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Merre jár
a hulladékom?

A környezetvédelemben is egyre nagyobb szerepet játszik az informatika, különböző szoftveres meg-
oldások segítik a nagyvállalatok környezetvédelemmel foglalkozó munkatársait. Az ELMŰ−ÉMÁSZ 
Társaságcsoport is fellelte és használja, folyamatosan továbbgondolja az informatika nyújtotta lehe-
tőségeket. Cikkünkben arról olvashatnak, milyen megoldást választottak a hulladékgazdálkodásban.

Az ELMŰ−ÉMÁSZ Társaságcsoport kiemelt 
fi gyelmet fordít a környezet védelmére. 
A környezetvédelem/biztonságtechnika osz-
tály munkatársai a fenntarthatóság elveit 
szem előtt tartva végzik a társaságcsoport 
környezetvédelemmel és munkavédelemmel 
kapcsolatos feladatait. 
Telephelyeik nagy száma és az egyre szi-
gorodó környezetvédelmi előírások szük-
ségessé tették a környezetvédelmi, el-
sősorban hulladékgazdálkodási adatok 
elektronikus nyilvántartásának megva-
lósítását. A társaságcsoport a Denkstatt 
Hungary Kft. Envirodata programja mellett 
döntött még 2007-ben.
A hulladékgazdálkodási modul bevezetését 
követően, látva a szoftverben rejlő lehető-
ségeket, felmerült az igény a további szak-
modulok (mint például a felszín alatti vizeket 
érintő adatszolgáltatások támogatására 
vagy a környezetvédelmi határozatok nyil-
vántartására szolgáló modul) használatára, 
továbbá a hulladékgazdálkodási modul ki-
terjesztésére.

Kiterjesztett adatnyilvántartás
A hulladékok nyilvántartása és a hatósági 
adatszolgáltatások elkészítése azonban 
csak egy része a teljes hulladékgazdálko-
dási folyamatnak. Az ügymenetnek szá-
mos különböző funkciót betöltő szereplője 
van (a hálózati munkákat végző alvállalko-
zóktól kezdve a műszaki ellenőrökön át a 
hulladék szállítását és kezelését végző cé-
gekig), amelyek mind-mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a társaságcsoportnál keletke-
ző hulladékok életútja a környezetvédelmi 
előírásoknak és a fenntarthatósági szem-
pontoknak megfelelő legyen. A környezet-
védelmi munkatársak szükségesnek látták 
egy olyan rendszer létrehozását, amely a 
hulladékgazdálkodás teljes folyamatára 

történő rálátást tesz lehetővé. Az ügyme-
net követése biztosítja a folyamat zártsá-
gát, ellenőrizhetőségét. Így hívták életre a 
Hulladék Követés elnevezésű programot, 
amelynek segítségével végig nyomon lehet 
követni a hulladékok sorsát a keletkezés-
től kezdve az elszállításon át a kezelőnek 
való átadásig, sőt a pénzügyi elszámolásig. 
A program a folyamat összes résztvevője 
számára meghatározza azt az egységes 
keretet, rendszert, amelyben a vállalkozók 
megrendelhetik a hulladékok elszállítását, 
erről – a műszaki ellenőrök jóváhagyása 
után – a hulladékszállító értesítést kap, és 
ennek alapján végzi a hulladékok átvevőhöz 
történő szállítását.

Folyamatos fejlesztés
A program életbe lépését hosszú tervezési 
fázis előzte meg. A folyamat résztvevőinek 
azonosítása után a Denkstatt a különböző 
funkciójú szereplők egy-egy képviselőjét 
kérte fel a tervezési és tesztelési fázisok-
ban való közreműködésre. Számos kerek-
asztal-beszélgetés zajlott le a vállalkozók, 
a műszaki ellenőrök, a hulladék szállítását 
és átvételét koordináló cégek, valamint a 
környezetvédelem képviselői között, míg 
létrejött a Hulladék Követés program teszt-

verziója. Ezt a tervezésbe bevont résztvevők 
használták a valós folyamat támogatására, 
az éles verzió indítását megelőző hat hó-
napban. A Hulladék Követés nem más, mint 
egy webes felület, ahol a megrendelések 
rögzítése és visszaigazolása történik. Az itt 
rögzített, jóváhagyott és az átvevő cégek 
által visszaigazolt, hulladékkal kapcsolatos 
adatok bekerülnek az említett Envirodata 
szoftver hulladékgazdálkodási moduljába, 
így a hulladékok nyilvántartása és az évente 
esedékes hulladékos adatszolgáltatás telje-
sítése is könnyen megvalósul.
A Hulladék Követés éles verziója 2013 ja-
nuárjában indult a tervezési és tesztelé-
si fázisok tapasztalatai és visszajelzései 
alapján. A program közel 100 felhasználó-
jának mindennapos munkája megkívánja 
a rendszer folyamatos fejlesztését, mivel 
újabb és újabb ötletek, az adatrögzítést 
megkönnyítő lehetőségek merülnek fel. Az 
időközben változó, szigorodó jogszabályok 
is megkövetelik a program időnkénti módo-
sítását. Ezek némi nehézséget jelenthetnek 
ugyan a felhasználóknak, de a szereplők úgy 
látják, hogy a folyamatok hatékonyabban, 
kontrolláltabban működnek, és az esetleges 
adminisztrációs hibák, illetve a hulladékok-
kal kapcsolatos visszaélések minimálisra 
csökkentek.
A fenntarthatóságra törekvés talán egyik 
legnagyobb nehézsége az állandó infor-
mációhiány – a régi menedzserbölcsesség 
szerint ugyanis menedzselni csak azt lehet, 
amit ismerünk. Az hogy az adott helyzetben 
mi a legmegfelelőbb döntés, a fenntartha-
tóság három pillérét fi gyelembe véve, kör-
nyezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
szempontból nagy kihívás elé állítja a cég 
vezetését. Ezen szempontok összehango-
lását és a hulladékgazdálkodási folyamat 
optimalizálását támogatja az Envirodata 
rendszer.  
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