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Atel Csepeli Vállalatcsoport

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport teljes jogú tulajdonosa
Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága, a
svájci Atel. A vállalatcsoportot három budapesti székhelyû
társaság alkotja: a Csepeli Áramtermelõ Kft., a Csepel II
Erõmû tulajdonosa, a Csepel Energia Kft., amely a Csepel
II Erõmû üzemeltetési és karbantartási feladatait látja el,
és a Csepeli Erõmû Kft., amely a Csepel I. szolgáltató
társaságot üzemelteti.

A Csepel II Erõmû egy modern, hatékony és környe-
zetbarát kombinált ciklusú gázturbinás erõmû Budapest
déli részén, az egykori Csepel Mûvek területén. A 2000.
november 1-jén üzembe helyezett létesítmény Magyar-
ország elsõ, üzleti alapon magántõkébõl épült erõmûve,
amely a magyar villamosenergia-szükséglet 5-7 %-át ké-
pes kielégíteni, a magyar országos hálózat
számára 389 MW villamosenergia-kapacitás-
sal áll rendelkezésre.

A hõenergiát lakossági és ipari hõfogyasztók
részére értékesítik - a távfûtéssel mintegy 
19 500 lakás hõellátását biztosítják Budapest
déli kerületeiben. A vállalatcsoport földgázel-
osztási és földgáz közüzemi szolgáltatást is
végez.

Atel Csepel Business

Atel Csepel Business is fully owned by one of Europe's
leaders in energy trading, the Swiss-based Atel AG. The
Group comprises three companies based in Budapest,
Hungary: Csepeli Áramtermelõ Kft., the owner of the
Csepel II CCGT power station; Csepel Energia Kft., which
performs the operation and maintenance tasks at Csepel II
Station; and Csepeli Erõmû Kft., which operates Csepel I,
a public utility service business.

Csepel II, a modern, efficient and environmentally friendly
combined-cycle gas turbine power plant is located on the
area of the former Csepel Works, in South Budapest.
Csepel II Station, commissioned on 1st November 2000,
was the first power station in Hungary built on a business
basis using private capital. The plant can meet 5 to 7 per

cent of the electricity need of Hungary
providing up to 389 MW power capacity for
the national grid. 

Heat is sold to domestic and industrial heat
consumers. District heating supplies about
19,500 flats in the southern districts of
Budapest. The Group also manages natural
gas distribution and public utility services.
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Vezérigazgatói köszöntô

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport sorrendben második Éves
Jelentését tartja kezében. A kiadvány a 2005. év ered-
ményeirõl számol be, melyben vállalatunk folytatta növe-
kedését és stabil bevételt biztosított tulajdonosa szá-
mára. 

Tavalyi kiadványunkhoz hasonlóan, 2005. évi Jelenté-
sünkben vállalatcsoportunk felépítését és fõ tevékenysé-
geit mutatjuk be annak érdekében, hogy az érdekelt felek
és üzleti partnereink részére még bõvebb tájékoztatást
nyújtsunk mûködési területeinkrõl.

Az olvasó tavalyi tevékenységeink tükrében egyfajta
pillanatfelvételeken keresztül ismerheti meg üzleti kul-
túránkat, értékeinket és azt a magatartásformát, amelyet
magunkénak választottunk az egész Atel Csepeli
Vállalatcsoporton belül. A Jelentésben a számunkra
kiemelten fontos területekrõl adunk számot, illetve
azokról, amelyeket az olvasó számára is érdekesnek
ítélünk. Statisztikákat és részletes adatokat is találnak itt,
amelyek talán nem feltétlenül érdekesek, de a társadalom
különbözõ csoportjai számára hasznosak lehetnek. A
kiemelt területek részben a magyarországi cég helyi
szempontjait tükrözik, részben pedig tulajdonosunk

szélesebb, nemzetközi szintû látásmódját. Bízom benne,
hogy kedvezõen fogadják majd tevékenységeink bemu-
tatásának ezen módját, amennyiben pedig vállalatunk
más területei iránt is érdeklõdnek, akkor kérem, keres-
senek meg bennünket, és mi igyekezni fogunk, hogy a
jövõbeni jelentésekben azokra is kitérjünk.

Összességében, a 2005. év a szokásos üzemviteli,
kereskedelmi és politikai kihívások elé állított ben-
nünket. Mindezek nem csupán vállalatunk értékét, de
azokat a kötelezettségeket, ránk háruló felelõsséget is
szemléltetik, amelyeket a hõ- és villamos energiának a
magyarországi közmûpiacra történõ szállítása tá-
maszt. A magyar energiapiac fokozatos átalakuláson
megy keresztül, és a változások egyre nagyobb
bizonytalanságot hoznak magukkal. Természetesen
igyekszünk helytállni és megfelelni a folyamatos kihí-
vásoknak, annak érdekében, hogy vállalatcsoportunk
továbbra is nyereségesen és sikeresen mûködjön.

Remélem, hogy ez a Jelentés hozzájárul tevékenysé-
geink alaposabb megismeréséhez és megerõsíti üzleti
partnereinket a vállalcsoportunkba vetett bizalmukban.

Allan Walmsley
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Welcome by the 
General Manager

I hope that this Report will contribute to a wider
understanding of our business and that it will give our
business partners a continued confidence in dealing with
our Group in the future.

Allan Walmsley

This is the second Annual Report for the Atel Csepel
Business reporting on the year 2005, a year in which the
Csepel Business has continued to grow and contribute
steady earnings to our owner.

The Annual Report follows on the first report last year and
it presents the main components and activities of our
Group in order to develop further awareness of our
businesses amongst our stakeholders and business part-
ners.

As a snap shot of our activities in 2005 it reflects our
business culture, values and the behaviour that we have
chosen to adopt throughout the Atel Csepel Group. It
focuses on particular areas that are important to us and
others that we believe are interesting to the reader. It
also provides statistics and data that may be useful to
different groups in society, although perhaps not
necessarily interesting. Some of the focus areas
represent the interests of our local business and others
portray a wider interest reflecting the international
perspective of our owner. I hope that you will appreciate
the manner in which these activities are reported and if
you are interested in other areas of our business then
please contact us and we will do our best to represent
them in future reports.

Overall, 2005 provided the usual crop of operational,
commercial and political challenges, all of which
demonstrate to us not only the value of the business
but also the responsibilities associated with providing
heat and electricity in Hungary's public utility market.
The Energy Market in Hungary is gradually changing
which introduces more unpredictability to our busi-
ness. Nevertheless we will continue to face the
challenges of change and we will adapt as necessary
to maintain a profitable and successful performance
for our owner.  
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Allan Walmsley General Manager

Diploma in Business Management
Since 1974 within the Energy sector (for 7 years with Csepel
Business)
For 12 years in managerial position
Membership at organizations: Chartered Member of the Chartered
Institute of Personnel and Development

"After the 2004 successes, our business targets for last year had
already been set deliberately high. So 2005 was special for me because
we exceeded even our own expectations. We beat our budgets,
achieved higher availability, set new safety records and created higher
staff satisfaction levels than ever before. Its my view that continuously
raising the standard is the mark of a successful company."

Dénes Ambrovics Csepel I Deputy General Manager

Chartered Mechanical Engineer, Chartered Energetics Engineer
Since 1982 within the Energy sector (for 24 years with Csepel Business)
For 23 years in managerial position 
Memberships at organizations: Chamber of Engineers, Forum of
Industrial Energy Consumers, Csepel Industrialists Association, Csepel
Foundation for Business Development

"We have further improved efficiency of our activities. In addition to gas

Atel Csepel Management 

Allan Walmsley vezérigazgató

Business management diploma
1974 óta az energiaszakmában (7 éve a Csepeli Vállalatcsoportnál)
12 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: Chartered Institute of Personnel and Development
c. szervezet tagja

„A 2004. év sikerei után az elmúlt évre már szándékosan magas üzleti
célokat állítottunk magunk elé. Így 2005. különleges év volt a számom-
ra, mert még saját várakozásainkat is túlszárnyaltuk. Terveinket túl-
teljesítettük, rendelkezésre állásunk jobb lett, új biztonsági rekordot
állítottunk fel, és munkatársaink elégedettsége magasabb fokú volt,
mint korábban bármikor. Véleményem szerint akkor nevezhetünk egy
vállalatot sikeresnek, ha folyamatosan emelkedõ színvonal jellemzi.“

Ambrovics Dénes Csepel I vezérigazgató helyettes

okleveles gépészmérnök, okleveles energetikai szakmérnök
1982 óta az energiaszakmában (24 éve a Csepeli Vállalatcsoportnál)
23 éve dolgozik vezetõ beosztásban 
Hivatali tagságok: Mérnök Kamara, Ipari Energiafogyasztók Fóruma,
Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete, Csepeli
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

„Az elmúlt év során tovább folytattuk tevékenységeink hatékonyságá-

Keszler György, Allan Walmsley, Briglovics Gábor, Peter Jones, Ambrovics Dénes, Bene Balázs
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and heat supply, today water management also substantially contributes
to achieving our targets."

Balázs Bene Group Finance Director

MBA (Case Western Reserve University,USA), MSc (ELTE TTK
Budapest)
Since 2003 within the Energy sector (for 3 years with Csepel Business)
For 9 years in managerial position
Memberships at organizations: SwissCham Hungary Board Member

"A major achievement in past year has been for me that we managed to
reduce by a quarter billion forints our insurance costs in a joint effort with
MVM when renewing the insurance policy for the power station."

Gábor Briglovics Commercial Director

Certified Economist
Since 1994 within the Energy sector (for 3 years with Csepel Business)
For 6 years in managerial position
Memberships at organizations: In EUROELECTRIC Hungary, member
of ETE Energy Strategy Committee

"In 2005 we have again demonstrated that co-ordinated team work can
cope with the greatest challenges!"

György Keszler Csepel II Station Manager

Chartered Mechanical Engineer, MBA (BCUC)
Since 1987 within the Energy sector (for 19 years with Csepel Business)
For 12 years in managerial position
Memberships at organizations: ETE- Member

"For me 2005 has been the year of stability, reliable operation and
preparations for new challenges. In operation and maintenance we have
fully met all internal and external expectations, and also began to
prepare for the major challenges of 2006 including the first planned
major overhaul of the power station."

Peter Jones Regional Operation and Maintenance Director

BA (Electronic Engineering); Diploma in Management
Since 1981 within the Energy sector (for 8 years with Csepel
Business)
For 12 years in managerial position

"Csepel II continued to demonstrate "world class" technical performance
during 2005 with availability and reliability of the plant being exceptional
once again. The site remained accident free during the year and full
environmental compliance was achieved highlighting the high regard
and focus placed on these two key elements of power plant operations."
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nak javítását. Ma már elmondhatjuk, hogy a földgáz és hõszolgáltatás
mellett a vízgazdálkodási tevékenységünk is mértékadóan hozzájárul
célkitûzéseink eléréséhez.“

Bene Balázs csoport pénzügyi igazgató

MBA (Case Western Reserve University,USA), MSc (ELTE TTK
Budapest)
2003 óta az energiaszakmában (3 éve a Csepeli Vállalatcsoportnál)
9 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: SwissCham Hungary elnökségi tag 

„Számomra az elmúlt év egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy az
erõmû biztosításának megújításánál az MVM-mel szorosan együttmû-
ködve sikerült a költségeinket negyedmilliárd forinttal csökkenteni.“

Briglovics Gábor kereskedelmi igazgató

okleveles közgazda
1994 óta az energiaszakmában (3 éve a Csepeli Vállalatcsoportnál)
6 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: EUROELECTRIC Magyarországban, az ETE
Energia stratégiai bizottság tagja

„2005-ben ismét bizonyítottuk: összehangolt csapatmunkával, a leg-
nehezebb kihívásokkal is sikeresen szembe nézhetünk!“

Keszler György Csepel II erõmû igazgató

okleveles gépészmérnök, MBA (BCUC)
1987 óta az energiaszakmában (19 éve a Csepeli Vállalatcsoportnál)
12 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: ETE- tag 

„2005. számomra a stabilitás, a megbizható üzemelés és az új kihívá-
sokra való felkészülés éve volt. Üzemviteli és karbantartási szempont-
ból maradéktalanul megfeleltünk mind a belsõ, mind a külsõ elvárá-
soknak, ugyan akkor megkezdtük a felkészülést a 2006-os év nagy
kihívásaira, mint például az erõmû történetének elsõ tervezett fõjaví-
tására.“

Peter Jones regionális üzemeltetési és karbantartási igazgató

okleveles villamosmérnök; management diploma
1981 óta az energiaszakmában (8 éve a Csepeli Vállalatcsoportnál)
12 éve dolgozik vezetõ pozícióban

„Csepel II 2005-ben is világszínvonalú mûszaki teljesítményt nyújtott, az
erõmû rendelkezésre állása és megbízhatósága ismét kivételesen ma-
gas volt. Továbbra sem történt munkahelyi baleset az év során, és a
környezetvédelmi elõírásoknak is maradéktalanul megfelelt, ami bizo-
nyítja, hogy az erõmûi tevékenységek ezen két nagyon fontos területét
kiemelt figyelemmel és gondossággal kezelték.“
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Az ATEL Csepeli Vállalatcsoport és azon belül a Csepel II
Erõmû stratégiáját a magyar villamos energiapiacon és
annak mûködési modelljén keresztül lehet leginkább
szemléltetni.

Az 1995-1996-ban lezajlott privatizációt megelõzõen a
Magyar Kormány úgy döntött, hogy olyan piaci modellt
hoz létre, melyben a villamos piaci értéklánc tevékenysé-
geit (a termelés-szállítás/rendszerirányítás-nagykereske-
delem-elosztás-szolgáltatás) vertikális integráció helyett
külön társaságokba szervezi ki. Az így, vagy majd késõbb
zöld-, illetve barnamezõs beruházásokkal létrehozott
önálló társaságok között létrejött Hosszútávú Villamos-
energia- és Kapacitáslekötési Megállapodások biztosítot-
ták és biztosítják ma is egyfelõl az államnak azokat a
jogokat és garanciákat, melyek az ellátás biztonságához
kapcsolódnak, másfelõl lehetõséget nyújtottak a befekte-
tõknek, hogy  jelentõs beruházásokkal modernizálják
az egyébként elöregedett villamosipari berendezése-
ket. 

Az ellátásbiztonságot elõtérbe helyezõ piaci modell az
európai uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan megválto-
zott. 2003. január elsejétõl a továbbra is szabályozott
természetes monopóliumként meghatározott hálózati
tevékenységek és a rendszerirányítási szolgáltatások
mellett a villamosenergia termelést, kereskedelmet és
importot már nem szabályozza a hatóság. Megjelentek a
piacon az energiakereskedõk, feljogosított fogyasztók.
2005 végére a közüzemi ellátás helyett versenypiacon
vételezõ fogyasztók súlya meghaladta a teljes piac 30%-
át. Ez az eredmény európai mércével mérve is kima-
gasló. 

A piacnyitás során a legnagyobb fogyasztók hagyták el a
közüzemi piacot és egyenletes úgynevezett „zsinór“
igényüket a felszabadított import lehetõségeket kihasz-
nálva jelentõs részben külföldi forrásokra támaszkodva
elégítik ki. 

A megnövekvõ „zsinór“ import villamos energia, valamint
az elmúlt években megjelent nem, vagy csak nagyon
korlátozott mértékben szabályozható kapcsolt termelõk
hatására a terheléskövetõ, rugalmas termelõi kapacitá-
sok szerepe felértékelõdik. 

A 2005-ös év során több mint másfélszeresére nõtt a
földgáz ára. Mivel a tüzelõanyag költség az erõmûvek
összes költségének mintegy 65-75%-át teszi ki, így az
áremelkedés azt a folyamatot erõsítette, hogy a hazai
gáztüzelésû kapacitások részben az MVM, részben a
MAVIR irányításával elsõsorban a fogyasztói igények
gyors változásainak lekövetésében, a rendszer szabályo-
zásában vesznek részt, míg energiatermelõ tevékenysé-
gük jelentõsége csökken. Igaz ez még az energetikailag
magas hatékonyságú, környezetkímélõ, létszám-haté-
kony CCGT- (Kombinált ciklusú gázturbina) egységekre is.
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The strategy of ATEL Csepel Business, and within that of
Csepel II Power Station, can be best demonstrated by
outlining the features and the model of operation of the
Hungarian electricity market.

Prior to the privatization implemented in 1995 and 1996,
the Hungarian Government decided to establish a market
model in which each activity within the electricity market's
value chain (generation-transmission/system operation-
wholesale-distribution-supply) was organized into sepa-
rate companies instead of a vertical integration. Between
the so called established independent companies (and
the companies set up later on through green- or brown-
field investments) Long-Term Agreements for the Sale of
Electricity and the Contracting of Capacity were
concluded. On the one hand, these Agreements have
ensured for the State the rights and guarantees related to
the safety of supply; on the other, they have provided
investors with the opportunity to implement substantial
investments and modernize the otherwise obsolete
electricity generation plants. 

Hungary's EU accession led to the change of the earlier
market model which had focussed on the safety of supply.
As from 1st January 2003, besides network activities and
system operation services, which continue to be defined
as regulated natural monopolies, electricity production,
trading and import were not regulated any more by the
authorities. Energy traders and eligible consumers have
appeared on the market. By the end of 2005, the share of
consumers who purchase in the competitive market
instead of using the public utility supply, surpassed 30 per
cent of the entire market. This is an outstanding result
even by European standards. 
In the course of opening up the market, the largest
consumers left the public utility market, and they satisfied
their constant "base load" demands to a large extent from
foreign sources by making use of the possibilities of
liberalized imports. 

As a consequence of the increasing volumes of "base
load" imported electricity, as well as the appearance in
recent years of generators connected to the grid, which
are not controllable or are only to a very limited extent
controllable, the role of load-following flexible generation
capacities such as Csepel, has become ever more im-
portant. 

During the year 2005, natural gas prices grew by more
than fifty per cent. As fuel costs make up approximately
65 to 75 per cent of the total costs of power stations such
as Csepel, the price increase has reinforced the trend
that Hungarian gas-fuelled capacities primarily reflect the
changing needs of consumers and also the regulation
needs of the system under the direction of MVM.
Consequently the importance of their electricity gene-
ration activities is changing. This holds true even in the
case of combined-cycle gas turbine units which are highly
energy-efficient, environment-saving and work-force-
efficient.
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A Csepeli Vállalatcsoport jövõje szempontjából meg-
határozó ebben a gyorsan változó környezetben üzleti
partnereihez fûzõdõ viszonya. Gondolkodásunk
középpontjában erõs elkötelezettség áll, hogy érté-
keinkre alapozva igyekezzünk megfelelni a kihívá-
soknak. Ennek tükrében törekszünk partnereinkkel
együttmûködni a kölcsönös érdekek mentén. A
mögöttünk álló idõszakban mind technológiai szinten,
mind kereskedelmi szempontból bizonyítottuk „érzé-
kenységünket“, rugalmasságunkat a piaci válto-
zások iránt, mely a jövõnkre nézve is optimizmusra ad
okot.  

A Vállalatcsoportban a felhalmozott tudáson, a példa-
értékû vállalati kultúrán, környezetbarát technológián
túlmenõen jelentõs értéket képvisel a projekt alapjait
képviselõ Hosszútávú Áram-, Hõ,- valamint Földgáz-
vásárlási szerzõdések rendszere.  
Feladatunk ezen értékek megõrzése a kölcsönös
érdekek figyelembe vételével, ugyanakkor megfelelni a
változó piaci környezet kihívásainak. 
Anyavállalatunk regionális célkitûzéseivel összhangban
stratégiánk központi eleme a változó piaci környezetben
rejlõ lehetõségek kiaknázása, a kiegyensúlyozott növe-
kedési lehetõségek vizsgálata, a folyamatosan átalakuló
energiapiac növekvõ kockázatainak kezelése. 
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For the future of Atel Csepel Business, the rela-
tionship to our commercial partners is a key factor in
this rapidly changing energy market environment. Our
approach is focused on a strong commitment to meet
all challenges by operating to and by also building on
our values. In line with these goals, we make efforts to
cooperate with our partners along our mutual interests.
In the last period, we have proved our "sensitivity" and
flexibility with respect to market changes both at
technological level and from a commercial point of
view - and this also provides a sound basis for our
optimism regarding the future.

In addition to the knowledge accumulated in the Group, a
first-class business culture and the environmentally
friendly and reliable technology, the system of long-term
power, heat and natural gas purchase contracts,
representing the basis for the Project, also constitute a
significant value. 
Our task is to safeguard these values by taking into
consideration the mutual interests of the parties involved
whilst meeting the challenges of the changing energy
market environment. 
The central element of our strategy, in accordance with
the regional objectives of our parent company, is to make
the most of the possibilities of the changing energy
market environment, to explore balanced growth options
and to manage the increasing risks in the ever changing
energy market. 



Üzleti tevékenység

Történelmi visszatekintés

A Csepeli Gyártelepet 1892-ben alapították, és az elsõ
világháború idején, fõként a hadiipar igényei miatt, már
közel 20 ezren dolgoztak az ipartelepen. Az egykori
tulajdonosok kezdettõl fogva önálló energiaellátásra
törekedtek, ezért saját erõtelepet hoztak létre, melynek
késõbbi fejlõdése szorosan összekapcsolódott a
Gyártelepével. Az 50-es évek elején Közép-Európában
elsõként telepített nagynyomású gõzkazánok az akkori
technológiai színvonal csúcsát képviselték, késõbb a
120/10 kV-os villamos alállomás megépítésével létre-
jöhetett az országos villamos energia rendszerhez való
kapcsolódás is. 

A Csepeli Erõmû Rt. és jogelõdjei egyik fõ tevékeny-
ségként biztosították a jelenlegi Csepeli Ipartelep (volt
Weiss Manfréd, majd Csepel Mûvek), és az ipartelep
vonzáskörzetében lévõ társaságok (Posztógyár, Növény-
olajgyár, Pest Megyei Építõipari Vállalat, stb.) és a
távfûtéssel ellátott lakások és intézmények hõellátását.
Ugyancsak számottevõ tevékenységet képezett a jelzett
területen a villamos energia termelés és szolgáltatás.
A Csepeli Erõmû Rt. és jogelõdjei, mint multifunkcionális
szolgáltató társaságok, komplex vízgazdálkodási tevé-
kenységet is elláttak, biztosították az ipari terület ipari
gázzal, majd földgázzal történõ ellátását, de a tevé-
kenységi körhöz tartozott a sûrített levegõ és oxigén
termelés és szolgáltatás, a közúti és vasúti szállítás, a
raktár-gazdálkodási tevékenység, a villamos és elektro-
nikai karbantartási tevékenység, hírközlési tevékenység
ellátása, széleskörû építõipari tevékenység és egyéb
szolgáltató jellegû tevékenységek ellátása is.
Az 1980-as évek második felében bekövetkezett gazda-
sági hanyatlás miatt a társaság multifunkcionális szolgál-
tatásai iránti igény lecsökkent, ezért a társaság meg-
kezdte szervezetének átalakítását.
Az 1995-ben bekövetkezett privatizációig a vállalat
pozíciói tovább romlottak és csak a privatizációt követõen

végrehajtott teljes körû profiltisztítás teremtette meg a
társaság stabilitását.
A tulajdonos a meglévõ erõmû rekonstrukciója helyett úgy
döntött, hogy egy új, a mai kor követelményeihez igazodó
technológiájú erõmûvet épít, és fenntartja a társaság által
nyújtott szolgáltatásokat is.
Az új erõmû, illetve a régi erõmûbõl megmaradt technoló-
giák ma képesek teljes körûen biztosítani a fogyasztói
igények ellátását, sõt lehetõvé vált a távhõszolgáltatási
terület bõvítése is.

Termelés

Az alkalmazott technológia és berendezések bemu-
tatása

A Csepel II Erõmû néven ismertté vált erõmûvet hõ és
villamos energia termelésére tervezték, építették és
helyezték üzembe 2000. novemberében. Az erõmû
beépített villamos teljesítõképessége 389 MWe, míg a
kapcsolt hõtermelõ kapacitása 134 MWth. Az ellátásbiz-
tonság folyamatos fenntarthatósága érdekében további
tartalék forróvíz kazánok kerültek beépítésre (76 MWth),
melyek a Csepel I Erõmûben felújított kazánokkal (116
MWth) együtt garantálják a forróvíz-fogyasztók ellátását
minden üzemállapot és hõigény esetén.

A Csepel II Erõmû fontos szerepet tölt be az országos
villamos energia ellátásban, valamint a budapesti
távhõszolgáltatásban. Az éves villamos energia ter-
melés  megfelel mintegy 350.000 család éves energia
igényének, de ami ennél is fontosabb az erõmû tág
szabályozási képessége jelentõsen hozzájárul a ma-
gyar villamos energia rendszer rugalmasságához és
megbízható mûködéséhez. A két erõmû Csepel mellett
már Pest-Erzsébet távhõellátását is ellátja, biztosítva
a távfûtést immár 19.500 lakásban.
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comprehensive streamlining of company activities after
privatisation restored the stability of the business. 
Instead of refurbishing the existing power station, the
Owner decided to build a new plant on an adjoining land,
with modern technology, and to further retain the services
provided by the company. 
The new plant, together with the processes kept within
the old plant, now can fully meet consumer demand and
even allowed for the extension of the district heat supply
area. 

Production

Introduction of technology and plant equipment

The plant known as Csepel II Power Station was
designed, built and commissioned in November 2000 for
heat and electricity production. Its built-in electrical
capacity is 389 MWe and its cogeneration heat pro-
duction capacity is 134 MWth. Additional hot water boilers
were installed (76 MWth) to support security of supply
which, together with the refurbished PTVM boilers (116
MWth) of Csepel I Station guarantee a continuous supply
to hot water consumers under every operating regime
and any heat demand conditions. 

The importance of the Csepel II Power Station and its
role in the national electricity supply and the district
heating of Budapest is significant. Its annual electricity
production corresponds to the annual energy need of
about 350,000 households. Its wide regulating
capabilities are even more important, as this largely
contributes to the flexibility and reliable operation of
the Hungarian electricity system. The two power
stations today already supply district heat to 19,500
flats in Csepel and Pest-Erzsébet districts. 

Business Activities
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A historical review

The Csepel Industrial Estate was established in 1892,
and shortly after, driven primarily by the military industry
in the First World War, some 20,000 people were reported
to be working on the Estate. Early owners had aimed to
be self-sufficient from the beginnings, and built their own
power plant. The subsequent development of the power
plant was closely linked with the development of the
Industrial Estate. In the early 50's, high-pressure steam
boilers were installed, the first ones in Central Europe,
that represented advanced technology of the age. Later
on, construction of the 120/10 kV electrical substation
enabled connection onto the national electricity system. 

Csepeli Erõmû Rt. and its legal predecessors provided,
as a main activity, heat supply to businesses on the
present Csepel Industrial Estate (former Csepel Works,
Manfréd Weiss Works) and around it (Posztógyár,
Növényolajgyár, Pest Megyei Építõipari Vállalat, etc.) and
to flats and public buildings connected to district heating.
Another significant activity was power generation and
supply within the mentioned Industrial Estate. 
Csepeli Erõmû Rt. and its legal predecessors as multi-
functional service provider companies also performed a
complex water management activity, provided the first
industrial gas supply and later natural gas supply to the
Industrial Estate, and the range of activities also included
the production and supply of compressed air and oxygen,
road and railway transportation, warehousing, electric
and electronic maintenance, telecommunication activity,
and a wide range of construction industry activities and
other service provision activities. 
Economic recession in the second half of the 1980s
reduced the demand for the multifunctional services of
the company, and in response, the company began to
restructure its organisation. 
Before the privatisation implemented in 1995, the position
of the company had further deteriorated, and only the



Üzleti tevékenység

Az erõmû fõberendezései a gyakorlatban elterjedt 2:2:1-
es elrendezésben kerültek beépítésre, amely két GE 9E
gázturbinát, két AE&E hõhasznosító kazánt és egy GE
gõzturbinát jelent. Ez az elrendezés teszi képessé az
erõmûvet terhelésének viszonylag tág terhelési tarto-
mányon belül való változtatására. (lásd: „Egyszerûsített
hõséma“ ábra)

Megbízható üzemvitel

A villamos energia termelést az MVM/MAVIR menet-
rendje határozza meg. Az erõmû rendelkezik távsza-
bályozási funkcióval is, mely esetben az erõmû terhelési
alapjelét a MAVIR számítógépe közvetlenül az erõmû
blokk szabályzójának küldi, növelve az üzemirányitás
rugalmasságát. A Csepel II Erõmû egyéb mûszaki
jellemzõit tekintve is megfelel a kor elvárásainak, így
képes primer-, és szekunder tartaléktartásra, meddõ

teljesítmény vagy feszültségszabályozási üzemmódra,
valamint ún. „sziget“ üzemmód tartásra az országos
villamosenergia hálózat esetleges rendszerszintû üzem-
zavara esetén.

A Csepel II Erõmû 2000. novemberében kezdte meg
kereskedelmi üzemét, és azóta folyamatosan megbízha-
tóan mûködik. Az éves villamos rendelkezésre állási
mutatók minden évben jóval az elvárt értékek fölött
teljesültek, 2005-ben pedig elérte a kimagasló 99,7%
értéket. 

A forróvíz termelés és ellátás megszakítás nélküli,
folyamatos volt az elmúlt öt évben. Az új erõmû be-
üzemelését követõen, a FÕTÁV Rt.-vel együttmûkö-
désben, az ellátás komfortérzetét csökkentõ rendszeres
nyári forróvíz karbantartásokat is megszüntettük, tovább
javítva ezzel a szolgáltatás színvonalát.   

12

Egyszerûsített hôséma



Business Activities

Station main plant configuration is the widely used 2:2:1
arrangement consisting of two GE 9E gas turbines, two
AE&E heat recovery steam generators and one GE
steam turbine. This arrangement allows for a relatively
wide load range. (See the "Simplified heat scheme"
figure.)

Reliable operation

Power generation is controlled by MVM/MAVIR under a
schedule. The Station also has a remote control function
where a load base signal is sent directly by MAVIR's
control computer to the Station unit control, which adds to
the flexibility of operational control. Other technical
features of Csepel II Station also meet today's modern
requirements including primary and high secondary
reserve availability, wattless power or voltage control

modes, and the so-called island operation in the case of
a system-level breakdown in the national grid. 

Csepel II Station started commercial operation in
November 2000, and since then it has been operating
with consistent reliability. Annual electrical availability
indicators regularly surpass the expected values, and in
2005 they reached the outstanding 99.7 % value. 

Hot water production and supply has been continuous
and uninterrupted in the past five years. In co-operation
with FÕTÁV Rt., following the commissioning of the new
station, the regular summertime hot water maintenance
exercises that had reduced the comfort level of supply
were terminated which further improved the standards of
service. 
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Simplified heat scheme



Üzleti tevékenység

Jelenlegi szolgáltatási tevékenység:

A Csepel II a villamos energiát szerzõdéses partnere, az MVM Zrt. részére értékesíti:
A szerzõdött kapacitás: 389 MW
2005 évben értékesített villamos energia: 1.715.000 MWh

A Csepel II a forróvíz-hõt szerzõdéses partnere a FÕTÁV Zrt részére értékesíti.
A szerzõdött kapacitás: 142 MW
2005 évben értékesített forróvíz-hõ: 1.328.000 GJ
A forróvíz-hõ-ellátás Budapest két kerületére, Csepelre és Pestszenterzsébetre terjed ki. A forróvíz-távfûtés 
közel 19.500 lakás és számos közintézmény hõellátását biztosítja.

A Csepel I Földgáz Közüzemi Szolgáltatási Szerzõdések keretében biztosítja a szolgáltatási területén lévõ 
földgázfogyasztók ellátását:

Szerzõdött földgáz kapacitás: 550 GJ/h/év          
2005 évben értékesített földgáz: 16.200.000 gnm3

Szerzõdött fogyasztók száma: 136

A Csepel I Közmû és Energia Szolgáltatási Szerzõdések keretében biztosítja a szolgáltatási területén lévõ 
fogyasztók ellátását:

Hõszolgáltatási tevékenység:
Szerzõdött forróvíz kapacitás: 25 MW          
2005 évben értékesített forróvíz-hõ: 100.000 GJ
Szerzõdött fogyasztók száma: 80

Vízgazdálkodási tevékenység:
2005 évben értékesített ivóvíz: 350.000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma: 241
2005 évben értékesített ipari víz: 890.000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma: 78
2005 évi szennyvízelvezetés: 705.000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma: 238
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Szolgáltatás

Vállalatcsoportunk fõ célkitûzése, hogy maradéktalanul eleget tegyünk szerzõdéses kötelezettségeinknek, és biztosítsuk
szerzõdéses partnereink és fogyasztóink ellátását, kiszolgálását. A Csepel II villamosenergiát és hõt szolgáltat fõ
üzletfelei, az MVM/MAVIR és a FÕTÁV részére, a Csepel I pedig számos közmûszolgáltatást nyújt közel 300 fogyasz-
tójának a Csepeli Ipartelepen.
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Current service and supply activities:

Csepel II sells power to its contracting partner, MVM Zrt.:
Contracted capacity: 389 MW
Electricity sold in 2005: 1,715,000 MWh

Csepel II sells hot water district heat to its contracting partner, FÕTÁV Zrt.:
Contracted capacity: 142 MW
Hot water district heat sold in 2005: 1,328,000 GJ
The district heat hot water supply covers two districts of Budapest: Csepel and Pestszenterzsébet. 
District heating supplies nearly 19,500 flats and a number of public institutions.

Csepel I supplies gas consumers within its supply area through natural gas public utility supply contracts:

Contracted natural gas capacity: 550 GJ/h/yr          
Natural gas sold in 2005: 16,200,000 gnm3

Number of consumers contracted: 136

Csepel I supplies consumers within its supply area through public utility and energy supply contracts:

Heat supply activity:
Contracted hot water capacity: 25 MW          
Hot water district heat sold in 2005: 100,000 GJ
Number of consumers contracted: 80

Water management activity:
Drinking water sold in 2005: 350,000 m3

Number of consumers contracted: 241
Industrial water sold in 2005: 890,000 m3

Number of consumers contracted: 78
Sewage drained in 2005: 705,000 m3

Number of consumers contracted: 238

Service and supply activities

Our Group's primary objective is to fully meet its contractual obligations and to ensure the supply and service of its
contractual partners and consumers. Csepel II Power Station supplies electricity and heat to its main business partners,
MVM/MAVIR and FÕTÁV, while Csepel I provides various public utility services to its nearly 300 consumers in the Csepel
Industrial Estate.



Munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem

Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál az emberek biz-
tonsága mindenek feletti érték, így üzleti sikereink
egyik sarokkövének a világszínvonalú munkahelyi
biztonságot és egészségvédelmet tekintjük. Legfõbb
biztonsági célunk, hogy a balesetek minden formáját
megakadályozzuk, és gondoskodjunk róla, hogy az
emberek ugyanolyan egészségesen hagyják el léte-
sítményeinket, mint ahogyan oda megérkeztek. 

Céljaink eléréséhez mindenki elkötelezettségére és
közremûködésére szükségünk van, beleértve a Vállalat-
csoport munkatársait, a vállalkozókat, a beszállítókat és
látogatókat egyaránt. Tevékenységeinket az alábbi terü-
letekre összpontosítjuk: 

• a vállalatvezetés személyes példamutatásával is 
demonstrálja elkötelezettségünket az egészségvé-
delem és munkabiztonság területén;

• munkatársainkat aktívan bevonjuk belsõ és külsõ 
kommunikációs fórumok révén az információáram-
lásba;

• belsõ és külsõ forrásokra támaszkodva biztonsági 
kultúránkat építõ jelleggel és folyamatosan fejlesztjük; 

• a kiemelkedõ biztonsági teljesítmény elérésére tett 
erõfeszítéseket megfelelõ módon elismerjük és jutal-
mazzuk;

• rendszeres képzések révén biztosítjuk minden alkal-
mazottunk folyamatos fejlõdését. 

2005. évi munkabiztonsági és egészségügyi ered-
ményeink

Vállalatcsoportunk saját munkatársait tekintve több mint
hat év balesetmentes idõszakot tudhat maga mögött.

A Vállalatcsoport mindkét telephelye rendelkezik mind
magyar, mind nemzetközi minõsítésekkel a Munka-
biztonsági és Egészségügyi Irányítási Rendszerre

(MEBIR 28001, OHSAS 18001) vonatkozóan. A munka-
biztonsági és egészségügyi fejlesztéseink külsõ elisme-
réseként a Brit Baleset Megelõzési Királyi Társaság
(ROSPA) mindkét erõmû pályázatát - immár sokadik
alkalommal - arany fokozatú elismeréssel díjazta. 

Átfogó biztonsági eljárásaink keretében Magyarországon
egyedülálló irányítási rendszereket vezettünk be, az un.
„rendszertõl való biztonság“ és „általános biztonság“
területeire vonatkozóan. A Biztonsági Szabályzat hatálya
alatt meghatalmazott személyek részére nemzetközi
szakértõ bevonásával 2005. évben is szerveztünk
oktatásokat és meghatalmazási vizsgákat.

Az év során rendkívül hasznos, biztonsági kérdésekkel
foglalkozó találkozókat tartottunk különbözõ szervezetek
képviselõivel (csehországi Kladnó-i erõmû, AES Tisza
Erõmû, Országos Munkavédelmi Felügyelet), annak
érdekében, hogy egymás gyakorlatából tanulva folya-
matosan javítani tudjuk szervezeteink biztonsági szín-
vonalát. 

Célkitûzésünk 

Erõs és õszinte meggyõzõdésünk, hogy megfelelõ
irányítással, emberekkel, ellenõrzési rendszerekkel és
kezdeményezõ módon eljárva minden sérülés és baleset
megelõzhetõ, elkerülhetõ. Egyértelmû célkitûzésünk a „0“
baleseti szint fenntartása.
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Health and Safety
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At Atel Csepel Business, the safety of personnel is a
key value and without dispute it has first priority.
Accordingly, we consider a world-class health and
safety level as one of the cornerstones of our business
successes. The key safety objective is aimed at
preventing accidents of any form and thereby ensuring
that people arrive and leave at our facilities in the
same healthy condition. 

In order to be able to realise our goals, the commitment
and contribution of everyone is needed. That includes the
staff of Atel Csepel Business, contractors, suppliers and
visitors. Our activities are focussed on the following
areas:

• demonstrating, also through the personal example of 
management, our commitment to health and safety;

• ensuring the active involvement of our staff members 
in the flow of information by means of internal and 
external communication forums;

• working to develop our safety culture in a constructive 
and continuous manner by using internal and external 
sources;

• acknowledging and appropriately rewarding efforts in 
achieving outstanding safety performance;

• providing regular training and education for the 
continuous development of all employees.

Health and safety achievements in 2005

Group staff have performed more than six full years
without a lost-time accident. 

Both sites of the Group possess Hungarian and
international qualifications with respect to the Health and
Safety Management System (MEBIR 28001, OHSAS
18001). As an external recognition of our health and
safety developments, both plants received a Gold Award

from the UK's Royal Society for the Prevention of
Accidents (RoSPA), not the first time.

As part of our comprehensive safety procedures,
management systems unparalleled in Hungary have
been introduced for the areas of "safety from the system"
and "general safety". Training and authorisation
assessments have also been organised in 2005, with the
engagement of an international expert, for staff
authorised under the Safety Rules.

During the year, very useful safety forums have been held
with representatives of other organisations (Kladno Plant
in the Czech Republic, AES Tisza Plant, National Work
Safety Inspectorate) to learn from each other's expe-
rience and raise our safety standards. 

Our objective  

It is our strong and honest belief that, by having
appropriate management, people and control systems,
and by working in a proactive manner, all injuries and
accidents can be prevented and avoided. Our clear target
is to maintain the zero accident level.



Környezetvédelem

Környezetpolitika

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tudatában van annak,
hogy a vállalatcsoporton belül folyó tevékenységek és a
környezet között kölcsönhatás áll fenn, és ezért megtesz
minden tõle telhetõt a fenntartható fejlõdés biztosítása
érdekében. 
A Vállalatcsoport mindkét telephelye rendelkezik mind
magyar, mind nemzetközi minõsítésekkel a Környezet-
központú Irányítási Rendszerre (ISO 14001) vonatko-
zóan, melyen keresztül bizonyítjuk mind a helyi közös-
ség, mind az illetékes hatóságok felé a vállalatcsoport
azon elkötelezettségét, hogy minden tevékenységében
magas szintû környezetvédelmi normákat tûz maga elé,
azokat eléri és fenntartja.

Környezeti elemek védelme

A Vállalatcsoport mûködésébõl adódóan nagy hangsúlyt
fektetnünk a víz-, és levegõtisztaság védelemre. Elsõd-
leges célunk, hogy üzemelésünkbõl eredõen határérték
túllépés ne történjen - ezt a célt eddig maradéktalanul
sikerült megvalósítanunk. Környezeti káresemény 2005.
év folyamán nem történt, de a potenciális környezeti
káresemények megelõzésére és kezelésére megfelelõ
intézkedés terveket dolgoztunk ki, valamint a kárel-
hárítási csoport részére oktatásokat és kárelhárítási
gyakorlatokat szerveztünk. 

Vízvédelem - Hulladékvizek kezelése 

A technológiai szennyvizek legnagyobb részét a Csepel II
Erõmû vízelõkészítõ üzemében keletkezõ magas só-
tartalmú regenerátumok alkotják. A kibocsátott hulla-
dékvizek minõségének ellenõrzése és a hulladékvizek
környezeti hatásának vizsgálata 2003. óta önellenõrzési
terv alapján történik, melynek során a vízminõségi
paramétereket a saját-, illetve egy akkreditált laborató-
riumban vizsgáljuk.

Az erõmû normál üzemelése során nem keletkeznek
olajjal szennyezett vizek, ugyan akkor a véletlenszerû
kiömlés megelõzésére az erõmû területén három olajfogó
berendezés üzemel, melyekben a 2000. évi üzembe
helyezés óta káresemény nem történt.

Az irodaépületekben keletkezõ kommunális szennyvi-
zeket egy eleveniszapos szennyvíztisztítóban kezeljük. A
visszabocsátott víz minõségi paraméterei megfelelnek a
csatornába engedhetõ szennyvizek határértékeinek. 

A gõzturbina fõkondenzátorának hûtésére három lépés-
ben szûrt Dunavizet használunk. A hûtési folyamat révén
a víz hõmérséklete nem emelkedik meg jobban, mint 
8 oC, ami igen gyorsan csökken a folyó sodrába vissza-
térve a folyóvízzel való keveredés révén. A kivett, majd a
technológia folyamat végén a Dunába visszavezetett víz
hõmérsékletét és pH-ját folyamatosan mérjük. A
regisztrált értékek az üzembe helyezés óta mindig a
hatósági határértékeknek megfelelõek voltak. 

Az erõmûvek területén már a Csepel II Erõmû építése
elõtt is üzemeltek talajvíz-figyelõ kutak, melyek számát az
építkezés során 13-ra bõvítettünk. Bár tevékenységünk
üzemszerûen nincs befolyással a talajra és a talajvíz
minõségére, akkreditált laboratórium bevonásával a
talajvíz minõségi paramétereit negyedéves rendszeres-
séggel ellenõriztetjük. 

Levegõtisztaság-védelem

A Csepel II Erõmû által kibocsátott mértékadó légszeny-
nyezõ anyagok a következõk: szén-dioxid (CO2), nitro-
gén-oxidok (NOx), kén-dioxid (SO2), szén-monoxid (CO)
és korom. A megfelelõ technológia kiválasztásával és
szakszerû üzemeltetésével képesek vagyunk a kibocsá-
tott értékeket folyamatosan az elõírt határértékeken belül
tartani. A gázturbinák légszennyezõ anyag kibocsátását
folyamatosan üzemelõ mérõmûszerekkel ellenõrizzük.
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Environmental policy 

Atel Csepel Business recognizes the interaction between
its activities within the Group and the environment, and
does everything in its control to ensure sustainable
development.
Both sites of the Group possess Hungarian and inter-
national qualifications with respect to the Environmental
Management System (ISO 14001). This accreditation
demonstrates to the local community and the agencies
that the Group is committed to set up, achieve and
maintain high environmental standards in every activity.

Protection of the elements of the environment

Due to the nature of Atel Csepel Business's activities,
within environmental protection the focus is on the
protection of water and air. Our main goal is to prevent
any breach of limits by operation, and this has been
successfully achieved to date. No environmental incident
occurred in 2005; however, with a view to preventing and
managing potential environmental incidents, we have
elaborated appropriate contingency arrangements
together with refreshing training courses and remediation
drills for the remediation team. 

Water conservation - waste water treatment

The bulk of the process waste water is the saline reclaim
produced at Csepel II Power Station's Water Treatment
Plant. Since 2003, the quality of the discharge and the
environmental impact of the wastewater are controlled
according to a self-audit plan. Water quality parameters
are monitored both in our own laboratory and at an
accredited laboratory.

In normal power station operation, no oily waste water is
produced on site. Nevertheless, in order to prevent any
accidental spillage, there are 3 oil traps on site. No oil has

reached the oil traps through any incident since the
commissioning in 2000. 

Sanitary sewage from the administration building is
cleaned in a microbiological sludge treatment plant. The
discharged water's quality parameters meet the limit
values set for sewage to be released into the sewers. 

Steam from the steam turbine is condensed in the
condenser where steam is cooled down using river water.
Danube water is extracted and screened in 3 stages
before going into the condenser and then back to the
Danube. This process raises the temperature of the water
by a maximum of 8 oC, which thereafter rapidly decreases
when mixing with colder river water. The temperature and
the pH degree of the water extracted and returned to the
river are both continuously monitored. The registered
values have always stayed within the legal limits since
commissioning.

Groundwater monitoring wells had been established on
the sites already prior to the construction of Csepel II
Power Station. During the construction period, additional
wells were established, and today 13 groundwater moni-
toring wells are operated by the Group. Although our
operation has no impact on the ground and the ground-
water, we have the groundwater parameters regularly
checked by an accredited laboratory in every quarter.

Air protection

Major emission components released by the Csepel II
Station are: carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx),
sulphur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and soot.
The Station is able to control those major emission
components and keep them constantly below the
required limit values by selecting and properly operating
suitable technologies. Air contaminant emission parame-
ters of the gas turbines are monitored by continuously



Környezetvédelem

A 2005. évi átlag koncentrációkat a „pókháló“ diagramok
szemléltetik.

a zajvédelem szempontjából kiemelt területeket és a
zajforrásokat megfelelõ hangszigetelésekkel látták el. Az
erõmû által okozott zaj hatását rendszeresen ellen-
õrizzük, melyek alapján megállapítható, hogy a zajszint
eddig még egy alkalommal sem haladta meg a 60 dBA-t.
(Összehasonlításképpen, egy forgalmas út mellett a
zajszint 80 dBA.) 

Az erõmû területén keletkezõ hulladékok

A korszerû technológiának köszönhetõen az erõmûben
igen kevés hulladék keletkezik. 2004-ben az egész
vállalatcsoportnál bevezettük a nem veszélyes hulladé-
kok szelektív gyûjtését és elszállítását újrahasznosításra.

Üzleti élet a környezetért

Kiemelkedõ fontosságú számunkra a környezetünkkel,
az illetékes hatóságokkal, üzleti partnereinkkel kialakított
és fenntartott jó kapcsolat. 
Vállalatcsoportunk minden évben támogatja a helyi
önkormányzatot a kerületi környezetvédelmi célok meg-
valósításában. A komplex védelem alatt álló csepeli Kis
Duna-öböl rehabilitációjának keretében 2005-ben egy
fahíd építését támogattuk, melynek avatását 2006. elsõ
félévében tervezik.
Kiadványaink segítségével általános, környezetvéde-
lemmel is kapcsolatos vállalati információhoz juttatjuk az
érdekelteket. Üzleti partnereink, illetve a csepeli lakosság
tájékoztatása érdekében rendszeresen jelentetünk meg a
vállalat aktuális környezetvédelmi törekvéseit, eredmé-
nyeit is bemutató cikkeket helyi és országos napilapok-
ban. Évente jelentetjük meg részletes, hiteles adatokkal
Környezeti Jelentésünket, mellyel 2005-ben részt vettünk
a Közép-európai jelentések megmérettetésére szolgáló
„Zöld béka“ pályázaton. A zsûri törekvéseinket és kör-
nyezetvédelmi teljesítményünket elismerõ oklevéllel
díjazta.

Csepelen részben a Vállalatcsoport támogatásával épült
meg és azóta is folyamatosan üzemel egy levegõminõ-
ség-mérõ állomás, melynek színes kijelzõje Csepel köz-
pontjában, a Szent Imre téren látható. 

Zajvédelem

Már az erõmû tervezésekor kiemelt szempont volt a
zajvédelem, így az épületek tájolásánál figyelembe vették
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operating measurement instruments. The 2005 average
concentrations are shown in the "cobweb" graphs.

Atel Csepel Business sponsored the installation of an air
quality monitoring station, which has been in continuous
operation ever since. Its colour display unit can be seen
at the centre of Csepel District, on Szent Imre Square. 

Noise protection

Noise protection was already a priority criterion at the
planning of the Csepel II Station. A main source of noise,

the machine hall was orientated in a manner to protect
sensitive areas. Noise sources were installed with
appropriate insulation. The impact of the noise generated
by the Station is regularly controlled, and measurements
have never shown any noise level exceeding 60 dBA. (As
a comparison: noise level along a busy road is 80 dBA).  

Wastes created on site

Thanks to the modern plant technology, a very low
amount of waste is generated on site. In 2004, selective
collection of non-hazardous wastes and disposal for
recycling were introduced throughout the business. 

Business life for the environment

Good relations with our environment, the competent
authorities and our business partners are of high priority
for us. 
The local Municipality receives sponsorship annually from
Atel Csepel Business for the implementation of its local
environmental goals. Within the framework of the
rehabilitation of the Csepel Small Danube Bay (under
complex protection), in 2005 we sponsored the construc-
tion of a wooden bridge, which is planned to be opened in
the first half of 2006. 
Publications are a means of providing general company
and environmental information for interested parties, and
are regularly issued in local and national newspapers to
state our environmental aims and achievements and to
inform our partners and the residents of Csepel. Our
Environmental Report is released each year with detailed
authenticated information. The value of the Environ-
mental Report has been recognised in 2005 in the "Green
Frog" competition to benchmark Central European
reports, where our endeavours and environmental
achievements were awarded a Certificate of Merit.



A humán politikánkat a vállalat stratégiája alapján úgy
határozzuk meg, hogy az biztosítsa munkatársainknak
a nyugodt, biztos munkahelyi légkört és segítse a
hatékony munkavégzést, a személyes valamint a
szakmai fejlõdés lehetõségét.

Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál felismertük, hogy jól
tájékozott, képzett, rugalmas és motivált munkaerõ nélkül
a vállalat nem érheti el a céljait. Partnernek tekintjük
munkavállalóinkat, és aktív módon ösztönözzük szemé-
lyes fejlõdésüket, munkahelyi elõrelépésüket.
Az ipari fejlõdésnek és az operatív korszerû technikáknak
köszönhetõen tevékenységünk létszám hatékony, így
lehetõségünk van a nálunk dolgozó kis létszámú mun-
kavállalói csapatra maximális figyelmet fordítani.

a) A Vállalatcsoporton belüli munkavállalóink száma: 
81 fõ

b) A Vállalatcsoporton belül tevékenységek megoszlása:
33 fõ irodai tevékenység

48 fõ operatív tevékenység

c) Vállalatcsoportunk egyik fõ tevékenysége a villamos-
energia termelés, melynek létszámhatékonysága (a 
Csepel II üzletág összlétszámára vetítve) az ipar-
ágban egyedülállóan magas: 

7,2 MW/fõ

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy olyan vállalati értéket
teremtsünk, mely valódi értéket képvisel munkatársaink
számára, és amely meghatározza motíváltságukat és
nem utolsó sorban a céghez fûzõdõ lojalításukat.

A 2003-ban lezajlott jelentõs személyzeti változások és
az egész vállalatcsoportot érintõ átfogó, intenzív szer-
vezetfejlesztési és integrációs eseményeit egy kiegyen-
súlyozott év követte. A továbbiakban a szervezet már az
új formájában mûködött, és a vállalatnak lehetõsége volt
munkatársai kompetenciáinak és képességeinek széles

Humánpolitika

mértékû fejlesztésére, valamint a vállalat mûködését alá-
támasztó szabályzatrendszer kidolgozására.

Oktatás és fejlesztés

Munkatársaink szigorú képesítéseket, és személyes
képességeket egyaránt alaposan vizsgáló kiválasztási
folyamat eredményeképpen kerülnek be a szervezetbe,
ahol a legtöbb területen hosszú betanulási folyamaton
mennek keresztül. Ezért különösen fontos értéket kép-
viselnek számunkra kiemelkedõ képességû és felké-
szültségû munkatársaink.

A képzési folyamat nem áll meg a betanulási idõszak
elteltével. Folyamatos, több területre kiterjedõ oktatá-
sokkal kívánjuk fenntartani és továbbfejleszteni
munkatársaink szaktudását és képességeit, annak
érdekében, hogy vállalatunk minden évben el tudja
érni üzleti céljait.

Professzionális oktatások 2005-ben is folytatódtak a szer-
vezet minden szintjén:

• Erõmûveinkben átfogó OKJ-s oktatási program va-
lósult meg az alábbi témákban: gázturbinagépész, 
gõzturbina-gépész, blokkgépész, kalorikus gépész.

• A vezetõink több tréningen és konferencián fejlesz-
tették vezetõi kompetenciáikat és szaktudásukat.

• Csapatépítõ programokat szerveztünk a különbözõ 
részlegek hatékony együttmûködése érdekében.

• A vállalat által támogatott angol nyelvi képzés foly-
tatódott és több munkatársunk tett le sikeres nyelv-
vizsgát.

• Folyamatos munka- és balesetvédelmi tréningekkel 
biztosítjuk a munkatársaink számára a biztonságos 
munkavégzést.
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Based on the company's strategy, our human resource
policy has been set with a view to ensuring a
supportive and safe workplace atmosphere for our
staff members, assisting efficient working and
providing possibilities for their personal and pro-
fessional development.

Atel Csepel Business recognises the key importance of a
well-informed, trained, flexible and motivated workforce in
achieving its business goals. We regard staff members as
partners, and actively encourage them to pursue opportu-
nities for personal development and job advancement.
Thanks to industrial progress and state-of-the-art
operative technologies, our activities are workforce-
efficient, which enables us to pay maximum attention to
the small employee team working at the company.

a) Number of employees within the Group: 
81 persons

b) Breakdown of activities within the Group: 
33 persons in administrative activities

48 persons in operative activities

c) Power generation is one of the key activities of our 
Group, and staff efficiency of this activity (compared to 
the total staff number at Csepel II division) is out-
standing high in the industry: 

7.2 MW/person

We attach utmost importance to creating company values
which represent true values for our staff members and
which ensure their motivation and - not least - their loyalty
to the company.

2003 saw significant staff changes and intense
comprehensive structural and business integration
developments covering the whole Group, which was
followed by a well-balanced and stable year in 2004.
Thereafter, the organization already operated in its new
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We are better together 

form, with an opportunity for the business to widely
develop staff competencies and skills, and to elaborate a
system of procedures to support company processes.     

Training and development   

Candidates go through a rigorous selection process,
which assesses a number of both soft as well as hard
skills before entering the organisation, and then they
progress through lengthy learning courses in most areas.
Therefore, staff members who have outstanding
capabilities and skills represent a particularly important
value for us.  

Training process does not end after the induction period.
Our intention is to provide continuous training, covering a
number of areas, and to maintain and further develop the
skills and knowledge of our staff in order to support the
achievement of our company's business targets year
after year. 

Professional training courses have continued at all levels
of the organisation in 2005:

• Our power stations implemented a comprehensive 
OKJ training programme in the following subjects: gas 
turbine engineer, steam turbine engineer, unit 
engineer, calorific engineer.

• Our Managers have attended several courses and 
conferences in order to develop their competences 
and skills.

• Team building events have been organised to improve 
the co-operation of different business units.

• English language courses continue to be supported 
by the company, and several staff members have 
successfully passed language examinations. 

• Through continuous work protection and accident 
prevention trainings, we ensure the safe working of 
our staff members.
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Teljesítmény menedzsment és kompenzáció

2005-ben is egyik kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy
a juttatási és jutalmazási rendszerünket oly módon
alakítsuk ki, hogy alappilléreivé olyan vállalati mutatók
váljanak, mint a pénzügyi nyereségesség, a munka
biztonság és a környezetvédelem. Juttatási rendszerün-
ket rugalmasan választható egészségpénztári szolgálta-
tásokkal és étkezési hozzájárulásokkal egészítettük ki.

Munkatársi elégedettség, vállalati megmérettetések

Humánpolitikánk része, hogy a különbözõ hazai vállalati
versenyekben megmérettessük magunkat, ezzel is
fejlesztve a vállalati kultúrát és a munkavállalói meg-
elégedettséget.
A folyamatos éves versenyek eredményeit elsõsorban
módszertani elemzéseknek vetjük alá, melyekbõl a
megfelelõ következtetések levonása után mindig új és új
célokat fogalmazunk meg, hogy hogyan tehetjük vonzób-
bá vállalatunkat és munkakörnyezetünket munkatársaink
számára.

A 2004-es évben például vállalatcsoportunk elsõ
alkalommal vett részt a Figyelõ és a Hewitt Inside Leg-

jobb Munkahely c. felmérésében, amely elsõsorban a
munkavállalói elégedettséget és elkötelezettséget térké-
pezte fel. Az Atel Csepeli Vállalatcsoport az elõkelõ 2.
helyet szerezte meg a nagyvállalati kategóriában.
Szintén ebben az évben a  vállalatcsoport középvállalati
kategóriában elsõ helyezést nyert az Amerikai  Kereske-
delmi Kamara által meghirdetett Egészséges Munkahely
versenyén.
Az Egészséges Munkahely Program célja, hogy folya-
matos szakmai támogatást nyújtson a programban
résztvevõ vállalatok számára az egészséges munka-
környezet és egészségtudatos szemlélet kialakítása és
biztosítása érdekében. A munkavállalói elégedettségi
felmérést a 2005-ös évben is elkészítettük, melynek ered-
ményei a korábbi visszajelzéseket, elégedettségi mutató-
kat is felülmúlták. 
Szeretnénk minden évben megmérettetni magunkat ilyen
és hasonló témájú versenyekben, hogy méltóan meg-
õrizhessük dolgozóink által pozitív munkahelyi adottsá-
gainkat.
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Performance management and compensation   

In 2005, we continued to regard it as one of our priority
tasks to establish the company's benefits and remune-
ration scheme in a manner to include business pro-
fitability, safety and environment protection as corner-
stones of the bonus scheme. Flexible cafeteria-style

benefits have been added by way of health fund services
and meal contributions.  

Staff satisfaction, Best Workplace corporate compe-
titions  

It is part of our human resource policy to enter various
Hungarian corporate competitions as a way of contri-
buting to the enhancement of our corporate culture and
staff satisfaction.
The results of the continuous annual competitions are
primarily analyzed from a methodological aspect: after
drawing the appropriate conclusions, this enables us to
keep setting new targets with a view to making our
company and our work environment even more attractive
for our staff members.

2004, for instance, was the first year when the Group
participated in the Figyelõ and Hewitt Inside Best
Workplace survey, an objective measure focusing on staff
satisfaction and commitment. Atel Csepel Business
achieved a most distinguished 2nd position in the large
company category.      
In the same year, Atel Csepel Business was also con-
firmed a winner at the Healthy Workplace competition
organised by the American Chamber of Commerce in the
medium-sized company category. 
The Healthy Workplace Programme aims at providing
ongoing professional support to participating businesses
with a view to helping them develop a healthy work
environment and a health-conscious approach. Staff
satisfaction survey has again been completed in 2005,
and outcome has been above previous response and
satisfaction indicators. 
We have the intention to enter such and other similar
competitions year after year so that we have our
achievements measured in an objective manner and we
can properly preserve the company's positive features as
a workplace, much appreciated by our employees.

Breakdown of our staff members' school
qualifications:



Társadalmi felelôsségvállalás 

Az Atel Csepel Vállalatcsoport felelõsségének érzi,
hogy magyarországi, ezen belül is csepeli jelenléte
olyan szociális és gazdasági elõnyöket teremtsen,
mint például az ellátásbiztonság, megbízhatóság,
tisztább - élhetõbb környezet, megfelelõ munkakörül-
mények és motiváló feltételek teremtése munkatársai
részére.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyarországi
normákat meghaladóan tegyünk környetünk védelméért,
természeti értékeink megõrzéséért. Ezen túlemenõen, az
élet, a helyi környezet minõségét javító beruházásokat is
kezdeményezünk, illetve részt vállalunk a város, a kerület
fejlesztési projektek megvalósításában.

Értékrendünk szerint üzleti stratégiánk szerves része a
közösségi életben való szerepvállalás, a helyi (esetünk-
ben csepeli és fõvárosi) gazdaság fejlesztésére irányuló
törekvéseink. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy
hozzájáruljunk szûkebb és tágabb környezetünk környe-
zeti, szociális és kulturális célkitûzéseinek eléréséhez.

Társadalmi felelõsségvállalási programunk részét képe-
zik az alábbi területek. 

• Helyi közösség támogatása 
• Kultúra, mûvészetek támogatása
• Sport támogatása 
• Önkéntesség 
• Etikus üzleti magatartás 

Elsõdleges számunkra, hogy a környezetünkben élõ
emberek életét gazdagítsuk, így a helyi önkormányzattal
és civil szervezetekkel továbbra is szoros együtt-
mûködési kapcsolat fenntartására törekszünk.
Felelõsségteljes gondolkodásunk egyik területe a saját
dolgozóink felé tanúsított magatartásunk. Fontos szá-
munkra a megbízható munkavégzés mellett az általunk

vallott értékek, szociális érzékenység mindennapi életbe
való beépítése, terjesztése. 

Helyi közösség támogatása

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport megalakulása óta szem
elõtt tartja a csepeli társadalom érdekeit. Tisztában
vagyunk azzal, milyen hatása van a közösség életére
annak, hogy egy ilyen nagyságrendû ipari park található
a környezetében. Ezért is célja az a cégünknek, hogy
pozitívan járuljunk hozzá a minket befogadó helyi
társadalom környezetének javításához, jólétéhez és a
helyi közösség életminõségének emeléséhez. Számos
kerület-fejlesztési programot valósítottunk meg karöltve a
Csepeli Önkormányzattal. 2005 legnagyobb beruházás a
természetvédelmi területnek nyilvánított Kis Duna-öböl
rehabilitációs programjának megvalósítása.
Az elmúlt években helyi elkötelezettségünket fémjelezte
többek között hozzájárulásunk s fõtéri játszótér fel-
újításához és biztonságossá tételéhez.

A helyi civil szervezetekkel kialakított kapcsolatnak
köszönhetõen rendszeresen hozzájárulunk a csepeli
kulturális élet (Csepel-Napok, ifjúsági programok,
városszépítési akciók, Csepeli Anyaotthon támogatása)
gazdagítását célzó események megszervezéséhez,
illetve számos jótékonysági kezdeményezéshez (mint
például a helyi hajléktalanokat segítõ szervezet kon-
zervgyûjtõ akciója). 
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Atel Csepel Business believes that it is responsible for
creating, through its presence in Hungary and within
that in Budapest's Csepel district, social and economic
advantages, such as safety of supply, reliability,
cleaner and more liveable environment, appropriate
work environment and stimulating conditions for its
staff members.

We are committed to contribute to the protection of our
environment and the conservation of our natural values at
a standard which surpasses Hungarian norms. In
addition, we also initiate investments enhancing the
quality of life and the local environment, and undertake a
role in the implementation of the city's and the district's
development projects.   

In our set of values, taking a role in the life of the
community and supporting the development of the local
economy (in Csepel and Budapest) constitute a
fundamental part of our business strategy. Accordingly,
contribution to the environmental, social and cultural
targets of our narrower and broader neighbourhood is a
priority aim for us. 

Our social responsibility programme comprises the
following areas:

• Support to local community
• Support to culture and arts
• Support to sports
• Volunteering
• Ethical business behaviour 

One priority is to improve the lives of people living in our
environment, and we continue to develop and maintain
close relationships with the local municipality and with
civil organisations.
One cornerstone of our responsible approach is the

attitude towards our own staff. In addition to stable
employment, it is also important for us that our values and
social sensitivity are spread and built into everyday life. 

Support to the local community

Since its foundation, Atel Csepel Business has kept in
mind the interests of the Csepel society. We are fully
aware of the impact of an industrial park of the size of the
Csepel Industrial Estate upon the life of the local
community. Therefore, it is one of our company's goals to
positively contribute to the enhancement of the
environment and welfare of the local community which
accommodates our business, and to raise the local
community's quality of life. Several joint district deve-
lopment initiatives have been launched together with the
local Municipality. In 2005, the largest project was the
implementation of the rehabilitation programme of the
Small Danube Bay, officially declared as a nature
conservation area.
In recent years, our local commitment has been de-
monstrated, among others, by our contribution to the
renovation and enhancement of safety of the playground
in Csepel's main square.

Thanks to our relationship with local civil organisations,
we regularly contribute to the organisation of local cultural
events (Csepel Days, youth programmes, township
improvement actions, support to the Csepel Mothers'
Home), and participate in numerous charity initiatives
(e.g. food raising campaign to aid local homeless people). 



Társadalmi felelôsségvállalás 

Kultúra - Mûvészetek támogatása

2005-ben is folytattuk a vállalatcsoportunk és a budapesti
Merlin Nemzetközi Színház között létrejött és hosszú
évekre visszanyúló szponzori együttmûködést, amely
számos programmal és elõadással igyekszik nép-
szerûsíteni, terjeszteni a kultúrák sokszínûségét. Fontos-
nak tartjuk, hogy a Budapesti Szépmûvészeti Múzeumot
támogassuk, és a Múzeum Baráti Körének tagjaként a
legtöbb kiállításra rendszeres tárlatlátogatásokat szer-
veztünk munkatársaink és üzletfeleink számára. 

Sportesemények támogatása

Az Atel Csepel társadalmi felelõsségvállalás területén
folytatott tevékenységének egyik fontos eleme a sport, a
verseny és kiválóság támogatása. A Csepeli Birkózó Klub
támogatása 2005-ben is a legjelentõsebb szponzoráció
volt ezen a területen, amely lehetõvé tette a pályafutásuk
csúcsán lévõ sportolók számára, hogy sikerrel szere-
peljenek a 2005-ben Budapesten megrendezett világ-
bajnokságon. A világbajnoki érmek mellett számos hazai
és nemzetközi versenyen értek el a csepeli birkózók több
korosztályban is kiváló eredményeket. Büszkék vagyunk
rá, hogy támogatásunk lehetõséget biztosított a csepeli
sportolók számára a megfelelõ felkészülési körülmények
megteremtésére.

Önkéntesség

Vállalatcsoportunk segíti munkatársai önkéntes munkáját
és jótékonysági célra, közösségi szervezetek számára
rendezett gyûjtésekben való részvételét. Ezt az érintett
szervezeteknek juttatott pénzadományokkal vagy a
dolgozó által adott összeg kiegészítésével valósítjuk
meg. 2005-ben többek között munkatársaink javaslatára
egy XIV. kerületi bölcsõde kerítése újult meg kollégáink
szorgos munkájának köszönhetõen, valamint egy XIII.
kerületi iskola számítógépes parkját egészítettük ki, hogy

lehetõséget biztosítsunk az általános iskolások szá-
mítógépes tudásának fejlesztésére.

Szakmai szervezetekkel való együttmûködés

Vállalatcsoportunk és felsõvezetésünk több társadalmi és
szakmai szervezetben vállal tagsági szerepet  annak
érdekében, hogy jó kapcsolatot tartson fel a gazdaság,
iparágunk szereplõivel, illetve ily módon is képviselje
vállalati értékeinket mind szakmai, mind társadalmi téren.
Többek között a következõ szakmai szervezeteknek,
kamaráknak tagja vállalatcsoportunk: ETE (Energia-
gazdálkodási Tudományos Egyesület), HBLF (Hungarian
Business Leaders Forum), Swisscham, BCCH, Amcham,
KÖVET, Euroelectric, EFE (Erõmûvek Független Egye-
sülete)

Etikus üzleti magatartás 

Kötelességünknek érezzük, hogy minden körülmények
között megfeleljünk az üzleti életben megkövetelt
legmagasabb etikai követelményeknek. Meggyõzõdé-
sünk, hogy a svájci Atel és vállalatcsoportunk etikai
elveinek követésével hozzájárulunk mind saját, mind
üzleti partnereink sikereihez.
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Culture - supporting the arts

In 2005 we continued to support the Merlin International
Theatre in Budapest which spreads a wide choice of
cultures with a number of programmes and per-
formances. Support to the Budapest Museum of Fine Arts
is also a priority for us, and as a member of the Museum's
Friendship Society we provided regular tours for our staff
and business partners for most exhibitions. 

Sponsoring sports events

Sports represent an important element in the social
responsibility activities of Atel Csepel Business,
promoting the concepts of competition and excellence.
Continued support for the Csepel Wrestling Club was the
most important sponsorship act in this area in 2005,
enabling club athletes at the peak of their careers to
successfully compete at the World Championships held in
Budapest in 2005. Besides World Championship awards,
Csepel wrestlers have achieved excellent results at a
number of competitions home and abroad in several age
groups. We are proud that our support contributed to
providing Csepel athletes with favourable training
conditions in preparation for the competition. 

Volunteering

The Group promotes the concept of staff volunteering and
participating in charity or community fund raising
initiatives, and supports them through donations to those
organisations in support of donations made by staff
members. In 2005, upon the initiative of our employees,
such activities included the renovation of the fence of a
creche in Budapest's District XIV through the diligent
work of our colleagues. In addition, we complemented the
computer pool of a school in District XIII in order to
provide better opportunities for primary school pupils to
improve their computer skills. 

Cooperation with professional organizations 

Our Group and our senior management undertakes
various membership roles in several social and pro-
fessional organizations in order to maintain good relations
with the stakeholders of the economy and the industry,
and to represent also by such means the values of our
company, both at professional and social levels. Our
Group is a member, among others, of the following
professional organizations and chambers: ETE (Scientific
Society of Energy Management), HBLF (Hungarian
Business Leaders Forum), Swisscham, BCCH, Amcham,
KÖVET, Euroelectric, EFE (Independent Association of
Power Stations).

Ethical business behaviour

We feel committed to meeting under all circumstances
the highest ethical requirements of business life. We
believe that by following the ethical principles of the
Swiss-based Atel and the Csepel Group we will contribute
to our own success and to the success of our business
partners. 



Pénzügyi Beszámoló

Eredményesség

A Vállalatcsoport eredményes évet zárt 2005-ben. A
megbízható eredmények alapja a Csepel II Erõmû magas
szintû rendelkezésre állása volt - ez tükrözõdött a Csepeli
Áramtermelõ Kft eredményében -, melyet szakszerû és
költség-hatékony üzemeltetése és karbantartása terem-
tett meg, amint azt a a Csepel Energia Kft eredménye is
mutatja. A Csepeli Erõmû Kft a gázszolgáltatói engedély
birtokában tett hálózatfejlesztéseivel, a Csepel Mûvek
ipartelepen végzett megbízható szolgáltatói tevékeny-
ségével hozzájárult az ipartelepi befektetések elõmozdí-
tásához. A vállalatcsoport eredményessége a fentiek ere-
dõjeként, a tavalyi évet csekély mértékben meghaladva,
terveknek megfelelõen alakult. 

A Csepeli Áramtermelõ Kft. tulajdonosai a Csepel II erõ-
mû építésével 260 millió USD összeget fektettek be 1997
és 2000 között. A kereskedelmi célú üzemelés 2000.
november 1-én elindult.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon
ábrázolja. 

Az ábráról leolvasható, hogy a megtérülési mutató az
eltelt kilenc év közül az elmúlt öt évben már kezdte elérni
az üzleti életben szokásos szintet. Ezek a megtérülések
összehasonlítva a 2004-2005-ös években a 15 éves
futamidejû állampapírok garantált és gyakorlatilag kocká-
zatmentes 6,5% és 8,5% között ingadozó hozamával,
egyáltalán nem tekinthetõk kimagaslónak, hiszen az ipar-

ágban az állampapírok hozama + 5% kockázati prémium
a szokásos befektetõi megtérülés.

Termelés értékesítés, szolgáltatás

A Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2005-ben is megbíz-
hatóan teljesítették a szerzõdéseikben vállalt kötelezett-
ségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási szintet,
minõséget. A fõ vevõinkkel és beszállítóinkkal történt
elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfele-
lõen - zökkenõmentesen zajlottak. A szerzõdöttnél meg-
határozóan magasabb szintû rendelkezésre állás miatt,
illetve a gázáremelések következtében emelkedõ
költségeink kompenzációjaként növekvõ energiadíjunk
eredõjeként a 2004-es szintnél 15,4%-kal magasabb
árbevételt realizáltunk.

Költséggazdálkodás

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy költségstruktúránk
meghatározó, az összes költség 2/3-át jelentõ eleme a
gázköltség. Az értékcsökkenéssel és kamatráfordítá-
sokkal, mint szintén kevéssé befolyásolható költség-
nemekkel együtt az összes költség 83%-át teszi ki.
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Profitability

The Group has closed a successful year in 2005. The
reliable performance was earmarked with the high
availability of Csepel II Plant, which was reflected in the
profit level of Csepeli Áramtermelõ Kft. The success was
achieved through the professional and cost-efficient
operation and maintenance of the Plant, which was also
demonstrated by the result of Csepel Energia Kft.,
Csepeli Erõmû Kft., in possession of the gas supplier
licence, has continued to develop its network and provide
reliable services to its customers in the Csepel Industrial
Estate, thus promoting new developments in the area.
Consequently, the operational profitability of the Csepel
Group was in line with plans, slightly exceeding last year's
level.

The Csepel II Power Station was established through the
investment of USD 260 million in the period between
1997 and 2000. Commercial operation commenced as of
1 November 2000. 
Project return on assets (ROA) is shown by the following
graph. 

During the last 5 years of the total 9 years passed, the
rate of return has approached the level reasonable in
normal business life. If compared to the guaranteed and
practically risk-free returns on 15-year government
bonds, which were traded between 6.5% and 8.5% in
2004 and 2005, our rates of return cannot be regarded

outstanding at all, particularly when the usual return on
investment in the industry is regarded as the risk-free
return plus 5 % risk premium. 

Production, sales and supply

Members of the Csepel Business have again reliably
performed in line with their contractual liabilities in 2005,
providing excellent quality service levels. Settlement with
key customers and suppliers have gone smoothly just like
in previous years. Availability has been well above the
contract level, and the cost of rising gas prices has been
compensated by our increasing energy fees which
together have resulted in sales revenues 15.4% above
the 2004 level. 

Cost management

As seen in the next graph, the key element of our cost
structure is gas cost accounting for two-third of total
costs. Together with depreciation and interest expenses,
items which similarly cannot be influenced, gas costs
reach 83 % of all costs. 
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Az év folyamán több lépésben elszenvedett, mintegy
55%-os gázáremelés következtében 20%-kal növekedtek
gázköltségeink. Ennek részleges ellensúlyozásaként
sikerült karbantartási költségeinket csökkenteni, a
hatékony beszerzési irányelvek és a jól irányított
üzemeltetés és karbantartás eredményeképpen. 
Az elõzõ évvel ellentétben, 2005-ben gyengült a forint az
euróhoz képest, így a fennálló devizahiteleinkkel kap-
csolatban a 2004-es 2 520 millió forint árfolyamnyereség-
gel szemben idén 913 millió forint árfolyamveszteséget
könyvelhettünk el. Ennek a döntõ többsége nem realizált
árfolyamveszteségként került elszámolásra, mely a forint
esetleges erõsödésekor visszafordulhat. Az árfolyam és
kamat-kockázatok kezelése a Csepel II Erõmû projekt
létesítésekor megalkotott szerzõdésháló részét képezõ
Hosszútávú Kapacitáslekötési és Áramvásárlási szerzõ-

dés, a Projektfinanszírozási hitelszerzõdés, és az ennek
kereti között kötött Árfolyam és Kamatkockázat-fedezeti
szerzõdések eredményeképpen hosszútávon megoldott.

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2005-ben rendezett
volt, kötelezettségeinek idõben eleget tett. A Csepeli
Áramtermelõ Kft. a szindikált hitelszerzõdésében elõírt
mutatóknak maradéktalanul megfelelt. A Csepeli Erõmû
Kft. továbbra is jól kezelte és alacsony szinten tartotta a
vevõ kintlévõségeit.
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The 55% increase in gas prices, incurred in several
stages during the year, has added significantly to our gas
costs. Efficient procurement principles and well-managed
operations and maintenance have reduced maintenance
costs which could partly set off that gas cost raise.
Unlike in previous year, Hungarian Forint has weakened
against the Euro in 2005 which through our currency
loans has caused a HUF 913 million exchange rate loss
in 2005 against the HUF 2,520 million exchange rate gain
in 2004. Most of it has been accounted for as unrealized
exchange rate loss which may revert should the forint
become stronger. Exchange rate and interest rate risks
are managed in the long term by the Long-term Power
Purchase Agreement, the Project Financing Loan
Agreement and within it, the Exchange Rate and Interest
Rate Risk Hedging Agreements, which are all part of the

network of contracts concluded in the establishment
phase of Csepel II Project.

Liquidity and financial position

Group liquidity position has been steady in 2005 with
payment obligations met in due time. Csepeli Áram-
termelõ Kft. has fully performed against the cover ratios
stipulated in the Facility Agreement. Csepeli Erõmû Kft.
has continued to manage its receivables at a low level.
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A Csepeli Vállalatcsoport cégeinek eredménykimutatása
adatok mFt-ban

Csepeli Áramtermelô Kft 

NETTÓ ÁRBEVÉTEL 27 410   31 643   

EGYÉB BEVÉTELEK 667   76   

ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 18 755   21 896   

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÉLKÜL) 1 193   1 468  

EBITDA (ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÉLKÜL) 8 129   8 355  

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2 533   2 564   

EBIT (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) 5 596   5 791  

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE 602   -2 800   

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -15   -14   

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 6 183   2 977   

JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 2 698   503   

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 485   2 474  

Csepel Energia Kft

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 10   0   

Csepeli Erõmû Kft

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 53   46

Megnevezés 2004. 2005.
december 31. december 31.
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Profit & Loss Statement of the Csepel Business
in m HUF

Csepeli Áramtermelô Kft 

NET SALES REVENUES 27 410   31 643   

OTHER REVENUES 667   76   

MATERIAL TYPE EXPENDITURES 18 755   21 896   

OTHER COSTS, EXPENDITURES (EXCL. DEPRECIATION) 1 193   1 468   

EBITDA 8 129   8 355   

DEPRECIATIONS 2 533   2 564   

EBIT 5 596   5 791   

FINANCIAL PROFIT OR LOSS 602   -2 800   

EXTRAORDINARY PROFIT/LOSS -15   -14   

PROFIT BEFORE TAX 6 183   2 977   

DIVIDENDS 2 698   503   

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 3 485   2 474   

Csepel Energia Kft

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 10   0   

Csepeli Erõmû Kft

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 53   46

Item 31 December 31 December
2004 2005
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A Csepeli Vállalatcsoport cégeinek mérlege
adatok mFt-ban

Atel Csepeli Vállalatcsoport

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 50 106   48 428   

FORGÓESZKÖZÖK, AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 11 476   12 312   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 61 582   60 740   

SAJÁT TÕKE + ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÕKE 12 231   19 499   

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 40 052   33 891   

EGYÉB PASSZÍVÁK 9 300   7 350   

FORRÁSOK ÖSSZESEN 61 582   60 740

Megnevezés 2004. 2005.
december 31. december 31.

Balance Sheet of the Csepel Business
in m HUF

Atel Csepeli Vállalatcsoport

FIXED ASSETS 50 106   48 428   

CURRENT ASSETS 11 476   12 312   

TOTAL ASSETS 61 582   60 740   

EQUITY + SUBORDINATED LOAN 12 231   19 499   

LONG-TERM LIABILITIES 40 052   33 891   

OTHER LIABILITIES 9 300   7 350   

TOTAL LIABILITIES 61 582   60 740

Item 31 December 31 December
2004 2005



„Energy is our business“

Leányvállalatok és üzletágak | Subsidiaries and business
activities

Energiakereskedelem | Energy trading
Energiatermelés | Energy production
Energiaszolgáltatás | Energy supply

Our parent company is Atel (Aare-Tessin AG für Elektrizität), a
Switzerland-based energy concern, which has been in the busi-
ness since 1894 and is present throughout Europe focusing on
three main areas: energy trading, energy production and energy
supply.
Energy trading is supported by various power plants owned by
the company, and by the extensive network of transmission lines.
Its services business offers the full range of technical services
related to the application of electricity. 

Atel introduced its new, market-oriented organisational structure
in January 2005:

Anyavállalatunk, az Atel (Aare-Tessin AG für Elektrizität) 1894
óta tevékenykedõ, svájci székhelyû energiaipari konszern,
melynek jelenléte egész Európában három fõ területre össz-
pontosul: energiakereskedelem, energiatermelés és energia-
szolgáltatás.
Az energiakereskedelmet kiegészítik a társaság tulajdonában
lévõ különbözõ erõmûvek, valamint a kiterjedt távvezeték-
hálózat. A szolgáltatási üzletág a villamos energia alkal-
mazásához kapcsolódó mûszaki szolgáltatások teljes körét
kínálja.

Az Atel új, piacorientált szervezeti struktúráját 2005 januárjában
vezette be:



Központi iroda / Head office:
Atel Csepel Business

H-1074 Budapest
Dohány utca 12.
Tel.: +36 1 429 1030
Fax: +36 1 268 1536
www.atel-csepel.hu


