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1. Bevezetés
A Hulladékgazdálkodási Információs Rendszert (a továbbiakban HUGIR ) azzal a
céllal fejlesztettük ki, hogy a hulladéktermelő, szállító és megsemmisítő cégek egy olyan
specifikus információs rendszerhez jussanak, amely minden részletében kielégíti a szakterület
adat-nyilvántartási igényeit. Jelen dokumentáció a HUGIR felhasználói kézikönyve, amely a
rendszer funkcionális leírását és a felhasználói interfészt (menüstruktúra, képernyőképek,
listaképek) tartalmazza.
A program negyedik generációs, objektumorientált fejlesztőeszközzel készült, futtatható
WINDOWS98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA platformok alatt,
használata a WINDOWS operációs rendszerek alapfokú ismeretét igényli.
A HUGIR az alábbi fő funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulladék átadó cégek nyilvántartása
Hulladék átvevő cégek nyilvántartása
Szállító cégek nyilvántartása
Átvevő cégek hulladékainak nyilvántartása
Eseményadatok nyilvántartása
SZ lapok, K lapok elkészítése, nyomtatása
Törzsadatok nyilvántartása (EWC kódot, települések, stb.)
A nyilvántartott adatok alapján különféle jelentések készítése
Adatszolgáltatások elkészítése elektronikus formában

A program ezeket a funkciókat hálózatos környezetben is el tudja látni.
A program rendszer igénye: Pentium 4-es processzor, 1000 Mhz, 128 MB RAM, nyomtató,
Színes monitor 1024×768-as felbontással. A hatékonyabb munkavégzés érdekében azonban
érdemes legalább 2000 Mhz órajelű processzort és legalább 256 MB RAM-ot használni. Itt
kell megjegyezni, hogy az alkalmazott hálózat minősége - mint általában - jelentős hatással bír
a program futási sebességére.
A nyomtatási feladatok elvégzésére, mivel több példányos bizonylatokat kell készíteni,
érdemes egy jobb minőségű mátrixnyomtatót vagy lézernyomtatót beszerezni.
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2. A program indítása
A program a megfelelő ikonra kattintással indítható. Ha nem található az „asztalon” a
programindító ikon, a HUGIR programcsoportból elindítható.

2.1 Adatbázis választás
Ha a rendszerben több adatbázissal is dolgozunk (pl. előző évek) a fő képernyő
megjelenés előtt ki kell választani a használni kívánt adatbázist. (1. ábra) A lehulló
listadobozban megjelennek az elérhető adatbázisok. Válasszuk ki a megfelelő tételt, majd az
OK gomb megnyomásával lépjünk tovább. Jellemzően az alapértelmezett adatbázis az
aktuális tárgyévhez kapcsolódó adatbázis.

1. ábra

2.2 Felhasználó adatainak megadása
Ha az adatbiztonság megköveteli a rendszer úgy konfigurálható, hogy az adatbázisba
való belépés csak megfelelő felhasználónév és jelszó után lehetséges. (2. ábra) Ez különböző
szintű elérési jogokat tesz lehetővé.

2. ábra
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2.3 A fő képernyő
Sikeres belépés után megjelenik a fő képernyő (3. ábra).

3. ábra
A fő képernyő legfelső sorában található a főmenü, amelynek használata megegyezik a
szabványos Windows menük használatával. A főmenü pontok közül egérkattintással egyet
kiválasztva megjelenik egy lehulló menü, amelyből kiválasztható a használni kívánt funkció.
A menüsor alatt található ikonsor a leggyakrabban használt menüpontok gyors kiválasztására
szolgál. Ha az egérmutatót ráhúzzuk a kiválasztott gombra (de nem kattintunk rá), az
egérmutató mellet megjelenik egy üzenetsor, amely tájékoztat az adott nyomógomb
funkciójáról. A státusz sor jobb oldalán láthatjuk a rendszeridőt.
A fő ablak teljes méretben jelenik meg, és habár lehetőségünk van a képernyő jobb felső
sarkában lévő méretező gombokkal ezen változtatni, a jó áttekinthetőség miatt érdemes a
programot teljes képernyős módban használni.
A programot a képernyő jobb felső sarkában lévő ‘bezár’ nyomógombbal, vagy a bal felső
sarokban lévő ikonon történő dupla kattintással zárhatjuk be.

3. A lista ablakok
A programra általánosan jellemző, hogy egy adott témához tartozó adatokat lista
szerűen jeleníti meg. Az adatok sorrendje megváltoztatható egy adott oszlop címsorára
Körmöndi István
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kattintással. Az első kattintás után az adatok növekvő sorrendben jelennek meg, a második
kattintás után csökkenő sorrendben. Növekvő sorrend esetén a jobb felső sarokban lévő
kombinált listadoboz segítségével az adott rendezettségnek megfelelő tételt kereshetünk. Ha
beírunk egy szótöredéket, az ahhoz legjobban megfelelő sor kerül kijelölésre. Ha a kijelölt
tételen megnyomjuk az ENTER billentyűt, vagy az egérrel duplán kattintunk egy soron az
adott tételhez tartozó karbantartó ablak jelenik meg. A navigáló billentyűkkel tudunk a tételek
között mozogni. Az „új tétel” nyomógombot megnyomva van lehetőségünk új tételt rögzítését
kezdeményezni. A szerkesztés menüpont ’töröl’ tételét választva van lehetőségünk egy adott
tételt törölni.
A menüpontok Használata:
Szerkesztés
Elejére: a cég táblázat első adatára ugrik
Előzőre: a cég táblázat utolsó adatára ugrik
Következőre: a cég táblázat következő adatára ugrik
Végére: az utolsó tételre ugrik
Új adat: új tételt felvitelét lehet kezdeményezni
nyomógombéval)

(használata

megegyezik

Új

Törlés: az aktuális céget lehet kitörölni
Frissít: Frissíti a listát
Böngésző: Az adatokat az alapértelmezett internet böngészővel jeleníti meg.

4. Alapadatok rögzítése
Ahhoz, hogy a programot használni tudjuk, bizonyos alapadatokat meg kell adnunk.
Első lépésként a cég dossziéban meg kell adni annak vagy azoknak a szervezeteknek a cég,
illetve telephely adatait, amelynek, vagy amelyeknek a nyilvántartását vezetni kívánjuk (lásd.
5.1. pont). Második lépésként a „Törzsadatok” fő menüpont alatt válasszuk ki a „164/2003
korm. rend. szerinti ügyfél” menüpontot. Itt meg kell adni a partner azonosítót, az utca és
házszámot. A partner azonosítót a cég dossziéban tudjuk megnézi, ezt a számot a program
generálja rögzítéskor. A következő lépés a telephely adatainak megadása, amelyre az
adatszolgáltatást végezzük. Ezt a „Törzsadatok” fő menüpont alatt a „164/2003 korm. rend.
szerinti telephely” menüpontot kiválasztásával tudjuk elvégezni. Itt a telephelyre vonatkozó
adatokkal kell megadni. A telephely azonosítót szintén a cég dossziéban tudjuk megnézni. (5.
ábra)

4. ábra
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5. ábra
A telephely adatok között lehetőségünk van a telephely rövid nevének magadására. Ez az egykét betűs hivatkozás arra szolgál, hogy az esemény adatok rögzítésénél a telephelyet gyorsan
ki tudjuk választani.
A következő lépés a technológiák rögzítése. Ezt a „Törzsadatok” fő menüpont alatt a
„Technológiák” menüpont kiválasztásával tudjuk elvégezni. (6. ábra)

6. ábra
Az utolsó lépésként a telephelyhez és a technológiához tartozó hulladékokat kell rögzíteni
(lásd. 5.2. pont).

5. Dossziék
Ezt a menüpontot kiválasztva lehetőségünk van saját törzsadataink megtekintésére,
karbantartására.

Körmöndi István
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5.1 Cég dosszié
Ebben az ablakban a cégek adatait lehet megtekinteni, módosítani és újakat felvinni.
(7.ábra)
Az ablak két lapból áll. Az első lapon látható a partnerek listája, a második lapon az első
lapon kijelölt partnerhez tartozó telephelyek listája. Egy partnerhez több telephely is tartozhat.
A tételeken kettőt kattintva, vagy az ’ENTER’ billentyűt megnyomva juthatunk el a
karbantartó ablakhoz. Bizonyos adatok megadás kötelező (pl. partner megnevezés), más
adatok esetében az ismétlődést ellenőrzi a program. Pl. A rendszerben két ugyanolyan KÜJ
szám nem szerepelhet. Az esetleges hibákat a program jelzi a rögzítés kezdeményezésekor. Ha
egy új partnert rögzítünk, utána ne felejtsünk el legalább egy telephelyet hozzárendelni a
partnerhez, mert különben az eseményadathoz tartozó választási listákban nem fog megjelenni
az adott cég. A telephely karbantartó űrlapon lehetőségünk van a ’Telephely ugyanott’
nyomógombot megnyomva a székhely adataival megegyező telephelyet létrehozni. (8.ábra)
Lista nézetben a listára jobb egérgombbal kattintva megjelenik egy lehulló menü, amelyben
lehetőségünk van a partnerek szűrésére (átvevő, átadó, szállító) (9.ábra). A szűrt listát a
„Dossziék” fő menüpontból is lehet kezdeményezni.
Ha megadjuk egy partner irányítószámát, az ehhez kapcsolódó adatokat (helység,
településazonosító, stb.) a program automatikusan kitölti.

7. ábra
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8. ábra

9. ábra

5.2 Hulladékok
Ebben az ablakban a hulladékok adatait lehet megtekinteni, módosítani és újakat
felvinni Az itt megadott hulladék törzs használható minden hulladékokkal kapcsolatos
esemény adat rögzítéséhez. A hulladékokat egy adott partner, egy telephelyéhez és
technológiájához rendeljük. Érdemes a hulladék törzset EWC kódok bontásában elkészíteni,
de lehetőség van ugyanazzal az EWC kóddal rendelkező hulladék rögzítésére is, ha azok
egyéb paramétereikben eltérnek. Bizonyos adatok megadás kötelező (pl. EWC kód).Az
esetleges hibákat a program jelzi a rögzítés kezdeményezésekor. Lehetőségünk van belső
kódot rendelni a hulladékhoz, így a hulladékokat saját igényünk szerint csoportosíthatjuk. (10.
ábra)
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10. ábra

5.3 Gyűjtőeszközök
Ebben az ablakban a gyűjtőeszközök adatait lehet megtekinteni, módosítani és újakat
felvinni (11. ábra). A program ezen része speciális felhasználóknak készült.

Körmöndi István
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11. ábra

6. Események
A hulladékok mozgásával, készletekkel kapcsolatos adatokat három fő menüpont fedi le.
Ezek a következők:
Hulladék keletkezés
Hulladék begyűjtés/előkezelés
Hulladék ártalmatlanítás/hasznosítás Ez a bontás tulajdonképpen megfelel a háromféle
adatszolgáltatásnak:
• HT lapok
• HB lapok
• HK lapok
Az adatszolgáltatással kapcsolatos rendeletek:
164/2003 sz. kormányrendelet
313/2005 sz. kormányrendelet
•
•
•

6.1 Hulladék keletkezés
E fő menüpont alatt található a hulladék keletkezéssel kapcsolatos funkciók.
6.1.1 Technológiában keletkezett hulladékok kezdőkészlete
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk megadni a termelési tevékenység során
Körmöndi István
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keletkezett hulladékok év eleji kezdő készletét. Ez a mennyiség megegyezik az előző évi
zárókészlettel. A tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük. Érdemes a kezdőkészletet
telephely és technológia bontásában megadni, tehát egy naplószámon egy partner egy
telephelyének egy technológiája szerepeljen. Természetesen más bontás használható. A lista
nézetben az ’ÚJ’ nyomógombot megnyomva kezdeményezzük az új napló tétel rögzítését. A
naplószámot a gép generálja. Adjuk meg a kezdőkészlet dátumát. Ez praktikusan január 1.
legyen. (12. ábra)

12. ábra
A naplóhoz tartozó listában lehet megadni a tételeket. A lista alatt találhatók a navigáló
nyomógombok, valamint az új tételt felvitelét kezdeményező nyomógomb, és a ’törlés ’
nyomógomb. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az ’ENTER’
billentyűt a karbantartó ablak jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát,
hulladékot és megadhatjuk hozzá a kezdőkészletet. (13. ábra). A hulladék kombinált
listadobozban az EWC kód elejét megadva a program felajánlja a legközelebbi EWC kódot,
amit az ’ENTER’ billentyű lenyomásával elfogadhatunk. Ha megnyomjuk a kombinált
listadoboz melletti nyomógombot, lehetőségünk van a hulladékok közötti keresésre egyéb
paraméterek szerint is. A megjelenő segédűrlapban egy adott oszlop címsorára kattintva
rendeződnek az adatok, és az alsó beviteli mezőben az aktuális sorrend szerint tudunk keresni.
(14. ábra) Itt az „OK” nyomógomb megnyomásával tudjuk kiválasztani az adatot.
A karbantartó űrlapon az ’OK’ nyomógomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a
’Mégse’ nyomógomb megnyomásával a régi adatok maradnak érvényben.
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13. ábra

14. ábra
6.1.2 Technológiában keletkezett hulladékok
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk megadni a termelési tevékenység során
keletkezett hulladékokat. A rögzítés menete hasonló az előző pontban leírtak szerint. A
Körmöndi István
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tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük. Érdemes egy előre meghatározott bontásban
rögzíteni a keletkezett hulladékokat, pl. naponta rögzítjük a keletkezés tényét, így egy napon
egy naplót rögzítünk. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az ’ENTER’
billentyűt a karbantartó ablak jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a
keletkezés helyét, a hulladékot és megadhatjuk hozzá a mennyiséget. (15. ábra) A karbantartó
űrlapon az ’OK’ nyomógomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’
nyomógomb megnyomásával a régi adatok maradnak érvényben.

15. ábra
6.1.3 Technológiában keletkezett hulladék kiszállítása
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk rögzíteni a termelési tevékenység során
keletkezett hulladékok átadását hulladék kezelést végző partnereknek. A rögzítés menete
hasonló az előző pontban leírtak szerint. A tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük. Egy
naplószámon az egy szállítólevélen kiszállított hulladékokat tartjuk nyílván. A napló
fejlécében meg kell adni a szállítólevél számát, a szállítás dátumát, az átvevő partnert, annak
telephelyét és a szállító partnert. A gépkocsivezető és a gépkocsi rendszámának megadása
opcionális. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az ’ENTER’ billentyűt,
vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet,
technológiát, a hulladékot és megadhatjuk hozzá a kiszállított mennyiséget. (16. ábra) Az SZ
jegy megadására kétféle lehetőségünk van. Vagy mi magunk adjuk meg az SZ jegy számot,
vagy ha rendelkezünk SZ jegy tartománnyal, jelöljük be az SZ jegy szám melletti ’Saját
tartományból’ feliratú jelölő négyzetet. Ekkor a program a tétel rögzítése után generál egy új
SZ jegy számot. A program kétféleképpen paraméterezhető: Lehetőség van a raktárkészlet
Körmöndi István
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ellenőrzésére. Ilyenkor a raktárkészletnél nagyobb mennyiséget nem szállíthatunk ki, az
esetleges nagyobb mennyiség megadásánál a program figyelmeztet. Ha megengedjük a
raktárkészletnél nagyobb mennyiség kiszállítását, akkor a raktárkészlet negatívba mehet át.
Ezt az adatszolgáltatás elvégzése előtt korrigálni kell. A karbantartó űrlapon az ’OK’
nyomógomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’ nyomógomb
megnyomásával a régi adatok maradnak érvényben.

16. ábra

6.1.3.1 SZ lap nyomtatás
Ha lerögzítettünk egy kiszállítást lehetőségünk van az SZ jegy kinyomtatására. A
beállításoktól függően lehet nyomdai SZ jegyre nyomtatni mátrixnyomtatón, vagy A4-es lapra
nyomtatni lézernyomtatóval. Az SZ jegy nyomtatását a navigáló nyomógomb mellett található
’SZ jegy’ nyomógombbal kezdeményezhetjük .(17. ábra). Az elkészített SZ jegy a 18. ábrán
látható.

Körmöndi István
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17. ábra

18. ábra
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6.2 Hulladék begyűjtés/előkezelés
E fő menüpont alatt található a hulladék begyűjtéssel, előkezeléssel kapcsolatos
funkciók. Az itt található menüpontokat azok a hulladékátvevő partnerek használják, akik
adatszolgáltatáskor HB lapot töltenek ki.
6.2.1 Hulladékok kezdőkészlete begyűjtésre/ előkezelésre
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk megadni a begyűjtés, előkezelés év eleji kezdő
készletét. Ez a mennyiség megegyezik az előző évi zárókészlettel. A tételeket egy adott
naplószámon rögzíthetjük. Érdemes a kezdőkészletet telephely és technológia bontásában
megadni, tehát egy naplószámon egy partner egy telephelyének egy technológiája szerepeljen.
Természetesen más bontás is használható. A lista nézetben az ’ÚJ’ nyomógombot
megnyomva kezdeményezzük az új napló tétel rögzítését. A naplószámot a gép generálja.
Adjuk meg a kezdőkészlet dátumát. Ez praktikusan január 1. legyen. (12. ábra)
6.2.2 Hulladék átvétele begyűjtésre/ előkezelésre
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk rögzíteni a hulladéktermelő partnerektől átvett
hulladékokat. A rögzítés menete hasonló az előző pontokban leírtak szerint. A tételeket egy
adott naplószámon rögzíthetjük. Egy naplószámon az egy szállítólevélen átvett hulladékokat
tartjuk nyílván. A napló fejlécében meg kell adni a szállítólevél számát, a szállítás dátumát, az
átadó partnert, annak telephelyét és a szállító partnert. A gépkocsivezető és a gépkocsi
rendszámának megadása opcionális. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk
az ’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt
kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a hulladékot és megadhatjuk hozzá az átvett
mennyiséget. (19. ábra) Az SZ jegy megadására kétféle lehetőségünk van. Vagy mi magunk
adjuk meg az SZ jegy számot, vagy ha rendelkezünk SZ jegy tartománnyal, jelöljük be az SZ
jegy szám melletti ’Saját tartományból’ feliratú jelölő négyzetet. Ekkor a program a tétel
rögzítése után generál egy új SZ jegy számot. A karbantartó űrlapon az ’OK’ nyomógomb
megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’ nyomógomb megnyomásával a régi
adatok maradnak érvényben. Az SZ jegy nyomtatása az 5.1.3.1. pontban leírtak szerint
történik.
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19. ábra
6.2.3 Hulladék átvétele K jegyen begyűjtésre/ előkezelésre
Ez a funkció annyiban különbözik az előzőtől, hogy az átvétel nem SZ jegyen, hanem K
jegyen történik. A rögzítés menete hasonló az SZ jegyen átvett hulladékokhoz. A napló
fejlécében meg kell adni a K jegy számot, a szállítólevél számát, a dátumot, a szállító partnert,
az átvevő telephelyet és az ehhez tartozó technológiát. (20. ábra) Ha a napló fejléc adatait
megfelelően kitöltöttük, az ’OK’ nyomógomb megnyomásával lehetőségünk van az első tétel
rögzítésére. A tétel rögzítésénél az átadó partnert és a mennyiséget kell megadni. (21. ábra). A
napló fejléc karbantartó űrlap jobb oldalán látható, hogy a K jegy nyomtatásakor hány K jegy
fejléc lapra és hány K jegy betétlapra lesz szükségünk.
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20. ábra

21. ábra
6.2.4 Hulladék előkezelés
Ezt a menüpontot választva van lehetőségünk a hulladék kezelések rögzítésére.
Nyilvántartás szempontjából azokat a műveleteket tekintjük kezelésnek, amely során az adott
EWC kóddal rendelkező hulladék mennyisége csökken és más EWC kóddal rendelkező
hulladék keletkezhet. A rögzítés menete hasonló az előző pontokban leírtak szerint. A
tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük. Egy naplószámon az egy napon kezelt
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hulladékokat tarthatjuk nyilván, de természetesen más bontás is használható. A napló
fejlécében meg kell adni a kezelés dátumát. A kezelési napló két listából áll. A felső listában
találhatóak a kezelt hulladékok. Az alsó listában a kezelés során keletkezett hulladékok és a
felhasznált segédanyagok láthatóak. Ha a felső listában kijelölünk egy tételt, akkor az alsó
listában az ehhez a tételhez tartozó keletkezett hulladékok, illetve felhasznált segédanyagok
találhatóak. Mindkét listához saját karbantartó nyomógombsor tartozik. (22. ábra) Ha a felső
listában a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az ’ENTER’ billentyűt, vagy
az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet,
technológiát, a hulladékot és megadhatjuk hozzá a kezelési kódot, a kezelt, valamint a kezelés
során fennmaradt mennyiséget. (23. ábra) A karbantartó űrlapon az ’OK’ nyomógomb
megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’ nyomógomb megnyomásával a régi
adatok maradnak érvényben. Ha az alsó listában a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy
megnyomjuk az ’ENTER’ billentyűt, a karbantartó ablak jelenik meg. (24. ábra) Itt
megadhatjuk a kezelés során keletkezett hulladékot, vagy felhasznált segédanyagot. Ha alsó
listához tartozó ’Új’ nyomógombot nyomjuk meg megjelenik egy dialógusablak amelyben
megadhatjuk, hogy előkezelés során keletkezett hulladékot, vagy felhasznált segédanyagot
szeretnénk rögzíteni. (25. ábra). Az előkezelés során keletkezett hulladékok átkerülnek a
technológiában keletkezett hulladékok készletébe, tehát adatszolgáltatáskor a HT lapokon
fognak megjelenni.

22. ábra
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23. ábra
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24. ábra

25. ábra
6.2.5 Hulladék kiszállítás begyűjtés/előkezelésből
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk rögzíteni a begyűjtött, illetve az előkezelés során
fennmaradt hulladékok kiszállítását. A tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük. Egy
naplószámon az egy szállítólevélen kiadott hulladékokat tartjuk nyilván. A napló fejlécében
meg kell adni a szállítólevél számát, a szállítás dátumát, az átvevő partnert, annak telephelyét
és a szállító partnert. A gépkocsivezető és a gépkocsi rendszámának megadása opcionális. Ha
a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az ’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’
nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát,
a hulladékot és megadhatjuk hozzá a kiadott mennyiséget. (19. ábra) Az SZ jegy megadására
kétféle lehetőségünk van. Vagy mi magunk adjuk meg az SZ jegy számot, vagy ha
rendelkezünk SZ jegy tartománnyal, jelöljük be az SZ jegy szám melletti ’Saját tartományból’
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feliratú jelölő négyzetet. Ekkor a program a tétel rögzítése után generál egy új SZ jegy számot.
A karbantartó űrlapon az ’OK’ nyomógomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a
’Mégse’ nyomógomb megnyomásával a régi adatok maradnak érvényben. Az SZ jegy
nyomtatása az 5.1.3.1. pontban leírtak szerint történik.
6.2.6 Hulladék készletek mozgatása
Ezt a menüpontot választva van lehetőségünk saját telephelyünkön belül a hulladékok
mozgatására. Ez a funkció tulajdonképpen a kiszállítás és beszállítás egy műveletben történő
végrehajtására szolgál. Olyan helyzetekben használjuk, amikor átveszünk hulladékokat
begyűjtésre, majd ártalmatlanítani akarjuk ezért át kell helyezni az ártalmatlanítás/hasznosítás
készletre.
A készletek mozgatása funkció két dialógusablakból áll: az első ablak felső részén meg kell
adni az esemény dátumát, mely partner, melyik telephelyéről, technológiájából szállítunk ki.
Az esemény típusa csak begyűjtés átadása lehet. Az ablak alsó részében meg kell adni, hogy
mely technológiára és esemény típusa kívánjuk átvenni a hulladékot. Az esemény típusa lehet
ártalmatlanítás/hasznosítás, vagy begyűjtés/előkezelés. (26. ábra)

26. ábra
A második dialógusablak felső részében láthatóak az első dialógusablakban megadott adatok.
Az ablak alsó részében található listában látható a megadott telephely, megadott
technológiájának raktárkészlete. (27. ábra) A kiadás oszlopban megadhatjuk, hogy az adott
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készletből mennyi tömeget akarunk áthelyezni a másik technológiára. Természetesen a
készletnél nagyobb mennyiséget nem adhatunk meg.

27. ábra
Ha kiválasztottuk, hogy mely hulladékból mennyit szeretnénk mozgatni, nyomjuk meg a
’Tovább’ nyomógombot. Amennyiben az átvevő technológián hiányoznak a hulladék törzsből
a kiválasztott EWC kóddal és megjelenési formával hulladékok, a program ezt egy
hibalistával jelzi.(28. ábra) Ha az átvétel törzsben megtalálhatóak a megfelelő hulladékok a
program legenerálja a megfelelő kivételt és bevételt. A sikeres generálást egy dialógus
ablakkal jelzi a program, amelyen láthatóak a generált naplók számai. (29. ábra) Ha
megkeressük a megadott naplószámokat, ellenőrizhetjük a kivételt és a bevételt. Az így
generált naplók fejlécében a megjegyzés mezőben a ’készlet mozgatás’ bejegyzés és a hozzá
tartozó kivét, bevét napló száma látható.
Körmöndi István
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28. ábra

29. ábra

6.3 Hulladék ártalmatlanítás, hasznosítás
E fő menüpont alatt található a hulladék ártalmatlanítással, hasznosítással kapcsolatos
funkciók.
6.3.1 Hulladékok kezdőkészlete ártalmatlanításra/ hasznosításra
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk megadni az ártalmatlanítás, hasznosítás év eleji kezdő
készletét. Ez a mennyiség megegyezik az előző évi zárókészlettel. A tételeket egy adott
naplószámon rögzíthetjük. Érdemes a kezdőkészletet telephely és technológia bontásában
megadni, tehát egy naplószámon egy partner egy telephelyének egy technológiája szerepeljen.
Természetesen más bontás is használható. A lista nézetben az ’ÚJ’ nyomógombot
megnyomva kezdeményezzük az új napló tétel rögzítését. A naplószámot a gép generálja.
Adjuk meg a kezdőkészlet dátumát. Ez praktikusan január 1. legyen. (12. ábra)
6.3.2 Hulladék átvétele ártalmatlanításra/ hasznosítása
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk rögzíteni a hulladéktermelő partnerektől átvett
hulladékokat. A rögzítés menete hasonló az előző pontokban leírtak szerint. A tételeket egy
adott naplószámon rögzíthetjük. Egy naplószámon az egy szállítólevélen átvett hulladékokat
tartjuk nyílván. A napló fejlécében meg kell adni a szállítólevél számát, a szállítás dátumát, az
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átadó partnert, annak telephelyét és a szállító partnert. A gépkocsivezető és a gépkocsi
rendszámának megadása opcionális. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk
az ’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt
kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a hulladékot és megadhatjuk hozzá az átvett
mennyiséget. (30. ábra) Az SZ jegy megadására kétféle lehetőségünk van. Vagy mi magunk
adjuk meg az SZ jegy számot, vagy ha rendelkezünk SZ jegy tartománnyal, jelöljük be az SZ
jegy szám melletti ’Saját tartományból’ feliratú jelölő négyzetet. Ekkor a program a tétel
rögzítése után generál egy új SZ jegy számot. A karbantartó űrlapon az ’OK’ nyomógomb
megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’ nyomógomb megnyomásával a régi
adatok maradnak érvényben. Az SZ jegy nyomtatása az 5.1.3.1. pontban leírtak szerint
történik.

30. ábra
6.3.3 Hulladék átvétele K jegyen ártalmatlanításra/ hasznosításra
Ez a funkció annyiban különbözik az előzőtől, hogy az átvétel nem SZ jegyen, hanem K
jegyen történi. A rögzítés menete hasonló az SZ jegyen átvett hulladékokhoz. A napló
fejlécében meg kell adni a K jegy számot, a szállítólevél számát, a dátumot, a szállító partnert,
az átvevő telephelyet és az ehhez tartozó technológiát. (31. ábra) Ha a napló fejléc adatait
megfelelően kitöltöttük, az ’OK’ nyomógomb megnyomásával lehetőségünk van az első tétel
rögzítésére. A tétel rögzítésénél az átadó partnert és a mennyiséget kell megadni. (32. ábra). A
napló fejléc karbantartó űrlap jobb oldalán látható, hogy a K jegy nyomtatásakor hány K jegy
fejléc lapra és hány K jegy betétlapra lesz szükségünk.
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31. ábra

32. ábra
6.3.4 Hulladék ártalmatlanítás, hasznosítás
Ezt a menüpontot választva van lehetőségünk a hulladék ártalmatlanításának,
hasznosításának rögzítésére. Nyilvántartás szempontjából azokat a műveleteket tekintjük
ártalmatlanításnak, amely során az adott EWC kóddal rendelkező hulladék eltűnik és
mennyiségben sokkal kevesebb másodlagos hulladék keletkezik . Ilyen technológia például a
hulladék égetés, valamint azok a technológiák, amelyeknél a kezelési kód ’D’ betűvel
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kezdődik. A hasznosítás során a hulladékból újra felhasználható anyagok képződnek. Az ilyen
technológiák kezelési kódja „R” betűvel kezdődik. A rögzítés menete hasonló az előző
pontokban leírtak szerint. A tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük. Egy naplószámon
az egy napon ártalmatlanított, hasznosított hulladékokat tarthatjuk nyilván, de természetesen
más bontás is használható. A napló fejlécében meg kell adni az ártalmatlanítás, hasznosítás
dátumát. (33.ábra) Ha listában a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az
’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt
kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a hulladékot és megadhatjuk hozzá a kezelés
helyét, valamint az ártalmatlanított, hasznosított mennyiséget. A karbantartó űrlapon az ’OK’
nyomógomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’ nyomógomb
megnyomásával a régi adatok maradnak érvényben. (34.ábra)

33. ábra
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34. ábra
6.3.4.1.1 Ártalmatlanítási/hasznosítási napló nyomtatása

Ha lerögzítettük a tételeket lehetőségük van a napló kinyomtatására. Ezt a navigáló
nyomógombsor jobb oldalán lévő ’Ártalmatlanítási/hasznosítási napló’ nyomógomb
megnyomásával kezdeményezhetjük. (35. ábra)
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35. ábra
6.3.5 Hulladék ártalmatlanítás/hasznosítás során keletkezett másodlagos hulladék
Ezt a menüpontot választva van lehetőségünk a hulladék ártalmatlanításának,
hasznosításának során keletkezett másodlagos hulladékok rögzítésére. Ilyen hulladék
tipikusan az égetés során keletkezett maradékanyagok. Nyilvántartás szempontjából azokat a
műveleteket tekintjük ártalmatlanításnak, amely során az adott EWC kóddal rendelkező
hulladék eltűnik és mennyiségben sokkal kevesebb másodlagos hulladék keletkezik . Ilyen
technológia például a hulladék égetés, valamint azok a technológiák, amelyeknél a kezelési
kód ’D’ betűvel kezdődik. A hasznosítás során a hulladékból újra felhasználható anyagok
képződnek. Az ilyen technológiák kezelési kódja „R” betűvel kezdődik. A rögzítés menete
hasonló az előző pontokban leírtak szerint. A tételeket egy adott naplószámon rögzíthetjük.
Egy naplószámon az egy napon ártalmatlanított, hasznosított hulladékokat tarthatjuk nyilván,
de természetesen más bontás is használható. A napló fejlécében meg kell adni az
ártalmatlanítás, hasznosítás dátumát. (33.ábra) Ha listában a kijelölt tételen duplán kattintunk,
vagy megnyomjuk az ’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak
jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a hulladékot és megadhatjuk hozzá
a kezelés helyét, valamint az ártalmatlanított, hasznosított mennyiséget. A karbantartó űrlapon
az ’OK’ nyomógomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a ’Mégse’ nyomógomb
megnyomásával a régi adatok maradnak érvényben. Az itt megadott hulladékok a
technológiában keletkezett hulladékok raktárkészletében jelennek meg.
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6.4 SZ jegyek karbantartása
Ha fő képernyőn megnyomjuk az F4 billentyűt megjeleni az SZ jegy karbantartó űrlap.
Ezt akkor érdemes használni, amikor egy SZ jegy adataiban módosítás történi, pl. a hulladék
tömege változik, vagy a visszaigazolás tényét szeretnénk rögzíteni. (36-37. ábra)

36. ábra

37. ábra

6.5 Gyűjtőeszköz forgalom
E fő menüpont alatt található a gyűjtőeszköz átvétellel és kiadással kapcsolatos
funkciók találhatóak.
6.5.1 Gyűjtőeszköz átvétele
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk rögzíteni az átvett gyűjtőeszközöket. A rögzítés
menete hasonló az előző pontokban leírtak szerint. A tételeket egy adott naplószámon
rögzíthetjük. Egy naplószámon az egy szállítólevélen átvett gyűjtőeszközöket tartjuk nyílván.
A napló fejlécében meg kell adni a szállítólevél számát, a szállítás dátumát, az átadó partnert,
annak telephelyét és a szállító partnert. A számla száma, a gépkocsivezető és a gépkocsi
rendszámának megadása opcionális (38. ábra). A számlázás és a fizetés tényét a megfelelő
jelölőnégyzetekkel jelölhetjük. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy megnyomjuk az
’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik meg. Itt
kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a gyűjtőeszközt és megadhatjuk hozzá az átvett
darabszámot. (39. ábra) A gyűjtőeszközhöz tartozó alapárat a program átveszi a gyűjtőeszköz
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törzsadatokból, de módosítható. Megadhatjuk az engedményt és az áfa értékét százalékban.
Az egységárat, a nettó értéket, az áfa értéket, és a bruttó értéket a program kiszámolja. A lista
alsó sorában a nettó érték, az áfa érték és a bruttó érték összesítése látható.

38. ábra
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39. ábra

6.5.2 Gyűjtőeszköz kiadása
Ezt a menüpontot kiválasztva tudjuk rögzíteni a kiadott gyűjtőeszközöket. A rögzítés
menete hasonló az előző pontokban leírtak szerint. A tételeket egy adott naplószámon
rögzíthetjük. Egy naplószámon az egy szállítólevélen átvett gyűjtőeszközöket tartjuk nyílván.
A napló fejlécében meg kell adni a szállítólevél számát, a szállítás dátumát, az átvevő
partnert, annak telephelyét és a szállító partnert. A számla száma, a gépkocsivezető és a
gépkocsi rendszámának megadása opcionális (38. ábra). A számlázás és a fizetés tényét a
megfelelő jelölőnégyzetekkel jelölhetjük. Ha a kijelölt tételen duplán kattintunk, vagy
megnyomjuk az ’ENTER’ billentyűt, vagy az ’Új’ nyomógombot a karbantartó ablak jelenik
meg. Itt kiválaszthatjuk a telephelyet, technológiát, a gyűjtőeszközt és megadhatjuk hozzá az
átvett darabszámot. (39. ábra) A gyűjtőeszközhöz tartozó alapárat a program átveszi a
gyűjtőeszköz törzsadatokból, de módosítható. Megadhatjuk az engedményt és az áfa értékét
százalékban. Az egységárat, a nettó értéket, az áfa értéket, és a bruttó értéket a program
kiszámolja. A lista alsó sorában a nettó érték, az áfa érték és a bruttó érték összesítése látható.
Ha egy tételt rögzítettünk, a program ellenőrzi az adott gyűjtőeszköz raktárkészletét. Ha
készlet a törzsadatokban megadott figyelmeztető limit alá esik, ez figyelmeztető üzenet jelenik
meg. (40. ábra)
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40. ábra

6.5.2.1 Szállítólevél nyomtatása
Ha lerögzítettünk egy gyűjtőeszköz kiszállítást lehetőségünk van szállítólevél
kinyomtatására. A szállítólevél nyomtatását a navigáló nyomógombot mellett található ’SZ’
nyomógombbal kezdeményezhetjük . Az elkészített szállítólevél a 38. ábrán látható.

41. ábra
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7. Törzsadatok
A ’Törzsadatok’ fő menüpont alatt azokat a törzsadatok tekinthetjük meg, és tarthatjuk
karban, amelyeket az eseményadatok, illetve partner, hulladék és gyűjtőeszköz törzsadatok
rögzítésekor használunk. Ezek egy része a program telepítésekor kerül a rendszerbe, más
adatokat nekünk kell rögzítenünk. A törzsadatok karbantartása egységes felületen történik. A
megjelenő listában tallózhatunk a tételek között, és dupla egérkattintással vagy az ’ENTER’
billentyű megnyomásával a karbantartó űrlap jelenik meg. Az új nyomógomb megnyomásával
kezdeményezhetjük új tétel rögzítését. (42. ábra)

42. ábra

7.1 Előretelepített törzsadatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiszerelések
Csomagolás módja
Belső kód típusok
Megjelenési forma
Hulladék összetevők
EWC kódok
V kódok
ADR kódok
Veszélyességi jellemzők
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UN osztály
Kezelési kódok (régi)
Kezelési kódok (új)
Kezelési kód kategóriák
Környezetvédelmi Felügyelőségek
Megyék
Települések
Átvevő típusok
TEAOR kódok
Esemény típusok
Termelő típusok
Telephely típusok
Létszám kategóriák

7.2 Felhasználó által megadandó törzsadatok
•
•
•
•
•
•
•
•

Belső kódok
Vevő típusok
Hulladék keletkezési (ártalmatlanítási) helyek
Gépkocsik
Gépkocsivezetők
164/2003 korm. rend. szerinti ügyfél
164/2003 korm. rend. Szerinti telephely
Technológiák

8. Jelentések
E fő menüpont alatt találhatóak azok a menüpontok, amelyek segítségével a rögzített
adatokból különféle jelentéseket készíthetünk. A jelentések bontása követi a háromféle
raktárkészlet bontását (technológiában keletkezett hulladékok, begyűjtés/előkezelés,
ártalmatlanítás/hasznosítás), de vannak a közvetlenül a fő menüpont alól indítható általános
jelentések. A menüpontok kiválasztásakor a paraméter ablak jelenik meg egységesen (38.
ábra) Ezen az űrlapon lehetőségünk van a jelentés szűrőparamétereinek beállítására. A
lekérdezéstől függően bizonyos paraméterek engedélyezve, mások tiltva vannak. (pl.
raktárkészlet lekérdezésnél az átadó partnert nem lehet kiválasztani) Az EWC kód
megadásánál nem csak egy EWC kódra szűrhetünk, hanem lehetőségünk van a ’+’ feliratú
nyomógombbal az EWC kód listát feltölteni, így egyszerre több EWC kódot megadhatunk
szűrőfeltételként. Bizonyos jelentéseknél lehetőségünk van az eredményt html vagy excel
formátumba exportálni. A jelentések megjelenítésére egységesen jellemző, hogy a jelentés
címe alatt szűrőparaméterek találhatóak, alattuk pedig a jelentés tartalmi része. (43-45. ábra)
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43. ábra
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44. ábra
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45. ábra

8.1 Választható jelentések
•

Technológiában keletkezett hulladékok
o Technológiában keletkezett hulladékok listája időrendben
o Technológiában keletkezett hulladékok EWC kód bontásában
o Technológiában keletkezett hulladékok keletkezési hely bontásában
o Technológiában keletkezett hulladékok listája keletkezési hely és EWC kód
bontásában
o Technológiában keletkezett hulladékok listája EWC kód és keletkezési hely
bontásában
o Ártalmatlanítás/hasznosítás során keletkezett másodlagos hulladékok listája
időrendben
o Ártalmatlanítás/haszn. során keletkezet másodlagos hulladékok listája EWC
kód bontásában
o Kiszállított hulladékok listája időrendben
o Kiszállított hulladékok listája EWC kód bontásában
o Raktárkészlet EWC kód szerint telephely és technológia bontásában
o Raktárkészlet EWC kód szerint telephely bontásában
o Raktárkészlet Cikk kód szerint telephely bontásában
o Raktárkészlet B.kód (m.kód) szerint telephely és technológia bontásában
o Raktárkészlet B.kód (m.kód) szerint telephely bontásában
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•

Begyűjtés / Előkezelés
o Átvett hulladékok listája időrendben
o Átvett hulladékok listája EWC kód bontásában
o Átvett hulladékok listája megyék és helységek szerint összesítve
o Előkezelt hulladékok listája
o Kiszállított hulladékok listája időrendben
o Kiszállított hulladékok listája EWC kód bontásában
o Raktárkészlet EWC kód szerint telephely és technológia bontásában
o Raktárkészlet EWC kód szerint telephely bontásában
o Raktárkészlet B.kód (m.kód) szerint telephely és technológia bontásában
o Raktárkészlet B.kód (m.kód) szerint telephely bontásában

•

Ártalmatlanítás / Hasznosítás
o Átvett hulladékok listája időrendben
o Átvett hulladékok listája EWC kód bontásában
o Átvett hulladékok listája megyék és helységek szerint összesítve
o Ártalmatlanított/hasznosított hulladékok listája
o Ártalmatlanított/hasznosított hulladékok árt./haszn. hely bontásában
o Ártalmatlanított/hasznosított hulladékok árt./haszn. hely és EWC kód
bontásában
o Ártalmatlanított/hasznosított hulladékok EWC kód és árt./haszn. hely
bontásában
o Raktárkészlet EWC kód szerint telephely és technológia bontásába
o Raktárkészlet EWC kód szerint telephely bontásában

•

Hulladék szállítás
o Szállított hulladékok listája időrendben
o Szállított hulladékok listája EWC kód bontásában
Átvevő partnerek listája
Átadó partnerek listája
Szállító partnerek listája
Hulladék cikktörzs
Összes átvett hulladék listája megyék és helységek szerint összesítve
Összes kiszállított hulladék listája időrendben
Összes kiszállított hulladék listája EWC kód szerinti bontásban
SZ jegy keresése
SZ jegy karbantartás
Gyűjtőeszköz forgalom
o Kiadott gyűjtőeszközök tételes listája
o Gyűjtőeszközök forgalma havi bontásban átadó cégek szerint
o Gyűjtőeszközök forgalma havi bontásban összesítve

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9. Adatszolgáltatás
Az itt található almenüpontok indításával tudjuk legenerálni elektronikus formában
azokat az állományokat amelyeket a Környezetvédelmi Felügyelőségek információs rendszere
fogadni tud. A három adatszolgáltatási lehetőség a következő:
• Negyedéves adatszolgáltatás (átvett veszélyes hulladékok)
• Éves adatszolgáltatás (átvett nem veszélyes hulladékok)
• Éves adatszolgáltatás (keletkezett hulladékok)

9.1 Negyedéves adatszolgáltatás (HB, HK lapok)
Negyedéves jelentési kötelezettségük van azoknak a szervezeteknek, akik veszélyes
hulladékot vesznek át begyűjtésre, előkezelésre, ártalmatlanításra, hasznosításra. Az űrlapon
meg kell adni az évet és a negyedévet amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik, az
adatszolgáltatás dátumát, az átvevő partnert, az átvevő partner telephelyét. Meg kell adni a
generálandó xml fájl nevét és elérési útját. (46. ábra) Az ’OK’ nyomógomb megnyomásával a
program legenerálja a beadandó xml fájlt. Ha elkészült az állomány a program jelzi a HB és
HK lapok számát, valamint lehetőségünk van az elkészült állomány megtekintésére.(47. ábra)

46. ábra

47. ábra
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9.2 Éves adatszolgáltatás (HB, HK lapok)
Éves jelentési kötelezettségük van azoknak a szervezeteknek, akik nem veszélyes
hulladékot vesznek át begyűjtésre, előkezelésre, ártalmatlanításra, hasznosításra. Az űrlapon
meg kell adni az évet amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik, az adatszolgáltatás dátumát, az
átvevő partnert, az átvevő partner telephelyét. Meg kell adni a generálandó xml fájl nevét és
elérési útját. (48. ábra) Az ’OK’ nyomógomb megnyomásával a program legenerálja a
beadandó xml fájlt. Ha elkészült az állomány a program jelzi a HB és HK lapok számát,
valamint lehetőségünk van az elkészült állomány megtekintésére.(49. ábra)

48. ábra

49. ábra

9.3 Éves adatszolgáltatás (HT lapok)
Éves jelentési kötelezettségük van azoknak a szervezeteknek, akiknek a tevékenységük
során veszélyes vagy nem veszélyes hulladék keletkezik. Az űrlapon meg kell adni az évet
amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik, az adatszolgáltatás dátumát, a szervezetet, a szervezet
telephelyét. Meg kell adni a generálandó xml fájl nevét és elérési útját. (50. ábra) Az ’OK’
nyomógomb megnyomásával a program legenerálja a beadandó xml fájlt. Ha elkészült az
állomány a program jelzi a HT lapok számát, valamint lehetőségünk van az elkészült
állomány megtekintésére.(51. ábra)
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50. ábra

51. ábra

10. Beállítások
10.1 Adatbázis mentése
Ezt a menüpontot használva lehetőségünk van az adatbázis szerveren lévő
adatbázisunkról biztonsági mentést készíteni. (52. ábra)

52. ábra
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A szövegdobozban meg kell adni a biztonsági mentés elérési útját. Az elérési út az adatbázis
szerverről látható elérési utat jelenti. Az ’OK nyomógomb megnyomásával indíthatjuk a
mentést. Ez a folyamat az adatbázis méretétől függően hosszabb ideig is eltarthat. Az
archiválás sikeres végrehajtásáról a program tájékoztat. ( 53.ábra)

53. ábra

10.2 Karbantartható időszak
Itt adhatjuk meg azt az időszakot, amelyben a hulladék bevalláshoz szükséges adatokat
módosíthatjuk. (54. ábra)

54. ábra
Az itt megadott időszakon kívül nem rögzíthetünk új hulladék esemény adatokat, m,ódosítani
pedig csak bizonyos adatokat lehet (pl. SZ jegy szám, visszaigazolás, megjegyzés).
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