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1. Bevezetés 
 

 
1. ábra 

 

Az Új gépjármű telepre érkeztetésének karbantartása ablak (1. ábra) oszlopai attól 
függően változnak, hogy a Beérkeztetések vagy az Új gépjárművek választó gomb került kiválasztásra. 
 

Beérkeztetések választó gomb esetén: 

• CAR: a telepre érkezett gépjármű egyedi, K2D rendszer által kiosztott azonosítója, nem 
módosítható. 

• Modell: az adott új gépjármű modell megnevezése. 

• Alvázszám: a telepre érkezett gépjármű alvázszáma. 

• Motorszám: a telepre érkezett gépjármű motorszáma. 

• Kód: a telepre érkezett gépjármű raktári kódja (melyik raktárban van). 

• Színkód: az adott új gépjármű színének kódja. 

• Érkezés dátuma: 

• Állapot: a telepre érkezett gépjármű rögzítésének állapota (feldolgozás alatti, beérkezett). 

• Szállítólevél: a gépjármű szállító levelére vonatkozó információ. 

• Trailer azonosító: a gépjárművet szállítmányozó trailer azonosítója. 

• Raktári hely: adott raktáron belül, mely raktári helyen található meg a gépjármű. 

• Célraktár: a raktár megnevezése. 

• Telephely név: melyik telephelyen található meg a gépjármű. 

• Szállító: a gépjárművet szállító társas vállalkozás. 

• Szín: az adott gépjármű színe. 

• Szállítmányozó: a gépjárművet szállítmányozó társas vállalkozás megnevezése. 

• Akcióban?: a gépjárműhöz tartozik-e valamilyen akció (beszerzésre vonatkozóan). 

• Akció infó: ha tartozik beszerzési akció a gépjárműhöz, a hozzá tartozó akció leírás, 
információ. 

• Engedmény van?: a gépjárműhöz tartozik-e beszerzési engedmény. 

• Engedmény infó: ha a gépjárműhöz tartozik beszerzési engedmény, az arról tájékoztatást adó 
leírás. 

• Gépjármű ára: gépjármű beszerzési ára. 
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• Extrák ára: a gépjárműhöz tartozó extrák beszerzési ára. 

• Felhasználó: a rögzítést végző felhasználó neve. 

• Rögzítés időpontja: a rögzítés pontos ideje, év, hó, nap. 

• Rögzítés időpontja: a rögzítés pontos időpontja, óra, perc. 

• PRCAR: a berögzített gépjármű előzményéül szolgáló beszerzés egyedi azonosítója. 

• ID: a rögzítés egyedi azonosítója (nem az autóé). 

• Szállító ID 1: a gépjárműhöz felhasználó által rögzíthető elsődleges azonosító. 

• Szállító ID 2: a gépjárműhöz felhasználó által rögzíthető másodlagos azonosító. 
 

Új gépjárművek választó gomb esetén: 

• : több gépjármű választása esetén (treffelés – kijelölés). 

• PRCAR: a beszerzésben rögzített gépjármű egyedi K2D rendszer által kiosztott azonosító 
száma. 

• Modell: adott gépjárműhöz tartozó modell megnevezése. 

• Kód: raktár kód. 

• Fajta: adott modell fajtája (SZGK, MKP, TRACK) 

• Motorszám: adott gépjármű motorszáma. 

• Alvázszám: adott gépjármű alvázszáma. 

• Rendszám: adott gépjármű rendszáma. 

• Színkód: adott gépjárműhöz tartozó szín kódja. 

• Szín: adott gépjárműhöz tartozó szín megnevezése. 

• Kárpitkód: adott gépjárműhöz tartozó kárpit kódja. 

• Kárpit: adott gépjárműhöz tartozó kárpit megnevezése. 

• ID I.: 

• Típus: adott gépjármű gyártmánya. 

• Logikai raktárak: raktár megnevezés. 

• Telephely név: az adott autó melyik telephelyhez tartozik. 

• CAR: gépjármű egyedi azonosítója, K2D rendszer osztja ki, nem módosítható. 

• Szállítói ID I.: a gépjárműhöz rögzíthető elsődleges azonosító, felhasználó által. 

• Szállítói ID II.: a gépjárműhöz rögzíthető másodlagos azonosító, felhasználó által. 
 
A fenti ablakban található rekordok egy - egy adott új gépjármű beérkeztetés aktuális státuszát 
mutatják. Tehát egy lista azokról a gépjárművekről, amelyek már be lettek érkeztetve, vagy a 
beérkeztetés folyamat megkezdődött már. 
 

A főképernyőn található egy Mai napi beérkezések jelölőnégyzet. A jelölőnégyzet segítségével le 
lehet szűrni az adott napon beérkezett autókat, így egyszerűbb megtalálni a keresett gépjárművet. 
 

2. Új gépjármű beérkeztetés felvitele 
 

Az új gépjármű beérkeztetése előtt - első lépésként - azt kell eldönteni, hogy Előzmény nélkül vagy 

Előzménnyel (amennyiben az adott új gépjármű már az Új gépjármő beszerzés 

modulban rögzítésre került) történik-e az új gépjármű beérkeztetése. 
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2.1. Új gépjármű előzmény nélkül történő felvitele 
 

Az Előzmény nélkül történő beérkeztetés során - a Lekérdezés futtatását követően - az Új rekord 

felvitele nyomógombra ( ) kell kattintani, melynek következtében a Modellek (típusok) 
listája ablak jelenik meg (2. ábra). 
 

 
2. ábra 

 

A Modellek (típusok) listája ablak 12 oszlopból áll. A modell választása ablakon megjelenő 
modellek listáját a Modell karbantartó alkalmazásban lehet beparaméterezni. 

• Modell: a kiválasztandó modell neve. 

• Modellkód: a kiválasztandó modell kódja. 

• Fajta: a kiválasztandó modell fajtája (SZGK, MKP, TRUCK) 

• Üzemmód: a kiválasztandó modell üzemmódja (benzin, gázolaj). 

• Ccm: a kiválasztandó modell hengerűrtartalma. 

• Gyártás (tól): az adott modell gyártásának kezdete. 

• Gyártás (ig): az adott modell gyártásának vége. 

• Szállítható személyek száma: a szállítható személyek száma. 

• Katalizátor típus: katalizátor típusa. 

• Ajtók száma: ajtók száma. 

• Gyártmány: gyártmány (Honda, Nissan, Citroen, stb) 

• ID: a modell egyedi azonosítója, amit a K2D rendszer oszt ki, nem módosítható. 
 

A megfelelő modell kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak 
jelenik meg, a már kiválasztásra került modellel (3. ábra). 
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3. ábra 

 

A Pontosító adatok ablakban kell a beérkeztetésre váró gépjármű adatait megadni. Első 

lépésként a Szín beviteli mező melletti nyomógombra kattintásra megjelenő ablakban lehet a 
modellhez tartozó szín (színkód ) kiválasztását elvégezni (4. ábra). 
 

 
4. ábra 

 

A Gyári színkódok listája ablak 5 oszlopból áll. A modellekhez tartozó színek listáját a 
Gépjármővek színei alkalmazás segítségével lehet karbantartani. 

• Szín: a modellhez tartozó szín megnevezése. 

• Színkód: a modellhez tartozó szín kódja. 

• Metálfény: a modellhez tartozó szín metálfény-e vagy nem. 

• Gyártmány: a színhez tartozó gyártmány. 

• ID: a szín egyedi, a K2D rendszer által kiosztott azonosítója, nem módosítható. 
 

A megfelelő szín ( színkód ) kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az előző 

(Pontosító adatok) ablak jelenik meg. 
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A szín (színkód) megadását követően kell a modellhez tartozó kárpit (kárpitkód) kiválasztását 
elvégezni (5. ábra). 
 

 
5. ábra 

 

A Gyári kárpitkódok listája ablak 4 oszlopból áll. A kárpit adatokat a Kárpit adatok 

alkalmazás segítségével lehet testre szabni. 

• Kárpit: a színhez tartozó kárpit megnevezése. 

• Gyártmány: a kárpithoz tartozó gyártmány. 

• Kárpitkód: a színhez tartozó kárpit kódja. 

• ID: a K2D rendszer által kiosztott egyedi azonosító, nem módosítható. 
 

A megfelelő kárpit (kárpitkód) kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az 

előző (Pontosító adatok) ablakban megjelenik a beérkeztetésre váró modell, a hozzá megadott 
színnel, illetve kárpittal együtt (6. ábra). 
 

 
6. ábra 
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A beérkeztetésre váró gépjármű Rendelés típusának - legördülő lista segítségével történő - 

kiválasztását követően kell az adott gépjármű Alvázszámát, Motorszámát, illetve a Gépjármű 
szállítói ID I számát megadni. 
 

Ezt követően kell a Szállító partner kiválasztását elvégezni, melyet a Szállító beviteli mező melletti 
nyomógombra kattintásra megjelenő ablakban lehet elvégezni (7. ábra). 
 

 
7. ábra 

 

A partner kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a partner neve beíródik az 

előző (Pontosító adatok) ablak megfelelő beviteli mezőjébe. 
 

Ezen adatok megadását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően - az előzőleg megadott 
adatokkal együtt - az alábbi ablak jelenik meg (8. ábra). 
 

 
8. ábra 
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Az Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablakban meg kell adni a Szállítólevél, a 

Trailer azonosító számát, valamint az Átvevő nevét kötelezően. 
 
A Gépjármű nettó beszerzési árát a Modellkarbantartó modulban - az adott modellhez - 

beállított ár alapján jeleníti meg a rendszer (itt felülírható, amennyiben szükséges). 
 

Ezen lépések elvégzését követően kell a gépjármű beérkeztetését elvégezni. Az Új gépjármű 
telepre érkeztetésének felvitele ablakban a „Státuszállítás” főmenü Beérkeztetve 

menüpontjára, vagy az ablak alsó részében található ( ) Beérkeztetés nyomógombra kattintva 
az alábbi dialógus ablak jelenik meg (9. ábra). 
 

 
9. ábra 

 

A dialógus ablakban a státusz állítás tényének megerősítését követően az alábbi ablak jelenik meg 
(10. ábra). 

 
10. ábra 

 

A Kérem, adja meg a következő információkat az autóhoz! ablakban a megfelelő 

kódok megadását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az érkeztetés állapota átáll 

Beérkezett státuszba, illetve beírásra kerülnek a gépjármű adatai a Gépjármő törzs modulba 

is, valamint az alábbi ablak jelenik meg (11. ábra). 
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11. ábra 

 

A Gépjármű - dokumentumok ablak 8 oszlopból áll. A dokumentum adatokat a 
Kapcsolódó dokumentumok alkalmazás segítségével lehet beállítani. 

• Átvétel: az adott gépjárműhöz átvételre került-e a dokumentum. 

• Dokumentum: az átvett dokumentum megnevezése. 

• Megjegyzés: megjegyzés a dokumentumhoz. 

• Rögzítette: a rögzítést végző felhasználó. 

• Rögzítés időpontja: a rögzítés pontos ideje, év, hó, nap. 

• ÓÓ:PP: a rögzítés pontos időpontja, óra, perc. 

• ID: a dokumentum egyedi azonosító száma. 

• CAR: a rögzített gépjármű egyedi azonosító száma. 
 
A fenti ablakban van lehetőség a beérkeztetés folyamata alatt álló gépjárműhöz tartozó 

dokumentumok rögzítésére. A megfelelő dokumentumok kijelölését, majd a Mentés nyomógombra 
kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (12. ábra). 
 

 
12. ábra 

 

A Gépjármű felszereltség ablak felső részében találhatóak az adott gépjárműhöz tartozó 
tartozékok, illetve csomagok. 
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Amennyiben egy beérkeztetett gépjárműhöz tartozik felszereltség, akkor ezen tartozékok a fenti 

ablakban jelennek meg. A Mentés nyomógombra kattintást követően a következő ablak jelenik meg 
(13. ábra). 
 

 
13. ábra 

 
Amennyiben a gépjrámű sérülten érkezett lehetőség van a sérülési információk rögzítésére is. Az 

esetleges sérülések felvitelét, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a gépjármű 

beérkeztetésre kerül. Amennyiben nincs szükség sérülés rögzítésére, úgy a Kilépés ( ) gombra 
kell kattintani és a beérkeztetés így is sikeres lesz. 
 

2.2. Új gépjármű előzménnyel történő felvitele 
 
Amennyiben egy adott új gépjármű az Új gépjármő beszerzés modulban került felvitelre 

(például gyártásrendelt gépjárművek esetében), akkor az Új gépjármű telepre 
érkeztetésének karbantartása ablakban a Lekérdezés futtatását, majd az Előzménnyel 
választó gomb kijelölését kell elvégezni. 
 

Ezt követően az Új rekord felvitele nyomógombra kell kattintani, melynek következtében az 

Érkeztetendő gépjárművek ablak jelenik meg (14. ábra). 
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14. ábra 

 

Az Érkeztetendő gépjárművek ablak 9 oszlopból áll: 

• ID: a beszerzésben berögzített gépjármű egyedi azonosító száma, a K2D rendszer osztja ki. 

• Modell: a berögzítésre váró gépjárműhöz tartozó modell neve. 

• Modellkód: a berögzítésre váró gépjárműhöz tartozó modell kódja. 

• Gj. Száll. ID 1: a berögzítésre váró gépjármű elsődleges azonosítója a felhasználó által 
rögzítve. 

• Alvázszám: a gépjármű alvázszáma. 

• Motorszám: a gépjármű motorszáma. 

• Partner neve: a gépjárművet szállító partner neve. 

• Színkód: a gépjárműhöz tarozó szín kódja. 

• Szín: a gépjárműhöz tartozó szín megnevezése. 

• Logikai raktár: a gépjármű mely raktárban van. 

• Gyártmány: a gépjármű gyártmánya. 
 

A beérkeztetésre váró gépjármű kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az 

Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablak jelenik meg. 
Ebben az ablakban a már előző (Új gépjármű előzmény nélkül történő felvitele) fejezetben 
ismertetett lépéseket kell elvégezni. 
 

3. Az Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablak menüpontjai 
 

3.1.  Gépjármű sérülései 
 
Amennyiben egy adott új gépjármű telepre érkeztetésekor valamilyen sérülés éri vagy érte a 

gépjárművet, akkor ezt az Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablak „Gépjármű 
sérülései” menüpontra kattintásra megjelenő ablakban rögzíthető fel (15. ábra). 
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15. ábra 

 

A Sérülésnapló szerkesztése ablakban a Sérülés típus - legördülő lista segítségével történő - 
kiválasztását követően kell a sérülést rögzítő Jegyzőkönyv azonosító számát megadni. 
 
Amennyiben olyan sérülés érte a gépjárművet, amely miatt javításra szorul, akkor a Javítandó 
jelölőnégyzetet is ki kell pipálni. 
 

Ezen lépések elvégzését, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a sérülés kap egy ID 

(azonosító) számot. Ezek után, a sérülés rögzítésre került a gépjármű adatlapjához és az Új felvitel 
nyomógomb segítségével további sérülési jegyzőkönyvek is rögzíthetőek a gépjármű adatlapjához. 
 

3.2. Autó adatai 
 

Az Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablakban az „Autó adatai” menüpontra 
kattintva az alábbi ablak jelenik meg (16. ábra). 
 

 
16. ábra 

 

Az Autó részletes adatai ablakban találhatóak - az újonnan beérkeztetett gépjármű - részletes 
adatai. Ez az ablak egy információs ablak, amelyről további művelet nem hajthatóak végre. 
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3.3. Információ a beszerzési árakról 
 
A beérkeztetésre váró gépjármű, illetve a hozzá tartozó extrák áráról részletesebb információ 

jeleníthető meg az „Info a beszerzési árakról” menüpontra kattintásra megjelenő ablakban (17. 
ábra). 
 

 
17. ábra 

 
A fenti ablak információt ad a beérkeztetett gépjármű, illetve a gépjárműhöz tartozó extra(k) árairól. 
 

3.4. (apló menüpont 
 

A „,apló” menüpont segítségével a gépjármű módosítási naplóját lehet megtekinteni, azaz, hogy ki, 

mikor és milyen adatot módosított. A „Napló” főmenü a Beérkezési napló és a 

Beszerzés rendelési napló almenüpontokból áll. 
 

3.5. Dokumentumok és Felszereltség 
 
A rögzítés során az adott új gépjárműhöz fel lehet vinni a hozzá tartozó dokumentumokat, illetve 
extra felszereléseket (ha azok nem közvetlenül a modellhez tartoznak). Ezen menüpontok 
segítségével módosítható, illetve megtekinthetőek a dokumentumok, illetve extra felszereltségek. 
 

3.6. Riportok 
 

A „Riportok” menüpontból nyomtatható a Gépjármű érkeztetés nevű riport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

3.7. Módosítás 
 
A Módosítás menüpont segítségével a berögzített gépjármű adatait lehet módosítani (18. ábra). 
 

 
18. ábra 

 

Ezeket a módosításokat akkor lehet elvégezni, ha már a gépjármű beérkezett státuszban van, azaz a 
normál módon nem lehetne már az adatokat változtatni. 
 

3.8. Téves beérkeztetés 
 
A berögzítést követően téves rögzítésbe (törölt) lehet állítani az adott gépjárművet, ha annak 
beérkeztetése tévesen történt meg. 


