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Bevezetés 

A környezetinformatika tárgykörébe tartozó tudományos kutatások túlnyomó 

többségben a természetben lejátszódó biológiai, kémiai és fizikai folyamatok 

elemzésével foglalkoznak. Kisebb számban találkozunk a vállalati működés környezeti 

tényezőkre gyakorolt hatásvizsgálatának informatikai támogatásával. Az ok többek 

között az, hogy ma a környezeti szempontok figyelembevétele alapvetően önkéntes. 

Fontos lenne, hogy a döntéseknél a gazdasági szempontok mellett a környezeti 

szempontok is szerepet játszanak. A környezeti szempontok figyelembevétele azonban 

csak akkor lehetséges, ha a gazdasági adatok mellett a környezeti adatok is 

rendelkezésre állnak. Olyan informatikai megoldásokra van szükség, amely a környezeti 

adatokat a működési folyamatokhoz kapcsolódóan gyűjti, tárolja. 

Egy integrált információs rendszer akkor a leghasználhatóbb, ha az egyes alrendszerek 

– beleértve az adatok gyűjtését is – a vállalati folyamatokhoz kapcsolódnak. Kutatási 

célom ennek az alapvető elvnek a kiszolgálását elősegítő adatgyűjtő, elemző 

rendszerhez szükséges, szervező és szoftver eszközök megtalálása. Ennek elérésekor 

olyan, a környezeti teljesítmény mérését is támogató információs rendszer elemeinek 

elkészítése, amely lehetővé teszi a környezeti teljesítmény méréséhez szükséges adatok 

gyűjtését. Ez arra is alkalmas, hogy a gyűjtött adatokból algoritmusok készítésével 

mutatószámokat hozzak létre, mellyel mérhető, elemezhető a gazdasági szervezetek 

környezeti teljesítménye. 

A fentiekhez kapcsolódóan a kitűzött kutatási céljaimat az alábbiakban fogalmaztam 

meg: 

1. Megismerni a jelenleg alkalmazott környezetterhelési mutatószámokat; 

2. Megvizsgálni, hogy a jelenleg használatos informatikai megoldások milyen 

környezettel kapcsolatos adatokat gyűjtenek a mutatószámok létrehozásához; 

3. Meghatározni, hogy a működési folyamatok mentén milyen újabb adatokra 

lenne szükség; 

4. Specifikálni az adatok gyűjtéséhez szükséges fejlesztéseket; 

5. Definiálni a környezeti teljesítmény mérését támogató integrált informatikai 

megoldást; 

6. Megtalálni azokat az eszközöket, amelyek hatékonyan támogatják a 

környezeti szempontok figyelembevételét a vállalati döntéshozatalban. 
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Az eredményeket vállalati példán keresztül mutatom be, ahol a fenti 1-6 pontra 

megoldást adok. 

A kutatómunkát két tudományterületen végeztem: az egyik a környezet gazdaságtan, a 

másik az informatika. A környezet gazdaságtanban azokat a kutatásokat tekintettem át, 

amelyek a környezeti terhelés számszerűsítésével foglalkoznak.  

Az informatika területén a vállalati folyamatokat támogató informatikai megoldásokat 

tekintettem át. Összegyűjtöttem és elemeztem a környezeti feladatokat támogató 

rendszereket. Ennek alapján az alábbi tézist fogalmaztam meg: 

T1: A környezeti feladatok támogatásához kialakított informatikai 

megoldások célrendszerek, alapvetően a kötelező nyilvántartást és 

adatszolgáltatást támogatják. 

 Az adatokat nem a folyamatok mentén gyűjtik, nem támogatják a környezeti 

teljesítmény mérését, javítását. 

A szigetszerű környezetinformatikai megoldások használata nem támogatja a 

gazdasági és környezeti szempontok együttes figyelembevételét a vállalati 

döntések meghozatalában. 

A további kutatásaim során azt vizsgáltam, milyen informatikai eszközökkel, 

módszerekkel lehet hatékonyabban támogatni a vállalatok környezeti feladatait. A 

kutatási eredményeimet vállalati környezetben bizonyítottam. Az eredményeimet az 

alábbi tézisekben fogalmaztam meg: 

T2: Megmutattam, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati 

feladatok informatikai támogatását folyamatalapú megközelítéssel lehet 

kialakítani. 

T3: Megmutattam, hogy a környezeti mérőszámok a vállalati működést 

támogató, jól szervezett ERP rendszer adataiból előállíthatók. 

T4: Környezeti és gazdasági adatokat is tartalmazó döntéstámogatási 

adatbázis felállításával bizonyítottam a gazdasági és környezeti 

szempontok együttes figyelembevételét a döntésekben. 

Disszertációm első és második fejezete áttekintést ad a környezetvédelemi feladatokról 

és ezek szabályozásáról az Európai Unióban és Magyarországon. Bemutatja azokat a 

hazai és külföldi kutatásokat, amelyek egy szervezet környezeti terhelésének mérésére 

vonatkoznak. A módszerek kidolgozottak, a pontos naprakész adatgyűjtés, a környezeti 

hatás számszerűsítése, valamint a különböző fizikai mértékegységben megadott 
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mutatószámok (KPI – Key Performance Indicator) aggregálása jelenti a megoldandó 

feladatokat. 

A dolgozat harmadik és negyedik fejezete a hazai és külföldi környezetvédelemi 

feladatokat támogató informatikai rendszereket mutatja. A rendszerek elemzése során 

bemutatom ezek főbb eredményeit és hiányosságait. A szoftverek elemzését a 

mellékletben található kérdőív és a kérdőívet kitöltő cégek informatikai vezetőivel 

folytatott mélyinterjúk alapján készítettem. Az interjúk alkalmával a szoftvereket 

megismertem, szakemberek véleményét hallgattam meg a környezetinformatikai 

fejlesztések jelenéről, jövőbeli irányairól és a felhasználói igényekről. A vizsgált 

rendszerek elemzése után fogalmaztam meg a 1. tézisemet [T1].  

Az ötödik fejezetben a kutatás elvégzéséhez olyan informatikai eszközöket kerestem, 

amelyek a környezeti feladatok elvégzésén túl támogatják a vállalatok környezeti 

teljesítményének javítását is. A környezettudatos működést támogató integrált 

informatikai megoldásnak támogatni kell: 

 a működési folyamatokat támogató rendszer fejlesztését, 

 az adatok gyűjtését, 

 az elemzések elvégzését, 

 biztosítani kell az elemzéshez szükséges adatok rendelkezésre állását. 

Az informatikai eszközöket a Deming kör alapján, az egyes lépésekhez (P – Plan, D – 

Do, C- Check, A – Act) kapcsolódóan választottam ki, figyelembe véve, hogy az alábbi 

elvárásoknak megfeleljenek: 

 Tervezés (Plan) fázishoz tartozó informatikai eszköznek támogatni kell a 

környezeti teljesítmény méréséhez szükséges adatok gyűjtését és tárolását végző 

informatikai rendszer kialakítását; 

 Működtetés (Do) fázishoz tartozó alkalmazásnak adatokat kell gyűjteni a 

tervezés fázisban meghatározott módon; 

 Ellenőrzés (Check) fázishoz tartozó alkalmazásnak támogatni kell a 

mérőszámok előállítását a működés során - és más forrásokból gyűjtött 

adatokból, valamint a döntéstámogatási algoritmusok készítését, tárolását, 

futtatását; 

 Beavatkozás (Act) fázisban a területtel foglalkozó szakembereknek kell 

meghozni a döntéseket az ellenőrzés során kapott eredmények alapján. 
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A fenti elvárásokat figyelembe véve az ARIS Designer, az ARIS SOA Architect és 

ARIS Mash Zone programokat választottam a kutatás elvégzéséhez. 

A hatodik fejezetben a kutatásom eredményeit mutatom be. A kutatást az ötödik 

fejezetben kialakított módszer alapján végeztem. A kutatási eredményeimet három 

tézisben fogalmaztam meg (T2, T3, T4)  

Az utolsó fejezetben a további kutatási irányokat, fejlesztési lehetőségeket mutatom be. 

A disszertációm felépítését az 1. ábrán foglaltam össze. 

 

1. ábra: A disszertáció felépítése 
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1 Környezetvédelem 

Dolgozatom írása idején a Duna vízszintje az 1838-as árvíz utáni legmagasabb volt 

Budapesten. Volt olyan forgatókönyv gátszakadás esetére a Római parton, mely szerint 

több 10000 embert kell kiköltöztetni. Ahhoz, hogy ezt elkerüljék, hatalmas munkával és 

költséggel erősítették, majd bontották le a gátat. A beépített homokzsákok a víz 

fertőzöttsége miatt veszélyes hulladéknak számítanak, így a kezelésük további 

költségekkel járt. A levonuló víz után fertőtlenítés is terhelte a környezetet. A part és a 

gát közötti részen házakat, éttermeket öntött el a víz, a komoly anyagi veszteségek 

mellett a családok hosszú időn keresztül személyes jogaikban korlátozódtak. Egy a 

parton épített mobilgáttal, amelynek építéséről régóta folyik a vita, az előbbi 

nehézségek és költségek elkerülhetőek lettek volna. Ha a mérleg másik serpenyőjét 

nézzük, a gát megépítése hatalmas költséggel járna, fákat kellene kivágni, több méteres 

beton alapokat kellene a földbe építeni, amely megváltoztatná a part élővilágát. A 2013-

as árvizet megelőzően 2010-ben, 2006-ban és 2002-ben volt árvíz ezen a területen, 

vagyis körülbelül 4 évente. Fel kell-e építeni a gátat vagy sem, komoly dilemma, a 

városvezetés és az ott lakók szerint igen, a zöldek tiltakoznak ellene, döntés mostanáig 

nem született. 

A nyár végén, kerékpártúrán vettem részt Passautól Bécsig a Duna mellett. Az árvíz a 

német és osztrák városokat is komolyan sújtotta. Volt város ahol már meglévő 

mobilgáttal megvédték magukat, volt ahol nem építették meg, mert a természetet és 

látványt - amit a nyugodt Duna ad - nem akarták megváltoztatni. Így az árvíz elöntötte a 

város alacsonyan fekvő részeit. Augusztusra már helyreállították az árvíz okozta 

károkat, de a világot bejárt árvízi fotók sok turistát elriasztottak. A helyreállítás 

költségei és az elmaradt turisztikai bevétel hatással volt a gazdaságra is. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos elvárások több szemszögből is megközelíthetőek: a 

közgazdászok, a társadalom és a civil szervezetek részéről. Mindegyik a saját maga által 

felállított szempontrendszert tartja egyedül követhetőnek, pedig a döntésekhez a 

gazdasági, környezeti és társadalmi szempontokat együttesen kell figyelembe venni. 

Ehhez a különböző szempontokhoz tartozó adatoknak teljes körűen rendelkezésre kell 

állni.  

Egyszerű állampolgárokként gyűjthetjük szelektíven a hulladékot, takarékoskodhatunk 

a vízzel, energiával, figyelhetünk a vásárlásainkra, csomagolóanyagainkra, közlekedési 
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szokásainkra. Ezek tőlünk egy kis odafigyelést igényelnek és még hasznunk is van 

belőle. Azzal tisztában vagyunk, ha takarékoskodunk az energiával, csökkennek a 

közüzemi számláink, ha gyalogolunk a buszmegállóig, vagy kerékpárral közlekedünk, 

többet mozgunk. Nem halmozunk fel felesleges dolgokat, kevesebb hulladékot 

termelünk. Viszont tudatos vásárlóként sem áll rendelkezésünkre minden információ 

ahhoz, hogy ténylegesen védjük-e a környezetet. Két számunkra azonos szolgáltatást 

nyújtó termék közül kiválasztjuk azt, amelyiknek a működéséhez kevesebb energiára 

van szükség, de lehetséges, hogy az előállítása, vagy a megsemmisítése nagyobb 

környezeti terhet jelent. 

A vállalati oldalról ez még összetettebb kérdés, a vállalatoknak a profit szerzése a cél. A 

környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások, tevékenységek pedig a kiadást növelik. 

Megtérülésük hosszú távú, sokszor pénzben nem kifejezhető. Elmulasztásuk hatásának 

bemutatása támaszthatja alá a beruházás fontosságát.  

Ahhoz, hogy a környezeti és társadalmi szempontok azonos hangsúlyt kapjanak a 

gazdasági szempontokkal a döntésekben, a döntéshozók számára az adatoknak 

naprakészen és pontosan rendelkezésre kell állni a gazdasági adatokkal együtt. Ez csak 

úgy lehetséges, ha az adatokat a keletkezésük helyén gyűjtjük és a döntések 

előkészítésénél a gazdasági adatokkal együtt a döntéshozók rendelkezésére bocsátjuk.  

1.1 A környezetvédelem mérföldkövei 

A környezetvédelem és a hozzá kapcsolódó környezet gazdaságtan, amely a természeti 

erőforrások gazdálkodásával és környezetszennyezés problémáival foglalkozik, közel 

50 éves múltra tekint vissza. Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány fontosabb 

dátumot és a hozzá kapcsolódó eseményt, ahol meghatározták a környezetvédelemmel 

kapcsolatos irányelveket, feladatokat.  

Az első környezetvédelmi társulás 1968-ban Aurelio Peccei és Alexander King által 

alapított Római Klub volt. A klub célja az egész világot érintő olyan problémák 

feltárása, amelyek hatással lehetnek a jövőnkre.1 Megalapításkor megbízták a 

Massachusetts Institute of Technology-t egy matematikai modell kidolgozásával a világ 

átfogó, általános problémaként megfogalmazható jelenségeinek matematikai 

módszerekkel való leírására. Ilyen modellek alapul szolgálhatnak a jövőben megteendő 

                                                 
1 http://www.clubofrome.org/?p=324 letöltve 2013.08.15. 
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lépésekhez, intézkedésekhez. A klub első tanulmányát 1972-ben jelentette meg „A 

növekedés határai” (Limits to Growth) címen. 

1969-ben U. Thant az Egyesült Nemzetek Szervezetének akkori főtitkára az ENSZ 

Gazdasági és Szociális Tanács 17. ülésszakán felhívással fordult a világ 

közvéleményéhez:  

"Az emberiség történelme során most első ízben vagyunk tanúi egy olyan 

világviszonylatú válság kibontakozásának, amely mind a fejlett, mind a fejlődő 

országokat érinti; az emberi környezet válságáról van szó. Ha a jelenlegi irányzatok 

továbbra is érvényesülnek, biztosra vehető, hogy veszélybe kerül az élet a 

földgolyónkon. Ezért sürgősen fel kell hívni a világ figyelmét azokra a problémákra, 

amelyek megakadályozhatják az emberiséget abban, hogy legmagasabb rendű 

törekvéseink megvalósulását lehetővé tevő környezetben éljen." [U. Thant, 1969]. Ekkor 

született a döntés, hogy 1972-ben konferenciát rendeznek Stockholmban „Az Emberi 

Környezet ENSZ Konferenciája" címmel. A stockholmi konferencián megfogalmazott 

határozatok alapján kerültek kiépítésre az egyes országok környezetvédelmi szervezeti 

rendszerei és jogszabályai. 

A 80-as évek környezetvédelmi gondolkodását meghatározta a Brundtland - bizottság 

(World Commission on Environment and Development) 1983-as megalakulása és 

munkássága. A Bizottság 1987-ben közzétette „Közös Jövőnk” című szakértői 

jelentését, amelyben megfogalmazta a fenntartható fejlődés fogalmát: „A fenntartható 

fejlődés olyan fejlődés, amely a természeti készletek racionális felhasználásával úgy 

elégíti ki a jelen nemzedék igényeit, hogy az ne akadályozza a jövő nemzedékek 

képességét saját igényeik kielégítésében.” [WCED, 1988]. 

A fenntartható fejlődés irányelveinek meghatározása az ENSZ 1992-es Környezet és 

Fejlődés Világkonferenciáján Rio de Janeiróban történt. Az egyezményben foglaltakat 

Magyarországon az 1995-ös évi LIII. Törvényben fogalmazták meg a „Törvény a 

környezetvédelmének általános szabályairól” címen. 

Az ENSZ 1989-ban indította meg a tisztább termelési programjait (UNEP - UNIDO), 

melynek célja a költségmegtakarítási és a szennyezés-csökkentési lehetőségek együttes 

alkalmazása.  

Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD - World Business Council 

for Sustainable Development) 1992-ben hirdette meg az „ökohatékonyság” 

koncepcióját, a környezeti, gazdasági és fogyasztói érdekek összekapcsolására helyezve 
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a hangsúlyt. Ennek célja a termelékenység növelése és a környezetterhelés csökkentése 

mellett növelni a fogyasztói elégedettséget. 

1992-ben a Riói konferencián elvi megállapodás született az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésére. 1997-ben Kyotóban az üvegházhatást előidéző gázok 

mennyiségének csökkentésére egyezményt fogalmaztak meg. Az aláíró országok 

vállalták, hogy átlagosan 5%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását 2008-

2012 közötti időszakban. Magyarország vállalása 6% volt. 

2002-ben Johannesburgban volt a Fenntartható Fejlődés Világkonferenciája, ahol már a 

környezeti, gazdasági és szociális problémák kölcsönhatásáról folytak a tárgyalások. A 

tanácskozás lényeges kérdése volt, hogy a fejlett államok hajlandók-e azokra a 

szükséges vállalásokra, megszorításokra, melyekkel a környezet túlzott használata 

csökkenthető. Ebben nem született egyezség, az USA és Ausztrália az egyezményt nem 

ratifikálta.  

2012-ben újra Rio de Janeiróban tartották a következő világkonferenciát. A konferencia 

célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémák és feladatok egyeztetése volt. A 

célok között szerepelt a gazdaság zöldítése. A konferencia eredményessége elmaradt a 

várakozásoktól. A határozattervezetben szerepelt egy új környezeti teljesítménymutató, 

amely a csak forgalmi adatokat tartalmazó GDP helyett a természeti és az emberi 

erőforrások fogyasztásából képzett teljesítménymutatókkal korrigált GDP plusz 

használatát vetette fel.2 

1.2 Környezetvédelem az Európai Unióban 

Az Európai Unió a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat környezetvédelmi 

akcióprogramokban fogalmazta meg. 1973-ban indították az Első Környezetvédelmi 

Akcióprogramot, amelyet máig további hat követett. 

 Az Első Környezetvédelmi Akcióprogram megfogalmazta az Unió környezeti 

politikájának a célkitűzéseit és alapelveit. A ’70-es és ’80-as években az egységes piac 

megteremtése és bővítése jelentette a legfontosabb feladatot, ezért az első négy 

környezetvédelmi akcióprogram céljait ennek szellemében fogalmazták meg.  

1993-ban hirdették meg az 5. Akcióprogramot „Fenntarthatóság felé” címmel, melynek 

fő törekvése - az 1992-es Riói csúcstalálkozón is megfogalmazott fenntartható fejlődés 

                                                 
2http://www.origo.hu/idojaras/20120619-vert-helyzetbol-indul-a-rioi-foldcsucs-ensz-konferencia-a-fenntarthato.html 

letöltve 2013.08.15. 
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társadalmi-gazdasági feltételeinek kialakítása volt. A kár megelőzését helyezte 

középpontba a kár elhárítása helyett, vagyis a csővégi megoldás helyett a forrásnál 

hozott intézkedéseket hozta előtérbe. Felhívta a figyelmet a legszennyezőbb 

szektorokra, melyek a közlekedés, az energia és a mezőgazdaság. 

Az Európai Unió 6. Akcióprogramja 2001-2012-ig terjedő időszakra készült „Jövőnk a 

választásunk” címmel. A 6. Akcióprogram alapvetően a 1997-es Kyotói egyezményben 

foglaltak köré épült. Célja a gazdasági fejlődés, a társadalmi jólét és a környezet 

védelme közötti egyensúly megtalálása volt. Az akcióprogram az alábbi területeket 

jelölte meg, ahol sürgős beavatkozás szükséges: klímaváltozás, a természet és a 

biológiai sokféleség (biodiverzitás) védelme, egészség és életminőség, természeti 

erőforrások felhasználása és a hulladékkezelés. Az ehhez kapcsolódó informatikai 

fejlesztések is kiemelt támogatást kaptak. Magyarország 2004-es Unióhoz való 

csatlakozása és a csatlakozással kapcsolatos tárgyalások - melyek 1998-2002 között 

zajlottak - részben erre az időszakra estek.  

A dolgozat írása alatt 2013. november 20-án írta alá az Európai Parlament az EU 7. 

Akcióprogramját a 2014-2020-ig tartó időszakra a „Jólét, bolygónk felélése nélkül” 

„Living well, within the limits of our planet” néven. A program ugyanazokat az 

irányelveket jelöli ki, mint a 6. Akcióprogram (a természet és a biológiai sokféleség 

védelme, erőforrás-hatékonyság, környezetbarát és versenyképes gazdaság kialakítása, a 

környezetpolitika tudományos alapjának megszilárdítása, az egészség és életminőség 

védelme, természeti erőforrások felhasználásának korlátozása és a hulladék). A 

meghirdetett program felhívja a figyelmet a környezettel kapcsolatos feladatok és más 

szakterület feladatainak egységes, összefüggő megközelítésére.  

1.3 Környezetvédelem Magyarországon  

A környezetvédelmi alapelvek és célkitűzések, melyek már az Első Akcióprogramban 

meghatározásra kerültek, a mai napig meghatározzák az EU környezetpolitikáját, ezeket 

a tagállamoknak is be kellett építeni a saját politikájukba. Ezek az alapelvek és 

célkitűzések a következők: 

 a szennyezés, a környezeti ártalmak forrásánál történő megakadályozása, 

 környezeti hatások számításba vétele a tervezések során, 

 a természeti erőforrások ésszerű hasznosítása, 

 a tudomány és technika környezetvédelmi szempontú fejlesztése, 
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 a szennyező fizet alapelv, 

 az államok nem okozhatnak egymásnak környezeti kárt, 

 fejlődő országok érdekeinek figyelembevétele, 

 regionális és nemzetközi együttműködés fontossága, 

 a környezetvédelem ügyébe a társadalmi erők bevonása, 

 a környezeti cselekvés azon szintre helyezése, ahol az a leghatékonyabb, 

 tagállamok környezeti politikáinak összehangolása [Rédey et. al., 2012]. 

Az irányelveket minden tagállamnak a saját jogalkotásának megfelelően törvénybe 

kellett iktatni. Magyarországon még a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt 

alkották meg a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvényt. A törvény többek között rendelkezik a Nemzeti Környezetvédelmi Programok 

kidolgozásáról, amelyek 1997-től Magyarország környezetpolitikai céljainak és 

intézkedéseinek átfogó keretét adják.  

Jelenleg Magyarországon a 3. Környezetvédelmi Akcióprogram van érvényben. A 4. 

Környezetvédelmi Akcióprogram, - amely a 2014-2019-közötti időszakra határozza 

meg Magyarország környezetvédelmi programját - a disszertáció írásának időpontjában 

még fejlesztés alatt áll. 

A hatályban lévő környezetvédelmi törvény többek között intézkedik a környezet 

terhelési, igénybevételi díjakról, határértékekről, határérték átlépése esetén bírság 

megfizetéséről, új beruházások esetén előzetes hatástanulmány elkészítéséről. A törvény 

ajánlást tesz a környezetmenedzsment rendszerek kiépítésére, bevezetésére és 

működtetésére. 

A törvényt kibővítették a (311/2005.(XII.25.), majd a 78/2007. (IV. 24.) 

Kormányrendeletekben, amely előírja az információk elektronikusan vagy más módon 

történő közzétételét EU-s előírásoknak megfelelően. A bővítés eredményeképpen 

Magyarországon is létrehozták az elektronikus adatbázisokat, ezeket a 3.3 fejezetben 

részletesen bemutatom. A vállalatoknak a jogszabályokban előírt módon 

adatszolgáltatási kötelezettségei vannak. 
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2 Vállalatok feladatai 

A vállalatoknak törekedniük kell arra, hogy a működésük és az előállított termékük, 

szolgáltatásuk a lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetet. A szervezeti egység 

feladata a működési folyamatokban megvizsgálni a folyamat által okozott környezeti 

hatást, valamint felkutatni azokat a lehetőségeket, módokat, amelyek a vállalat 

környezeti teljesítményének javítására alkalmasak. A környezetvédelemmel kapcsolatos 

feladatok a vállalat minden területén (beszerzés, termelés, értékesítés, humánerőforrás 

menedzsment) jelentkeznek. Célszerű a környezetvédelmet a többi területtel integráltan, 

a működési folyamatokhoz kapcsolódóan kezelni [Bulla, 2004, Harangozó, 2005, 

2007]. A törvényben leírtak meghatározzák egy vállalat számára a kötelező feladatokat. 

A törvények be nem tartása a vállalatok számára a környezeti bírság befizetését vonja 

maga után, melyet sokszor belekalkulálnak a költségvetésbe, mivel a bírság költsége 

kisebb, mint a környezetkímélőbb működésre való átállás költsége. Az előbbi 

magatartás nem minden vállalatra jellemző. A jobb társadalmi megítélés, az üzleti 

előnyszerzés, a jogszabályoknak való megfelelés bizonyítása motiválja a vállalatokat a 

környezettudatos működés érdekében tett erőfeszítésekre.  

Az alábbiakban bemutatom milyen eszközök állnak a vállalatok rendelkezésére, hogy 

bizonyíthassák, a vállalati céloknak része a környezetvédelem. 

2.1 Környezetmenedzsment rendszerek ISO 14001, EMAS  

Megmutatható, hogy a környezetvédelem integrálódik a vállalat szervezetébe és 

irányításába egy környezetközpontú irányítási rendszer kialakításával. [Csutora, 

Kerekes, 2004].  

A környezetmenedzsment rendszer két szabvány elvei mentén építhető ki. Az egyik 

EU-ban 1993-ban elfogadott EMAS (Eco - management and Audit Scheme) önkéntes 

környezetmenedzsment rendszer, amelynek jelenleg a 2009-es verziója az EMAS III 

van érvényben. A másik a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO - International 

Organization for Standardization) 1996-ban bevezetett ISO 14001-1996 

szabványsorozata. A 2004-ben megjelent, jelenleg érvényben lévő ISO 14001:2004 

verziója Magyarországon 2005-ben jelent meg, így itthon a 14001:2005 azonosítót 

kapta.  
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ISO 14001 megszerzéséhez elég az elkötelezettség tanúsítása. Megtörténte azt jelenti, 

hogy a szervezet központi stratégiai céljai közé emeli a környezetvédelmet [Winter 

1997]. Bevezetése üzenet a partnerek és a társadalom felé, hogy a vállalati politika része 

a környezetvédelem.  

Az International Organization for Standardization minden évben közzéteszi3 a 

különböző sztenderdekhez tartozó felmérését a tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok 

számáról országonként és azon belül iparáganként. A tanúsítást szerzett vállalatok 

számának alakulását 1999-2012 között Magyarországon az 2. ábra mutatja. Az adatok a 

2008-ig tartó folyamatos növekedés után 2009-től a tanúsítások kismértékű csökkenését 

mutatják. 

 

2. ábra: ISO 14001 tanúsítványt bevezető cégek számának alakulása a 1999-2012között4 

A 3. ábra az ISO 14001-el rendelkező vállalatok számának alakulását mutatja 

országonként az elmúlt három évben. Érdekes a finn, dán és holland tanúsítványok 

alacsony száma. Véleményem szerint ez azzal magyarázható, hogy ezekben az 

országokban a környezeti szempontok figyelembevétele természetes, így nem kell 

tanúsítvánnyal igazolni. Érdekes még a magas olasz (19078), spanyol (18212) illetve 

román (8476) tanúsítványok száma. Itt megvizsgáltam az iparágankénti megoszlást. Az 

adatok szerint Romániában a bevezetések majdnem a fele az építőipari cégeknél (3047) 

és a hozzájuk kapcsolódó tervezőcégeknél (858) történt. Olaszországban az építőipari 

                                                 
3 http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm letöltve 2013.11.29. 

4 http://www.iso.org/iso/iso-survey letöltve 2013.11.29. 
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cégek, a közúti szállítást végző cégek, áramszolgáltatók és fémmegmunkáló cégek 

száma egyenként 1000 felett van. A többi iparágban is magasabb a tanúsítványok száma 

a többi vizsgált országnál. Spanyolország esetén ugyancsak az építőiparhoz tartozik sok 

cég. 

 

3. ábra: Az ISO14001 bevezetések száma 2010-2012 között5 

EMAS esetén fizikailag is bizonyítani kell a folyamatos javulást. Itt már az 

elkötelezettségen túl a számolt KPI (Key Performance Indicator) segítségével igazolni 

kell a területen elért eredmények hitelességét. Az EMAS-t választó vállalatok száma 

Európában 4500 körül van. A magyarországi vállalatok száma alig haladja meg a 20-at. 

Itt is kiugróan magas az olasz és spanyol bevezetések száma. Érdekes még, hogy 

Ukrajna nem EU-s ország, mégis 52 EMAS bevezetéssel a 6. helyen áll a 

tanúsítványokat szerzett országok között. Ennek oka valószínűleg az üzleti partnereknek 

megfelelés és a jövőbeli partnerkapcsolatok reménye. 

 

4. ábra: EMAS tanúsítványok száma a különböző európai országokban6 

                                                 
5 http://www.iso.org/iso/iso-survey letöltve 2013.11.29. 
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Nem célom a környezetmenedzsment rendszer kiépítését részletesen leírni. A 

kutatásaim során módszerek megismerésére, a dolgozatomban a módszer alkalmazását 

segítő informatikai eszközök megtalálására törekedtem.  

A környezetmenedzsment rendszerek kiépítése és működtetése a bevezető szervezettől 

megkívánja a folyamatokban való gondolkodást, a menedzsment rendszer folyamatos 

felülvizsgálatát és a mért adatok elemzésével a folyamatos javítását.  

A feladatok elvégzéséhez szükség van az üzleti folyamatok pontos ismeretére, az elérni 

kívánt célok megfogalmazására és az elemzéshez a folyamatok mentén adatok 

gyűjtésére. A gyűjtött adatok vizsgálatával mérhető az intézkedések hatékonysága, a 

további beavatkozások igénye. A feladatok elvégzéséhez megbízható adatokra van 

szükség. Ehhez olyan informatikai támogatást kell kiépíteni, amely a vállalat más 

területeivel együttműködik, az adatokat a keletkezésük helyén a működési folyamatok 

mentén gyűjti [Kormany, Bakó, 2010]. 

2.2 Környezeti teljesítmény mérése 

A dolgozat további részében a vállalatok környezeti teljesítményének mérésével 

foglalkozó módszereket tekintem át. 

Környezeti teljesítmény meghatározására többféle definíció létezik: 

1. „Egy szervezet irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők 

tekintetében” [ISO 14001:2004] 

2. „A környezetterhelés alatt a felhasznált nyersanyagok, erőforrások, a hulladékok 

és más szennyezőanyagok kibocsátásának mennyiségét, valamint az előállított 

termékek és szolgáltatások környezeti hatását értjük. Környezeti teljesítmény 

alatt pedig, hogy mindez milyen hatással van a környezet állapotára.” 

[Harangozó 2007]. Ez a definíció már rámutat arra, hogy a KPI-k kialakításánál 

figyelembe kell venni a környezet állapotát is. 

3. „Olyan folyamat, amelynek célja a szervezet környezeti teljesítményével 

kapcsolatos irányítási döntések megkönnyítése mérőszámok kiválasztásával, 

adatok gyűjtésével és elemzésével, az információnak a környezeti teljesítmény 

kritériumaival való összehasonlító értékelésével, jelentéssel és közléssel, 

valamint e folyamat időszakonkénti átvizsgálásával és fejlesztésével.” [MSZ EN 

                                                                                                                                               
6 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm letöltve 2013.11.28. 
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ISO 14031:2002]. A definícióban a környezeti teljesítmény értékelését egy 

életcikluson át tartó folyamatfejlesztésként határozza meg. 

4. „A környezeti teljesítmény a vállalat tevékenysége során a környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt hatások és az ezek csökkentésére tett intézkedések 

összessége.” [Tóth, 2001]. Ebben a meghatározásban szerepet kap a szervezeti 

egységek felelőssége is. 

A továbbiakban áttekintem a vállalatok környezeti teljesítményének értékelésére végzett 

kutatásokat [Tóth, 2002, Torma, 2007, 2011, Harangozó, 2007, 2008]. Az 5. ábra a 

környezeti teljesítményértékelés egy lehetséges csoportosítását mutatja be. 

 

5. ábra: Környezeti teljesítményértékelés csoportosítása7 

2.2.1 A környezeti teljesítmény mérésének megalapozó módszerei 

A megalapozó módszerek a környezeti tényezők és környezeti hatások azonosítását 

végzik és a vállalat környezeti állapotának rögzítésére szolgálnak. 

                                                 
7 [forrás:Tóth., 2002] 
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2.2.1.1 Grafikus megjelenítés, öko–térkép  

Egy-egy rétegen ábrázolásra kerül a település elhelyezkedése, telephely térképe, 

környezeti elemekre hatást gyakorló pontforrások azonosítása környezeti elemenként, 

valamint a környezeti elemeket igénybe vevő helyek térképe. A környezeti tényezők 

hatása a rámutató rétegek egymásra helyezésével mutatható be [Tóth, 2001] 

2.2.1.2 Mátrix módszerek 

A mátrix módszert Leopold dolgozta ki [Leopold et. al, 1971] a mátrix tartalmazza a 

vállalati tevékenységek és ezek környezeti hatásának kapcsolatát, így a környezeti 

hatáspárok értékelésére használható. 

Kockázati mátrix a Leopold mátrixban megadott hatáspárokat súlyozza 

R(x)=P(x)M(X) ahol R(x) az x esemény kockázata, P(x) az x esemény 

bekövetkezésének valószínűsége és M(x) a x eseményből származó kár nagysága [Tóth, 

2002]. 

2.2.1.3 ABC elemzés 

Az ABC elemzés célja, hogy a lényegest megkülönböztetése a lényegtelentől, a jelentős 

(A), a közepesen jelentős (B) és a nem jelentős (C) környezeti tényezők elemzésén 

alapul, ahol a környezeti tényezők: 

 5%-a felelős a környezeti hatás 75%-ért, (A), 

 20%-a a környezeti hatás további 20%-ért (B), 

 75%-a felelős a maradék 5%-ért ( C). 

Az előzetesen felmért környezeti tényező - hatás lista minden egyes elemét be kell 

kategorizálni. Az ABC kategóriák egy lehetséges, a környezeti tényezőkre történő 

átfordítása [Kósi, Valkó, 2006] szerint a következő: 

A. jelentős befolyásoló, vagy nagyon fontos, nagyon problémás, 

B. közepesen jelentős, fontos, problémás, 

C. nem jelentős befolyásoló, nem fontos, nem problémás. 

A Pareto elv alapján a környezeti tényezők kis része felel a környezeti hatások nagy 

részéért. Ezért az elemzések során az „A” csoportba tartozó környezeti tényezőket 

érdemes vizsgálni, elemezni. 

Az ABC - elemzés kombinálható a Leopold - mátrixszal [Torma, 2011]. 
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2.2.1.4 Hatásértékelési eljárás  

A hatásértékelési eljárás során az ISO 14001, vagy EMAS kialakításakor a kezdeti 

állapotot rögzíteni kell az alábbi szempontrendszer alapján: 

1. ellenőrzött és nem ellenőrzött kibocsátások a levegőbe; 

2. ellenőrzött és nem ellenőrzött kibocsátások élővízbe vagy csatornába; 

3. a hulladék kezelése, tárolása, ártalmatlanítása, különös tekintettel a veszélyes 

hulladékra; 

4. a vegyszerek, különösen a kockázatokat rejtő kemikáliák tárolása és kezelése; 

5. alapanyagok tárolása és kezelése; 

6. talajszennyezés; 

7. hőenergia, zaj, bűz, por vagy rezgés kibocsátása, káros vizuális hatás; 

8. használati szokások: talaj, víz, üzemanyag, energia és más természeti 

erőforrások; 

9. halogénezett szénhidrogének és vegyületek felhasználása; 

10. szállítási gyakorlat; 

11. kapcsolat a szállítókkal, üzleti partnerekkel; 

12. a környezet alrészeire vagy az ökoszisztémákra gyakorolt hatások; 

13. a létező KIR jelei a normál működés során [Bailey et al., 1999, idézi Bulla 

2004]. 

A megalapozó módszerekkel a vállalat környezeti állapotának rögzítése során 

meghatározásra kerül: 

 Melyik folyamatban, hol történik anyag és energia felhasználás.  

 A folyamat során hol keletkezik hulladék.  

 Melyik folyamat melyik környezeti elemre van hatással.  

A rendszer határainak kijelölése után tudjuk meghatározni azokat a folyamatokat, 

melyek adatait működés során gyűjteni kell. Ezzel a környezetmenedzsment rendszer 

kiindulási állapotát rögzítjük. A további feladatokat, a terhelés lehetséges 

csökkentésére, ezek ismeretében kell meghatározni.  

Az előbbi feladatok informatikai támogatását adja egy folyamatmodellező eszköz, 

mellyel a vállalat működési folyamatait tudjuk modellezni. Az alkalmazás segítségével 

az egyes tevékenységekhez, amelyek hatással vannak a környezetre, hozzárendeljük a 

környezeti tényező, hatás párokat és definiáljuk a gyűjtendő adatokat. Megadjuk, hogy 

az adatokat milyen formában, milyen gyakorisággal kell gyűjteni és melyik információs 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 24 

rendszerbe történik az adatgyűjtés. Ahol eddig nem történt adatgyűjtés, megtervezzük a 

bővítést (Kormány 2010). A módszert az 5. fejezetben mutatom be részletesen. 

2.2.2 Indikátor módszerek 

A környezetmenedzsment rendszerek kiépítése után időről időre bizonyítani kell az 

irányelvekben meghatározott környezettudatos működést. Ezt a mérési eredményekkel 

kell alátámasztani, az EMAS esetében kötelező jelleggel. Indikátor módszer a 

környezeti teljesítmény mérésére KPI-ket (Key Performance Indicator) alkalmaz. A 

KPI-k tervezésére kialakítására egy szabványosított módszer az ISO 14031:2002-es 

szabvány tesz ajánlást. 

Az indikátorok különleges tulajdonságokkal, dimenziókkal rendelkező változók, 

amelyek a vizsgált jelenség alakulására, fejlődésére vonatkoznak egy meghatározott 

célrendszer szempontjából [Havasi É, 2007]. 

Az alapozó módszerek a működési folyamatok átvizsgálását, a környezeti tényező – 

hatás párok azonosítását segítik. Az indikátor módszerek a folyamatok mentén a 

környezeti tényezőkre gyakorolt hatást vizsgálják. A vizsgálathoz a tervezés során 

megadott folyamatok mentén a működés során adatokat kell gyűjteni. A gyűjtött 

adatokból el kell készíteni a tervezett indikátorokat, majd az indikátorok folyamatos 

nyomon követésével vizsgálható a környezeti teljesítmény alakulása. 

Az informatikai oldalról az indikátorok úgynevezett infóobjektumok, melynek értéke 

egy dimenzió halmaztól függ. A dimenzió olyan értékhalmaz, amely szerint 

vizsgálatokat végezhetünk. Az elmélet 1972-ben a Massachusetts-i Technológiai 

Intézetben került kifejlesztésre, az 1990-es években az adattárházak és OLAP (On-Line 

Analitical Processing) alkalmazások elterjedésével vált ismertté. A módszert részletesen 

az 4.3.1 fejezetben, az informatikai támogatásoknál mutatom be. 

2.2.3 Anyag-, energiaforgalmi módszerek  

„Az anyagáram elemzés célja a környezeti – társadalmi – gazdasági rendszer fizikai 

szerkezetének összetételéről, annak változásairól szóló információk előállítása” 

(Pomázi, Szabó, 2006a). Környezeti szempontból az input és output oldali mennyiségek 

mellett, ezek környezeti hatását is vizsgálni kell. „A környezeti teljesítményértékelés 

legtöbb és legpontosabb információt adó módja, ha mind az input-, mind az output 

oldali anyag-, energia- és információ-áramok feltárásra kerülnek, mind a normál, mind 

pedig a normáltól eltérő üzemmenet kapcsán és mindez olyan környezeti 
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teljesítményértékelő módszerrel történik, mely – az adatok teljes körűsége mellett – 

alkalmas az egyes környezetterhelések közötti minőségbeli különbségek 

számszerűsítésére.” [Torma, 2007]. Az anyagáram-elemzés az input- és output-áramok 

számbavételén túl azok rendszeren belüli áramlását is feltárja. Azonosítja a belépő 

anyagáramokat és végigköveti azok áramlását, azonosítja azokat a folyamatokat, 

amelyek érintettek, feltárja azokat a pontokat, ahol az adott anyagáram vonatkozásában 

emissziók vannak, és kitér a rendszeren belüli felhalmozódás kérdésére is. 

Az anyagáram - elemzés szintekre bontása Bringezu szerint:  

2.2.3.1 Termék szintű anyagáram 

Az anyagáram elemzés egyik lehetséges legalacsonyabb szintje a termék szintű 

anyagáram elemzés. Vizsgálatra kerül, hogy adott termék előállítása során milyen 

anyagáramok definiálhatók és azokat milyen fizikai mennyiségek jellemzik. A 

gyakorlatban a termék életciklusához kapcsolódó leltárkészítés módszerének felel meg. 

A 6. ábra az életciklus leltár adatgyűjtési folyamatát mutatja be. 

 

6. ábra: Az életciklus-leltár készítésének folyamata 
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2.2.3.2 Szervezeti szintű anyagáram  

Az anyagáram elemzés következő szintje, a vállalati szintű folyamatok anyagáramlási 

rendszerének elemzése. A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott módszere az 

anyagmérleg, az input- output áramok összevetése. Az input, a rendszerbe belépő 

anyagok és erőforrások mennyisége: elsődleges és másodlagos nyersanyagok, a 

felhasznált környezeti erőforrások. Az output, a folyamat során a rendszerből kilépő: 

termék, hulladék, emisszió és imisszió mértéke. Ezen a szinten a vizsgálat a belső 

folyamatokra nem terjed ki. 

További csoportosítási szintek: 

 Ágazat, iparágak szerinti csoportosítás. 

 Közösségi, régiós szintű csoportosítás: egy település, város együttes 

vizsgálata. 

 Nemzetgazdasági szintű csoportosítás. 

 Kontinens szintű csoportosítás 

Az anyagáram elemzést lehetséges a pénzáramok elemzésével is kombinálni.  

2001-ben az EUROSTAT az Európai Unió statisztikai hivatala definiálta az 

egységesített anyagáram elemzési módszert, amely a nemzetgazdasági szintet 

szabályozza. Az anyagáram elemzésnek ezen a szintjén végrehajtott elemzéseket szokás 

EW - MFA - nak is nevezni (EW - MFA = Economy - Wide Material Flow Accounts). 

Az általános EW - MFA modell definiálja az egy nemzetgazdaság működése kapcsán 

fellelhető összes lehetséges áramlás típust és azok elhelyezkedését a rendszerben. A 

mértékegység tonnában kerül meghatározásra. A KPI-k egy része adaptálható a vállalati 

környezetbe. 

Kutatásaim nemzetgazdasági szintre nem terjedtek ki, ezért a továbbiakban szervezeten 

belüli anyagáramokkal kapcsolatos feladatokat tekintem át. 

2.2.3.3 Életciklus értékelés  

Az anyagáram elemzések során az input és output mennyiségek kerülnek 

meghatározásra. Az anyagáram elemzés a környezeti hatások vizsgálatára nem terjed ki. 

Ezzel szemben az életciklus értékelés a környezeti tényezők és lehetséges hatások 

vizsgálatával is foglalkozik az alábbiak szerint: 

 a termékkel kapcsolatos folyamatok bemeneteiről és kimeneteiről leltárt készít;  
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 a bemenetekkel és kimenetekkel kapcsolatos lehetséges környezeti hatásokat 

kiértékeli; 

 a leltári elemzés és a hatásértékelés eredményeit értelmezi a tanulmány céljainak 

figyelembevételével. (ISO 14040 szabvány szerint) 

Az életciklus értékelés kiterjeszthető a gazdasági komponensre is úgy, hogy a 

költségbecslést az egész életciklusra elvégezzük (LCC- Life Cycle Costing a termék 

egész életciklusának költsége). 

Az életciklus értékelést az ISO 14040-s szabványcsoportban leírtak szabályozzák. 

Ennek informatikai támogatására több megoldás is található. A támogatást részletesen 

az 3.3.2. fejezetben mutatom be.  

2.2.3.4 Környezeti költségszámítás 

A környezetvédelmi költségek azon költségek, amelyek közé tartozik minden nem a 

termékbe kerülő anyag továbbá az anyag feldolgozásának költségei. 

2.2.3.4.1 Környezeti számvitel 

A környezeti számvitel (Environmental Accounting) azzal foglalkozik, hogy kimutassa 

egy szervezetnek milyen hatása van a természeti környezetre, illetve a környezetnek a 

vállalatra.  

A környezeti számvitel alkalmazásával azonosításra kerülnek azok a környezetvédelmi 

költségek, amelyek addig az általános költségek között "rejtve" maradtak. [Csutora, 

Kerekes, 2004]. 

A hagyományos költségszámítás mellett egyre inkább terjed a tevékenység alapú 

költségszámítás (Activity Based Costing, ABC). Az ABC filozófiája szerint nem a 

termék okoz költséget, hanem a tevékenység, ami előállítja a terméket. A 

tevékenységalapú költségszámításnál a tevékenység teljes költségének meghatározása a 

cél. Ehhez először a vállalati tevékenységeket azonosítják be, majd a tevékenységekhez 

hozzárendelik a tevékenységhez kapcsolódó költséget. Ezután az általános költségeket 

rendelik tevékenységköltség-gyűjtőhöz. A következő lépésben a tevékenység költségeit 

osztják fel a tevékenységet igénybevevő termékek, más néven költségokozók között. 

[Cooper–Kaplan 1991, Hanyecz 2006, Bosnyák et al. 2010 idézi: Ván 2012]. 

Az ABC szerinti költségszámítás lépései: 

 a tevékenységeket elemi fázisokra kell bontani,  
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 az elemi tevékenységekhez hozzá kell rendelni a felhasznált erőforrások értékét, 

 meg kell határozni a költségokozókat (termékek, szolgáltatások), 

 az elemi tevékenységek költségét hozzá kell rendelni a költséghordozókhoz.  

A környezeti számvitel esetén a környezeti tevékenységek a költséghordozók [Perego 

2005 idézi: Ván 2012].  

Ez a módszer a gazdasági és környezeti költségek elszámolására folyamatalapú 

megközelítést kíván. A környezeti állapotfelmérés során modellezett folyamatokban a 

tevékenységeket azonosítottuk a környezeti tényező, hatás párok megadásakor. Az 

adatgyűjtés bővítésével a tevékenységekhez megadásra kerülhetnek a költségek, 

amelyek azon a helyen a környezet megőrzésének érdekében felmerültek. Így a hatások 

mellett a ráfordított költségek is rögzítésre kerülnek, biztosítva az adatot a további 

elemzésekhez. A tevékenységhez kapcsolódó kibővített adatgyűjtést a 7. ábra mutatja 

be. 

 

7. ábra: A tevékenységhez kapcsolódó adatgyűjtés modellje 

2.2.3.4.2 Életciklus alapú költségbecslés 

A másik módszer az életciklus alapú költségbecslés (LCC- Life Cycle Costing), a 

termék életciklusán felmerülő gazdasági és környezeti költség becslésével foglalkozik. 

A költségek gyűjtésére a termék szintű anyagáram elemzésnél már bemutatott életciklus 

értékeléshez kapcsolódik. Az életciklus leltár elemzésekor a lehetséges hatások mellett a 

költségek gyűjtése és elemzése is megtörténik [Torma, 2007]. 

A környezeti költségszámítás alapelveit és kidolgozásának módszertanát az ISO 14000-

es szabványcsalád részekén ISO 14051:2011-es szabvány írja le.  
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2.2.3.5 Környezeti lábnyom számítása 

A legújabb kutatási módszer a vállalatok környezeti teljesítményének mérésére, 

értékelésére a környezeti lábnyom (EF - Environmental Footprint) számítása. Célja a 

működéshez szükséges erőforrások környezeti hatásának mérése. Meghatározását 

végezhetjük termékre (PEF - Product Environmental Footprint) és az egész szervezeti 

egységre (OEF - Organizational Environmental Footprint). A környezeti lábnyom 

számítása az életciklus elemzésen alapul. A hatás vizsgálata az életciklus elemzés során 

az ÜHG (üvegházhatást okozó gázok) vizsgálatára terjed ki. Az ISO 14064 szabvány ad 

szabályozást és ajánlott számítási módot a használatához. 

Ebben a fejezetben áttekintettem a kutatásokat, amelyek egy szervezet környezeti 

terhelésének mérésére vonatkoznak. A mutatószámok kialakításához pontos és 

naprakész adatokra van szükség, melyeket a vállalat működési folyamatai mentén kell 

gyűjteni.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 30 

3 Környezetvédelmi feladatok informatikai támogatása 

A továbbiakban azt vizsgálom, milyen informatikai megoldások állnak vállalatok 

rendelkezésére a környezetvédelmi feladataik támogatásához. Ehhez először áttekintem 

a vállalati folyamatokat támogató információs rendszereket. 

3.1 Vállalati információs rendszerek fejlődése 

1960-as évek elejétől vannak informatikai rendszerek, amelyek támogatják a vállalati 

működést. Kezdetben a raktározás és gyártás folyamatait a raktármenedzsment MRP 

(Material Requirement Planning) rendszerek segítették, melyek további területek 

bevonásával egyre összetettebb rendszerekké alakultak.  

Az 1970-es években az IT technológia fejlődése hozott újabb változásokat: 

 az adattárolás terén relációs adatbázis modell kifejlesztése [Codd, 1969-ben]; 

 a szoftverfejlesztésben a magas szintű programozási nyelvek elterjedése (Algol, 

Cobol). 

 Az MRP logika megváltozása - a zárt láncú MRP (Closed Loop MRP), a 

kapacitástervezés CRP (Capacity Requirements Planning) és a hozzájuk kapcsolódó 

pénzügyi folyamatok egy rendszerbe való integrálása - a ’80-as évekre életre hívta az 

MRP II-t (Manufacturing Resources Planning). 

További eszközök bevonása – CIM (Computer Integrated Manufacturing), ennek több 

része van az úgynevezett CAx rendszerek, mint CAD (Computer Aided Design), CAM 

(Computer Aided Manufacturing) és a HR (Human Resources Management), QM 

(Quality Management) stb. - iránt megjelenő igények vezettek a teljes integrált 

megoldás, az ERP (Enterprise Resource Planning) kifejlesztéséhez a 1990-es évekre 

[Ternai, 2009]. 

2000-re a piacvezető standard rendszerek a teljes ellátási lánc mentén integrálták a 

feladatokat, átlépve a vállalati határokat a szállítói (SRM - Supplier Relationship 

Management) – és vevői (CRM - Customer Relationship Management) oldal 

integrálásával. A rendszerek kialakításánál az üzleti funkciók kerülnek a középpontba a 

szervezeti egységek helyett. A folyamatszemlélettel együtt a folyamatok automatizált 

kezelése, a workflow management és a többi intelligens irodai alkalmazás, mint a 

dokumentumkezelés, a csoportmunka és kommunikáció támogatás is bekerül az ERP 

rendszerek alkalmazásai közé [Ternai, 2009]. 
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8. ábra: ERP rendszerek fejlődése8 

A tranzakciós (OLTP - Online Transaction Processing) rendszerekben a működés során 

nagy mennyiségű adat halmozódik fel, melyek alapul szolgálnak a vezetői döntésekhez. 

Ezért az ERP rendszerek tovább bővülnek az üzleti intelligencia eszközeivel (OLAP - 

Online Analytical Processing, adattárház, szakértő rendszerek, döntéstámogató 

rendszerek, adatbányászati eszközök), melyek az adatokban rejlő összefüggéseket tárják 

fel.  

Az ERP rendszerek megjelenésével a vállalati folyamatok szigetrendszerű támogatását 

felváltotta a közös adatbázison alapuló integrált megoldás. 

Az integráció három szinten valósul meg: 

 A funkcionális területek integrációja, mint logisztika, pénzügy, humánerőforrás 

menedzsment, termeléstervezés, stb; 

 Vállalati hierarchia területek integrációja, a tranzakciós és információs szintek 

igényeinek együttes kiszolgálására; 

 Alkalmazások integrációja (EAI - Enterprise Application Integration) a 

vállalaton belüli és vállalaton kívüli alkalmazások interfészekkel történő 

összekapcsolására, az alkalmazások közös adatbázis használatának biztosítására. 

                                                 
8 :  forrás: Turban, McLean, Wetherbe, 2002, (idézi Ternai, 2009)  
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3.2 Környezetvédelem informatikai támogatása 

Az IT technológia fejlődésével egyre több terület informatikai támogatására készültek 

alkalmazások, melyek között az 1980-as években a környezetvédelem is megjelent. A 

rendszerek az információkezelés, adatelemzés, döntéstámogatás, monitorozás területén 

nyújtottak segítséget. A környezetvédelmi feladatok támogatását végző informatikai 

megoldásokat átfogó néven környezeti információs rendszereknek nevezik (EIS - 

Environmental Information Systems) [Günther 1998, Rautenstrauch és Patig, 2001, 

Hilty et al. 2005]. 

 

9. ábra: Környezetvédelmet támogató informatikai megoldások csoportosítása9 

A 9. ábra a környezeti információs rendszerek egy lehetséges csoportosítását mutatja be 

a német Technical Committee GI szerint [W.Pillmann et. al, 2006]. Az egyes 

csoportokba tartozó feladatok az alábbiak: 

Környezeti információs rendszerek   

A környezeti információs rendszerek (EIS - Environmental Information Systems) 

csoportjába tartoznak: 

 a környezeti adatok közzétételét támogató nemzetközi és országos adatbázisok a 

hulladéktermelésről, a talaj, levegő, felszíni és felszín alatti vizek állapotáról; 

 az adatgyűjtést, az adatok tárolását, lekérdezését és elemzését végző rendszerek 

a hozzájuk kapcsolódó térinformatikai alkalmazásokkal. 

Környezet kezelési információs rendszerek 

                                                 
9 forrás: [W.Pillmann et. al, 2006] 
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A környezet kezelési információs rendszerek (EMIS - Environmental Management 

Information Systems) csoportjába tartoznak: 

 a kötelező adatszolgáltatás elvégzését segítő alkalmazások,  

 az egyes iparági területek, mint a hulladékgazdálkodás informatikai 

megoldásai,  

 valamint a vezetői döntéstámogatást segítő rendszerek. 

A környezet gazdaságtan feladatait támogató információs alkalmazások területe - 

melybe a vállalati működés környezeti tényezőkre gyakorolt hatása, valamint a 

környezeti számvitel tartozik - egyelőre kiaknázatlan terület az informatika számára. 

Vannak megoldások, de ezek alapvetően egyedi fejlesztések [Heubach, Lang-Koetz, 

2005, Schmidt el. al. 2013]. 

Szimulációs – és térinformatikai rendszerek  

A szimulációs és térinformatikai rendszerek több tudományterületen (matematika, 

földrajzi tudományok, informatika) végzett kutatások együttes felhasználásával a 

természetben lejátszódó biológiai, kémiai és fizikai folyamatok megfigyelésére és 

elemzésére szolgálnak [Avouris és Page 1995, Page és Hilty 1995, Hilty et al. 2006]. A 

kutatások és az ehhez kapcsolódó tudományos cikkek a környezet informatika területén 

nagy számban ehhez a témakörhöz tartoznak.  

A kutatási területem a második csoportba tartozó megoldások vizsgálata és lehetséges 

továbbfejlesztésük. Először a meglévő hazai és külföldi megoldásokat tekintem át. 

3.2.1 Környezeti információs rendszerek 

3.2.1.1 Környezeti adatok nyilvánossá tétele az Európai Unióban 

Az 1992-es Rió de Janeirói csúcstalálkozón elfogadott Nyilatkozat 10. Alapelve szerint: 

„Nemzeti szinten a társadalom minden tagja számára biztosítani kell a megfelelő 

hozzáférést ahhoz a környezeti információhoz, amellyel a közhivatalok és a hatóságok 

rendelkeznek.” Ehhez kapcsolódóan az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 1996-ban 

dolgozta ki az egyezményt a környezeti információk hozzáféréséről, melyet 

Magyarország 1998. december 18-án írt alá, 2001. július 3-án ratifikált és a 2001. évi 

LXXXI. törvényben10 („Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való 

                                                 
10 http://okir.kvvm.hu/prtr/doc/2001_evi_lxxxi_tv_aarhusi_egyezmeny.pdf (letöltve 2013.10.18.) 
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hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 

igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról”) hirdetett ki. 

Az Európai Unió ehhez kapcsolódóan, valamint az integrált szennyezés megelőzésről és 

csökkentésről (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) szóló (96/61/EK) 

irányelvében meghatározottak figyelembevételével létrehozta az Európai 

Szennyezőanyag Kibocsátási Nyilvántartást. (EPER - European Pollutant Emission 

Register 2000/479/EK11) Az EPER adatbázisa az IPPC kidolgozásakor meghatározottak 

szerint, az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységekből 

származó levegőbe és vízbe kibocsátott szennyezőanyagok adatait tartalmazta és 

hároméves jelentéstételi kötelezettséget írt elő.  

Magyarország már a 2004-es csatlakozása előtt is részt vett a nyilvántartásban. 2006-

ban az EPER-t felváltotta az E-PRTR az Európai Szennyezőanyag Kibocsátási - és 

Szállítási Nyilvántartás (European Pollutant Release and Transfer Register). A 

továbbfejlesztett rendszerben az adatgyűjtés az előzőnél több szennyezőanyagra, a 

földtani közegbe történő kibocsátásra terjed ki. A diffúz forrásokból eredő kibocsátás és 

a telephelyről történő hulladék elszállítás is része lett az adatgyűjtésnek. A tagállamok 

számára az új rendszer éves adatszolgáltatást ír elő. Az E-PRTR adatbázisban az 

Európai Unió 27 tagországán kívül Írország, Svájc, Szerbia, Liechtenstein és Norvégia a 

tagállamokkal megegyező módon közzéteszi az IPPC hatálya alá eső vállalatok 

szennyezőanyag kibocsátásáról és hulladéktermeléséről gyűjtött adatait. Az adatbázis 

készítője, fenntartója az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. 

Az E-PRTR12 portálon lekérdezést hat szempont szerint indíthatunk: 

1. létesítmény, 

2. ipari szektor, 

3. régió, 

4. szennyezőanyag,  

5. hulladék, 

6. térképi megjelenítés13, 

                                                 
11 http://okir.kvvm.hu/prtr/doc/2000_479_ek_eper_hatarozat.pdf (letöltve 2013.10.18.) 

12 http://prtr.ec.europa.eu/ (letöltve 2013.10.18.) 

13 http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx (letöltve 2013.10.18.) 
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10. ábra: E-PRTR portál14 

A kiválasztott nézetben megadott szűrési feltételeknek megfelelő adatokat listás, 

grafikus és térképi megjelenítésben láthatjuk. Lehetőség van elemi szintű (létesítmény, 

szennyezőanyag, környezeti elem) adatmegjelenítésre és idősor elemzésre is.  

 

 

 

 

 

 

11. ábra: E-PRTR Magyarország 2011-es hulladékgazdálkodási adatai14 

Az adatbázis létrehozásával, az adatszolgáltatás kötelezővé tételével és az adatok 

elérhetőségével az egyes országok főbb környezetterhelési adatai nyilvánosak. A 

                                                 
14 http://prtr.ec.europa.eu/ (letöltve 2013.10.18.) 
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nemzetközi egyezményeknek megfelelő környezetvédelmi, klímavédelmi intézkedések 

nyomon követhetők, elemezhetők és tervezhetők. 

3.2.1.2 Környezeti adatok nyilvánossá tétele Magyarországon 

EPER (European Pollutant Emission Register) 

2004 júliusában az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Európai Uniós 

elvárásnak megfelelve létrehozta az EPER környezetvédelmi adatszolgáltatását 

bemutató honlapot. A portál tájékoztatást adott a magyar és nemzetközi jogszabályi 

háttérről, adatszolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódó előírásokról és az adatgyűjtés 

módjáról. Eredetileg Magyarország 2001 és 2004 évi főbb környezetterhelési adatait 

egy keretprogram segítségével különböző szempontok szerint lehetett lekérdezni. 

Dolgozatom írásakor az adatbázis a világhálón már nem érhető el. A 2001 és 2004 évi 

adatokról egy-egy jelentés található, amely a honlapon olvasható, illetve PDF 

formátumban letölthető. Az összeállítás négy fejezetből áll: 

1. Az EPER telephelyek listája, az EPER telephelyek számának megoszlása 

településenként, felügyelőségenként, megyénként és régiónként;  

2. Az ország szennyezőanyag-kibocsátása;  

3. A gazdasági tevékenységek jellemzése;  

4. Az EPER telephelyek egységes környezethasználati engedély köteles 

tevékenységei.15  

A további jelentések adatai 2007-től az előző részben bemutatott Európai Uniós 

portálon találhatók. 

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs rendszer16 

Az Országos Környezetvédelmi Információs rendszer – OKIR kettős feladatot lát el. 

Egyfelől az EU által igényelt környezeti adatszolgáltatás folyamatos működtetését végzi 

felváltva az EPER-PRTR magyarországi nyilvános adatbázisát. Másfelől támogatja a 

jogszabályi előírások alapján kötelezően elvégzendő adatgyűjtéseket és az ehhez 

kapcsolódó számítások, statisztikai vizsgálatok elvégzését.  

                                                 
15 http://eper-prtr.kvvm.hu/index.htm (letöltve: 2013.10.18.) 

16 Jelenleg fejlesztés alatt van az új OKIR rendszer, az új rendszer fő célkitűzése: a környezetvédelmi 

adatszolgáltatások fejlesztése, egységesítése és összehangolása a nemzetközi adatszolgáltatási 

kötelezettségekkel. 
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Az OKIR a különböző környezetvédelmi szakterületek moduljaiból épül fel. Az adatok 

egy része a jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásokból származik, másik 

része területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből. 

A rendszer központi magját a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) 

alkotja. A KAR Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (KÜJ számmal) és Környezetvédelmi 

Terület Jellel (KTJ számmal) azonosítva tartalmazza a környezetvédelmi igazgatással 

kapcsolatba kerülő ügyfelek és objektumok törzsadatait. Az ügyfelek és objektumok 

környezethasználatai adatait az alábbi rendszerek gyűjtik, tárolják és teszik 

lekérdezhetővé. 

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer - HIR 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében a HIR –be 2004. január 1-től éves, illetve 

negyedéves rendszerességgel kerülnek a rendszerbe a bevallások adatai (Jelenleg a 

440/2012. (XII.29) Korm. rendelet szabályozza). Rögzítésre kerülnek még: a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatás adatai, az önkormányzati hulladékpolitikai adatok és a 

statisztikai számításokkal számított összesített hulladékképződési adatok.  

Levegőtisztaság védelmi Információs Rendszer - LAIR  

A Levegőtisztaság Védelmi Információs Rendszer (LAIR) a légszennyezőanyag 

kibocsátó telephelyek alapadatait és éves kibocsátásait tartja nyilván.  

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet írja elő. A 

bevallásokat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírtak alapján kell teljesíteni. 

Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Információs Rendszere - FAVI 

A FAVI rendszer fenntartása és üzemeltetése a Vidékfejlesztési Minisztérium 

környezetvédelmi ágazatán belül történik, a felügyelőségek a rendszer felhasználói. 

A FAVI jelenleg három alrendszerből áll: 

 FAVI-ENG: FAVI – Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszer, 

 FAVI-KÁRINFO: FAVI – Kármentesítési információs alrendszer, 

 FAVI-MIR: FAVI – Monitoring információs alrendszer. 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek végzik a felszíni 

vizek minőségének megfigyelését és ennek alapján az adatszolgáltatást. Az országos 

törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű mérőpontokon kerül sor a minták 
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gyűjtésére és vizsgálatára a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. 

(XII.6.) KvVM rendelet alapján. 

Felszíni Vizek Információs Rendszer– VAL – VÉL 

A VAL – VÉL a vízszennyező anyagok alap- és éves bejelentésének adatait tároló 

informatikai rendszer. Az adatbázis a kibocsátók a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

szerinti éves adatszolgáltatásait tartalmazza, a kibocsátott anyagokra és azok 

mennyiségére. 

Környezetvédelmi Hatósági határozatok Nyilvántartási Rendszere - HNYR 

A Hatósági Nyilvántartó Rendszerbe (HNYR-be) az Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség és a területi hatósági feladatokat ellátó 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek által hozott 

határozatok és a határozatok főbb adatai kerülnek rögzítésre. 

A szakrendszerekbe rögzített adatok nyilvánosak, egy internetes felület segítségével 

minden érdeklődő számára böngészhetők, elemezhetők. A lekérdező rendszer az alábbi 

modulokból épül fel: 

 „Mi van a környezetemben?” - az OKIR összes moduljában rögzített adatok 

térinformatikai eszközökkel bővített lekérdező rendszere, 

 hulladékgazdálkodási adatok – HIR modulba rögzített adatok lekérdezése, 

 légszennyező anyag kibocsátások 2002-től – LAIR modulba rögzített adatok 

lekérdezése, 

 a felszíni vízminőség mérési eredményei 1990-től, 

 a jogerős, 90 napnál nem régebben lejárt környezetvédelmi hatósági határozatok 

adatai 1996-tól, 

 a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére feljogosító engedélyek 

adatai, beleértve a hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó 

engedélyeket17. 

A "Mi van a környezetemben" az előbbiekben ismertetett szakrendszerek együttes 

lekérdezését biztosítja térinformatikai eszközök segítségével. A 12. ábra a Főváros III. 

kerületében lévő pontforrásokat és egy kiválasztott pontforrás idősoros adatait mutatja 

be. 

                                                 
17 http://okir.kvvm.hu/ (OKIR honlap, letöltve 2013.10.18) 
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A lekérdezéseket kétféle módon indíthatjuk: ügyfelekre vagy településre. Az ügyfelekre 

kattintva, egy-egy társaság idősoros és összesített hulladék kibocsátása, levegő-

terhelése, illetve a társaságra vonatkozó határozatok listaszerű felsorolása jelenik meg.  

 

12. ábra: OKIR adatbázis Budapest III. kerületének légszennyezési adatai18 

A további lekérdezések a kiválasztott szakrendszerekbe rögzített adatok különböző 

szempontok szerinti elemzését segítik. Az egyes szempontok menürendszerből 

választhatók. A megjelenítendő adatokat további szűrőkkel szabályozhatjuk. A 

lekérdezések eredménye letölthető, nyomtatható. 

3.2.1.3 TeIR - Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

Az OKIR-hoz kapcsolódó TeIR-t (Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszer) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996/XXI. 

törvény alapján hozták létre. Tartalmát és működését a területfejlesztéssel és a 

területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés 

szabályairól szóló 31/2007 (II.28.) Kormányrendelet szabályozza. Feladata az 

információszolgáltatás a gazdaság, a társadalom és a környezet területi jellemzőiről, 

változásairól és összefüggéseiről. 19  

                                                 
18 http://okir.kvvm.hu/ (OKIR honlap, letöltve 2013.10.18) 

19 http://okirteir.vm.gov.hu/ (letöltve 2013.10.18.) 
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4 Környezetkezelési információs rendszerek 

A környezetkezelési információs rendszerek a vállalatok adatszolgáltatási feladatait, 

valamint a működésük során környezetterheléssel kapcsolatos adatok gyűjtését, 

tárolását és a további feldolgozáshoz az adatok biztosítását végzik. A rendszereknek 

meg kell felelni a hatályos környezetvédelmi törvényeknek és jogszabályoknak, segíteni 

kell a vállat környezeti teljesítményének javítását. 

Mielőtt a környezetkezelési információs rendszerek feladatait és a feladatokat támogató 

informatikai megoldásokat bemutatnám, fontos áttekinteni, hogy a vállalati feladatokat 

milyen informatikai eszközökkel lehet támogatni. 

4.1 Vállalati feladatok informatikai támogatásának formái 

A vállalatok számára, ha a működési folyamataikat, vagy azoknak egy részét IT 

eszközökkel kívánják támogatni, több megoldási forma áll rendelkezésükre, az irodai 

programcsomag táblázatkezelő programjától, a teljes vállalati működést lefedő integrált 

rendszerig. 

A rendszereket a vállalatok megvásárolhatják, a felhasználók számának megfelelő 

használati díj ellenében használhatják, illetve a szoftvert, mint szolgáltatást vehetik 

igénybe. A szoftver, mint szolgáltatás (SasS - Software as Service) használatához a 

vállalatnak egy internetkapcsolattal rendelkező gépre van csak szüksége. Az alkalmazás 

és a vállalati adatokat tartalmazó adatbázis egy távoli szerven a „felhőben” van, amely a 

nap 24 órájában bármikor, bárhonnan elérhető. Ez a megoldás a kisvállalkozások 

számára egy költség és energia hatékony megoldás. Nem kell a legkorszerűbb gépeket, 

operációs rendszert megvásárolni, szervert működtetni, IT szakembert alkalmazni, a 

szolgáltató mindezt biztosítja, használatért a tényleges adatforgalom alapján kell fizetni. 

Ezt a megoldást a szoftvergyártók is egyre szélesebb körben alkalmazzák, hiszen 

számukra is új piac nyílik meg a mikro- és kisvállalkozásokkal. 

Felhő technológiát a nagyvállalatok is használhatnak, hogy a rendszerüket 

táblagépekkel, okos telefonokkal el lehessen érni a világ bármely pontjáról. Ehhez saját 

felhőt (Private Cloud) hoznak létre.  

Az alábbiakban bemutatom, hogy az Excel táblától a folyamat alapú szolgáltatásig az 

egyes megoldásoknak milyen előnyei és hátrányai vannak.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 41 

4.1.1 Excel tábla  

Egy Microsoft Office (MsOffice) Excel tábla képes egyszerű adatbázis-kezelési 

funkciók ellátására, ha a tábla első sora mezőneveket tartalmaz, a többi sora pedig 

egyenként a mezőnevekhez tartozó összefüggő adatokat. Az Excel - szolgáltatásait 

(képletek, rendezés, szűrés, makrók) felhasználva - egy hozzáértő segítségével nagyon 

hasznos eszköz lehet mikro- és kisvállalkozások számára. A PivotTable és PowerPivot 

eszközök, melyek ugyancsak részei az Excelnek, a döntéstámogatásban is komoly 

segítséget nyújthatnak. A táblába többen is rögzíthetnek adatokat, ha biztosított a 

hálózati hozzáférés. A fájlok jelszóval védhetők, a jogosultságnak megfelelően 

használhatók. A munkalapok és a cellák módosítás ellen védhetők, ezzel csökkentve a 

hibázási lehetőséget. Az MsOffice felhőszolgáltatásként is elérhető. A szolgáltatási 

díjért a szoftver és meghatározott méretű tárterület is biztosított a létrehozott fájlok 

számára. Hátránya, hogy az adatbevitel nem ellenőrzött, több táblázat használata esetén 

bevallásokhoz, elemzésekhez az adatokat több forrásból kell összegyűjteni. Az adatokat 

nem a folyamatok mentén, a keletkezésük helyén gyűjtjük, így az adatok pontossága, 

teljessége nem biztosított. A táblázatot karban kell tartani, hogy az aktuális 

jogszabályoknak megfeleljen. A többlet funkciók használatához (lekérdezések 

készítése) az Excel bővebb ismerete szükséges. 

Másik lehetőség az ingyenes, nyílt forráskódú Open Office táblázatkezelő használata. A 

funkcionalitása közel megegyezik MsOffice Excel–lel.  

4.1.2 Célalkalmazás egy adott feladat informatikai támogatására 

A célalkalmazásokat, a vállalat valamilyen témaköréhez tartozó feladatok támogatására 

fejlesztik. Ilyen feladat lehet a törvényekben előírt adatszolgáltatások elvégzése. Az 

adatok ellenőrzött rögzítését, tárolását, különböző szempontok szerinti lekérdezését, az 

adatokhoz való hozzáférés szabályozását támogatják. A fejlesztők által biztosított a 

rendszer hozzáigazítása az aktuális jogszabályokhoz. A felhasználó a módosított 

szoftverhez újabb verzió megvásárlásával, használati jog vásárlása esetén az 

automatikus frissítés letöltésével juthat. Amennyiben a szoftvert a felhasználó 

szolgáltatásként veszi igénybe, a szolgáltató a legfrissebb verziójú szoftvert biztosítja a 

szolgáltatási díjért. 

A célalkalmazások hátránya, hogy szigetrendszerek, külső rendszerekkel az 

adatkommunikáció további fejlesztést igényel. Az adatok gyűjtése nem a folyamatok 

mentén történik, ezért az adatok pontossága és teljessége itt sem biztosított. 
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4.1.3 Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP – Enterprise Resource 

Planning) 

Az egységes adatbázisháttérrel felépített integrált vállalatirányítási rendszerek a vállalat 

különböző funkcionális területeinek informatikai támogatását adják. Az egyes vállalati 

területek feladatait támogató modulokból épülnek fel. A modulok kiválasztásával 

alakítható ki az adott vállalkozás feladataira szabott teljes körű informatikai megoldás. 

Egy új terület bekapcsolása, a feladatokat támogató új modul integrálásával valósítható 

meg. Ezek a rendszerek úgynevezett „dobozos rendszerek” egy modellvállalat 

folyamataira lettek fejlesztve. Az alapmodulok a logisztika (beszerzés, gyártás, 

értékesítés), pénzügy, humánerőforrás menedzsment feladatait támogatják. Az egyes 

iparágak számára fejlesztett rendszerek, az adott iparra jellemző feladatok, folyamatok 

informatikai megoldásait tartalmazzák. A kis-, közepes- és nagyvállalatok számára 

különböző rendszerek kerülnek kialakításra, hiszen az adatok mennyisége és a 

támogatandó folyamatok száma és bonyolultsága különböző.  

Az ERP rendszerek hátránya, hogy a modellvállalat folyamatai nem minden esetben 

egyeznek a rendszert bevezető vállalat folyamataival. Ilyenkor a „testre szabás”, a 

rendszernek a felhasználó működési folyamataihoz igazítása, további költségekkel jár.  

A környezetvédelmi feladatok közül a hulladékgazdálkodás integrált támogatása a 

fejlesztők kínálatában megjelenik. A további feladatok:  

 környezetterheléssel kapcsolatos adatszolgáltatás,  

 környezeti teljesítmény méréséhez adatok biztosítása a környezetmenedzsment 

rendszerek számára,  

 környezeti jelentések készítése, 

az általános rendszereknek nem részei. Beépítésük az integrált rendszerekbe további 

fejlesztést igényel. 

4.1.4 A vállalati folyamatokon alapuló szolgáltatásokból felépülő integrált 

rendszer 

A szolgáltatásokból felépített integrált rendszer kialakításakor a vállalati folyamatokat 

támogató rendszert nem az egyes üzleti területek feladatait támogató modulokból 

építjük fel, hanem kisebb egységekből, úgynevezett szolgáltatásokból. Ebben az esetben 

szolgáltatás alatt az üzleti folyamatban egy, tovább már nem részletezhető elemi 

tevékenységeket értünk, példaként említve: egy vevő adatainak beolvasását, egy e-mail 

küldését, vagy a keletkezett hulladék mennyiségének rögzítését. Informatikai oldalról a 
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szolgáltatás egy paraméterezhető függvény, ahol megadjuk, hogy a bemeneti adatokból 

milyen átalakítással, milyen kimenetet hozunk létre és hozzákapcsoljuk az adat 

eléréséhez szükséges információkat. A vállalati folyamatokat támogató rendszer 

kialakításakor az üzleti folyamatokat modellezzük. A tevékenységekhez ahol van, 

hozzárendeljük az IT támogatást, ahol nincsen, definiáljuk a hiányzó szolgáltatás 

feladatait. A rendszer bővítésekor a hiányzó szolgáltatásokat kell csak fejleszteni, a 

kialakított IT rendszer pedig pontosan leképezi az üzleti igényt. Ma már a jelentősebb 

szoftvergyártók az alkalmazásaikat ebben a formában is kínálják. 

Hátránya, hogy ma még SOA (Service Oriented Architecture) alapú integrált rendszert 

kevesen használnak. Leginkább nagyvállalatok, ahol több szigetszerű alkalmazást 

váltottak ki ezzel a megoldással. 

Ha egy vállalat folyamatalapú, szolgáltatásorientált architektúrára épülő informatikai 

megoldást alkalmaz, költséghatékonyan lehet bővíteni a meglévő informatikai 

rendszert, hogy a környezetvédelmi feladatokat is támogassák (Kormany, 2009). A 

módszert a kutatási részben részletesebben bemutatom. 

4.2 Környezeti feladatokat támogató szoftvermegoldások 

A továbbiakban a vállalatok környezettel kapcsolatos feladatait és a fejlesztők által a 

feladatokat támogató informatikai megoldásokat tekintem át.  

Az elemzés elvégzéséhez kérdőívet készítettem [Kormany E., CsiszérT.,2010], amely a 

mellékletben található. Öt informatikai cég megoldásait tekintettem át. A kiindulást a 

kérdőív adta, a mélyinterjúk alkalmával négy cég informatikai vezetője, egy esetben a 

környezetvédelmi üzletág magyarországi termékmenedzsere volt a segítségemre a 

szoftver megismerésében. A rendszerekkel való ismerkedésen túl lehetőségem volt 

meghallgatni a területet jól ismerő szakemberek véleményét a környezetinformatika mai 

helyzetéről és jövőbeli irányairól. 

Az öt cég közül három magyar vállalat és a saját fejlesztésű szoftvereit forgalmazza. 

Kettő külföldi cég magyar leányvállalata. Közülük az egyik saját maga fejleszti a 

szoftvereit és az anyavállalatán keresztül próbálja külföldön is értékesíteni. A másik egy 

multinacionális cégnek, - amely a világ minden országában piacvezető szoftverszállító - 

a magyarországi leányvállalata. Feladatuk a szoftverek magyarországi bevezetése, 

forgalmazása, a magyar jogszabályokhoz és a felhasználói igényekhez igazítása.  
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A cégek közül kettőnek a vezető üzletága az integrált irányítási rendszerek bevezetése, 

auditálása. A szoftverüzletág az irányítási rendszerek szoftveres támogatását adja a kész 

alkalmazások bevezetésével, testre szabásával és egyedi fejlesztésekkel.  

A harmadik cégnél az informatikai fejlesztés a fő tevékenység és ezt egészíti ki a 

környezetvédelmi szakértés, tanácsadás.  

A további két cég integrált vállalatirányítási rendszert fejleszt és forgalmaz, az egyik 

kifejezetten hulladékgazdálkodási feladatok támogatására, a másik bármely iparág 

területére kínál környezetvédelmi feladatokat támogató modulokat. 

A Hulladékweb, HirInfo és Amakir egy cég fejlesztése. Mindhárom alkalmazását a 

fejlesztő a számítási felhőben kínálja a felhasználóinak, ezzel költséget megtakarítva 

számukra. A regisztráció után a felhasználóknak egy távoli szerveren tárterületet és a 

legújabb szoftververziót biztosítja éves szolgáltatási díj ellenében. A Hulladékweb 

rendszer a mikró vállalkozásoktól bármilyen méretű vállalatokig a hulladéktermelők 

számára a keletkezett hulladék adatainak gyűjtését, nyilvántartását, bevallások 

elkészítését támogatja. Az adatgyűjtés ingyenes, a további szolgáltatások, riportok és 

bevallások készítése, már a havi díj ellenében vehető igénybe.  

A HirInfo az előbbi feladatokon túl a termelők számára a hulladék útjának nyomon 

követését is biztosítja. A begyűjtést, hasznosítást, ártalmatlanítást végző cégek számára 

a folyamataik nyomon követését, bevallásaik elkészítését támogatja.  

Az Amakir a fémkereskedelemmel foglalkozó cégek feladatait is támogatja 

anyagnyilvántartással, anyagkísérő okmány, vételi jegy és a hozzá kapcsolódó számlák 

készítésével. 

A három rendszer a mikró vállalkozásoktól a középvállalatokig a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat segíti a hulladék termelőktől a 

hulladékbegyűjtőkön át a hulladék feldolgozókig. A rendszerek hibája, hogy 

szigetrendszerként működnek. A vállalat más rendszereivel való összekapcsolás egyedi 

fejlesztést igényel.  

Az Envirodata is egy magyar fejlesztésű szoftver. Kezdetben a hulladékgazdálkodás 

menedzselésére fejlesztették, majd a környezetmenedzsment rendszerek 

működtetéséhez fejlesztették tovább, azóta a környezeti feladatokhoz kapcsolódóan 

további területek bevonásával folyamatosan bővítik. Jelenleg az alábbi feladatokat 

támogatja: 
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 környezetvédelmi adatszolgáltatás és adatnyilvántartás (hulladék, feszíni feletti 

és felszín alatti vizek, levegőtisztaság), 

 munkavédelmi nyilvántartás, 

 hulladékstratégiai tervezés. 

A legújabb fejlesztések további segítséget nyújtanak a környezeti feladatokhoz az alábbi 

modulokkal: 

 DATA modul: A modul a vállalat környezeti terhelésének kimutatását, 

elemzését végzi. A GRI (Global Reporting Initiative) szabvány ajánlott 

indikátorai alapján adatokat gyűjt a vállalat környezeti, gazdasági és társadalmi 

teljesítményéről. A gyűjtött adatokból elkészíti a vállalat fenntarthatósági 

jelentését. Továbbá adatokat gyűjt a felhasznált anyagokról, erőforrásokról, 

szennyezőanyag kibocsátásról, amelyet azután az üvegházhatású gázokra vetített 

mennyiségben ad meg és kiszámítja a vállalat karbon lábnyomát. 

 Kockázatértékelés modul: a vállalatot érinthető kockázatok (pl. munkavédelmi, 

környezetvédelmi, tűzvédelmi, vállalati) teljes körű értékelésére. 

 Ügykövet modul: Nyilvántartja a környezetvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályokat és a jogszabályokhoz kapcsolódó vállalati feladatokat, 

határidőket. A feladatok elvégzését egy dokumentumkezelő és workflow 

rendszerrel támogatja.  

 Vegyi anyagos modul: A veszélyes anyagok, biztonsági adatlapok 

nyilvántartását, ADR utasítás készítését, címkék nyomtatását végzi. 

Az Envirodata egy célalkalmazás, modulokból épül fel. A felhasználók a számukra 

szükséges modulok kiválasztásával építhetik fel a saját rendszerüket. A 

hulladékgazdálkodási modul a hulladéktermelők és hulladékkezelők feladatait egyaránt 

támogatja. Erőssége, hogy a nagyvállalati folyamatokhoz igazítható a működése és a 

környezetvédelmi adatok összekapcsolhatóak a vállalat más területeit támogató 

információs rendszerekkel. Hiányossága, hogy a vállalat üzletei folyamatai során 

keletkező adatok automatikus használatához interfész kialakítására van szükség, ami 

többletköltségekkel jár. 

A fenntarthatósági riport elkészítéséhez, a környezeti lábnyom számításához az adatokat 

a DATA modulba rögzíteni kell. 

Az Imsys egy környezetvédelmi tanácsadó céghez kapcsolódó szoftverfejlesztő csoport. 

Alapvetően vegyipari nagyvállalatok számára fejleszt teljes körű környezetinformatikai 
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feladatokat támogató alkalmazásokat. A területen szerzett tapasztalatokból más profilú 

vállalatok számára is kínál a víz, talaj, levegő, zaj, hulladékterhelésekkel járó feladatok 

elvégzéséhez megoldást. Az általuk fejlesztett szoftver az alábbi modulokból épül fel: 

 Hulladék modul, 

 Termékdíj modul, 

 Levegő modul, 

 FAVI modul, 

 FEVI modul 

Ez a rendszer is célalkalmazás, az adatkapcsolat a vállalat más alkalmazásaival további 

fejlesztést igényel. 

Az EnWizard egy Magyarországon fejlesztett és forgalmazott rendszer. A 

középvállalatok körébe tartozó hulladék begyűjtő, hasznosító cégek valamennyi 

feladatát támogató integrált rendszer. A hulladékgazdálkodás folyamataira épül, melyet 

kiegészít a gazdasági, pénzügyi és humánerőforrás hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 

feladataival.  Moduláris felépítésű, a vállalatok egyéni igényeik szerint a 

tevékenységükhöz kapcsolódó modulokból építhetik fel a rendszerüket. A felhasználók 

az alábbi modulok közül választhatnak: 

 Törzsadat kezelési modul 

 Ügyfélkapcsolati modul (CRM) 

 Ügyviteli modul 

 Hulladékgazdálkodási modul 

 Kommunális 

hulladékgazdálkodási modul 

 Városgazdálkodási modul 

 Technológiai modul 

 Enwizard®2 web modul (online 

megrendelő rendszer) 

 Logisztikai modul 

 Karbantartási modul 

 Készletgazdálkodási modul  

 Humán erőforrás modul 

 Levegőtisztaság-védelmi modul 

 Vízgazdálkodási modul 

 Pénzügyi modul 

 Főkönyvi modul 

 Elemzési modul 

 Vezetői modul 

A partnereik között vannak olyan, más iparágba tartozó vállalatok is, amelyek ezt a 

rendszert választották vállalatirányítási rendszerüknek, mivel így a 

hulladékgazdálkodásuk és más környezetvédelmi feladataik kontrollálhatók.  
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Az SAP a vállalati folyamatokat támogató ERP rendszeréhez beépülő modulokként 

kínálja a környezeti feladatok minden területét átfogó alkalmazását. A modulok és a 

velük végezhető feladatok az alábbiak: 

 EH&S modul (Environment, Health and Safety):  

o munkahelyi biztonsági mérések, 

o kockázat elemzés,  

o munkakörhöz kapcsolódó egészségügyi vizsgálatok nyilvántartása; 

 Környezetvédelmi megfelelés (Environmental Compliance):  

o pontforrások nyilvántartása,  

o zártláncú hulladékkezelés és jelentéskészítés, 

o a gyűjtött adatokból fenntarthatósági jelentés készítése és környezeti 

lábnyom számítása; 

 Veszélyes anyagok kezelése (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals):  

o teljes körű vegyi anyagnyilvántartás és kezelés,  

o szükséges kimutatások és jelentések összeállítása, 

o biztonsági adatlapok készítése, jelöléskezelés, 

o veszélyes anyagok szállításához: tervezés, osztályozás; 

 Waste & Recycling modul, amely a SAP iparág specifikus megoldása 

hulladékbegyűjtő és hasznosító cégek számára. 

Míg Magyarországon a nagyvállalatok többsége SAP rendszert használ a vállalati 

feladatok támogatására, a környezetvédelmi feladataikhoz kapcsolódóan a beépített 

modulokat egyik sem. Ennek az oka a SAP fejlesztések magas ára lehet. A pályázatok 

alkalmával más cégek jóval alacsonyabb árat kínálnak. Így jönnek létre a szigetszerű 

alkalmazások a hozzájuk kapcsolódó hátrányokkal: 

 a vállalati adatbázis nem konzisztens,  

 a vállalati IT támogatás nem a működési folyamatok mentén alakul ki, hanem 

feladatokhoz kapcsolódik, 

 a bevallások, jelentések elkészítéséhez az adatokat több forrásból kell 

összeszedni, ami sokkal több erőforrást igényel.  

A továbbiakban a vállalatok környezettel kapcsolatos feladatait mutatom be: 
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4.2.1 Adatszolgáltatási feladatok 

4.2.1.1 Adatszolgáltatás az OKIR rendszerbe 

Az előzőkben ismertetett OKIR rendszerbe a vállalakozásoknak tevékenységük és 

létszámuk függvényében meghatározott rendszerességgel kell adatot szolgáltatni az 

általuk okozott környezetterhelés mértékéről. Az adatszolgáltatást támogató 

alkalmazásoknak az alábbi területekhez szükséges adatgyűjtést, adattárolást és a tárolt 

adatokból a bevallások készítését kell segíteni: 

 az engedélyköteles tevékenységek és pontforrások, 

 levegőszennyezés, 

 vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás, 

 hulladékgazdálkodás. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatáson túl az egyes hulladékfajtára 

további jogszabályokban előírt kötelezettségek vannak.  

4.2.1.2 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos további adatszolgáltatások 

Veszélyes hulladékok 

A gazdálkodó szervezetnek, ha tevékenysége során veszélyes hulladék keletkezik, az 

alábbi kötelezettségeknek kell eleget tenni:20 

 a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységéről 

anyagmérleget kell készíteni, 

 a veszélyes hulladék képződését, gyűjtését, átadását és átvételét, szállítását és 

kezelését nyilván kell tartani, az egyes lépéseket bizonylattal igazolni kell, 

 tevékenységéről a környezetvédelmi hatóságnak adatot kell szolgáltatni. 

Az adatok a mindennapi munka során keletkeznek, ezért az adatokat napi 

rendszerességgel kell gyűjteni, tárolni és a bevallások elkészítéséhez előkészíteni. 

Fémkereskedelem 

A fémtörvény21 napi elektronikus jelentési kötelezettséget ír elő. Az adatszolgáltatást a 

Fémkereskedelmi Hatóság (Vám és Pénzügyőrség) részére kell benyújtani. Az 

                                                 
20 A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény VI. fejezete rendelkezik a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos nyilvántartásról és adatszolgáltatásról. 
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elektronikus adatszolgáltatást csak hitelesített programmal lehet végezni, a szoftvereket 

a VPOP által hitelesíttetni kell.  

Környezetvédelmi termékdíj 

A termékdíj fizetésére az első forgalomba hozó kötelezett. A továbbértékesítők a 

termékdíjat átvállalhatják, melyet szerződésben rögzítenek. A bevallásra 

kötelezetteknek regisztrálni kell a nyilvántartási rendszerbe. Ezután negyedéves vagy 

éves jelentést kell készítenie, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára a 

kormányzati Ügyfélkapun keresztül kell beküldenie elektronikus formában.  

Kötelezettek feladata a napi működés során keletkező adatok gyűjtése, tárolása és a 

rendelkezésre álló adatokból a jelentések elkészítése. A környezetvédelmi termékdíjjal 

kapcsolatos adatok a szervezet logisztikai folyamatai mentén (beszállítás, értékesítés) 

keletkeznek. Amennyiben az adatgyűjtés is itt történik beépítve a vállalati folyamatokat 

támogató információs rendszerbe, az adatok pontosak és naprakészek. Az 13. ábra a 

környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adatgyűjtés folyamatát mutatja be. A 

környezetvédelmi termékdíj a vállalatok számára alapvetően számviteli feladatot jelent. 

 

13. ábra: Környezetvédelmi termékdíj adatgyűjtési folyamata 

                                                                                                                                               
21 312/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet intézkedik az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével 

összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról. A 443/2013-as 

(XI.28) Kormányrendelet 
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A felhasználók részéről az informatikai támogatásra van igény, ezért több ERP 

rendszerbe a fejlesztők be is építették a környezeti termékdíjjal kapcsolatos feladatok 

támogatását. Így az integrált vállalatirányítási rendszereket használó nagy- és 

középvállalatok számára adott a megfelelő informatikai támogatás.  

Kis- és mikro vállalatok számára a termékdíj köteles tételek nyilvántartására, az 

átvállalási szerződések karbantartására és a kapcsolódó feladatok elvégzésére vannak 

célalkalmazások, melyek szigetrendszerként működve támogatják a jogszabályban 

előírt feladatokat. Itt az adatok beviteléről a felhasználóknak kell gondoskodni.  

Az előbbieken kívül egy Excel táblázat vezetése adhat segítséget az adatok gyűjtéséhez 

és a bevallások elkészítéséhez.  

4.2.1.3 Veszélyes anyagok nyomon követése 

A veszélyes anyagok nyomon követését a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet írja elő. A rendelet 

értelmében Európai Unió országaiban a REACH hatálya alá eső cégeknek 

adatszolgáltatási kötelezettsége van a környezet- és munkaegészségügyi szempontból 

fontos vegyi anyagokról. Jelenteni kell a kérdéses anyagok minden fizikai, kémiai, 

toxikológiai tulajdonságát, mennyiségét és életútját. A REACH rendeletet 2007 óta 

fokozatosan vezetik be a bevallásra kötelezett termékekre és mennyiségekre. 

Ha a vállalat egy integrált információs rendszert használ, az adatszolgáltatáshoz 

szükséges információk kibővített törzsadat kezeléssel előállíthatók. A nagyvállalatok 

általában integrált rendszereket használnak, a szoftvergyártók a szabályozásnak 

megfelelően a rendszereiket bővítik a feladatokat támogató fejlesztésekkel. Ahol ezt a 

bővítést nem végezték el, vagy nem egységes vállalati adatbázist használnak, az Excel 

táblázat vezetése adhatja a bevallások elkészítéséhez az informatikai támogatást.  

Az 1. táblázatban foglaltam össze, hogy a vizsgált szoftverrendszerek a vállalatok 

adatszolgáltatási kötelezettségeit hogyan támogatják. Az 1. táblázatban foglaltam össze, 

hogy a vizsgált szoftverrendszerek a vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségeit hogyan 

támogatják. 
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1. táblázat: Az adatszolgáltatási kötelezettségek támogatásának összehasonlítása
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A vállalatoknak a jogszabályokban előírt adatszolgáltatáson túl további lehetőségek is 

rendelkezésükre állnak a környezeti teljesítményük bemutatására, vizsgálatára. Ezek 

közé tartoznak a környezeti riportok és jelentések, valamint a környezeti költségek 

nyilvántartása. 

4.2.1.4 Környezeti riportok, jelentések 

A környezeti riportok, jelentések készítése ma még önkéntes, az elkészítésükben a jobb 

társadalmi megítélés, üzleti előny szerzése motiválja a vállalatokat. Az 

összeállításukhoz pontos naprakész adatokra van szükség, melyek az integrált 

rendszerek adatbázisában részben megtalálhatók. A hiányzó adatok a működési 

folyamatok mentén, a keletkezésük helyén bekérhetők, vagy a meglévőkből 

előállíthatók. A vizsgált rendszerek között is több támogatja az alábbi tevékenységeket. 

Környezeti (karbon) lábnyom számítása 

A vállalatok környezeti teljesítményének leggyakrabban használatos összehasonlítási 

módja a vállalat karbon lábnyomának (OCF - Organizational Carbon Footprint) 

meghatározása. A számítás módja: 

 szervezeti szinten a vállalati folyamatok együttes energia felhasználását és 

szennyezőanyag kibocsátását az üvegházhatású gázokra (ÜHG) vetített 

mennyiségében adják meg;  

 termék esetén a termék teljes életciklusán keresztül adják meg az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának mennyiségét. 

Fenntarthatósági jelentés készítése 

A fenntarthatósági jelentésben a vállalat társadalmi, gazdasági és környezeti hatásáról 

együttesen kell számot adni. A jelentést a GRI (Global Reporting Initiative) - 

világszerte használt fenntarthatósági riport szabvány - indikátor listája és a hozzá 

kapcsolódó útmutató alapján kell elkészíteni. A jelentés készítésénél a vállalatra 

jellemző indikátorok előállításához szükséges adatok gyűjtése, az indikátorok előállítása 

a támogatandó feladat. 

4.2.1.5 Környezeti költségek nyilvántartása 

A környezeti feladatokhoz kapcsolódó költségek elkülönített nyilvántartása, a 

költségekhez a költségviselők hozzárendelése a vezetők számára pontosabb információt 

ad a környezetterhelés elemzéséhez.  Segít a fő terhelési pontok azonosításában és a 

környezettel kapcsolatos döntések előkészítésében.  
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A 2. táblázatban összefoglaltam, hogy a kötelező adatszolgáltatáson túl milyen 

feladatok elvégzését támogatják a vizsgált rendszerek.  
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2. táblázat: Környezeti feladatok támogatásának összehasonlítása 

A táblázatokból látszik, hogy a külföldön is forgalmazott szoftverek kínálnak az adatok 

gyűjtésen túl megoldásokat a környezeti teljesítmény vizsgálatára. 

A következő részben a hulladékgazdálkodás feladatait és a feladatokat támogató 

informatikai megoldásokat tekintem át. 

4.2.2 Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása 

4.2.2.1 Hulladékgazdálkodási iparág feladatai 

A hulladékgazdálkodás a környezetvédelem legfontosabb szakterületei közé tartozik. 

Feladata a hulladék teljes életciklusán keresztül a hulladék környezetre gyakorolt káros 

hatásának minimalizálása [Nagy, et al., 2002]. Elsődleges cél a hulladék mennyiségének 

csökkentése, olyan technológiák használata, melyek kevesebb anyagot vonnak ki a 

természetből és kevesebb hulladékot termelnek. Ehhez az alábbi feladatok informatikai 

támogatására van szükség: 

 a beszerzés, szállítás, raktározás és gyártás során az anyagáramok vizsgálata,  

 a termékek tervezésénél a különböző alternatívák hatásvizsgálata. 
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 További feladat a hulladék feldolgozási arányának növelése, a hulladék lerakásának 

csökkentése. A hulladéktermelőknél az optimális tárolás, elszállítás megszervezése, a 

hulladékkezelőknél a hulladék további sorsának tervezése és az ehhez kapcsolódó napi 

tevékenységek támogatása ad az IT számára feladatot. 

Közvetlen előírások Magyarországon és az Európai Unióban a veszélyes hulladékokra 

vannak, a többi hulladék esetében az egyes országokban különböző gazdasági ösztönző 

eszközöket használnak (lerakási díj, termékdíj, betét díj, környezetbarát termékek 

támogatása, másodlagos alapanyag használatának támogatása, elsődleges alapanyag 

megadóztatása). Magyarország hulladékgazdálkodási politikáját az Európai Uniós 

irányelvek és a magyarországi hulladékgazdálkodási törvények alapján az Országos 

Hulladékgazdálkodási Tervben (OHT) foglalják össze. Az egyes terveket hatéves 

időtartamra dolgozzák ki. Jelenleg 2014-ig a második OHT van érvényben. Az OHT III. 

tervezetét, amely 2015-től lép majd életbe, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 

törvényben meghatározott irányelvek alapján készítették és 2013 októberében 

bocsátották társadalmi vitára. Magyarországon a települési hulladék leggyakoribb 

ártalmatlanítási módja a lerakás. Az OHT II. és a bevezetés előtt álló OHT III. is célul 

tűzi ki a lerakási arány csökkentését, a megelőzés és hasznosítás arányának növelését. 

Azonban figyelembe kell venni, hogy a hulladék feldolgozása költséggel és 

környezetterheléssel jár: 

 logisztikai költség: begyűjtés, szelektálás,  

 technológiai költség: feldolgozás,  

 tranzakciós költség: engedélyek beszerzése és a vevők megtalálása, 

 környezeti költség: szállítás, feldolgozás.  

Az újrahasznosítási kvóták meghatározásakor nem a minden áron való hasznosítást kell 

erőltetni, hanem a hasznosítás költségeinek, hatásainak figyelembevételével kell 

meghatározni az újrahasznosítási arányt [Bartus, 2006]. Ebben segítenek az LCA 

tanulmányok [Tamáska et al., 2007], melyeket Magyarországon az LCA Center 

Egyesület és a BAY-LOGI végzett. Az eredményekből egy online adatbázis22 is 

felépítésre került, ahonnan a további kutatásokhoz a hulladékkezelési folyamatok 

(papír-, üveg-, PET palack újrahasznosítás, komposztálás, hulladékégetés, 

hulladéklerakás) adatai letölthetők.   

                                                 
22 http://www.lcacenter.hu/index.php?id=119 letöltve 2013.12.20. 
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A begyűjtési és hasznosítási feladatok koordinálására 2011 szeptemberében megalakult 

az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ), mely 100 %-ban 

állami tulajdonú szervezet. Feladata a hulladékgazdálkodást támogató tevékenységek 

koordinálása az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Terv alapján. A termékdíj-

köteles termékekből képződött hulladék teljes körű gyűjtésének, hasznosításának 

koordinációja, a hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges eszköz- és 

feltételrendszerek kidolgozása, valamint az egységes szemléletű rendszer 

működtetése.23  

Az OHÜ feladatainak informatikai támogatására a Hulladékgazdálkodási Navigáció 

Országos Rendszere (HUNOR) bevezetését tervezik, amely jelenleg fejlesztés alatt áll. 

A rendszer feladata lesz a települési szelektív hulladékbegyűjtés koordinálása.  

A tervezett rendszer a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek, hulladéklerakók 

felügyeletét végzi az alábbiak szerint:  

 Térinformatikai eszközök segítségével nyomon követi a hulladék útját, 

mennyiségét, pénzügyi elszámolását;  

 Nyilvántartja az OHÜ-vel szerződésben állók- és ezek alvállalkozóinak adatait, 

engedélyeit;  

 Támogatja az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.  

A rendszer tervezett felépítését az alábbi 14. ábra mutatja be. 

A HUNOR rendszer mikro-, és kisvállalkozások számára elegendő segítséget adhat a 

papírmunkájuk kiváltására a bevallásaik automatikus elkészítésével.  

A hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek vállalatirányítási rendszerét azonban nem 

váltja ki, mivel a vállalatok pénzügyi, partnerkapcsolati és humánerőforrás 

menedzsment feladatait nem támogatja. 

                                                 
23 http://www.szelektivinfo.hu/bemutatkozas letöltve 2013.11.24. 
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14. ábra HUNOR rendszer felépítése forrás:OHU honlap24 

Mielőtt a begyűjtők, hasznosítók és ártalmatlanítók számára fejlesztett informatikai 

megoldásokat tekintem át, bemutatom, milyen feladatokat kell a rendszereknek 

támogatni: 

 hulladékok begyűjtése térinformatikai eszközök bevonásával, 

 készletgazdálkodás,  

 a partnereknél kihelyezett tárolók nyilvántartása, 

 gyártás, mely során a hasznosításra alkalmas hulladékból másodlagos 

nyersanyagot állítanak elő, 

 kapcsolattartás a partnerekkel: hulladéktermelők, másodlagos nyersanyag 

vásárlók, 

 tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatás az államigazgatás felé, valamint a 

partnerek számára, 

 pénzügyi, számviteli feladatok, 

 dolgozók nyilvántartása,  

 bérszámfejtés,  

 adatszolgáltatás vezetői döntéstámogatáshoz, 

                                                 
24 http://www.szelektivinfo.hu/a-projekt-elemei letöltve 2013. 11.24. 
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 pénzügyi, számviteli és környezetvédelmi jogszabályi megfelelés. 

A részletes feladatokat valamint, hogy az egyes feladatcsoportok hogyan épülnek 

egymásra, a 15. ábra mutatja be.  

VEZETŐI INFORMÁCIÓK 

Pénzügyi jelentések, riportok Anyagforgalmi információk 

PÉNZÜGY / SZÁMLÁZÁS 

Számlázás: szerződés és teljesülés 

adatainak alapján  

Bankszámla forgalom, pénzügyi 

forgalom 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

Teljesülések adatai alapján 

hulladékkészlet meghatározása, 

hatósági adatszolgáltatás 

ESEMÉNYADATOK (tranzakciók) 

Megrendelés:kinek, milyen szolgáltatás / anyagszállítás 

Tervezés: milyen eszközökkel / járművel és mikor 

Teljesülés: miként teljesült és mikor 

AJÁNLATOK és SZERZŐDÉSEK 

Itt felvitt adatok határozzák meg, hogy kinek, mit, mennyiért szolgáltat a cég. 

Rögzítésre kerülnek a partnerekhez tartozó anyagok, szolgáltatások listája, ezek 

árai, melyek alapján a számlák generálása történik 

TÖRZSADATOK 

 cég saját adatai 

 erőforrások 

 anyagok listái 

 szolgáltatások listái 

 pénzügyi törzsadatok 

PARTNEREK 

Vevők, szállítók, akikkel 

szerződéses viszonyba kerül a 

cég 

HUMÁN ERŐFORRÁS 

Cég dolgozóinak adatai 

KÓDSZÓTÁRAK 

települések listája, EWC kódok 

15. ábra: Integrált hulladékgazdálkodási rendszer felépítése25 

A rendszer kiépítését a feladat specifikálásával kell kezdeni. Ennek első lépése a 

vállalati célok kitűzése, a célok eléréséhez szükséges folyamatok megismerése, javítása. 

Az informatikai rendszer kiválasztása, fejlesztése csak ezután következhet. A 

feladatokat leginkább támogató megoldást csak a működési folyamatok megismerése 

után lehet kialakítani. A további lépések: a kiválasztott rendszer paraméterezése, a 

vállalat jogi és pénzügyi adatainak beállítása, az induló állapothoz tartozó törzsadatok, 

pénzügyi - és a gazdasági adatok beállítása. Ezzel párhuzamosan történik a dolgozók 

                                                 
25 [forrás: Romhányi, 2013] 
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oktatása a rendszer használatára, a tesztüzem az esetleges hibák, hiányosságok 

kiszűrésére. A megfelelő működés esetén indulhat az éles üzem. 

A mindennapi munka során ezután gyűlnek az adatok, melyek segítségével naprakész 

információk állnak rendelkezésre a vállalat pénzügyi, gazdasági és környezeti 

állapotáról. A rendszerek gyors és pontos adatszolgáltatással segítik az operatív munkát 

végzőket. Naprakész adatokat biztosítanak a vezetőknek a rövidtávú döntéshozatalhoz. 

Valamint biztosítják az adatokat a döntéstámogatási rendszerek számára.  

Amennyiben egy hulladékfeldolgozással foglalkozó vállalat a működést támogató 

informatikai megoldás tervezésénél nem tekinti át az egyes feladatcsoportok részletes 

folyamatait, egy rossz döntéssel kiválaszthat egy általános integrált vállalatirányítási 

rendszert az alábbi modulokkal: 

 Logisztika (beszerzés, gyártás, eladás, készletgazdálkodás),  

 Pénzügy és kontrolling,  

 humán erőforrás menedzsment,  

 vezetői döntéstámogatás. 

  Hagyományos logisztika 

(SCM) 

Hulladékgazdálkodás 

logisztikája (WCM) 

Folyamat elosztás, terítés begyűjtés 

Készlet minimalizálása maximalizálása 

Művelet összeállító szétszerelő, bontó 

Minőség termék funkcionalitása részegységek funkcionalitása 

Értéklánc fogyasztó által vezérelt gyártó, importőr által vezérelt 

Piac primer szekunder 

Anyagáramlás Vevő irányába újrahasznosítók, 

ártalmatlanítók felé 

3. táblázat: A hagyományos és inverz logisztika összehasonlítása26 

A termelő vállalatok általános, úgynevezett dobozos rendszerei nem alkalmasak a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatok üzleti folyamatainak támogatására. A 

hagyományos logisztikában az ellátási lánc (SCM - Supply Chain Management) mentén 

kialakult folyamatok középpontjában a vevő, fogyasztó áll. A folyamatok célja 

költséghatékony módszerekkel a vevő igényeinek megfelelő termék vagy szolgáltatás 

előállítása, szétosztása. A hulladékgazdálkodás (WCM - Waste Chain Management) 

alapvető tevékenysége a begyűjtés, a fogyasztóktól a termékek visszagyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása. Ezért is nevezik a hulladékgazdálkodási logisztikát 

                                                 
26 [forrás: Benkő, 2005 ]. 
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visszautas, vagy inverz logisztikának. Az egyes tevékenységek összehasonlítását a 3. 

táblázat mutatja [Benkő, 2005]. 

A nem hasznosítható hulladék esetén bevételezéskor a hulladék termelője fizet az 

elszállításért. A begyűjtőnek a több partnertől összegyűjtött hulladék lerakásáért, a 

lerakott mennyiség függvényében kell fizetnie. A vállalatok a nyersanyagnál minimum 

készletre törekednek, hulladékok esetén maximális készletet halmoznak fel.  

Gyűjtik az elszállítandó hulladékot, amíg a tartályok meg nem telnek, azután történik a 

szállítás megrendelése, hulladék elszállítása. A jogszabályok évenként legalább egy 

szállítást előírnak, összhangban a bevallások elkésztésével. 

 

  
  

16. ábra: Hagyományos és inverz logisztika készletgazdálkodása 

A gyártási folyamat a hulladékká vált termékek szétszerelése, bontása, a különböző 

alapanyagokra történő szétválogatása. Az így keletkezett anyagok másodlagos 

nyersanyagként kerülnek felhasználásra. 

 

17. ábra: A hagyományos és inverz logisztika folyamatai27 

                                                 
27 [forrás: Benkő, 2005] 

raktárkészélet min készlet

max készlet

hulladék min készlet

max készlet
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4.2.2.2 Hulladékgazdálkodás piaci szereplői 

A hulladékgazdálkodás, mint iparág a nemzeti jövedelem 1%-át adta 2012-ben,28 [KSH 

jelentése] a résztvevői a hulladéktermelők, begyűjtők, kezelők és ártalmatlanítók.  

A hulladékért a hulladék termelője felelős. A termelőknél a működési folyamataik 

mentén, melléktermékként keletkezik a hulladék. Kezeléséről, elszállításáról neki kell 

gondoskodni. A termelők számára a keletkezett hulladék veszteség, a hozzá kapcsolódó 

feladat a költségek leszorítása. Ehhez tisztában kell lenniük, hogy milyen típusú 

hulladékot melyik partner szállíthatja el. Mekkora a szállításhoz szükséges mennyiség, 

hol, milyen típusú hulladék keletkezik és ezt hol tárolják. A vállalakozás számára ezek 

gazdasági értelemben is fontos információk. A tovább nem hasznosítható hulladékért a 

termelő fizet, a hasznosítható hulladék viszont bevételi forrás lehet. A hulladék 

mennyiségének és kapcsolódó költségeknek a monitorozásához a hulladék kontrolling 

(anyag mérleg) nyújt segítséget. Hol, melyik folyamat mentén, milyen típusú hulladék, 

milyen mennyiségben keletkezik. Az adatokat értékelve lehet beavatkozni a 

folyamatokba, a hulladék mennyiségének csökkentésére jobb technológiák és 

nyersanyagok használatával. Hulladékkezelési oldalról optimalizálni lehet a tárolást és a 

további kezelést. Van már példa arra, hogy egy vállalat a hasznosítható hulladékára a 

regisztrált partnerek számára online árverés rendez. Így az eladó a lehető legjobb áron 

tudja a hulladékát értékesíteni.  

A hulladéktermelők számára készített rendszerekkel szemben támasztott igények 

különbözőek. A keletkező hulladék mennyisége, típusa, kezelési módja függ a 

vállalatok tevékenységétől, méretétől. Minél nagyobb a vállalat, annál több azoknak a 

folyamatoknak a száma, melyek mentén hulladék keletkezik. A feladatok elvégzését 

támogató IT megoldásoknak rugalmasan kell alkalmazkodni az igényekhez, mivel a 

vállalat termelési folyamatai, melyek mentén a hulladékok keletkeznek, is egyediek. A 

dobozos alkalmazások az általános feladatok elvégzéséhez nyújtanak segítséget. Az 

egyedi igényekhez szoftverfejlesztésre van szükség. Az üzleti folyamatokon alapuló 

SOA–ra épülő hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztésével lehetne szélesebb 

körben felhasználható megoldást kialakítani a hulladé0ktermelők számára.  

A hulladékgazdálkodó vállalkozásoknál a vállalat értékteremtő folyamatainak 

főszereplője a hulladék. A hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások száma több 

ezer. A cégek közel 90%-a mikro – és kisvállalkozás [KSH 2012]. Kevés az a vállalat, 

                                                 
28 http://www.ksh.hu/stadat_eves_5 letöltve 2013.11.19. 
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aki a begyűjtést, hasznosítást és ártalmatlanítást is maga végzi. A hulladékgazdálkodási 

ipar szereplőinek gazdasági formája, mérete, tevékenységi köre különböző. Ezért a 

működési folyamataikat támogató IT rendszerekkel szembeni elvárásaik is 

különbözőek, az MsOffice táblázatkezelő programjától a vállalat valamennyi folyamatát 

lefedő integrált vállalatirányítási rendszerig. 

Hulladékgazdálkodási feladatok 
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Partnerek nyilvántartása 
       

Hulladék keletkezés és átadás nyilvántartása 
       

Hulladékmérleg készítése 
       

Hulladék bevallás termelőknek (HT lapok) 
       

Hulladék bevallás elektronikusan (XML fájlban) 
       

„SZ” kísérőjegyek készítése 
       

Éves nyitókészletek figyelembevétele 
       

Hulladék nyilvántartás kezelőknek, begyűjtőknek 
       

Hulladék begyűjtés, kezelés és előkezelés 

nyilvántartása        

Hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás nyilvántartása 
       

Engedélyezett hulladék mennyiségek nyomon 

követése        

Hulladékos bevallás (HT, HE, HK éves és 

negyedéves)        

Fémkereskedelmi jelentések (F02, F03, J16) 
       

Fémkereskedelmi készletbevallás 
       

Térinformatikai támogatása 
       

Technológia kezelés: hulladékok kezelése 
       

Erőforrás kezelés: berendezések, gépek 
       

Humán erőforrás kezelés 
       

Szerződések és engedélyek nyilvántartása és ezek 

betartásának ellenőrzése.        

Pénzügyi és kapacitásbeli előtervezés lehetősége 
       

Bevallások kötegelt elkészítése 
       

Mérleggel való integráció 
       

4. táblázat: A hulladékgazdálkodási feladatok támogatásának összehasonlítása 
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4.2.2.3 Hulladékgazdálkodási feladatokat támogató szoftverek 

A hulladéktermelő, begyűjtő és feldolgozó vállalatok hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos feladatainak támogatására Magyarországon elérhető szoftverek közül az 

alábbiakat elemeztem: 

• Hulladékweb, 

• HirInfo, 

• Amakir,  

• EnWizard,  

• Envirodata,  

• Imsys, 

• SAP Waste & Recycling. 

Megvizsgáltam, hogy az előzőkben bemutatott feladatokat melyik szoftver támogatja. 

Az eredményt a 4., 5. és 6. táblázatban foglaltam össze. 

Anyagokkal kapcsolatos szolgáltatások 
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Anyagnyilvántartás (fémkereskedelemhez is) 
       

Termelés, belső anyagforgalom nyilvántartása 
       

Környezeti kibocsátás nyilvántartása 
       

Támogatás a veszélyes ipari üzem azonosításához  
       

Költségadatok nyilvántartása 
       

Anyagmérleg készítése 
       

Anyagkísérő okmány (fémkereskedelemhez) 
       

Vételi jegy 
       

Számlázás 
       

5. táblázat: Az anyagmozgással kapcsolatos feladatok támogatásának összehasonlítása 

A hulladékgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó adatszolgáltatást mindegyik 

szoftver támogatja. A teljes körű integrált megoldást az EnWizard és a SAP a Waste & 

Recycling modul használatával biztosítja. Az előbbi középvállalatok számára, az utóbbi 

inkább nagyvállalatoknak kínálja a szoftvert. A többi rendszer a megjelölt feladatokat 

szigetrendszerként támogatja. A kérdőíves felmérésben megadott eladási adatok alapján 
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feltételezni lehet, hogy mikro- és kisvállalkozások túlnyomó többsége vagy Excel 

táblázatot, vagy semmilyen informatikai támogatást nem használ. 

 Technikai szempontok 
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Adatbázis a számítási felhőben 
       

Helyi adatbázis működtetés lehetősége 
       

Online böngészőből elérhető felület 
       

Adatok exportálása Excel fájlba 
       

Kapcsolódás más rendszerekhez 
       

Csoportmunka támogatása, jogosultság kezelés 
       

Sok telephelyes cégek, céghálózatok számára 

alkalmas        

6. táblázat: A technikai szempontok összehasonlítása 

A középvállalatok számára fejlesztett EnWizard rendszer felhasználóinak száma 20 

körül van. Ebbe a szektorba tartozó vállalatok számára megoldás lehetne a SAP Prologa 

rendszere, amely nem SAP fejlesztés, de integráltan együttműködik a SAP 

vállalatirányítási rendszerrel és az alábbi feladatokat támogatja:  

 városi hulladékkezelési szolgáltatások tervezése és teljesítése; 

 kereskedelmi és ipari hulladékkezelési szolgáltatások tervezése és teljesítése; 

 kezelés és ártalmatlanítás; 

 hulladékkezelési szolgáltatások számlázása; 

 ügyfél pénzügyi menedzsment. 

Tervben volt, hogy az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak támogatását 

a Prologa-val oldják meg, de ez nem valósult meg.  

A másik rendszer az EnWis hulladékgazdálkodási rendszer, amely három modulból áll. 

Az egyik a hulladéktermelők, a másik a begyűjtők, a harmadik pedig a hasznosítók 

feladatait támogatja. Mindhárom modul lefedi a célzott tevékenységi kör feladatait. Az 

EnWis a Microsoft partnere, a rendszert úgy alakították ki, hogy a DynamicsNav ERP 

rendszerrel összekapcsolva a vállalatok minden feladatát támogató integrált megoldás 

legyen. A DynamicsNav Magyarországon a kis- és középvállalatok körében elég nagy 

számban került bevezetésre, ez a megoldás mégsem talált piacot. 

A SAP Waste & Recycling megoldását egy cégcsoport három vállalata használja.    
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4.2.2.4 A vizsgált rendszerek összefoglalása 

A vizsgált rendszerekkel szemben támasztott igény, hogy a vállalat környezeti 

teljesítményéről adatokat gyűjtsön, az adatokat tárolja, a jogszabályokban előírt 

jelentéseket előre megtervezett sablonok segítségével előállítsa, valamint a vezetői 

döntéstámogatást a vállalat környezeti teljesítményét mutató adatokkal segítse. A 

jogszabályokban előírt feladatokat mindegyik vizsgált rendszer támogatja. Az adatok 

gyűjtését, tárolását elvégzik, előírt módon a bevallásokat elkészítik. Az alapvető 

különbség, hogy az adatgyűjtés milyen formában történik és ez milyen plusz feladatot 

jelent a dolgozók számára. A bevallások elkészítése, a környezettel kapcsolatos 

feladatok nyomon követése és az engedélyekhez szükséges adatok előállítása milyen 

erőforrásokat igényel a vállalattól. Az adatszolgáltatáson túl az alábbiakat támogatják-e, 

ha igen, milyen módon: 

 környezeti lábnyom számítása,  

 fenntarthatósági jelentés készítéséhez adatszolgáltatás, 

 környezetértékelési mutatószámok előállítása, 

 környezeti költségek elkülönített nyilvántartása, 

 gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok együttes figyelembevétele a 

döntésekben, 

 környezetmenedzsment rendszerek működtetése.  

Az előbbiek, ahogy a 2. táblázat is mutatja, a vizsgált cégek közül kettőnek a 

kínálatában jelennek csak meg, általában a Magyarországon forgalmazott rendszereknek 

nem részei. Ennek oka, hogy ma Magyarországon erre még igazán nincsen igény. A 

vállalatok a célrendszereket választják, amelyek a kötelező feladatok támogatását 

elvégzik, de az adatokat szigetszerűen gyűjtik és tárolják.  

A vállalatok számára hatékonyabb megoldás lenne a meglévő integrált rendszer 

bővítése a környezeti feladatokat támogató megoldásokkal. Az integrált rendszerekben 

az adatok nagy része már rendelkezésre áll, vagy a meglévő adatok felhasználásával 

előállítható. A hiányzó adatok gyűjtéséhez kell a fejlesztést definiálni és elvégezni. Ezt 

a feladatot a folyamatok mentén kialakított integrált rendszerben gyorsan és pontosan, 

az igényekhez igazodva lehet elvégezni. 

További hiányosság, hogy a vállalatok számára nem állnak rendelkezésre a 

döntéstámogatáshoz a gazdasági adatokon túl a környezeti és társadalmi adatokat is 

tartalmazó adatbázisok. Fontos lenne, hogy a jogszabályi megfelelésen és a 
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környezetvédelmi imázs kialakításán túl, a hosszú távú fenntarthatósági döntésekhez, a 

vezetők számára a megfelelő eszközök rendelkezésre álljanak. Ha a környezeti 

feladatokhoz az adatgyűjtés a gazdasági adatokkal együtt történik az integrált 

rendszerben, a döntéseket támogató adatbázis építésének forrása is az integrált rendszer 

adatbázisa. Így az adatok egységesítése, tisztítása kevesebb feladattal jár, mint a több 

forrásból ékező adatok esetén. 

A vizsgált rendszerek elemzése után állítottam fel az 1. tézisemet: 

A környezeti feladatok támogatásához kialakított informatikai megoldások 

célrendszerek, alapvetően a kötelező nyilvántartást és adatszolgáltatást támogatják. 

 Az adatokat nem a folyamatok mentén gyűjtik, nem támogatják a környezeti 

teljesítmény mérését, javítását. 

A szigetszerű környezetinformatikai megoldások használata nem támogatja a gazdasági 

és környezeti szempontok együttes figyelembevételét a vállalati döntések 

meghozatalában [T1]. 

A környezetkezelési információs rendszerek harmadik csoportját a vezetői 

döntéstámogatást segítő rendszerek alkotják. 

4.3 Vezetői döntéstámogatás 

A vezetői döntéstámogatás, olyan technológiák, módszertanok és alkalmazások 

összessége, melyek a vállalati adatvagyon felhasználásával a vállalat döntéshozási 

folyamatát előkészítik és támogatják [Cser et. al., 2010]. Az utóbbit gyakran üzleti 

intelligenciának (BI - Business Intelligence) is nevezik. 

 Az informatikai rendszerek, melyek a döntéstámogatás számítógépes eszközei, három 

rétegből épülnek fel: 

 tartalmilag, szerkezetileg jól felépített adatbázis, 

 modellező réteg, amely képes az adatokból az információ előállítására, 

 front-end alkalmazás, egy keretprogram, amely biztosítja az adatokhoz való 

hozzáférést, a modellezést, a modellek végrehajtását, az eredmények 

megjelenítését.  

A döntéstámogató eszközök adatbázisa lehet egy Excel tábla, melyen a modellező 

eszköz az Excel PivotTable vagy PowerPivot szolgáltatása, a keretprogram pedig az 

Excel. Ez bármilyen szintű vállalkozás számára használható döntéstámogató eszköz. 

Hátránya, hogy az adatbázist és a modellt is időről időre manuálisan kell frissíteni. 
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Tranzakciós rendszerek adatbázisához kapcsolva és makrók írásával az adatok 

beolvasása, alakítása részben automatizálható. Az igazán hatékony támogatás egyedi 

fejlesztéssel alakítható ki, de ehhez komolyabb informatikai ismeretekre van szükség. 

Előnye, hogy akinek van MsOffice programcsomagja, az eszköz rendelkezésére áll. 

A következő szintet azok az alkalmazások jelentik, melyek adatbázisa már több 

adatforrásból építhető fel (Excel tábla, CVS fájl, vagy egy tranzakciós rendszer 

adattáblái). A keretprogram tartalmazza a különböző adatforrásból érkező adatok 

előkészítéséhez (ETL – Extract Transform Load folyamat) és a modellezéshez 

szükséges eszközöket. A hátránya, hogy a forrásadatokat manuálisan elő kell készíteni. 

A folyamat többi része már algoritmizálható, a forrásadatoknak megfelelő eredmény a 

frissítések után automatikusan elkészül. 

A legmagasabb színt, amikor a döntéstámogatáshoz szükséges adatok egy folyamatosan 

frissülő adattárházban az elemzésekhez előkészítve rendelkezésre állnak. Az 

adattárházba az adatok időszakosan, vagy online módon automatikusan töltődnek, akár 

több adatforrásból is. Betöltés után algoritmus alapján megtörténik az adatok tisztítása, 

átalakítása, egységesítése. A modellek adatforrása ebben az esetben az adattárházra 

épülő adatbázis. Az eredmények a forrásadatoknak megfelelően automatikusan 

frissülnek a pillanatnyi állapotot mutatva. Hátránya, hogy ehhez a feltételek és 

erőforrások csak nagyvállalati környezetben adottak. 

A támogató informatikai eszközök két nagyobb csoportba sorolhatók: 

Online elemző rendszerek (OLAP – Online Analytical Processing), melyek nagy 

mennyiségű adatok elemzésére lettek kifejlesztve. A másik, az adatok közötti 

összefüggéseket végző adatbányászati (Data Mining) eszközök. 

A döntéstámogató eszközöket alapvetően a gazdasági feladatok támogatására 

fejlesztették, de megfelelő környezeti adatok esetén az eszközök a környezet 

védelmében hozott döntések előkészítését is hatékonyan támogatják. Segítik a 

gazdasági és környezeti szempontok együttes figyelembevételét a döntések 

meghozatalában. 

4.3.1 Környezeti teljesítmény értékelése 

A környezeti döntéstámogató rendszerek a vállalati működés környezeti 

teljesítményének elemzését, a környezet védelmében tett intézkedések hatékonyságának 

vizsgálatát támogatják.  
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A környezeti teljesítmény mérésének lépései:  

 a teljesítmény mérését segítő KPI-k megtervezése,  

 a KPI-k előállításához szükséges adatok definiálása,  

 a működési folyamatok mentén az adatok gyűjtési helyének megadása, 

 az előállításukhoz szükséges adatbázis létrehozása a működés során keletkezett 

adatokból,  

 az elemzéshez a megfelelő modellek kiválasztása,  

 modellezés,  

 a kapott eredmény értékelése. 

Az 18. ábra az elemzésekhez használt adatbázis szerkezeti felépítését mutatja. Az 

adatok a vizsgált mennyiségekből, a vizsgálati szempontokból, a dimenziókból és ezek 

értelmezését segítő további adatokból épülnek fel. 

 

18. ábra: Infóobjektum felépítése 

A vizsgált mérőszámok lehetnek a felhasznált erőforrások értéke, a különböző 

szennyezőanyag kibocsátások mértéke, vagy a keletkező hulladékok mennyisége. 

A mutatószámokat különböző jellemzők mentén vizsgáljuk:  

 egy adott időszak,  

 a felhasznált erőforrás fajtája,  

 az előállított termék, 

 termék csoport,  

Infóobjektum 

Dimenzió 

KPI 

Attribútumok 

• felhasznált anyag mennyisége 

• felhasznált energia 

mennyisége 

• termelt hulladék mennyisége 

• környezeti hatás mértéke 

fizikai mérőszámmal megadva 

• ... 

• mérés időpontja 

• környezeti tényező 

• mérés helye 

• hulladék fajtája 

• veszélyessége 

• szennyezőanyag 
Dimenziót leíró tulajdonság: 

mérés helyének pontos címe 
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 termelési folyamat,  

 szervezeti egység,  

 környezeti tényező, stb.  

A hulladékoknál további jellemző lehet a hulladék fajtája, veszélyessége és kezelési 

módja. A 19. ábrán a hulladéktermelés elemzéséhez egy lehetséges OLAP kockát 

mutatok be. Az KPI háromhavi hulladékmennyiség, három hulladéktípus és három 

gyűjtési hely adatait foglalja magába. 

A dimenziók a következők: a keletkezés ideje, helye és a hulladék típusa. Az 

elemzésnél az OLAP műveletek segítségével vizsgálhatjuk a hulladékmennyiséget a 

dimenziók függvényében. 

 

19. ábra: A hulladéktermelés egy lehetséges indikátora 

A döntéstámogató eszközök eredményessége a jól felépített adatbázistól és az 

elemzéshez szükséges adatok minőségétől függ. Az adatokat a vállalati folyamatokat 

támogató rendszerek biztosítják. A mérőszámok létrehozásához az adatok a napi munka 

során keletkeznek. Ha a folyamatok mentén alakították ki az informatikai támogatást, az 

adatok a rendszer adatbázisában a keletkezésük helyén rögzítésre kerülnek és a 

döntéstámogatáshoz rendelkezésre állnak. Amennyiben a döntéstámogatási eszköz 

adatbázisát úgy építjük fel, hogy a környezeti, gazdasági és társadalmi adatokat is 

tartalmazzák, a döntéshozatalnál az előbbi szempontok együttesen vizsgálhatók.  

Ha a mutatószámot több különböző környezeti tényező összevonásával szeretnénk 

előállítani, problémát jelent a különböző fizikai mértékegységben megadott környezeti 

hatások aggregálása. 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 
   

Hulladékgyűjtés helye 

Hulladék típusa EWC kód 

Idő 

Adott hónapban, adott helyen, megadott EWC kódhoz tartozó hulladék 

mennyisége
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4.3.2 Elemzések az életciklus folyamán 

Az életciklus értékelés itt az anyagáramok- és ezek környezeti hatásának vizsgálatával 

foglalkozik. Alkalmazásával a termékek, technológiai folyamatok, beruházások előzetes 

elemzését lehet elvégezni. A tervezés fázisában vizsgálható, hogy milyen hatással lesz a 

termék gyártása, használata és hulladékká válása a környezetre. Lehetőség van 

különböző alternatívák felállítására, ezek számszerű összehasonlítására.  

Az életciklus értékelést támogató szoftverekkel az alábbi feladatokat végezhetjük el: 

 a vizsgálathoz tartozó folyamatok modellezése, 

 az egyes lépésekhez tartozó anyagáramok input és output mennyiségének 

meghatározása, 

 a különböző fizikai mértékegységben megadott mennyiségek hatásokba való 

átszámítása (globális felmelegedés, savasodás, üvegházhatású gáz kibocsátás, 

emberre gyakorolt toxicitás, stb.), 

 eredmények grafikus és szöveges megjelenítése. 

A hatások kiszámításhoz használhatunk saját nyilvántartásból származó primer 

adatokat, vagy szekunder, felépített adatbázisok adatait. A leggyakrabban használt 

adatbázisok a következők: Ecoinvent, International Life Cycle Database (ILCD), Gabi, 

IPCC.  A legelterjedtebb LCA szoftverek, amelyeket a kutatásokhoz használnak: GaBi 

(Ganzheitliche Bilanzierung angolul: Life Cycle Engineering), SimaPro, Umberto. 

Az életciklus értékelés kiterjeszthető a gazdasági komponensre is, ha az adatbázisokban 

a hatások mellé az input és output áramokhoz költséget is rendelünk. [Götze 

et.al.,2012]. Ekkor az LCA szoftverekkel a környezeti hatások mellett kimutathatók az 

anyag- és energiaforgalmi költségek (MFCA - Material Flow Cost Accounting) is. 

Az LCA feladatait támogató IT rendszer hatékonysága a hozzá kapcsoló folyamatok 

leírását tartalmazó adatbázistól függ. Ezek a kutatások alkalmával folyamatosan 

bővülnek. A rendszerek bonyolultsága és az alkalmazható szoftverek magas költsége 

miatt a feladatok támogatása ebben a formában nem integrálódott a vállalati feladatok 

informatikai támogatásaival. Az LCA nem alkalmas a vállalatok környezeti 

teljesítményének mérésére, összehasonlítására. Ezeket az alkalmazásokat leginkább 

termékek tervezésénél, kutatásokhoz alkalmazzák. A vállalatok többsége LCA 

kutatóközpontokat, egyetemeket bíz meg az elemzések elvégzésével.  
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4.3.2.1 Környezeti teljesítményindex 

A környezeti teljesítményindexet egy előre definiált algoritmus alapján az egyes 

vállalatra jellemző környezeti mérőszámokhoz rendelt pontszámokból súlyozással 

kapjuk. Az index évenkénti meghatározása a vállalat környezeti teljesítményének 

alakulását (javulás, romlás) mutatja. A vállalatok környezeti teljesítményének 

összehasonlítására nem alkalmazható, mivel a mérőszámok vállalat specifikusak [Tóth, 

2001]. 
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5 Kutatási eredmények bemutatatása 

A vállalatok környezettel kapcsolatos feladatait és a feladatokat támogató informatikai 

megoldásokat mutattam be az előző fejezetekben. Felméréseim alapján, 

Magyarországon a kötelező adatszolgáltatások szigetszerű támogatására van igény. A 

további eszközök használata a környezeti teljesítmény bemutatására ma még alapvetően 

önkéntes feladat. A vállalat gazdasági, pénzügyi helyzetének jelentéseit minden 

szervezetnek el kell végezni. Véleményem szerint, hamarosan eljutunk oda, hogy a 

környezeti teljesítményéről is minden szervezetnek bevallást kell készíteni. Ehhez 

pontos és naprakész adatokra van szükség, melyeket a működési folyamatok mentén 

lehet gyűjteni. Az így gyűjtött adatokat integrált adatbázisban kell tárolni, hogy a 

jelentésekhez, döntésekhez a megfelelő információ, a megfelelő időben rendelkezésre 

álljon. 

5.1 Az integrált informatikai támogatás kialakításának lépései 

A kutatásom során olyan informatikai megoldásokat kerestem a szervezeti egységek 

környezeti feladatainak támogatásához, amelyek a már meglévő, a vállalat gazdasági 

feladatait támogató informatikai eszközökkel együttműködnek. A környezeti 

teljesítmény mérését összekapcsolják a gazdasági feladatoknak a működési folyamatok 

mentén kialakított támogatásával.  

A környezetmenedzsment rendszer a vállalat működési folyamatainak életciklusán át 

tartó, környezetvédelmi szempontból folyamatos javítását tűzi ki célul. Az életcikluson 

át tartó folyamatfejlesztés a Deming kör vagy más néven PDCA ciklus lépésein 

keresztül történik. Ezért a környezetmenedzsment rendszer működését támogató 

informatikai megoldásoknak is a PDCA ciklus lépései mentén kell szerveződni. Az 

egyes lépésekhez tartozó feladatokat és a feladatokat támogató informatikai eszközöket 

az alábbiakban foglaltam össze:  

P – Plan tervezés 

 vizsgálandó folyamatok kijelölése,  

 elérendő célok meghatározása, 

 mérési módszer definiálása,  

 folyamatok modellezése,  

 méréshez szükséges adatgyűjtési pontok meghatározása,  
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 adatgyűjtés módjának specifikálása.  

A feladatokhoz kapcsolódó informatikai támogatást az egységes vállalti architektúrára 

épülő, a vállalat működési folyamatait és az IT környezetét leíró modellező eszköz adja. 

A szoftver segítségével a működési folyamatok és az őket támogató IT megoldások 

grafikus eszközök segítségével feltérképezhetők, elemezhetők. A kialakított modellek 

alapul szolgálnak a folyamatok működtetéséhez kapcsolódó informatikai rendszer 

kialakításához, továbbfejlesztéséhez [Kormány, 2010]. 

D – DO működtetés 

 adatgyűjtés 

A működtetés során a vállalati folyamatokat támogató jól szervezett ERP rendszerek 

gyűjtik az elemzéshez, jelentések elkészítéséhez szükséges adatokat. 

C – Check vizsgálat, értékelés 

Ebben a fázisban történik az adatok rendszerben való megjelenítése, a lényeges 

információk kiemelése. Ehhez kapcsolódó informatikai alkalmazásnak az alábbiakat 

kell támogatni: 

 a környezeti teljesítmény méréséhez definiált mérőszámok előállítása, elemzése,  

 jelentések, kimutatások készítése. 

A BI eszközök az OLAP műveletek segítségével az eredményeket különböző 

nézőpontokból és csoportosítási szinten vizsgálják, elemzik. 

 

20. ábra: Integrált informatikai támogatás lépései 
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5.1.1 Mérőszámok tervezése, elemzése 

5.1.1.1 Mérőszámok tervezése 

A vállalati környezeti teljesítmény mérésének egy lehetséges mérőszámrendszerét 

[Tóth, 2002] a 21. ábra mutatja be. A mérőszámrendszer alapján meghatározható, hogy 

az adott vállalatnál milyen adatok gyűjtésére van szükség. A vállalati folyamatok leírása 

során derül ki, hol milyen adatot kell gyűjteni és az adatgyűjtésnek milyen informatikai 

támogatása van. 

 

21. ábra: Mérőszámok rendszere 

5.1.1.2 Mérőszámok elemzése 

A működési folyamatok mentén gyűjtött adatok a gyűjtés pillanatában mért értékek:  
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 a felhasznált nyersanyag, energia, 

 az adott pillanatban a levegőbe, vízbe kibocsátott szennyezőanyag, 

 a keletkezett hulladék mennyisége, fajtái, stb. 

A környezeti teljesítmény méréséhez az adatokat tovább kell vizsgálni, hogy 

megtudjuk, a mért értékek valójában milyen környezeti terhet jelentenek és az értékek 

javultak, vagy romlottak egy előző időszak méréseihez viszonyítva. 

Hatásokba való átszámításkor a különböző fizikai mennyiségekben magadott erőforrás 

felhasználásokat és kibocsátásokat számítjuk át az okozott környezeti hatásokba: 

 termékszinten: a termék teljes életciklusára elkészítjük az anyag- és 

energiamérleget, majd ezt előre elkészített adatbázisok adatainak 

felhasználásával hatásokba jelenítjük meg.  

 vállalati szinten: a vállalat működési folyamatainak energiafelhasználását és 

szennyezőanyag kibocsátását az üvegházhatású gázokra vetített mennyiségben 

adjuk meg. 

5.1.1.3 Környezeti mérőszámok OLAP elemzése 

Az OLAP elemzéssel az egyes mérőszámok idősoros - és különböző vállalati 

területekhez, szervezeti szintekhez tartozó értékelését végezhetjük el. Az elemzések 

elvégzéséhez az Aris Platform BI eszközét, az Aris MashZone-t választottam, melynek 

lépéseit és a lépésekhez tartozó MashZone képernyőket a 22. ábra mutatja be. 

5.1.1.3.1 Aris MashZone 

A MashZone egy OLAP eszköz mérőszámok előállításához és elemzéséhez. Az elemzés 

készítésének folyamata két részből áll: 

Data Feed: Egy grafikus felület, amely tartalmazza az operátorokat és a modellezési 

környezetet, amelyek segítségével leírjuk az algoritmus lépéseit, ahogy az 

adatforrásokból létrehozzuk az OLAP kockát. 

Mash App: Egy Dash Board felület, amely tartalmazza a modelleket és a 

modellezéshez szükséges környezetet, ahol az elemzéshez szükséges modelleket 

tervezhetjük és futtathatjuk. 
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22. ábra: A mérőszámok előállításának és elemzésének lépései 

A MashZone architektúrája három rétegből áll: adatforrás, szerver, böngésző. (23. ábra) 

 Az adatforrás lehet: saját készítésű Excel táblázat, vállalati adatbázis, adattárház, 

nyilvános adatbázis.  

 A szerver tárolja az algoritmusokat, amelyek az OLAP kockák létrehozásának 

folyamatát írják le, valamint a modellek és a kockák kapcsolatát, a modellek 

kialakításához.  

  A böngésző kezelői felületet biztosít az alkalmazás használatához, a kockák és 

modellek készítéséhez, az adatforrások eléréséhez. 

  

23. ábra: Az Aris MashZone háromrétegű architektúrája29 

                                                 
29 IDS Scheer konferencia (2010.11.23.) előadás alapján szerkesztve 
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5.2 Adatgyűjtő rendszer tervezése, megvalósítása 

A tervezés fázisához a rendszerhatárok kijelölése, a mérőszámok definiálása, a 

mérőszámok előállításához szükséges adatgyűjtést végző informatikai támogatás 

tervezése és megvalósítása tartozik. A SOA (Service Oriented Architecture – 

Szolgáltatás orientált architektúra) paradigmára épülő modell alapú fejlesztéssel, a 

működési folyamatok mentén tudjuk a környezeti teljesítmény méréséhez szükséges 

adatgyűjtés informatikai támogatását kialakítani [Kormány, Bakó 2010]. Ez lehet a már 

meglévő rendszer bővítése, illetve egy teljesen új, a vállalat más területeit is támogató 

integrált rendszer kifejlesztése. A SOA alapú fejlesztés célja a rugalmas, könnyen 

módosítható IT környezet kialakítása az üzleti folyamatok támogatására. Az 

alábbiakban bemutatom a modell alapú SOA technológiát. 

5.2.1 Modell alapú fejlesztés 

A vállalat centrikus, modellszemléletű alkalmazásfejlesztés (MDA - Model Driven 

Architecture)  kiindulópontja a probléma környezetét definiáló modell a CIM 

(Computational Independent Model), amely a valós rendszer működését írja le az üzleti 

objektumoknak, az üzleti tevékenység szereplőinek és az elvégzendő 

feladatoknak/funkcióknak (use case-eknek) felhasználásával. A modell elemzésével, 

finomításával alakítjuk ki a tervezési folyamat platform független (PIM - Platform 

Independent Model) modelljét. Ez a modell már tartalmazza az elemek/objektumok 

részletesebb specifikációját és az együttműködésük leírását. A PIM-modell létrehozása 

egy iteratív folyamat, ahol fokozatosan pontosítjuk (definiálás, felülvizsgálat, 

kiértékelés, javítás) és tesztlejük a rendszer funkcionalitásának való megfelelést és 

működőképességet. A következő lépésben a számítógépes környezetet figyelembe véve 

az egyes PIM elemekhez hozzárendeljük a megvalósítás technológiáját (adatbázis 

kezelők, hardvereszközök, stb.,), vagyis a PIM modellnek elkészítjük a platform 

specifikus modelljét (PSM - Platform Specific Model). Egy PIM modellből több PSM 

modell is elkészíthető attól függően, hogy milyen platformon valósítjuk meg [Raffai, 

2005]. 

Az MDA alapját képezi egy általános célú vizuális modellezőnyelv, amely segítségével 

megtervezzük, specifikáljuk és dokumentáljuk a szoftverrendszer architektúráját és 

működését. A tervezési modellek alapján történik a forráskód generálása és a futtatható 

szoftver elkészítése. Modellalapú szoftvertervezést használva a forráskód majdnem 

teljes egészében legenerálható és a szoftver későbbi módosítási ideje is jelentősen 
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csökkenthető, a szoftver sokkal könnyebben karbantartható. A modell segítségével 

eltérő üzleti területről érkező felhasználók közös tervezési nyelvet használhatnak, ami 

segít a minőségi termék kialakításában. A módszertan egyszerűbbé teszi az azonos 

feladatok különböző platformokra való fejlesztést. 

5.2.2 A szolgáltatás-alapú informatikai stratégia  

A SOA egy informatikai stratégia, amely irányítja az egységes SOA alapú vállalati 

architektúra kialakítását és a vállalati alkalmazásokban található diszkrét üzleti és 

technikai funkciók együttműködő, szabványokon alapuló szolgáltatásokká 

szervezését.[Kovács, 2006] Technikai oldalról a SOA egy architektúra és technológiai 

modell, amely lehetővé teszi, hogy különböző alkalmazásokban már megvalósított 

szolgáltatásokból és igény szerint fejlesztett további szolgáltatásokból, az üzleti 

folyamatokat megvalósító alkalmazásokat építsünk fel [Kovács, 2006]. 

5.2.2.1 Szolgáltatás-infrastruktúra  

A SOA nyílt, szabványos komponens technológia, amelynek építőelemei a 

szolgáltatások. A SOA alapú IT rendszer működése esetén a fejlesztők a rendszerek 

kialakításakor a monolit alkalmazások helyett üzleti és technikai szolgáltatásokat 

hoznak létre. A létrehozott szolgáltatásokat szabványos interfészen keresztül 

publikálják. A létrehozott üzleti és technikai szolgáltatások összekapcsolásával 

építhetők fel az üzleti folyamatokat támogató alkalmazások. 

A szolgáltatások jellemzői: 

 önállóan is működőképesek,  

 platform- és eszköz-függetlenek,  

 szabványos, jól definiált interfészekkel rendelkeznek,  

 szabványos adatcsere- és kommunikációs protokollokkal érhetők el az elosztott 

hálózatokban [Woods et al.,2006]. 

A SOA környezet két részből áll az egyik a SOA architektúra, a másik a SOA irányítás. 

5.2.2.2 A SOA architektúra részei  

 A folyamatszolgáltatások (Business Process Management) a folyamatok 

vezérlését, összehangolását, monitorozását végző szolgáltatások. 
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 Az üzletialkalmazás-szolgáltatások a fejlesztett üzleti szolgáltatások futtató 

környezete, amelyben lehetőség van szabványos interfészekkel és 

kommunikációs felülettel szolgáltatásokat publikálni.  

 A szolgáltatásbusz (ESB - Enterprise Service Bus) a szolgáltatások és SOA 

infrastruktúra elemeinek az összekapcsolását végzi. 

 A szolgáltatástár (RR - Registry Repository) a szolgáltatásdefiníciók és a 

kapcsolódó követelmények központi tárolását, a szolgáltatás tervezési és 

fejlesztési ciklusának menedzselését végzi. 

 Az elérési (access) szolgáltatások olyan technikai szolgáltatások, amelyek 

lehetővé teszik a meglévő alkalmazáscsomagokban és az egyedi fejlesztésekben 

található funkciók szolgáltatásként való publikálását. 

 Az IT Service Management monitorozza, menedzseli és biztosítja a 

szolgáltatásokat, alkalmazásokat és erőforrásokat. Segítségével mérhető a 

szolgáltatások felhasználásának mértéke, az adatforgalom és a SOA 

infrastruktúra komponenseinek a rendelkezésre állása. 

 Az üzleti monitorozás (dashboard) az üzleti vezetés számára biztosítja az üzleti 

szemléletű monitorozást és az üzleti teljesítménymutatók figyelemmel kisérését. 

 A front-end rendszerek a szolgáltatások felhasználói számára felhasználói 

felületek kialakítását, a prezentációs és kollaborációs szolgáltatások használatát 

teszik gyorsabbá és egységesebbé.  

5.2.2.3 A SOA irányítás 

A SOA infrastruktúra, a szolgáltatások és az ezekre épülő üzleti alkalmazások 

megtervezése, megvalósítása és működtetése egy új megközelítést igényel [Kovács, 

2006]. A SOA irányítás feladata a szolgáltatások és a szolgáltatásokból épülő 

alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése. 

A SOA- irányítás fő alkotóelemei: 

 Az irányítási modell meghatározza a SOA architektúra szerepköreit, a döntési 

jogokat, a kapcsolódó mérési és ellenőrzési mechanizmusokat és folyamatokat, 

amelyek az IT-döntésekhez szükségesek.  

 A referencia-architektúra írja le a teljes vállalati SOA architektúra tervét. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 79 

 Az ütemterv (roadmap) a SOA infrastruktúra kialakításának terve, amely a 

referencia-architektúra teljes kiépítéséhez szükséges lépéseket és azok várható 

ütemezését tartalmazza.  

 Metrikák a SOA projekt sikerességének mérésére az üzleti és IT előnyök 

mérése, a szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó erőforrások újra 

felhasználásának szempontjából.  

5.2.3 Az üzleti folyamatmenedzsment – a szolgáltatás-alapú architektúrák 

alapja 

A SOA csak megfelelő vállalati filozófiába illeszthető bele, egy egységes vállalati 

architektúrában, amely a szerkezeti elemeket (szervezeti egységek, informatikai 

alkalmazások, adatmodellek, infrastruktúra), a teljes felépítés leírásához szükséges 

információk körét, együttesen kezeli. Ezek ismeretében tudjuk kialakítani a vállalat 

üzleti-, környezetvédelmi stratégiáját és a kitűzött célok elérését megvalósító 

folyamatokat, melyek IT támogatását kell megoldania az integrált információs 

rendszernek. [Kormány, 2008] 

A SOA alapú fejlesztés az egységes vállalati architektúra működését támogató 

folyamatmenedzsmenten alapul. Folyamatmenedzsment alatt a SOA környezetben 

olyan irányítási rendszert értünk [Scheer et.al, 2006] amely biztosítja: 

 az üzleti stratégiában történt változás azonnali leképezését a folyamatokra, 

 a folyamatok átalakításával elérni kívánt célkitűzések teljesítésének, a folyamati 

teljesítményeknek a mérését, elemzését, 

 a folyamatok fejlesztését célzó akciók gyors meghatározását és megvalósítását. 

Az üzleti folyamatmenedzsment (BPM - Business Process Management) egy olyan 

integrált és összefüggéseket kezelő megközelítési móddá, egy sokoldalú irányítási 

feladattá vált, amely egyidejűleg foglalkozik a szervezeti és a technológiai kérdésekkel 

[Scheer et,al., 2006]. 

A SOA alapú megközelítés egy új, jelentősen rugalmasabb lehetőséget kínál az üzleti 

folyamatok IT rendszerekbe történő adaptálására, beépítésére és működtetésére [Ternai, 

2009]. 

A megvalósítás lépései, amelyek a vállalat üzleti folyamatait, működő technikai 

folyamatokká alakítják, az alábbiak: 

 az üzleti folyamatok modellezése, 
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 az üzleti folyamatok szolgáltatás-alapú részletezése, 

 a folyamatmodellek külső forrásból importált, vagy saját speciális szolgáltatás-

leírásokkal történő bővítése, 

 az üzleti folyamatok technikai folyamatokká alakítása, 

 átlátható SOA elemtár (repository) készítése. 

5.2.3.1 Az üzleti folyamatoktól a BPEL (Business Process Execution Language) 

modellig 

A SOA projekt első lépése az üzleti folyamatok és a támogató IT környezet rögzítése. A 

modellek elemzésével ellenőrizhető, hogy a vállalaton belül az üzleti folyamatok 

támogatásához rendelkezésre áll-e a megfelelő technikai szolgáltatási háttér. Az üzleti 

folyamat lépéseinek és a lépéseket támogató szolgáltatásoknak a leírása segít 

meghatározni a hiányzó szolgáltatásokat, amelyeket elő kell hívni a szolgáltatástárból, 

vagy fejleszteni kell. Az üzleti folyamatban található tevékenységeknek és a hozzájuk 

tartozó szolgáltatásoknak az összekapcsolása egy tovább fejlesztett, technikai 

folyamatstruktúrát hoz létre. A következő lépés a kibővített üzleti folyamatstruktúrának 

a platform-független BPEL- folyamatokká történő átalakítása, amely már tartalmazza a 

szolgáltatási- és adatinformációkat is.  

Ezt követően a BPEL- folyamatot XML (Extensible Markup Language,) és WSDL 

(Web Services Description Language) állományokká kell alakítani, amelyeket azután a 

további implementáláshoz, működtetéshez különböző informatikai rendszereknek lehet 

átadni. 

A SOA üzleti és technikai rétegeinek egy központi elemtárban történő összegyűjtésével 

láthatóvá és irányíthatóvá válnak a rétegek közötti összefüggések. Megtekinthető, hogy 

az adott szolgáltatás melyik folyamatban használatos, így a szolgáltatások felhasználása 

mérhető, elemezhető. 

A 24. ábra bemutatja az üzleti folyamatok végrehajtható technikai folyamatokká 

alakításának lépéseit. 
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24. ábra: 10 lépés az üzleti folyamattól a BPEL modellig30 

A kutatásomhoz az ARIS Platform megoldásait használtam. Az alábbiakban 

bemutatom, milyen elvek alapján működik és az eszközkészlete hogyan használható fel 

a környezetvédelmi feladatok támogatására. 

5.2.4 Az ARIS módszertan 

Az ARIS (Architecture of Integrated Information Systems - Integrált információs 

rendszerek eszköztára) a vállalati működést leíró és elemző módszertan és a 

módszertant támogató informatikai eszköztár. A modellezési koncepció egységes 

szabályok szerint működik. A szabályrendszert két rendező elv mentén alakították ki: a 

szétválasztás elve és a leíró szintek elve [Scheer et al., 2006]. Az ARIS architektúra 

kialakításának kiindulópontját az üzleti folyamatok leírását szolgáló vállalatmodell 

képezi (25. ábra). A szétválasztás elve alapján a vállalatot különböző statikus leíró 

nézetekben (adat-, szervezeti és funkciónézet) vizsgálja. Az egyes nézetek ábrázolására 

különféle modelltípusokat használ, amelyeket végül egy dinamikus (irányítási-) 

nézetben egy teljes modellé kapcsol össze [Scheer et al., 2006]. A működésre vonatkozó 

információk grafikus modellezési felületen keresztül egy adatbázisba kerülnek 

rögzítésre. Az adatbázisnak két szintje van: 

 A definíciós szint, amely az adatbázisba definiált objektumokat tartalmazza. A 

definíciós szint objektumait a leíró nézet modelljeinek elkészítésekor hozzuk 

létre.   

 A hivatkozási szinten - a vállalati működést leíró modellekben - a definíciós 

szinten létrehozott objektumokra hivatkozunk.  

Ennek a modellezési elvnek köszönhetően állnak rendelkezésünkre az információk az 

egyes szerkezeti elemek kapcsolatáról. 

                                                 
30 IDS Scheer konferencia 2007 alapján 
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Mindkét szinten a modellezést top-down módszerrel célszerű elvégezni, vagyis a 

rátekintő modellekből kiindulva, szintről–szintre egyre részletesebb modelleket hozunk 

létre. 

 

25. ábra: ARIS ház 

5.2.4.1 Az ARIS nézetei és modelljei  

A vállalat működésének leírására nézetenként különböző modelltípusok állnak 

rendelkezésre. A sablonok a szerkezeti elemekre jellemző objektumokból épülnek fel. 

Az objektumok felhasználásával, valamint az objektumok közötti kapcsolatok 

megadásával készíthetjük el a nézeteknek és szinteknek megfelelő modelleket. A 

modellekhez, objektumokhoz és a kapcsolatokhoz az elemek tulajdonságainak 

tárolására attribútumokat határozhatunk meg. Az alábbiakban bemutatom a 

leggyakrabban használt modelleket. 

A funkció nézet modelljei: 

 Az Alkalmazási rendszer diagram a vállalat IT környezetét írja le:  

o Milyen alkalmazási rendszerek vannak, ezek milyen modulból állnak és 

milyen platformon futnak.  

o A vállalatnál milyen adatbázis kezelő rendszerek vannak, az alkalmazási 

rendszerek hogyan kapcsolódnak hozzájuk. 

o Milyen alkalmazási rendszerek támogatják a feladatok végrehajtását. 

 A Funkció fa modellben adjuk meg, hogy a vállalati működés során milyen 

feladatokat kell végrehajtani, a feladatok milyen részfeladatokat tartalmaznak.  
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 A Céldiagram a vállalati célok hierarchikus felépítését mutatja be. A célok 

elérésének mérésére mutatókat adhatunk meg, kijelölhetjük a célokhoz tartozó 

kritikus sikertényezőket. A céloknál ábrázolhatjuk, hogy a vállalat mely 

tevékenységei vagy folyamatai segítik a cél elérését.  

A szervezeti nézet 

A szervezeti nézetben a Szervezeti ábra (26. ábra) segítségével a vállalat szervezeti 

struktúráját írjuk le. Modellezzük az egyes szervezeti egységek közötti kapcsolatot, a 

szervezeti egységekben betöltött munkaköröket és a munkakört betöltő személyeket. 

 

26. ábra: A szervezeti felépítés modellje  

Az adat nézet  

Az adat nézet modelljeiben adjuk meg a vállalati „adatvagyon” felépítését az alábbi 

modellek segítségével: 

 Kibővített egyed-kapcsolat modellben (eERM – extended Entity Relationship 

Model) adjuk meg a vállalat komplex adatköreinek belső struktúráját, az egyes 

adatkörök közötti kapcsolatot. Az adatkörök milyen egyedekből épülnek fel, az 

egyedek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és hogyan kapcsolódnak 

egymáshoz. 

 Szakkifejezés modellel a vállalatnál alkalmazott szakkifejezések hierarchikus 

kapcsolata írható le. Ennek célja az egyedülálló és konzisztens szakkifejezések 

definiálása a vállalaton belül.  

 A Tudás struktúra diagramot az adott vállalati terület működtetéséhez szükséges 

tudás összegyűjtésére és megjelenítésére használhatjuk. A modell segítségével a 
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vállalatra vonatkozó törvények és szabályozások kapcsolatrendszere is leírható. 

Így a működési folyamatokban hivatkozni lehet az egyes tevékenységeknél a 

betartandó törvényekre, szabályozásokra (adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettségek). 

5.2.4.2 Az irányítási nézet  

Az irányítási nézet egy dinamikus nézet, amely megteremti a kapcsolatot az egyes 

statikus nézetek között. A lehetséges nézet kombinációk: 

 Funkció nézet – Szervezeti nézet:  

o melyik szervezeti elem hajtja végre a feladatot,  

o melyik szervezeti elem, milyen IT rendszert használ a feladat 

végrehajtásához. 

 Adat nézet – Szervezeti nézet:  

o melyik szervezeti elem, milyen adatokat használ, 

o melyik szervezeti elem feladata az adat rendelkezésre állásának 

biztosítása, 

o melyik szabályozás, melyik szervezeti elem munkavégzését szabályozza. 

 Funkció nézet – Adat nézet:  

o melyik tevékenységben milyen adat kerül felhasználásra,  

o adott tevékenység, milyen adatot állít elő. 

A folyamat nézet modelljei 

A folyamat nézetben az összes statikus nézet: funkció nézet, adat nézet, szervezeti 

nézet összekapcsolásra kerül. A tevékenységek idő és logikai sorrendben kerülnek 

leírásra. A modellek készítésénél megadásra kerül, hogy az egyes tevékenységeket 

melyik szervezeti elem, milyen adatok felhasználásával, milyen szabályozási 

környezetben, milyen IT támogatással hajtja végre. A folyamatok modellezésére az 

alábbi modelltípusok használhatók: 

 Értékteremtő-lánc diagram: A fő működési területek egymáshoz való 

viszonyának (alá-fölérendeltség, előzmény-következmény) leírására alkalmas. 

Az egyes tevékenységekhez szervezeti egységeket és szabályzatokat is 

rendelhetünk. 

 Folyamatszelekciós mátrix (27. ábra): Ha a folyamatok végrehajtásnak 

különböző alternatívái lehetnek, a Folyamatszelekciós mátrix modell 
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segítségével tudjuk az egyes tevékenységek különböző szcenárióit mátrix 

formában ábrázolni. 

 

27. ábra: Folyamat kiválasztási mátrix 

 Eseményvezérelt folyamatlánc (EPC –Even Driven Process Chain): Ez az egyik 

leggyakrabban használt modelltípus a folyamatok leírására, mivel az összes 

nézet objektumait képes egy modellben megjeleníteni. A „karcsú” EPC-ben a 

folyamatot leíró események és funkciók időrendi és logikai sorrendbe vannak 

rendezve. A kibővített eseményvezérelt folyamatláncban (28. ábra) a 

tevékenységekhez hozzárendeljük a tevékenységben résztvevő szervezeti 

elemeket, adatokat, támogató IT rendszereket. 

 

28. ábra: A kibővített eseményvezérelt folyamatlánc (részlet)- eEPC  

 Funkció allokációs diagram (FAD – Function Allocation Diagram): Az EPC 

modellben egy adott tevékenységhez tartozó objektumokat: input, output, IT 
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rendszer, szervezeti egység egy külön FAD modellben jelenítjük meg, így az 

EPC áttekinthetőbb és kezelhetőbb lesz. 

 Tudás struktúra diagram: A szervezet elem és a tudás összekapcsolására használt 

modell, annak ábrázolására, hogy vállalaton belül ki milyen tudás birtokában 

van. Így a szakértők azonosíthatóak, elemezhető a tudás- és kompetencia-

portfolió, feltárhatóak a hiányok és meghatározható a vállalati 

tudásmenedzsment fejlesztése. 

A létrehozott modellek segítségével a vállalati működés átláthatóbbá, dokumentálhatóvá 

válik. Riportok segítségével a nézetek közötti összefüggéseket elemezhetjük. 

Amennyiben a működési folyamatok modellezése során az egyes tevékenységekhez 

megadjuk a várható végrehajtási időt, költséget, vagy egy adott környezeti elemre 

becsült környezeti hatást, szimulálhatjuk a megadott paraméterek alapján a folyamat 

működésének teljesítményét [Kormány, Bakó, 2010]. Ezek az eszközök a modellezési 

fázisban lehetőséget adnak a folyamatok optimalizálására, javítására. 

5.2.5 Megvalósítás lépései 

5.2.5.1 Tervezés 

A kutatás elvégzéséhez meghatározom a rendszerhatárokat. Elvégzem a rendszeren 

belüli folyamatok dokumentálását. Megvizsgálom a feladatok informatikai támogatását. 

Meghatározom azokat a tevékenységeket ahol nincsen, vagy nem megfelelő az IT 

támogatás. Létrehozom azokat a BPEL technikai folyamatokat, amelyek leírják a 

szolgáltatásokat, amelyek az adott feladat informatikai támogatását elvégzik. A 

modellezéshez az Aris Designer programot használom, az előző részben ismertetett 

modellek felhasználásával. A modellezését top-down módszerrel végzem, a modellek 

egyre részletesebb ábrázolásával.  

Az elkészült modelleket áttöltöm az Aris SOA Architect programba, ahol az üzleti 

folyamatokat az alábbi lépések végrehajtásával futtatható technikai folyamatokká 

alakítom: 

 Az EPC modellek szolgáltatásorientált részletezése, tevékenységekhez a 

támogató szolgáltatások hozzárendelése.  

 Szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó adatjegyzék és tevékenységjegyzék 

összeállítása. 

 Szolgáltatások összekapcsolása a folyamatokkal és adatokkal. 
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 Üzleti folyamatok IT folyamatokká konvertálása. 

 IT folyamatok készítése. 

 IT folyamatok részletes implementálása. 

 Új szolgáltatások implementálása. 

 Tesztelés, telepítés hibajavítás és végrehajtás. 

A kutatási eredmények bizonyítására a lépéseket konkrét feladatokon keresztül mutatom 

be. Javaslatot teszek további folyamatokra való kiterjesztésre az adott vállalati 

környezetben. 

5.2.5.2 Működtetés 

A rendszer definiálása és kialakítása után a PDCA ciklus következő lépése a rendszer 

működtetése. A rendszer határain belül, a mutatószámok előállításához szükséges 

adatgyűjtést értem a rendszer működtetése alatt. Amennyiben a rendszer határait 

kiterjesztjük az egész vállalatra, akkor a vállalat valamennyi folyamatát támogató 

integrált rendszer működése - amely a vállalat napi feladatainak elvégzését támogatja - 

tartozik a DO fázisához. Az integrált rendszer a működés során adatokat gyűjt, és 

azokat tárolja, a gyűjtött adatok elérését az adatokat felhasználó folyamatok számára 

biztosítja.  

5.2.5.3 Elemzés 

Ezután következik a PDCA ciklus Check fázisa, ahol a kiválasztott folyamatok 

környezeti teljesítményét vizsgálom. A működés során gyűjtött adatok felhasználásával 

előállítom a mérőszámokat, meghatározom a dimenziókat, a dimenziók mentén 

elvégzem a mérőszámok elemzését. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 88 

6 Az elméleti kutatás megvalósítása 

A kutatás eredményeinek gyakorlati megvalósítását a Duparec Kft.-nél végeztem az 

előbbiekben bemutatott módszerek és szoftverek segítségével. A cég 

hulladékhasznosítással foglalkozik, hulladékpapírt vásárol és gyűjt be, a begyűjtött 

papírt válogatja, további hasznosításra előkészíti, valamint a válogatás során keletkező 

hulladékot is értékesíti. 

6.1 Cég bemutatása 

A Duparec Kft az osztrák magántulajdonban lévő Prinzhorn Holding magyarországi 

tagvállalata. A Prinzhorn Holdingnak Kelet-Közép-Európában három divíziója van: 

 Hamburger Recycling, 

 Hamburger Containerboard, 

 Dunapack Packaging. 

A három divízióhoz kapcsoló magyarországi vállalatok az alábbiak: 

 Duparec Kft., amely a papírhulladék gyűjtésével, átvételével és kezelésével 

foglalkozik; 

 Hamburger Hungária Kft., amely másodlagos nyersanyagból hullám-alappapírt 

gyárt;  

 Dunapack Kft., amely a hullám-alappapírból, csomagolóanyagot készít. 

A három magyarországi cég szorosan együttműködik, tevékenységükkel egy 

hulladékhasznosítási körfolyamatot hoznak létre, amely során a hulladékpapírból 

csomagolóanyag készül. Tevékenységükkel nemcsak a természeti erőforrásokat kímélik 

meg, hanem a nagymennyiségű hulladékpapír újrafeldolgozásával, az EU irányelvekben 

Magyarország számára előírt hulladék-újrahasznosítási kötelezettség 90%-át teljesítik.31 

A környezetvédelem kiemelt szerepet kap a cégcsoportnál. Minden tagvállalat, a 

Duparec Kft. is integrált irányítási rendszert működtet, amely magába foglalja a 

minőség, a környezetvédelem valamint a munkahelyi egészség és biztonság megfelelő 

irányítását. 

                                                 
31 A Pinzhorn Holding bemutatásához a cégcsoportnak az Ökoindusztria Nagydíj pályázatára beadott 

pályázati anyagát használtam. 
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A kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a megfogalmazott tézisek az adott vállalati 

környezetben hogyan bizonyíthatók.  

6.2 Tervezés 

A kutatási tervben leírtak alapján a vizsgálat első lépése a vállalat működési 

folyamatainak megismerése és modellezése. Ehhez az Aris módszertan és eszközkészlet 

felhasználásával elkészítettem a vállalati architektúra modelleket. A szétválasztás elve 

alapján először modelleztem a vállalat szervezeti felépítését (29. ábra), a kutatásomat 

érintő főbb tevékenységeket (30. ábra), a vállalat működési folyamatait támogató IT 

rendszereket és ezek kapcsolódási pontjait (31. ábra). Az elkészített modellekkel 

definiáltam azokat az objektumokat, amelyeket dinamikus nézetben összekapcsoltam, 

modellezve a vállalat működési folyamatait. 
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29. ábra: Duparec Kft. szervezeti felépítése 
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6.2.1 Vállalati tevékenységek 

A Duparec Kft., Magyarország egyik legnagyobb hulladékpapír nagykereskedő cége, 

évente közel 140-150 ezer tonna hulladékpapírt gyűjt be, kezel és értékesít. 

Tevékenységét három telephelyen végzi: Budapesten, Dunaújvárosban és 

Nyíregyházán, kapcsolódva a fő felvásárló Hamburger Hungária Kft telephelyeihez. 

A vállalat értékteremtő tevékenysége a hulladék begyűjtése, vásárlása, a vásárolt 

hulladék értékesítése. Amennyiben szükséges, értékesítés előtt a hulladékot válogatják. 

A válogatás során keletkező jobb minőségű papírt bálázzák, a kiválogatott műanyag és 

fa hulladékot értékesítik. Vállalják az irodai papírok zúzását, könyvszél vágást, az így 

keletkezett hulladékot is értékesítik. A 30. ábrán modelleztem a vállalat értékteremtő 

tevékenységeit. 

 

30. ábra:. A vállalat fő tevékenységeinek modellje 

6.2.2 Vállalati feladatok informatikai támogatása 

A Prinzhorn Holding tagvállalatai, így a Duparec Kft. is, a működési folyamataik 

támogatására az Oracle E-Business Suite (továbbiakban EOS) integrált vállalatirányítási 

rendszert használják. Az EOS rendszer az alábbi modulokból épül fel: 

 főkönyvi könyvelés (GL), 

 vevő (AR) és szállító (AP) folyószámla követés, 
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 hulladék rendelések kezelése (PO), 

 készletnyilvántartás (INV): 

o beérkezések feldolgozása, 

o átminősítések, 

o kiszállítás nyilvántartása, 

 bankszámla kivonatok rögzítése (CE), 

 tárgyi eszköz nyilvántartás (FA). 

Az EOS-hoz interfészen keresztül kapcsolódik a mérlegelés adatait nyilvántartó Mérleg 

szoftver, a NET bank számlázási rendszer és a PIRAMIS bér- és munkaügyi rendszer. A 

fuvarszervezést egy GPS alapú rendszerrel támogatják. Táblázatkezelő programokat 

használnak az alábbi feladatok elvégzéséhez: 

 a napi üzemstatisztikák,  

 értékesítési és kereskedelmi előrejelzések készítése, 

 kontrolling beszámolók, 

 környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések készítése. 

Az EOS rendszer adataihoz kapcsolódó elemző rendszert az osztrák központban 

használnak, ehhez a vállalat csak adatot szolgáltat. A vállalatnak nincsen 

döntéstámogató rendszere, a gazdasági eredmények elemzéséhez egy jól felépített Excel 

táblázatot használnak. A környezetvédelmi feladatoknak sincsen közvetlen IT 

támogatása. A jelentések elkészítéséhez az adatokat több forrásból gyűjtik össze: az 

EOS-ból nyert bevételezési és értékesítési adatokból, valamint a termelt és a 

karbantartás során keletkezett veszélyes hulladék nyilvántartását végző Excel táblákból.
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31. ábra: IT rendszer és a rendszerek közötti adatkapcsolat modellje 
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6.2.3 Működési folyamatok modellezése 

A leíró szint modelljei után a hivatkozási szint modelljeit készítettem el. A leíró szinten 

definiált objektumok felhasználásával modelleztem a vállalat környezetvédelmi 

folyamatait és az értékteremtő folyamatok közül azokat, amelyek során a 

környezetvédelmi feladatokat érintő adatok keletkeznek. A modellezést top-down 

módszerrel végeztem. A vállalat főbb tevékenységeit bemutató áttekintő modellből 

kiindulva öt szinten jutottam el a tevékenység szintű részletes modellig. 

6.2.3.1 Első szint 

A modellezés első szintjén az Értékteremtő lánc diagram segítségével (Value-added 

chain diagram) a vállalat értékteremtő és támogató folyamatainak modelljét készítettem 

el (32. ábra). 

 

32. ábra: Duparec Kft. folyamattérképe 

6.2.3.2 Második szint 

A második szinten az Értékteremtő lánc diagram segítségével a környezeti feladatok 

modelljeit készítettem el. (33. ábra). 

 

33. ábra: környezetvédelmi feladatok 
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A vállalat környezettel kapcsolatos feladatai az alábbiak: 

 jogszabályok figyelése, 

 környezeti engedélyek kezelése, 

 környezetirányítási rendszer működtetése, 

 adatszolgáltatás, 

o éves hulladékbevallás, 

o import / export hulladékjelentés, 

 termelt hulladék elszállításának megszervezése, 

 környezeti nevelés. 

A továbbiakban a vizsgált területet leszűkítettem a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

folyamatok vizsgálatára. 

6.2.3.3 Harmadik szint 

A modellezés harmadik áttekintő szintjén, továbbra is az Értékteremtő lánc diagram 

segítségével, a hulladékgazdálkodási feladatok modelljét készítettem el. (34. ábra) 

 

34. ábra: A hulladékgazdálkodási feladatok értékteremtő lánc diagram modellje 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a vállalat számára a 440/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet 3. §-a határozza meg. A rendelet értelmében, a telephelyre belépő 

és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegéről 

nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a hulladékról éves jelentést kell 

készíteni. Az országhatárt átlépő hulladékforgalomról import esetén 8 napon belül, 

export esetén negyedévenként kell az Annex VII. nyomtatványt faxon elküldeni. A 

bevételezett és értékesített hulladékok adatai az EOS rendszerben megtalálhatók. A 

bevallások elkészítéséhez az egyes hulladékfajták azonosítására az EWC32 kódokat kell 

az egyes tételekhez hozzárendelni. A gyártás során keletkező hulladékok, valamint a 

                                                 
32 Az Európai Hulladék Katalógus (EWC - European Waste Catalogue ) kódjait a hulladékok jegyzékéről 

szóló 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 96 

karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartása egy – egy Excel 

táblázatban történik. 

6.2.3.4 Negyedik szint 

A modellezés negyedik szintjén részletező modellt használtam. Két folyamat üzleti 

modelljét készítettem el Eseményvezérelt folyamatlánc diagram segítségével (EPC - 

Event driven process chain). Az egyik az éves hulladékbevallás EPC modellje (35. 

ábra).  

 

35. ábra: Hulladékos adatszolgáltatás EPC modellje 

Az éves hulladékbevallás során a nyilvántartott anyagmérlegek alapján kell a jelentést 

elkészíteni. A folyamat EPC modellje bemutatja a bevallás elkészítésének lépéseit, 
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valamint azt, hogy az elkészítéshez szükséges adatok melyik adatbázisban, vagy Excel 

táblázatban találhatók. 

A másik EPC modell a termelt hulladékhoz kapcsolódó folyamatot írja le (36. ábra). 

 

36. ábra: A termelt hulladék rögzítésének, elszállításának üzleti folyamata 
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A vegyes hulladék válogatása során hasznosítható és tovább már nem hasznosítható 

hulladék keletkezik. A hasznosítható hulladék eladásra kerül, a nem hasznosítható 

hulladékot elszállítják és elégetik. Lerakásra nem kerül hulladék. A keletkező 

hulladékfajták, amelyek elszállításra kerülnek, EWC kód szerint az alábbiak:  

 válogatás során nagyobb részben az alábbi hulladékok keletkeznek:  

o EWC 19 12 12 - kezelésből származó nem veszélyes hulladék, 

o EWC 15 01 01 – csomagolási hulladékok, 

o EWC 15 01 02 - műanyag csomagolási hulladék, 

o EWC 20 01 39 - elkülönítetten gyűjtött műanyag hulladék, 

o EWC 20 03 01 - kevert hulladék, 

o EWC 20 01 01 - elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók 

 karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok: 

o EWC 13 02 05 - fáradt olaj,  

o EWC 15 01 10 - szennyezett csomagolási hulladék, 

o EWC 15 01 11 - hajtógázas palack,  

o EWC 15 02 02 - szennyezett. abszorbens, 

o EWC 16 01 07 - olajszűrő. 

6.2.3.5 Ötödik szint 

A modellezés ötödik szintjén az egyes tevékenységek EPC diagramját készítettem el 

(37. ábra). 

 

37. ábra: A szemét elszállításához kapcsolódó szállítólevél készítésének részletes EPC modellje 

A modellben a tevékenységekhez hozzárendeltem a felhasznált input és a keletkező 

output adatokat, a feladat végrehajtásáért felelős beosztást és ahol volt, a támogató 

alkalmazási rendszert. Ahol a tevékenységhez nem kapcsolódott IT támogatás, a modell 

alapján definiáltam a tevékenységet támogató szolgáltatást. Ezekből a szolgáltatásokból, 

mint építőkövekből építettem fel az éves hulladékbevallás elkészítését, valamint a 
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termelt veszélyes és nem veszélyes hulladék rögzítését és elszállítását támogató 

szolgáltatást. A feladatok elvégzéséhez az ARIS SOA Architect programot használtam. 

A következő részben a megvalósítás lépéseit mutatom be a termelt, nem veszélyes 

hulladék üzleti modellje alapján. 

6.3 Megvalósítás 

6.3.1 Az üzleti folyamattól a BPEL modellig 

A megvalósítás előkészítési és tervezési fázisát a 6.2.2.1 részben a 24. ábrán bemutatott 

lépések alapján végeztem. Az implementációhoz a vállalati környezetben nem volt 

lehetőségem, ez a további kutatási terveim között szerepel.  

6.3.1.1 Szolgáltatásorientált üzleti folyamatmodellezés 

Az első lépésben a modellezés során elkészített EPC folyamatot az ARIS Designer 

adatbázisból áttöltöttem az ARIS SOA Architect programba. Ahhoz, hogy az üzleti 

modellből szolgáltatásorientált üzleti modell legyen, az eredeti modellt tovább 

fejlesztettem. Azokhoz a funkciókhoz, amelyeket szolgáltatások végeznek (termelt 

hulladék rögzítése, szállítólevél készítése), hozzákapcsoltam a „Service 

követelményeket” a „támogat (support)” kapcsolaton keresztül. (38. ábra).  

 

38. ábra: Tevékenység és képesség összerendelése az üzleti folyamatmodellben 

Az eseményvezérelt folyamatláncban (EPC) az események irányítják, (kezdő-, 

záróesemény) vagy befolyásolják (elágazások) az üzlet menetét. A szolgáltatásorientált 

EPC-ben az események reprezentálják az interfészeket, amelyeken keresztül 

kapcsolódnak a szolgáltatások. A modellezés során az egyes szolgáltatásokhoz el kell 

készíteni azokat a modelleket, amelyek a kapcsolódásokat leírják. Ennek értelmében 

elkészítettem a felhasznált szolgáltatások interfészeinek és input/output adatainak 

kapcsolódásait leíró modelleket: 
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 A 39. ábra a Termelt hulladék rögzítése szolgáltatás interfészeit modellezi 

Alkalmazási rendszer típus diagram segítségével. 

 

39. ábra: A tevékenységhez rendelt rendszerfunkció műveletorientált modellje 

 A 40. ábra a Szállítólevél készítése szolgáltatás input/output adatait írja le 

Hozzáférési diagram segítségével. 

 

40. ábra: A rendszerfunkció és az adat hozzárendelési diagramja 

 

6.3.1.2 Szolgáltatások és adat jegyzék összeállítása 

A következő lépésben az üzleti folyamat adatait összerendeltem szolgáltatások input és 

output adataival (41. ábra) 

 

41. ábra: Az üzleti és technikai adatok közötti kapcsolat Osztály diagram modellje 

6.3.1.3 Folyamatok és szolgáltatások összekapcsolása 

Ebben a lépésben az üzleti folyamatok és az IT eljárások közötti kapcsolatot adtam 

meg. A Szolgáltatás-hozzáférési diagram segítségével összekapcsoltam a 

tevékenységeket a támogató szolgáltatásokkal (42. ábra). 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 101 

 

42. ábra: A tevékenységek és a tevékenységeket támogató szolgáltatások Szolgáltatás-hozzáférési diagramja 

Az előbb bemutatott lépések végrehajtásával létrehoztam a termelt hulladék 

szolgáltatásorientált üzleti folyamatmodelljét (43. ábra), amely tartalmazza az 

interfészeket, a felhasznált szolgáltatásokat és az input és output adatokat. 

 

43. ábra: A termelt hulladék szolgáltatásorientált üzleti modellje 

6.3.1.4 Üzleti folyamatok konvertálása BPEL folyamatokká 

Ebben a lépésben történik a szolgáltatásorientált üzleti folyamat futtatható BPEL 

folyamattá konvertálása. A transzformáció előtt az EPC modellt érvényesíteni kell, 

amely egy szemantikai ellenőrzés az esetleges hibák kiszűrésére. Az ellenőrzés után a 

szolgáltatásorientált üzleti folyamatot BPEL folyamattá alakítottam (44. ábra).  
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44. ábra: A hulladéktermelés BPEL folyamatmodellje 

Az EPC-ből átalakított BPEL folyamat megadja azt a konkrét sorrendet, ahogyan a 

résztvevő web szolgáltatások meghívandók. Az átalakítás során az események nem 

kerülnek leképezésre, helyettük az input/output változókat leíró objektumok jönnek 

létre. A változókban történik a partnerek közötti üzenetcserék tárolása, valamint a 

folyamat állapotához tartozó adatok tárolása. Az üzenetcserék végrehajtásához, kezdő 

és záró eseményekből, kezdő (receive), illetve záró (reply) objektumok jönnek létre. Az 
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egyes aktivitásokhoz hozzáférési (allocation) diagramok generálódnak, amelyek leírják, 

hogy az aktivitást melyik szolgáltatás támogatja és a kommunikáció melyik változókon 

keresztül történik. (46. ábra). 

A BPEL folyamatban felhasznált szolgáltatások kommunikációja a „partner link”-eken 

keresztül történik. A hívott szolgáltatások „invoke” művelettel a portType-okon 

keresztül érhetők el. Visszatéréskor a szolgáltatás meghívja a „callback” műveletet a 

folyamatra és visszatér a kért adattal. A konvertálás során a BPEL folyamat kezdetéhez 

egy új objektum kerül. Az objektumhoz rendelt hozzáférési diagram írja le, hogy a 

folyamatban felhasznált szolgáltatások hogyan kommunikálnak a hívó folyamattal (45. 

ábra). 

 

45. ábra: A termelt hulladék BPEL hozzárendelési diagramja 
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6.3.1.5 BPEL folyamatok kiegészítése 

Az EPC nem nyújt támogatást az adatminták leírásához. A konvertálás után az adat 

klaszterekből változók lesznek, melyek általános objektumokként jelennek meg a 

modellekben. Ezért BPEL hozzárendelési diagramokban az input és output változókat a 

folyamatmodell alapján „nevesítettem”, az általános objektumokat manuálisan 

kicseréltem a konkrét objektumokra (47. ábra). 

 

46. ábra: Szállítólevél készítésének hozzáférési 

diagramja javítás előtt 

 

47. ábra: Szállítólevél készítésének hozzáférési 

diagramja javítás után 

6.3.1.6 Modellek exportálása BPEL és WSDL fájlokba 

Az előbbiekben leírt módon javított BPEL folyamatból az alábbi futtatható BPEL és 

WDSL kódokat készítettem el az ARIS SOA Architect program felhasználásával. A 

BPEL kód a folyamat végrehajtásának platform független futtatható kódja, a WDSL 

állomány pedig a folyamattal való kommunikációt definiálja. 

A továbbiakban ezt a kódot adom meg: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--Generated by the ARIS SOA Architect, IDS Scheer AG. All rights reserved. 

www.ids-scheer.com--> 

<process xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/"   

xmlns:imp1="http://ids-scheer.com/Szemet_adatrogzites_EPC"  

xmlns:imp2="http://ids-scheer.com/Szallitolevel_elkeszitese"  

xmlns:tns="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

expressionLanguage="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116" 

name="Termelesi_hulladek"  

queryLanguage="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116" 

targetNamespace="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek"> 

  <partnerLinks> 
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    <partnerLink myRole="provider" name="Termelesi_hulladek" 

partnerLinkType="tns:Termelesi_hulladekPLT" partnerRole="requester"/> 

    <partnerLink name="Szallitolevel_elkeszitesePL" 

partnerLinkType="imp2:Szallitolevel_elkeszitesePLT"/> 

    <partnerLink name="Szemet_adatrogzites_EPCPL" 

partnerLinkType="imp1:Szemet_adatrogzites_EPCPLT"/> 

  </partnerLinks> 

  <variables> 

<variable messageType="tns:HulladekMT" <variable name="Hulladek"/>    

 <variable messageType="tns:SzallitolevelMT" name="Szallitolevel"/> 

 <variable messageType="tns:Szemet_szallitasMT" name="Szemet_szallitas"/> 

  </variables> 

        <receive createInstance="yes" name="Nem_veszelyes_hulladek" 

operation="initiateNem_veszelyes_hulladek" partnerLink=" Termelesi_hulladek" 

portType="tns:Termelesi_hulladekPT" variable="Hulladek"/> 

        <invoke inputVariable="Hulladek” name="Termelt_hulladek_rogzitese" 

outputVariable="Szemet_szallitas" partnerLink="Szemet_adatrogzites_EPCPL"/> 

  <flow name="Rule"> 

        <sequence> 

<bpelx inputVariable="Szemet_szallitas" name="Szemet_szallitas_megrendelese"/> 

        </sequence> 

        <sequence> 

          <invoke inputVariable="Szemet_szallitas" name="Szallitolevel_keszitese" 

outputVariable="Szallitolevel" partnerLink="Szallitolevel_elkeszitesePL"/> 

        </sequence> 

    </flow> 

        < bpelx inputVariable="Szallitolevel" name="Hulladek_elszallitva"/> 

<reply name="Hulladek_elszallitva" operation="onResultHulladek_elszallitva" 

partnerLink=" Termelesi_hulladek" portType="tns:Termelesi_hulladekPTCallback" 

variable="Szallitolevel"/> 

  </sequence> 

</process> 

Annak érdekében, hogy közzétegyük a webszolgáltatást, először definiálni kell a 

szolgáltatás interfészét. Ezt a WSDL (Web Services Description Language) sémák 

teszik lehetővé. A WSDL definiálja a szolgáltatások bemenő és kimenő üzeneteinek 

formátumait. A folyamatban résztvevő minden partnernek rendelkeznie kell egy-egy 

WSDL leíró fájllal, amelyben szerepel, hogyan lehet kommunikálni az adott partnerrel. 
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A szolgáltatásorientált üzleti folyamat BPEL folyamattá konvertálásakor az UML 

Osztály diagram modellezi a szolgáltatás interfészeit. A kommunikációt a termelt 

hulladék elszállításának folyamatát támogató szolgáltatással a 48. ábra mutatja be. 

Az exportált WDSL kód az alábbiakban látható: 

<?xml version="1.0" 

 encoding="UTF-8"?><wsdl:definitions 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/" 

xmlns:tns="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Termelesi_hulladek" 

targetNamespace="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek"> 

<wsdl:documentation> 

    <ArisID>9c3b99e1-9579-11e3-6889-0026c626abea</ArisID> 

  </wsdl:documentation> 

  <wsdl:types> 

    <schema  

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

targetNamespace="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek"  

xmlns:tns="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <annotation> 

        <appinfo> 

            <ArisID>9c3e0af5-9579-11e3-6889-0026c626abea</ArisID> 

        </appinfo> 

    </annotation> 

    <import  

namespace="http://ids-scheer.com/Termelesi_hulladek" 

schemaLocation="Termelesi_hulladek.xsd"/> 

</schema> 

  </wsdl:types> 

  <wsdl:message name="Termelesi_hulladekResponseMessage"> 

    <wsdl:part element="tns:Termelesi_hulladekProcessResponse" name="payload"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="Termelesi_hulladekRequestMessage"> 

    <wsdl:part element="tns:Termelesi_hulladekProcessRequest" name="payload"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="Termelesi_hulladekPT"> 

    <wsdl:operation name="Nem_veszelyes_hulladek"> 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 107 

      <wsdl:input message="tns:Termelesi_hulladekRequestMessage" 

 name="Nem_veszelyes_hulladek_Request"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:Termelesi_hulladekResponseMessage" 

 name="Hulladek_elszallitva_Response"> 

    </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

        <ns1:partnerLinkType name="Termelesi_hulladekPLT"> 

          <ns1:role name="privider"> 

            <ns1:portType name="tns:Termelesi_hulladekPT"/> 

          </ns1:role> 

        </ns1:partnerLinkType> 

</wsdl:definitions> 
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48. ábra: A termelt hulladék elszállításának UML Osztály diagramja
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6.3.2 Eredmények bemutatása 

A BPEL és WDSL kódok előállításával létrehoztam a termelési hulladék elszállítást 

támogató szolgáltatás platform független definícióját. A prototípus alapján 

elkészítettem a termelt veszélyes hulladék elszállítását, valamint az éves 

hulladékjelentés elkészítését támogató szolgáltatásokat. Megterveztem a környezeti 

feladatokat támogató szolgáltatástárat (49. ábra). A szolgáltatások elkészítésének 

alapját a vállalat környezetvédelemmel kapcsolatos folyamatainak leírása adta. A 

szolgáltatásokon belül egy aktivitás egy folyamatlépésnek felel meg, amely 

többségében már létrehozott elemi szolgáltatás. Az elemi szolgáltatások, mint a 

szállítólevél elkészítése, vagy a keletkezett hulladék adatainak rögzítése több 

folyamatban is meghívásra került, az adott feladathoz kapcsolódóan, más bemeneti 

adatokkal. A modellezett környezeti feladatokat támogató informatikai megoldást a 

folyamatlépéseket támogató szolgáltatásokból, mint építőkövekből építettem fel, 

ahogy a termelt hulladék elszállítás folyamatán keresztül bemutattam. 

 

49. ábra: környezeti feladatokat támogató szolgáltatástérkép 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 110 

A folyamatok mentén kialakított informatikai támogatás az adatokat a keletkezésük 

helyén gyűjti a folyamatlépéshez kapcsolódó szolgáltatás segítségével. Amennyiben 

a folyamatban egy új adat gyűjtésére van szükség, a folyamatmodellben létre kell 

hozni az új tevékenységet, a technikai folyamatba pedig egy új szolgáltatás 

meghívását kell beilleszteni a tevékenység támogatására.  

A környezeti adatok alapvetően az értékteremtő folyamatok során keletkeznek. Az 

előbbi elvet követve a vállalat értékteremtő folyamatait leíró modelleket kell 

módosítani a környezeti adatok gyűjtésével és a feladatot támogató szolgáltatás 

fejlesztésével, bővítve az értékteremtő folyamatokat támogató szolgáltatásokat. 

A vállalati környezetben végzett kutatásom másik vizsgált területe a döntéstámogatás 

volt. A továbbiakban ezen a területen végzett kutatásaim eredményeit mutatom be. 

6.4 Döntéstámogatás 

A vállalati környezetben végzett másik kutatási célom az volt, hogy megtervezzem a 

gazdasági és környezeti eredmények együttes vizsgálatát támogató 

mérőszámrendszert. 

A megvalósítás első lépéseként, prototípusként létrehoztam egy adatbázist a 

rendelkezésemre álló adatokból. Az adatbázist, a termelés során keletkezett veszélyes 

és nem veszélyes hulladékok elszállításának adatait tartalmazó Excel táblákból, 

valamint az EOS rendszerből kinyert hulladék bevételezési adatokból építettem fel.  

 

50. ábra: A termelési hulladék adatainak betöltését végző algoritmus modellje 
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Az elemzés adatbázisának kialakításához az ARIS MashZone DataFeed alkalmazását 

használtam. Az alkalmazás operátorainak segítségével elkészítettem a forrásadatok 

átalakításának és betöltésének algoritmusát az összes input állományra. A termelt 

hulladék elszállításának adatait tartalmazó DataFeed az 50.ábrán látható. 

A hulladékbeszállítás elemzéséhez készített modell eredményét mutatja be az 51. 

ábra. Az elemzéssel vizsgálható, hogy egy adott napon, adott EWC kódhoz tartozó 

beszállított hulladék mennyiséget melyik szállító, melyik telephelyről gyűjtötte be. 

 

51. ábra: Hulladékbeszállítás elemzése 

A modell elkészítéséhez az adatbázisból épített OLAP kocka változói az alábbiak: 

 Dimenziók:  

o tranzakció időpontja, 

o szállító,  

o telephely, ahonnan történt a szállítás, 

o a hulladék EWC kódja. 

 Mérőszámok: 

o hulladék mennyisége,  

o az ellenőrzés után levonásra került mennyiség. 

 Attribútum: 

o  az EWC kódhoz tartozó megnevezés 
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A további elemzési modelleket készítettem, melyek hulladékonként, illetve 

szállítónként adnak lehetőséget a beszállított hulladék elemzéséhez. Az 

elemzésekben a vizsgált probléma feltárásához elemi szintű lefúrásra is van 

lehetőség. 

A környezeti adatok elemzéséhez készített modell a termelt veszélyes és nem 

veszélyes hulladék keletkezését és elszállítását vizsgálja. Az adatbázisból az 

elemzéshez épített OLAP kocka modellje az 52. ábrán látható. 

 

52. ábra: Termelési hulladék elemzésének OLAP kockája 

A termelt hulladék keletkezését és elszállítását elemző modell eredménye az 53. 

ábrán látható. A modell adott napon keletkezett és elszállított hulladékmennyiség 

vizsgálatát teszi lehetővé hulladék fajtánként, EWC kód szerint.  

 

53. ábra: A termelt hulladék keletkezésének és elszállításának elemzése 
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A döntéstámogatás adatbázisában a vállalat gazdasági és környezetvédelmi 

területéről találhatók adatok (beszállítás, hulladéktermelés), így lehetőség van egy 

modellben együttesen vizsgálni a két területet (54. ábra). 

 

54. ábra: A beszállított és termelt hulladék együttes vizsgálata 

Az előbbi vállalati példában gazdasági és környezetvédelmi adatok együttes 

felhasználásával építettem fel az adatbázist a vállalati eredmények elemzéséhez.  Az 

így kialakított adatbázis lehetőséget biztosít, hogy a gazdasági és környezeti 

teljesítményt együtt vizsgáljuk a vállalati teljesítmény értékelésekor. 

Az elkészített adatbázis további adatokkal és további vizsgálandó területekkel 

bővíthető. A gyakorlati megvalósítás során készített interjúk alapján, a 21. ábrán 

bemutatott mérőszámrendszer felhasználásával terveztem meg a gyártás 

folyamatának elemzéséhez a mérőszámokat. A tervezett mérőszámokkal a 

gyártáshoz kapcsolódó környezeti és gazdasági teljesítmény együtt értékelhető (55. 

ábra).  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 114 

 

55. ábra: OLAP kocka a gazdasági és környezet adatok elemzéséhez 

A mérőszámrendszer működtetéséhez meg kell vizsgálni, hogy milyen adatok 

gyűjtésére van szükség és melyek találhatók meg a vállalati adatbázisban. A vállalati 

folyamatok modellezése során láthatóvá válik, mely adatok gyűjtése történik meg és 

melyekkel kell bővíteni a rendszert a döntéstámogatáshoz szükséges adatbázis 

kialakításához. A hiányzó adatok gyűjtéséhez a működési folyamatok mentén kell 

definiálni az adatgyűjtő szolgáltatásokat. Ha az adatok rendelkezésre állnak, létre 

kell hozni az algoritmusokat, amelyek áttöltik az adatokat a döntéstámogatás 

adatbázisába. Meg kell tervezni azokat a modelleket, amelyek bemutatják az adatok 

közötti összefüggéseket, idősor elemzéseket. A működés során keletkező adatokkal 

frissített döntéstámogatási adatbázisból a tervezett modellek segítségével 

naprakészen vizsgálhatók a mérőszámok. 

6.5 Az eredmények összefoglalása 

A kutatás során használt eszközöket, a PDCA ciklus lépéseihez kapcsolódóan 

választottam ki. A környezeti feladatokat támogató szolgáltatások fejlesztését a 
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vállalati folyamatok mentén terveztem meg. Környezeti és gazdasági adatok együttes 

felhasználásával építettem fel a döntéstámogatás adatbázisát. Az adatbázisra épülő 

modellekben a gazdasági és környezeti adatok együttes elemzésének lehetőségét 

mutattam meg. 

A tervezés során folyamatmodellező eszköz használatával modelleztem a termelt 

hulladék elszállításának, valamint az éves hulladékbevallás elkészítésének 

folyamatát. A top down módszer alkalmazásával eljutottam a tevékenység szintű 

modellek elkészítéséig. Ezek a modellek adták az alapját a modellezett feladatokat 

támogató szolgáltatások definiálásának. A módszer kiterjesztésével megterveztem 

azt a szolgáltatástárat, amely a vállalat környezeti feladatainak informatikai 

támogatását adja. A modellezés során egyértelműen meghatározható volt, milyen 

adatgyűjtési szolgáltatásokat kell fejleszteni, hogy a feladatok elvégzéséhez az 

adatok rendelkezésre álljanak. A bizonyított módszer alkalmazható a vállalat további 

feladataihoz. A feladatokhoz kapcsolódó modellek elkészítésekor a folyamatok 

átvilágíthatók, az átvilágítás során látható, hol keletkeznek a környezeti feladatokkal 

kapcsolatos adatok. Az adatok közül melyek azok, amelyekhez létre kell hozni az 

adatok gyűjtését végző szolgáltatásokat.  

Az elv alapján kialakított ERP rendszer tartalmazza a környezeti feladatok 

elvégzéséhez szükséges adatokat. Az így felépített ERP rendszer adatbázisa 

tartalmazza a gazdasági és a környezeti adatokat, melyek a napi feladatok során 

keletkeznek.  

A vállalati döntéstámogatáshoz, felépítettem egy adatbázist a termelt hulladék 

elszállításához és a hulladék beszállításához kapcsolódó adatokból. Elkészítettem 

azokat az elemzéseket, amelyek bizonyítják, hogy a közös adatbázis támogatja a két 

terület együttes vizsgálatát.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 116 

7 Kutatási eredmények és következtetések 

Kutatási célom az volt, hogy megvizsgáljam, hogyan lehet a környezeti feladatokat 

informatikai eszközökkel hatékonyan támogatni. Olyan módszereket és eszközöket 

kerestem, amelyek segítik a vállalatokat a gazdasági feladataik mellett a környezeti 

feladatok elvégzésében. Az informatikai eszközök a kötelező, jogszabályokban előírt 

feladatokon túl, támogatják a környezeti teljesítmény folyamatos monitorozását, az 

eredmények figyelembevételét a döntésekben. 

A megelőző kutatási eredmények áttekintésékor megvizsgáltam:  

 milyen környezettel kapcsolatos feladatokat kell a vállalatoknak elvégezni; 

 a környezeti teljesítmény mérésének milyen hazai és nemzetközi módszerei 

vannak; 

 a vállalatoknak milyen informatikai eszközök állnak a rendelkezésükre a fent 

említett feladatok elvégzéséhez. 

A vizsgálat során megállapítottam, hogy a környezeti teljesítmény mérésének 

elméleti háttere ismert, a mérési módszerek kidolgozottak. Az eredményekből több 

kutatási beszámoló és PhD dolgozat is készült. A módszerek széles körű 

alkalmazásához megfelelő adatgyűjtésre és az adatgyűjtést támogató informatikai 

rendszerekre lenne szükség. 

A kutatásom során megvizsgáltam és elemeztem azokat az informatikai rendszereket, 

amelyek a vállalatok rendelkezésére állnak, ha a környezeti feladataikat támogatni 

szeretnék. A vizsgálathoz kérdőívet készítettem, az elemzést, öt cég hét 

szoftverterméke alapján végeztem el. Az értékelés elkészítéséhez a szoftvereket 

megismertem, a beérkezett kérdőíveket kiértékeltem, a kérdőívet kitöltő cégek 

informatikai vezetőivel mélyinterjút készítettem. Az első tézisemet a rendszerek 

megismerése és elemzése után fogalmaztam meg: 

1. tézis 

A környezeti feladatok támogatásához kialakított informatikai 

megoldások célrendszerek, alapvetően a kötelező nyilvántartást és 

adatszolgáltatást támogatják. 

 Az adatokat nem a folyamatok mentén gyűjtik, nem támogatják a 

környezeti teljesítmény mérését, javítását. 
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A szigetszerű környezetinformatikai megoldások használata nem 

támogatja a gazdasági és környezeti szempontok együttes 

figyelembevételét a vállalati döntések meghozatalában [T1]. 

A környezeti feladatokat támogató rendszereknek az alábbi szempontoknak kell 

megfelelniük: 

 gyűjtsön adatokat a vállalat környezettel kapcsolatos eseményeiről,  

 az adatokat tárolja,  

 a jogszabályokban előírt jelentéseket előre megtervezett sablonok 

segítségével előállítsa,  

 a vezetői döntéstámogatást a vállalat környezeti teljesítményét mutató 

adatokkal segítse.  

A vizsgált rendszerek két rendszer kivételével célrendszerek, a jogszabályokban 

előírt feladatokat támogatják. Az adatok gyűjtését, tárolását elvégzik, előírt módon a 

bevallásokat elkészítik. A rendszerek az adott feladatot támogatják, de a feladatok 

elvégzéséhez sok esetben többszörös adatbevitelre van szükség, ami többletmunkát 

ad a dolgozóknak. A célrendszerek adatbázisai nem kapcsolódnak a vállalat 

gazdasági feladatait támogató rendszer adatbázisához, egymás adatait nem tudják 

felhasználni, nem biztosítják a gazdasági és környezeti adatok együttes 

figyelembevételét.  

A vállalatok többsége még célrendszert sem használ, táblázatkezelő programok 

segítségével gyűjti az adatokat a környezeti feladatok elvégzéséhez. A táblázatkezelő 

programok az adatok rendszerezett tároláshoz nyújtanak segítséget, nem támogatják 

a bevallások, bejelentések elkészítését és az adatbevitel ellenőrzését, nem támogatják 

a gazdasági és környezeti teljesítmény együttes vizsgálatát. 

A vizsgált rendszerek értékelése után arra kerestem megoldást, hogyan lehet 

hatékonyabban támogatni a környezeti feladatokat és a környezettel kapcsolatos 

adatgyűjtést. A kutatásom során adott vállalati környezetben vizsgáltam, hogyan 

lehet a környezeti feladatok támogatását integrálni a vállalati folyamatokat támogató 

ERP rendszerbe. A kutatatás során elért eredményeimet az alábbi tézisek mutatják: 
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2. tézis 

Megmutattam, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati 

feladatok informatikai támogatását folyamatalapú megközelítéssel lehet 

kialakítani. [T2]. 

A kutatás során vizsgált vállalatnál a környezeti feladatok támogatásához részben 

Excel táblázatokat használnak. Ennek kiváltására a termelt hulladék rögzítéséhez és a 

hulladék elszállítási folyamathoz definiáltam a feladatokat támogató szolgáltatásokat. 

Prototípusként elkészítettem a termelt hulladék elszállítását támogató szolgáltatás 

platform független BPEL és WDSL állományát. A BPEL és WDSL kódok 

előállításával létrehoztam a termelési hulladék elszállítást támogató szolgáltatás 

definícióját (6.3.1). A prototípus alapján elkészítettem a termelt veszélyes hulladék 

nyilvántartását és elszállítását, valamint az éves hulladékjelentés elkészítését 

támogató szolgáltatásokat. Megterveztem a vállalat környezeti feladatait támogató 

szolgáltatástárat (6.3.2).  

A szolgáltatások elkészítésének alapját a vállalat környezetvédelemmel kapcsolatos 

folyamatainak modellezése adta (6.2). A modellezett környezeti feladatokat 

támogató informatikai megoldást a folyamatlépéseket támogató szolgáltatásokból, 

mint építőkövekből építettem fel (6.3.1). A folyamatok mentén kialakított 

informatikai támogatás az adatokat a keletkezésük helyén gyűjti a folyamatlépéshez 

kapcsolódó szolgáltatás segítségével. Amennyiben a folyamatban egy új adat 

gyűjtésére van szükség, a folyamatmodellben létre kell hozni az új tevékenységet, a 

technikai folyamatba pedig egy új szolgáltatás meghívását kell beilleszteni a 

tevékenység támogatására.  

3. tézis 

Megmutattam, hogy a környezeti mérőszámok a vállalati működést 

támogató, jól szervezett ERP rendszer adataiból előállíthatók [T3]. 

A környezeti adatok az értékteremtő folyamatok során keletkeznek. Az előbbi 

elvet követve a vállalat értékteremtő folyamatait leíró modelleket kell 

módosítani a környezeti adatok gyűjtésével és a feladatot támogató 

szolgáltatások fejlesztésével. Az elv alapján kialakított ERP rendszer egyaránt 

tartalmazza a környezeti és gazdasági adatokat, valamint a környezeti 

teljesítmény méréséhez tervezett mutatószámok előállításhoz szükséges 

adatokat. 
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4. tézis  

Környezeti és gazdasági adatokat is tartalmazó döntéstámogatási 

adatbázis felállításával bizonyítottam a gazdasági és környezeti 

szempontok együttes figyelembevételét a döntésekben [T4]. 

A kutatás során felépítettem egy döntéstámogatási adatbázist a környezeti és 

gazdasági eredmény együttes vizsgálatához. Az adatbázis a gyártás során termelt 

hulladék adatait és a hulladék, mint gyártási alapanyag, beszállításához kapcsolódó 

adatokat tartalmazza. Elkészítettem az adatok tisztítását, betöltését végző 

algoritmusokat, valamint az elemzési modellt. A modell segítségével idősoros 

elemzést végeztem a beszállított nyersanyag és keletkezett hulladék arányáról, 

alapanyagonként, szállítónként és begyűjtési hely szerint. A döntéstámogatáshoz 

készített modellemben a gazdasági és környezeti területről is használtam fel adatokat, 

ezzel a két terület eredményeinek együttes vizsgálatát mutattam be (6.4). 

A kutatásaimat összefoglalva megállapítottam, hogy a környezeti teljesítmény 

bemutatásához, valamint a környezeti és gazdasági eredmény együttes vizsgálatához 

az alábbi eszközök használata hatékony segítséget nyújt a vállalatok számára:  

 Egy folyamatmodellező eszköz a vállalat környezeti teljesítményének 

modellezéséhez és elemzéséhez, valamint a környezeti teljesítmény 

méréséhez szükséges adatgyűjtő rendszer tervezéséhez ad IT támogatást; 

 A vállalati folyamatok mentén megtervezett és kialakított ERP rendszer, 

amelynek kialakításakor a környezeti szempontokat is figyelembe veszik, a 

napi működés során gyűjti a gazdasági és környezeti adatokat; 

 A jól szervezett ERP rendszerek adatbázisában összegyűjtött adatokból 

felépített döntéstámogatási adatbázis és az adatbázisra épített 

döntéstámogatási modell a gazdasági és környezeti teljesítmény együttes 

vizsgálatát teszi lehetővé a vállalati stratégia megtervezése során kialakított 

mérőszámok alapján. 
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8 További lehetőségek 

A kutatói munkámat a jövőben az alábbi területeken szeretném folytatni, 

felhasználva az eddigi eredményeimet: 

 A bemutatott módszerek alapján a vállalat további folyamatainak bevonása a 

vizsgálatba; 

 A fejlesztett szolgáltatások implementálása a futtatható környezetbe; 

 Döntéstámogatáshoz, a vállalat további folyamatai mentén gyűjtött gazdasági 

és környezeti adatok bevonása a döntéstámogatási adatbázisba; 

 További döntéstámogatási modellek készítése a környezeti és gazdasági 

teljesítmény együttes vizsgálatához. 

A kutatási eredményeimet már felhasználtam az oktatásban az Óbudai Egyetemen, a 

környezetmérnök szakon. 
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9 Melléklet 

9.1 A felmérés kérdőíve 

KÖRNYEZETINFORMATIKAI KÉRDŐÍV 

 

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre a megfelelő válaszok melletti négyzet 

megjelölésével (pl. x), illetve a szabadszöveges mezők kitöltésével. Egy kérdésre 

több válasz is megadható. 

 

1. Alapadatok: 

Alkalmazás megnevezése: 

Fejlesztő/forgalmazó vállalkozás neve: 

Kérdőívet kitöltő neve: 

Kérdőívet kitöltő beosztása:  

2. Elsősorban milyen méretű vállalatok számára kínálják a megoldásukat? 

  Mikro-vállalkozások 

  Kis- és Középvállalkozások 

  Nagyvállalatok 

  Állam- és közigazgatási szervek 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

3. Elsősorban milyen iparágban működő vállalkozások tartoznak a 

célcsoportba? 

  Vegyipar, gyógyszeripar 

  Mezőgazdaság 

  Gépipar, fémfeldolgozás 

  Élelmiszeripar 

  Építőipar 

  Ruha-, textil-, bőripar 

  Papír-, nyomdaipar 

  Fa-, bútoripar 

  Energiaipar 

  Szállítás, raktározás 

  Oktatás 

  Média 

  Üzleti szolgáltatások 

  Kereskedelem 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

  

4. A környezetvédelmi feladatok támogatása milyen módon valósul meg? 

  Célalkalmazás 
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  Egyéb modulokkal bővített célalkalmazás (pl: számlázás, HR, 

kontrolling) 

Modulok:.....................................................................................................

.. 

  Saját fejlesztésű modulok, melyek integrálhatók a már meglévő 

alkalmazásokba  

(pl: BusinessOne, DinamicsNav) 

Alkalmazás neve:  

.......................................................................................... 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

   

5. Milyen konstrukcióban kínálják az alkalmazásukat a vevőik számára? 

  Licenc megvásárlásával 

  Szabad szoftverként 

  Bérelhető szolgáltatásként 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

6. Az alkalmazást ... 

  ... saját magunk fejlesztjük és értékesítjük 

  ... saját magunk fejlesztjük és partnereken keresztül értékesítjük 

  ... mások fejlesztését értékesítjük, igény szerint saját fejlesztéssel 

kiegészítjük 

  ... mások fejlesztését értékesítjük és bevezetjük 

  ... mások fejlesztését értékesítjük 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

7. Mekkora a felhasználók száma? 

  Kevesebb, mint 10 

  10 és 50 között 

  50 és 100 között 

  100 fölött 

 

8. Milyen feladatok ellátását támogatja a rendszer? 

8.1. Kötelező adatszolgáltatás 

  Hulladék 

  Víz 

  Levegő 

  Talaj 

  Zaj 

  Fémkereskedelem 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
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8.2. Hulladékgazdálkodás 

  Termelés 

  Begyűjtés 

  Felhasználás/hasznosítás 

  Ártalmatlanítás 

  Vegyi anyag nyilvántartatás 

  Járattervezés és logisztika 

  Hulladékgazdálkodás és fémkereskedelmi adatszolgáltatás 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

8.3.  Levegőtisztaság védelem 

  Levegőtisztaság-védelmi berendezések adatainak kezelése 

  Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés kezelése: LAL 

  Levegőtisztaság-védelmi éves bejelentés kezelése: LM 

  Levegőtisztaság-védelmi mérési adatok kezelése 

  Környezetterhelési díj számítása 

  Folyamatos füstgáz mérés adatainak feldolgozása 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

8.4.  Vízgazdálkodás 

  A felhasznált vizek adatainak kezelése: FAVI 

  Szennyvizek adatainak kezelése 

  Vízminőség védelmi alapbejelentés készítése: VAL 

  Vízminőség védelmi éves bejelentés készítése: VÉL 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

8.5. Egyéb feladatok 

  Anyagnyilvántartás 

  Anyagmozgás követése 

  Folyamatok, erőforrások nyomon követése 

  Csomagoló anyagok kezelése 

  Termékdíj kalkuláció 

  Környezeti számvitel 

  Pontforrások nyilvántartása 

  Pontforrásokhoz tartozó engedélyek kezelése 

  Hulladékgazdálkodás és fémkereskedelmi adatszolgáltatás 

  Termék életciklus elemzés 

  Egyéb (kérjük, adja meg): 

  .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

9. Milyen további szolgáltatásokat nyújt az alkalmazás? 

  Térinformatikai megjelenítés 

  Környezeti jogszabályok nyilvántartása 

  Környezettel kapcsolatos döntéstámogatás 

  Több telephely együttes kezelése 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004



 124 

  Kapcsolat más rendszerekkel (adatok küldése, fogadása) 

  Dokumentumkezelés 

  Online adatszolgáltatás segítése 

 

10. Lehetőség van-e online adatbázis használatára? 

  Igen 

  Nem 

 

11. Egyéb funkcionális és architekturális jellemzők, amelyeket kiemelne 

alkalmazásával kapcsolatban. 

...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

12. Ön szerint melyek a legjelentősebb aktuális trendek, fejlesztési irányok a 

környezetinformatikában? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival Ön is hozzájárult kutatási és oktatási munkánk 

eredményességéhez, a környezettudatos működés fontosságának népszerűsítéséhez. 
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