A Dispatch és a NonDispach tartalmazza a „DispatchNonDispatchCertificate.xml” csa-
tolmányt, mely megadja HIBRID rendszer küldemény azonosítóját, illetve a 
NonDispatch esetén a küldemény befogadásának elutasítási okát.  

A. Dispatch esetén: 

HIBRID küldeményazonosító 



B. NonDispatch esetén: 

HIBRID küldeményazonosító Az elutasítás, hiba oka 

Az elutasítás, hiba okát a KULDEMENY_META.XML is tartalmazza 



2. HYBRIDRECEIPT vagy HYBRIDNonRECEIPT bizonyítékok a gyártás végrehajtásának , 
illetve a küldemény feldolgozhatatlanságának a bizonyítékai 



Mindkét bizonyíték esetében a KRX tartalmazza A KULDEMENY_META.XML 
állományt, melyben azonosítási célból átadásra kerül az eredeti küldemény HK 
„Érkeztetési száma”, illetve a „RequestId” küldemény azonosító. 
Ezen kívül egyéb információk átadás is megtörténik: 

A. HybridReceipt esetén: 

A feladáshoz használt postai ragszám 

Az IENY bejegyzéshez használt GUID azonosító 



A HybridReceipt PDF tartalmazza a „HybridReceiptNonReceiptCertificate.xml” csa-
tolmányt, melyben a userIndentifier elemben azonosítás célból megtalálható az 
eredeti küldemény HK „Érkeztetési száma” és a RequestId értéke. 

Tartalmazza továbbá: 
- A feladás használt postai ragszámot, 
- Az IENY bejegyzéshez használt GUID azonosítót, 
- A hibrid rendszer küldeményazonosító értékét. 



B. HybridNonReceipt esetén: 
A KULDEMENY_META az eredeti küldemény „Érkeztetési száma” és a RequestId 
értéke mellett tartalmazza a feldolgozhatatlanság hiba okát. 
Több hiba esetén ezek tételesen felsorolásra kerülnek. 

Hiba jelzések felsorolás 



A HybridNonReceipt PDF tartalmazza a „HybridReceiptNonReceiptCertificate.xml” 
csatolmányt, melyben a userIndentifier elemben azonosítás célból szintén 
megtalálható az eredeti küldemény HK „Érkeztetési száma” és a RequestId értéke. 

Ez szintén tartalmazza továbbá: 
- A hibrid rendszer küldeményazonosító értékét 
- A feldolgozhatatlanság hiba okait felsorolva 



3. ELEKTRONIKUS FELADÓJEGYZÉK 
 
Az Országos Logisztikai Központ által felvételre került könyvelt és közönséges 
küldemények visszaigazolási állománya,  amely igazolja a kézbesítésre felvétel tényét. 
Itt küldemény szinten egyenlőre csak könyvelt küldemények esetében lehet 100 %-
osan azonosítani küldeményeket a postai ragszám alapján: 


