
Kormány Eszter 

A környezeti teljesítményértékelés integrált 

informatikai támogatása 

doktori tézisek 

témavezető: 

Dr Bakó András professzor emeritus 

Óbudai Egyetem 

Infrastrukturális Rendszerek Modellezése és Fejlesztése 

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 

2014 

  



2 

 

1. Kutatási téma bemutatása, a kutatás célkitűzései 

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 folyamatok mentén 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 kitűzött kutatási célok: 

1. Megismerni a jelenleg alkalmazott környezetterhelési mutatószámokat;  

2. Megvizsgálni, hogy a jelenleg használatos informatikai megoldások 

milyen környezettel kapcsolatos adatokat gyűjtenek a mutatószámok 

létrehozásához; 
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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. 

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

megoldást adok. 

2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatás első fázisában szakirodalmi kutatómunkát végeztem, áttekintettem a 

megelőző kutatási eredményeket, megvizsgáltam:  

 milyen környezettel kapcsolatos feladatokat kell a vállalatoknak 

elvégezni; 

 a környezeti teljesítmény mérésének milyen hazai és nemzetközi 

módszerei vannak. 

A vizsgálat során megállapítottam, hogy a környezeti teljesítmény mérésének 

elméleti háttere ismert, a mérési módszerek kidolgozottak. A módszerek széles 

körű alkalmazásához megfelelő adatgyűjtésre és az adatgyűjtést támogató 

informatikai rendszerekre lenne szükség. 

A kutatásom következő részében 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 elemzés során 

beérkezett kérdőíveket kiértékeltem, a kérdőívet kitöltő cégek informatikai 



4 

 

vezetőivel mélyinterjút készítettem. Az interjúk alkalmával a szoftvereket 

megismertem, szakemberek véleményét hallgattam meg a környezetinformatikai 

fejlesztések jelenéről, jövőbeli irányairól és a felhasználói igényekről.  

A kutatás elvégzéséhez olyan informatikai eszközöket kerestem (5.1), 1amelyek a 

környezeti feladatok elvégzésén túl, támogatják a vállalatok környezeti 

teljesítményének javítását is. A környezettudatos működést támogató integrált 

informatikai megoldásnak támogatni kell: 

 a működési folyamatok 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 feleljenek meg: 

 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: 

o  a mérőszámok előállítását a működés során - és más forrásokból 

gyűjtött adatokból,  

o a döntéstámogatási algoritmusok készítését, tárolását, futtatását; 

                                                           
1 Ebben a formában az értekezés fejezeteire hivatkozom 
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 Beavatkozás (Act) fázisban a területtel foglalkozó szakembereknek kell 

meghozni a döntéseket az ellenőrzés során kapott eredmények alapján. 

A fenti elvárásokat figyelembe véve az ARIS Designer, az ARIS SOA Architect és 

ARIS Mash Zone programokat választottam a kutatás elvégzéséhez. 

3. Kutatási eredmények, tézisek 

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. 

A szigetszerű környezetinformatikai megoldások használata nem 

támogatja a gazdasági és környezeti szempontok együttes 

figyelembevételét a vállalati döntések meghozatalában [T1], (4.2, 

4.3), [4].  

A kutatásom során megvizsgáltam és elemeztem azokat az informatikai 

rendszereket, amelyek a vállalatok rendelkezésére állnak (4.2, 4.3), ha a környezeti 

feladataikat támogatni szeretnék. A rendszerekkel szemben támasztott igény, hogy 

a vállalat környezeti teljesítményéről adatokat gyűjtsön, 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 többségében 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 
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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, jelentések elkészítését és az adatbevitel ellenőrzését, 

és nem támogatják a gazdasági és környezeti teljesítmény együttes vizsgálatát. 

2. tézis 

Megmutattam, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati 

feladatok informatikai támogatását folyamatalapú megközelítéssel 

lehet kialakítani. [T2], (6.2, 6.3.1,6.3.2), [2][3][5][8]. 

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 
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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] 

(6.3), [1][6][9]. 

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 (6.3). Az elv alapján kialakított ERP rendszer 

egyaránt tartalmazza a környezeti és gazdasági adatokat, valamint a 

környezeti teljesítmény méréséhez tervezett mutatószámok előállításhoz 

szükséges adatokat. 

4. tézis  

Környezeti és gazdasági adatokat is tartalmazó döntéstámogatási 

adatbázis felállításával bizonyítottam a gazdasági és környezeti 

szempontok együttes figyelembevételét a döntésekben [T4], (6.4), [9]. 

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 
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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 (6.4). 

A kutatás során használt eszközöket, a PDCA ciklus lépéseihez kapcsolódóan 

választottam ki (5.1). A környezeti feladatokat támogató szolgáltatások fejlesztését 

a vállalati folyamatok mentén terveztem meg. Környezeti és gazdasági adatok 

együttes felhasználásával építettem fel a döntéstámogatás adatbázisát. Az 

adatbázisra épülő modellben a gazdasági és környezeti adatok együttes 

elemzésének lehetőségét mutattam meg. 

A tervezés során folyamatmodellező eszköz használatával modelleztem a vállalat 

környezettel kapcsolatos feladatait támogató folyamatokat (6.3.1). 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 (6.3.2). 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. Meg kell határozni adatok közül melyek azok, 

amelyekhez létre kell hozni az adatok gyűjtését végző szolgáltatásokat. Az elv 

alapján kialakított ERP rendszer adatbázisa tartalmazza a gazdasági és a környezeti 

adatokat, melyek a napi feladatok során keletkeznek. A gyűjtött adatokat nemcsak 

a jelentések elkészítéséhez lehet felhasználni, hanem az adatokból állíthatók elő a 

teljesítmény méréséhez a mutatószámok, és belőlük építhetők fel a döntésekhez 
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szükséges adatbázisok. Ennek bizonyítására a döntéstámogatáshoz készített 

modellemben a gazdasági és környezeti területről is használtam fel adatokat, ezzel 

a két terület eredményeinek együttes vizsgálatát mutattam be (6.4). 

4. Kutatásból levonható következtetések 

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. 

5. Tézisek alkalmazása, továbbfejlesztési 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; 
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 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 [7]. 

6. Publikációs jegyzék 

A disszertációban hivatkozott publikációim 

[1]. Kormány E.: Applying Service Oriented Architecture in Deploying 

Environment-aware Integrated Enterprise Resource Planning Systems, 

Proceedings of MAFIOK KF GAM,XXII. Évfolyam, Kecskemét, 2008, 

pp 127-136. ISBN 978-963-7159-31-2 

[2]. Kormány E.: Az informatikai eszközök támogató szerepe a 

környezettudatos vállalatirányítási információs rendszerek kialakításhoz 

III. Országos Környezetgazdaságtani Phd Konferencia, 2009. Budapest, 

19-28 o. ISBN 978 963 9263 52 9 

[3]. Kormány E., Bakó A.: A vállalati környezetpolitika informatikai 

támogatási lehetőségei Gépipari Tudományos Egyesület Országos 

Műszaki Folyóirata LXI. évfolyam 7. szám, (2010) 20-29 o. ISSN 0016-

8572 

[4]. Kormány E., Csiszér T.: How Small and Medium Enterprises (SME) use 

IT applications for saving environment International Council of 

Environmental Engineering Education ICEEE, Budapest, 2010 November 

18., pp. 89-96 ISBN 978-615-5018-08-4 



11 

 

[5]. Kormány E.: Integrált üzleti folyamatok támogatásának lehetőségei kkv-k 

számára Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Nap Tudományos 

közlemények (2011) 44-49 o. ISBN 978 615 5018 14 5 

[6]. Kormany E., Bakó A.: Development of environmental informatics 

systems applying service-oriented architecture Journal Acta 

Electrotechnica et Informatica No. 4, Vol. 12, 2012., pp. 1-5. ISSN 1335 

8243 

[7]. Kormány E.: Szabad szoftverek és közösségi oldalak a Vállalati 

információs rendszerek oktatásában Acta Carlus Robertus Gyöngyös 2013 

113-120 o. ISSN 2062 8269 

[8]. Kormány E.; Bakó A.: Vállalati folyamatok mentén kialakított 

informatikai támogatás a környezettudatos működés segítésére I. rész 

Papíripar 2013 LVII/3-4. 8-12 o. ISSN 0031 1448 

[9]. Kormány E.; Bakó A.: Vállalati folyamatok mentén kialakított 

informatikai támogatás a környezettudatos működés segítésére II. rész 

Papíripar 2014 LVIII/1-2. 3-7 o. ISSN 0031 1448 

 


