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Atel Csepel Business

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport 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 társa-
ságot üzemelteti.

A Csepel II Erõmû egy modern, hatékony és környezet-
barát 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
képes 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 lakást hõellátását biztosítják Budapest
déli kerületeiben. A vállalatcsoport földgáz-
elosztási és földgáz közüzemi szolgáltatást is
végez.

Atel Csepel Business

Atel Csepel Business is 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.

Elismeréseink | Acknowledgements:
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Üdvözöljük az Olvasót az Atel Csepeli Vállalatcsoport
2006. Éves Jelentése lapjain, egy olyan évrõl számolva
be, amelyben a Csepeli Vállalatcsoport ismét stabil be-
vételt biztosított a tulajdonosunk részére. 

A Jelentés bemutatja Vállalatcsoportunk fõ tevékeny-
ségeit, szándékunk szerint alapos tájékoztatást adva
olvasmányos, könnyen érthetõ formában. Remélem,
hogy a tisztelt Olvasó jobban megismeri általa vállala-
tunkat, különösen a befektetõinkkel és üzleti partnere-
inkkel ápolt értékes kapcsolatokat. 

2006-ban vállalatunk fõ törekvése az volt, hogy két fõ
üzleti partnerünk, az MVM Zrt. és a FÕTÁV Zrt. folyama-
tosan változó igényeit felismerjük és teljesítsük. Eredeti,
2000-ben létrehozott vállalati szerkezetünk jelentõs
fejlõdésen ment át, de a vállalat továbbra is sikeres,
köszönhetõen az említett két partnerünk számára nyújtott
megbízható és rugalmas szolgáltatásoknak. A magyar-
országi politikai környezet is folyamatosan változik, és
2006-ban jelentõs erõfeszítéseket tettünk, hogy a
vállalatot felkészítsük és hozzáigazítsuk a hazai energia-

piac jövõbeni átalakulásához. Ezt a munkát folytatni
fogjuk. Bízom benne, hogy az Atel Csepel jó hírneve lesz
a záloga cégünk további, jól megalapozott, jövõbeni üzleti
sikereinek, megfelelõ megtérülést biztosítva a befektetõk
részére. 

A Jelentés szükségszerûen csak pillanatfelvételt képes
adni a kiemelt tevékenységekrõl, mégis remélem, hogy
tükrözi az Atel Csepeli Vállalatcsoportot ma jellemzõ
stílust és üzleti magatartást. Célunk szerint statisztikák és
adatok forrásaként is szolgál a Jelentés, amelyek a
társadalom különbözõ csoportjai számára hasznosak
lehetnek. Ha vállalatunk más, itt nem részletezett terü-
letei iránt érdeklõdnek, akkor kérem, keressenek meg
bennünket.

Végezetül pedig kifejezem reményem, hogy Jelentésünk
elolvasása után üzleti partnereink még nagyobb bizalom-
mal fognak jövõbeni együttmûködésünk elé tekinteni.

Allan Walmsley
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changes to the domestic energy market. These efforts will
continue and I am confident that the reputation held by
Atel Csepel will ensure a continued solid future for the
business and acceptable returns to the investor.  

The Report is inevitably a snap shot of the activities that
we have chosen to highlight but I hope that it reflects the
style and business behaviour that now characterises the
Atel Csepel Group. The Report is also intended as a
source of statistics and data that may be useful to
different groups in society. If you are interested in areas
of our business that are not reported here then please
contact us.

Finally I hope that this Report will give our business
partners a continued confidence in dealing with our Group
in the future.

Allan Walmsley

Welcome to the Annual Report for the Atel Csepel
Business reporting on the year 2006; a year in which the
Csepel Business has once again contributed steady
earnings to our owner.

The Report presents the main activities of our Group in
a format that is designed to be both informative but
also easy to read and understand. I hope that it will
help the reader to improve their awareness of our
businesses and particularly the valuable relationships
that we continue to develop with our stakeholders and
business partners.

Our business in 2006 focused mainly on identifying and
meeting the ever changing requirements of our two main
customers, MVM and FOTAV. Our business has evolved
significantly from the structure originally set up in 2000,
but the reliability and flexibility that we have shown to
these customers has ensured that our business continues
to be successful. The political climate in Hungary is also
ever changing, and much of our efforts in 2006 were
aimed at re-shaping the business ready for future
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Allan Walmsley General Manager

Diploma in Business Management
Since 1974 within the Energy sector
For 13 years in managerial position
Memberships at organizations: Chartered Member of the Chartered
Institute of Personnel and Development

“2006 was a year of many financial, technical and commercial/political
challenges, where the teamwork of the Csepel Executive was a critical
success factor.”

Dénes Ambrovics Csepel I Deputy General Manager

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

“In the past year we have had a focus on settling the issues related to
water management. For drinking water and fire water supplies, we were
looking for a solution and managed to prepare the way to it, which will
provide safe supply to users on our customer area. In sewer services,

Allan Walmsley vezérigazgató

Business management diploma
1974 óta az energiaszakmában
13 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: Chartered Institute of Personnel and Development
c. szervezet tagja

„2006-ban számos pénzügyi, mûszaki és kereskedelmi-politikai kihívás-
sal kellett szembenéznünk, amelyek során a Csepeli Vállalatcsoport
igazgatóságának jó csapatmunkája nélkülözhetetlen volt a sikerhez.“

Ambrovics Dénes Csepel I vezérigazgató helyettes

okleveles gépészmérnök, okleveles energetikai szakmérnök
1982 óta az energiaszakmában
24 éve dolgozik vezetõ beosztásban
Hivatali tagságok: Mérnök Kamara, Ipari Energiafogyasztók Fóruma,
Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete, Csepeli Vállalkozás-
fejlesztési Közalapítvány

„Az elmúlt évben kiemelten foglalkoztunk a vízgazdálkodási tevékeny-
ség helyzetének rendezésével. Az ivóvíz és tûzivíz szolgáltatás
területén olyan megoldást kerestünk és sikerült elõkészítenünk, mely
hosszútávon biztosítja a fogyasztói területünkön lévõ felhasználók biz-

Briglovics Gábor • Peter Jones • Ambrovics Dénes • Keszler György • Allan Walmsley • Bene Balázs
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the comprehensive self-audit scheme is an efficient tool in supporting
our commitment towards the environment.”

Balázs Bene Group Finance Director

MBA (Case Western Reserve University,USA), 
MSc (ELTE TTK Budapest)
Since 2003 within the Energy sector
For 10 years in managerial position
Memberships at organizations: SwissCham Hungary Board Member

“2006 has proven to me that even if there are exceptional challenges the
company can secure present success, and simultaneously continue
building its future.”

Gábor Briglovics Commercial Director

Certified Economist
Since 1994 within the Energy sector
For 7 years in managerial position
Memberships at organizations: In EUROELECTRIC Hungary, member
of ETE Energy Strategy Committee

“Once again, 2006 has shown that flexible responses to market
requirements are the key to successful operations.”

György Keszler Csepel II Station Manager

Chartered Mechanical Engineer, MBA (BCUC)
Since 1987 within the Energy sector
For 13 years in managerial position
Memberships at organizations: ETE-Member

“From the point of Operation & Maintenance, in the 2006 Business Year
the major challenge was the preparations for and successful
implementation of the first major overhaul in the life of the Plant. Our
colleagues and contractors were working for more than one month with
great focus and accuracy to keep the Plant in the best reasonable
technical status.”

Peter Jones Regional Operation and Maintenance Director

BA (Electronic Engineering); Diploma in Management
Since 1981 within the Energy sector
For 13 years in managerial position

“The first major overhauls of all three generating machines took place
during 2006 offering further technical challenges to the Csepel team.
Once again these challenges were met with high levels of
professionalism and commmittment. During the year, both the team and
the plant have demonstrated their ability to continue to deliver
exceptional safety and environmental performance as well as an
extremely reliable, flexible and highly efficient product.”

tonságos ellátását. A csatorna szolgáltatás területén mûködtetett átfogó
önellenõrzési rendszer hatékonyan támogatja környezetvédelmi elköte-
lezettségünket.“

Bene Balázs csoport pénzügyi igazgató

MBA (Case Western Reserve University, USA), 
MSc (ELTE TTK Budapest)
2003 óta az energiaszakmában
10 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagság: SwissCham Hungary elnökségi tag

„Számomra a 2006-os év bebizonyította, hogy rendkívüli kihívások mel-
lett is lehet egyszerre sikeresnek lenni, és építkezni a jövõnek.“ 

Briglovics Gábor kereskedelmi igazgató

okleveles közgazda
1994 óta az energiaszakmában
7 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: EUROELECTRIC Magyarországban, az ETE Energia
stratégiai bizottság tagja

„2006 ismét bebizonyította, hogy a sikeres mûködés záloga a piac igé-
nyeire való rugalmas reagálás.“

Keszler György Csepel II erõmû igazgató

okleveles gépészmérnök, MBA (BCUC)
1987 óta az energiaszakmában
13 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: ETE- tag 

„Üzemvitel és Karbantartás szemszögébõl nézve a 2006-os üzleti év
legkomolyabb erõpróbáját az erõmû életében elsõ nagyjavítási munka
elõkészítése és sikeres végrehajtása jelentette. Munkatársaink és al-
vállalkozóink több mint egy hónapon keresztül megfeszített figyelemmel
és pontossággal dolgoztak azért, hogy az erõmû továbbra is az elvárha-
tó legjobb mûszaki állapotban üzemeljen.“

Peter Jones regionális üzemeltetési és karbantartási igazgató

okleveles villamosmérnök; management diploma
1981 óta az energiaszakmában
13 éve dolgozik vezetõ pozícióban

„Mindhárom áramtermelõ blokk elsõ nagyjavítása 2006-ban zajlott le,
további mûszaki erõpróbák elé állítva Csepel csapatát. A feladatoknak
ezúttal is magas szakmai színvonalon és elkötelezetten tettünk eleget.
Az elmúlt évben a csapat és az Erõmû egyaránt bebizonyította, hogy
továbbra is képesek kivételes biztonsági és környezetvédelmi
teljesítményt nyújtani, miközben rendkívül megbízhatóan, rugalmasan
és igen nagy hatékonysággal termelünk.“



Stratégia

Az ATEL Csepeli Vállalatcsoport stratégiáját a projekt
alapját képezõ hosszú távú megállapodások determinál-
ják, ugyanakkor nem kerülhetõk meg a magyar villamos
energiapiacon végbe menõ változások.
Az 1995-1996-ban lezajlott energetikai privatizációt meg-
elõzõen Magyarországon olyan piaci modell alakult ki,
melyben a villamos piaci értéklánc tevékenységeit (a ter-
melés-szállítás/rendszerirányítás-nagykereskedelem-
elosztás-szolgáltatás) vertikális integráció helyett külön
társaságokba szervezi ki. Hosszútávú Villamosenergia-
és Kapacitáslekötési Megállapodásokat kötöttek ezen
önálló társaságok között (valamint a késõbb zöld-, illetve
barnamezõs beruházásokkal létrehozott társaságok
között, amilyen a Csepeli Áramtermelõ is). Ezek a meg-
állapodások egyfelõl biztosították és biztosítják ma is az
államnak azokat a jogokat és garanciákat, melyek az ellá-
tás biztonságához kapcsolódnak, másfelõl lehetõséget
nyújtottak a befektetõknek, hogy jelentõs beruházásokkal
modernizálják az egyébként elöregedett villamosenergia-
ipari berendezéseket. 

Ez az ellátásbiztonságot elõtérbe helyezõ piaci modell az
európai uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan megválto-
zott és 2003. január elsejétõl a továbbra is szabályozott
természetes monopóliumként meghatározott hálózati
tevékenységek és a rendszerirányítási szolgáltatások
mellett a villamos energiatermelést, kereskedelmet és
importot nem szabályozza a hatóság. Megjelentek a
piacon az energiakereskedõk, feljogosított fogyasztók. A
2006. év végére a közüzemi ellátás helyett verseny-
piacon vételezõ fogyasztók súlya a fogyasztók egy
részének visszavándorlása ellenére is meghaladta a
teljes piac 30%-át, és ez az arány európai mércével
mérve is figyelemre méltó. 
A piacnyitás során a legnagyobb fogyasztók hagyták el a
közüzemi piacot és egyenletes úgynevezett „zsinór“ igé-
nyüket, a felszabadított import lehetõségeket kihasználva
jelentõs részben külföldi forrásokra támaszkodva elégítik
ki. 

A megnövekvõ import villamos energia, valamint az
elmúlt években megjelent nem, vagy csak korlátozott
mértékben szabályozható kapcsolt termelõk hatására a
terheléskövetõ, rugalmas termelõi kapacitások szerepe
felértékelõdött, mivel a villamos energiatermelésnek
összhangban kell lennie a fogyasztói igényekkel. A
Csepel II Erõmû egy ilyen termelõ egység. A Csepel II
Erõmû által biztosított rugalmasságot  jól reprezentálja az
alábbi ábra:

Mivel a 2005-2006-ban szinte megduplázódó tüzelõ-
anyag költség jelenleg az erõmûvek összes költségének
mintegy 65-75%-át teszi ki, így az áremelkedés azt a
folyamatot erõsítette, hogy a hazai gáztüzelésû kapaci-
tások az MVM és a MAVIR irányításával elsõsorban a
fogyasztói igények gyors változásainak lekövetésében, a
rendszer szabályozásában vesznek részt, így ezek az
erõmûvek létfontosságúak a napi csúcsidõszakok ellátá-
sában. Különösen igaz ez a Csepel II energetikailag ma-
gas hatékonyságú, környezetkímélõ, létszám-hatékony
CCGT (kombinált ciklusú gázturbina) blokkjaira.

A 2006-os év során több olyan, az erõmû rugalmasságát
növelõ fejlesztést hajtottunk végre a Csepel II-nél, ame-
lyekkel a megnövekedett tüzelõanyag-költségek ellenére
is sikerült az erõmû versenyképességét tovább erõsíteni.
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Strategy

As a consequence of the increasing volumes of imported
electricity, as well as the appearance in recent years of
co-generation producers, who can be regulated only to a
limited extent, the role of load-following flexible
generation capacities has become ever more important
because power generation must follow consumer
demand. The Csepel II Power Plant is one such a
generator, and the flexibility of Csepel II Plant is illustrated
by the next graph. 

Since fuel costs nearly doubled in 2005/2006 and now
account for approximately 65 to 75 % of the total costs of
power stations, the price increase has reinforced the
trend that Hungarian gas-fuelled capacities, under the
direction of MVM and MAVIR, primarily contribute to
following the quick changes of consumer needs and
system regulation, and such plants are critical to
achieving daily peaks. This is particularly  true in the case
of the Csepel II CCGT (combined-cycle gas turbine) units
which are highly energy-efficient, environment-saving and
workforce-efficient.

In 2006 several further development projects have been
completed at the Csepel II business  to further increase
plant flexibility and reinforce competitive ability. 

The strategy of Atel Csepel Business is determined by
long-term agreements which create a foundation for the
Project; however, changes taking place in the Hungarian
electricity market cannot be avoided. 
Prior to privatization in 1995 and 1996,  a market model
had been developed in Hungary in which each activity
within the electricity market’s value chain (generation-
transmission/system operation-wholesale-distribution-
supply) had been organised into separate companies,
rather than vertical integration. Long-Term Agreements
for the Sale of Electricity and the Contracting of Capacity
were concluded between these independent companies
(and companies such as Csepeli Aramtermelo, that were
set up later on through green- or brown-field
investments). On the one hand, these Agreements have
ensured for the state the rights and guarantees related to
the safety of supply; on the other hand, they have
provided investors with the opportunity to implement
substantial investments and modernise otherwise
obsolete power industry plants. 

This market model, which had focussed on the safety of
supply, changed with the EU accession of Hungary. From
1 January 2003, besides network activities and system
operation services, which continue to be defined as
regulated natural monopolies, electricity generation,
trading and imports have not been regulated by the
authorities and energy traders and eligible consumers
appeared in the market. By the end of 2006, the share of
consumers who purchase in the competitive market
instead of using the public utility supply, surpassed 30 %
of the entire market - remarkable result even by European
standards. In the course of opening up the market, the
largest consumers left the public utility market, and they
have since satisfied their “base load” demands to a large
extent from foreign sources, making use of the
possibilities of liberalised imports. 

7



Stratégia

Üzleti partnereinkhez fûzõdõ viszonyunk a jövõ szem-
pontjából meghatározó ebben a gyorsan változó környe-
zetben. Gondolkodásunk középpontjában erõs elkötele-
zettség áll, hogy értékeinkre alapozva igyekezzünk
megfelelni a kihívásoknak. Ennek tükrében törekszünk
partnereinkkel együttmûködni a kölcsönös érdekek
mentén. Ugyanakkor a nyomás 2006-ban tovább fokozó-
dott a Csepeli Vállalatcsoport alapjait képezõ hosszú távú
villamosenergia-, hõ-, és földgázszállítási szerzõdések
integrált rendszere ellen. Ennek egyik megnyilvánulása
volt a 2006 decemberében bevezetett hatósági árszabá-
lyozás, illetve az EU Versenyügyi biztosának vizsgálata
az MVM-nél, illetve a hosszú távú megállapodásokkal
rendelkezõ erõmûvekkel szemben. Habár a vizsgálatok
hivatalosan nem zárultak le, nincs kétségünk afelõl, hogy
2007 a vizsgálatok miatt és az új villamosenergia-modell

bevezetésével kiemelkedõ fontosságú lesz a Csepeli
Vállalatcsoport életében.
A jelenlegi piaci tendenciákat figyelembe véve ugyan-
akkor bizakodóak lehetünk, hiszen a környezõ országok-
ban folyamatban lévõ erõmû-bezárások már éreztetik
hatásukat, és a folyamatosan növekvõ keresletet a
stagnáló vagy éppen csökkenõ villamosenergia-kínálat
elégíti ki. Ez a tendencia folyamatosan felértékeli a meg-
bízható, rugalmas és terheléskövetõ erõmûvek értékét,
amilyen a Csepel II is.
A mögöttünk álló idõszakban mind technológiai szinten,
mind kereskedelmi szempontból bizonyítottuk „érzékeny-
ségünket“, rugalmasságunkat a piaci változások iránt.A
Csepeli Vállalatcsoport stratégiája az, hogy továbbra is
reagál a változást követelõ igényekre, és megõrzi az
Erõmû által képviselt értéket. 

8



Strategy

model, in 2007, will represent a milestone in the life of the
Csepel Business. 

Nevertheless, recent tendencies in the market give some
reason for confidence as the effect of power station
shutdowns in neighbouring countries are felt as
increasing demand is met by flat or even decreasing
power supply. This trend will continue to raise the value of
reliable, flexible, load following power stations such as
Csepel II.

In the past, we have shown sensitivity and flexibility
towards market changes in both our technology and
commercial activities. The strategy of the Csepel
Business is to continue respond to the need for change
and maintain the value of our plant.

For the future, the relationship to our commercial partners
is a key factor in this rapidly changing environment. Our
approach is focused on a strong commitment to meet all
challenges by building on our values. In line with these
goals, we make efforts to cooperate with our partners
along mutual interests. However, pressure has continued
to mount in 2006 against the integrated system of long-
term electricity, heat and gas supply agreements which
provide the foundations of the Csepel Business. This
pressure is manifested in the authority price regulation
introduced in December 2006 and also in investigations
started by EU DG Competition at MVM and the power
stations holding Power Purchase Agreements. Although
the investigations have not been formally concluded yet,
we have no doubt that the outcome of these
investigations and the introduction of the new electricity
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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 Gyárte-
lepével. A folyamatos megújulás a régi erõmû 1995. évi
privatizációjával új lendületet kapott, megteremtve a lehe-
tõségét egy világszínvonalú, környezetbarát technológiát
alkalmazó új kombinált ciklusú erõmû megépítésére. 

Termelés

Az alkalmazott technológia és berendezések bemu-
tatása

A Csepel II. Erõmû néven ismertté vált erõmû üzembe
helyezésétõl kezdõdõen villamos- és hõenergia termelést
végez folyamatosan kiemelkedõ rendelkezésre állási
mutatókkal. A technológia kiválasztásakor a megbízható-
ság volt a legfõbb szempont, így esett a választás a GE
9E gázturbináira és az AE&E hõhasznosító kazánjaira.

Az erõmû beépített villamos teljesítõképessége 389
MWe, míg a kapcsolt hõtermelõ kapacitása 134 MWth. Az
ellátásbiztonság 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 távhõ-
szolgáltatásban. Az éves villamos energia termelés
megfelel mintegy 350.000 család éves energia igényé-
nek, de ami ennél is fontosabb az erõmû tág mûködési
képessége jelentõsen hozzájárul a magyar villamos

energia rendszer rugalmasságának és megbízható
mûködésének biztosításához. Az erõmû Csepel mellett
már Pest-Erzsébet távhõellátását is kiszolgálja, biztosítva
a távfûtést 19.500 lakásban.

Megbízható üzemvitel

A villamos energia termelést az MVM/MAVIR menet-
rendje határozza meg. Az erõmû rendelkezik távszabá-
lyozási 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 villa-
mosenergia hálózat esetleges rendszerszintû üzemza-
vara esetén.

A Csepel II. Erõmû 2000. novemberében kezdte meg
kereskedelmi üzemét és megbízható mûködését alátá-
masztja az a tény is, hogy a villamos rendelkezésre állási
mutatók minden évben jóval az elvárt értékek fölött
teljesültek. 2005-ben elértük a kimagasló 99,7% értéket,
2006-ban amikor az elsõ nagyjavítási programot hajtottuk
végre az erõmû életében meghaladtuk a 97%-os értéket. 

A forróvíz termelés és ellátás megszakítás nélküli, folya-
matos volt az elmúlt hat évben. Az új erõmû beüzemelé-
sét követõen, a FÕTÁV Rt.-vel együttmûködésben, az
ellátás komfortérzetét csökkentõ rendszeres nyári forró-
víz karbantartási leállásokat is megszüntettük, tovább
javítva ezzel a szolgáltatás színvonalát. 
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Business Activities

wide operating 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 Pestszenterzsébet districts. 

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 as demonstrated by annual
electrical availability indicators well exceeding the
expected levels. In 2005, availability reached the
outstanding 99.7 % value. In 2006, the year of the first
overhaul in the life of the power station, availability has
been above 97 %. 

Hot water production and supply has been continuous
and uninterrupted in the past 6 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. 

A historical review

The Csepel Industrial Estate was established in 1892,
and shortly after, driven primarily by the military industry
during 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 beginning, and built
their own power plant. The subsequent development of
the power plant was closely linked with the development
of the Industrial Estate. Regular renewals gained
momentum with the privatisation of the old power station
in 1995 which created the opportunity to build a world-
class new, combined-cycle power plant operating with
environmentally friendly technology. 

Production

Introduction of technology and plant equipment

The plant known as Csepel II Power Station has
generated power and produced heat from the date of
commissioning with excellent availability indicators.
Reliability was the main criterion in choosing the
technology, and that is why GE 9E gas turbines and
AE&E heat recovery steam generators were selected.

Plant built-in electrical capacity is 389 MWe and its
cogeneration heat production capacity is 134 MWth.
Additional hot water boilers were installed (76 MWth) to
support security of supply which, together with the
refurbished boilers (116 MWth) of Csepel I Station
guarantee a continuous supply to hot water consumers
under every operating regime and any heat demand
conditions. 

Csepel II Power Station plays an important role in
national electricity supply and the district heating of
Budapest. Its annual electricity production corresponds to
the annual energy need of about 350,000 families. Its
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Munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem

Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál az emberek biz-
tonsága mindennél fontosabb, így üzleti sikereink egyik
sarokkövének a világszínvonalú munkahelyi biztonságot
és egészségvédelmet tekintjük. Legfõbb biztonsági
célkitûzésünk, hogy a balesetek minden formáját meg-
akadályozzuk, és gondoskodjunk róla, hogy az emberek
ugyanolyan egészségesen hagyják el létesítményeinket,
mint ahogyan oda megérkeztek. 

Céljaink eléréséhez mindenki elkötelezettségére és köz-
remûködésére szükségünk van, beleértve a Vállalat-
csoport munkatársait, a vállalkozókat, a beszállítókat és
látogatókat. 

2006. évi munkabiztonsági és egészségügyi eredmé-
nyeink

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

Mindkét telephelye rendelkezik a Munkabiztonsági és
Egészségügyi Irányítási Rendszer (MEBIR 28001,
OHSAS 18001) magyar és nemzetközi minõsítéseivel. A
munkabiztonsági és egészségügyi fejlesztéseink külsõ
megmérettetése céljából elismert nemzetkõzi pályázato-
kon (RoSPA) vesz részt mindkét erõmû, és eddigi
teljesítményünket számos aranyéremmel ismerték el. 

A tevékeny megelõzés fontosságát
szem elõtt tartva átfogó biztonsági
eljárásaink keretében Magyaror-
szágon egyedülálló rendszereket
vezettünk be, az ún. „rendszertõl
való biztonság“ és „általános biz-
tonság“ területeire vonatkozóan.
Az év során több mint 200 Majd-
nem Baleseti Bejelentést* készítet-

tek munkatársaink és alvállalkozóink, melyek nyomán
született gyakorlati intézkedésekkel tudjuk fenntartani a

folyamatos fejlõdést és vagyunk képesek a tényleges
balesetek megelõzésére. 

A belsõ és külsõ kommunikációnak egyaránt fontos
szerepe van abban, hogy mindenki közremûködését
megnyerjük a munkabiztonsági és egészségügyi
tevékenységek szervezésében és végrehajtásában.
2006-ban is számos biztonsági kérdésekkel foglalkozó
találkozót kezdeményeztünk különbözõ szervezetek
képviselõivel (társerõmûvek, nagyvállalatok, Országos
Munkavédelmi Felügyelet), annak érdekében, hogy
egymás gyakorlatából tanulva folyamatosan javítani
tudjuk szervezeteink biztonsági színvonalát. Tapasztala-
tainkat és szaktudásunkat szívesen osztjuk meg
másokkal is, így aktív szerepet vállalunk magyarországi
és külföldi energetikai vállalatok munkabiztonság fejlesz-
tési programjaiban, annak érdekében, hogy Õk is a
Csepelen elért világszínvonalú munkabiztonsági eredmé-
nyekhez hasonló sikereket érhessenek el. 

*Majdnem Balesetnek hívjuk azokat az eseményeket, melyek

más körülmények között esetleg balesethez vezettek volna (pl.

egy a tetõrõl lehulló tárgy személyi sérülést okozhatna, ameny-

nyiben valaki az esemény pillanatában éppen ott tartózkodik). 
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Health and Safety

large enterprises, National Work Safety Inspectorate) to
learn from each other's experience and to keep raising
our safety standards. We are ready to share experiences
and knowledge with others, and have taken an active role
in the safety development initiatives of Hungarian and
foreign energy businesses to help them achieve world-
class safety standards similar to the achievements of
Csepel. 

*A near-hit is an incident which could have resulted in an accident

under different circumstances (for example, an object falling off

the roof may cause an injury to a person if somebody is present

at the moment of the incident).

At the Atel Csepel Business the safety of personnel is of
utmost importance. World-class health and safety are the
corner stones of our business success. The key safety
objective is aimed at preventing accidents of any form
and thereby ensuring people arrive at and leave our
facilities in the same healthy condition.

To achieve our targets, we need commitment and support
from everyone: employees of the Group, contractors,
suppliers and visitors.

Health and safety achievements in 2006

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

Both sites have obtained local and international
certificates for the Health & Safety Management System
(HSMS 28001, OHSAS 18001)

As an external benchmarking of health and safety
developments, both plants submit applications to
recognised international schemes (RoSPA), and our
performance has been a rewarded with a number of Gold
Medals. 

Recognising the importance of prevention, management
systems unparalleled in Hungary have been introduced
for the areas of “safety from the system” and “general
safety” as part of comprehensive safety procedures. More
than 200 near-hit reports* have been recorded by staff
and contractors over the year. Corrective actions
following up those near-hit reports allow for continued
improvements and prevention of accidents. 

Internal and external communication has a key role in
gaining everyone's support to organising and implemen-
ting health and safety activities. 2006 has again seen a
number of meetings on safety issues (partner plants,
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Környezetvédelem

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 Környe-
zetközpontú Irányítási Rendszerre (ISO 14001) vonatko-
zóan. 

Környezeti elemek védelme

Kiemelten kezeljük és nagy hangsúlyt fektetünk a víz-, és
levegõtisztaság védelemre. Elsõdleges célunk, hogy üze-
melésünkbõl eredõen határérték túllépés ne történjen és
ezt a célt eddig maradéktalanul sikerült megvalósítanunk.
Környezeti káresemény 2006. év folyamán sem történt. A
potenciális környezeti káresemények megelõzésére és
kezelésére megfelelõ intézkedési terveket dolgoztunk ki,
valamint a kárelhárítási csoport részére oktatásokat és
kárelhárítási gyakorlatokat szerveztünk az év során. 

Vízvédelem - vizek kezelése 

A kibocsátott vizek minõségének ellenõrzése és azok
környezeti hatásának vizsgálata 2003. óta önellenõrzési
terv alapján történik, melynek során a vízminõségi
paramétereket az erõmûben és egy független akkreditált
laboratóriumban is vizsgáltatjuk.

A gõzturbina kondenzátorának hûtésére a Dunából
kiemelt és több fázisban megszûrt víz képezi a teljes
technológiai vízfelhasználásunk több mint 95%-át.
Tekintettel arra, hogy a felfogott szürleményt - melynek
éves mennyisége 446 t - egy megfelelõ környezetvédelmi
minõsítéssel rendelkezõ alvállalkozóval szállítatjuk el, így
elmondhatjuk, hogy az erõmûbõl kibocsátott mintegy 175
millió m3/év hûtõvíz tisztább állapotban kerül vissza a
környezetbe, mint ahogy azt onnan kiemeltük.

Az erõmûvek területén már a Csepel II. Erõmû építése
elõtt is üzemeltek talajvíz-figyelõ kutak, melyek számát az
építkezés során 13-ra bõvítettük. 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 technológia körültekintõ megválasztásával és szak-
szerû üzemeltetésével képesek vagyunk a légszennye-
zõanyag kibocsátásainkat folyamatosan az elõírt határ-
értékeken belül tartani.

Csepel városrészben a Vállalatcsoport támogatásával
épült meg, és azóta is folyamatosan üzemel egy levegõ-
minõség-mérõ állomás, melynek színes kijelzõje Csepel
központjában, a Szent Imre téren látható. 2006. évben 
13 millió forint költség ráfordítással elvégeztettük az
állomás mûszaki korszerûsítését, alkalmassá téve azt a
Budapesten üzemelõ további 8 mérõállomással történõ
közös üzemeltetésre.

Az üvegházhatású gázok kibocsátását szabályozó Kiotói
egyezmény hatálya alatt a csepeli erõmûvek is ren-
delkeznek CO2 kibocsátási kvótákkal, melyeknél az elsõ
Nemzeti Kiosztási Tervidõszakban (NKT I 2005-2007)
figyelembe vették, hogy a Csepel II Erõmû tervezésekor
és építésekor az un. BAT (legjobb rendelkezésre álló
technológia) került kiválasztásra. Az egyezmény elsõdle-
ges célja, hogy világszerte azon technológiákat részesít-
sék elõnyben melyek hatékonyságukból és korszerû-
ségükbõl eredõen fajlagosan a legkevesebb üvegházha-
tású gázt bocsátják ki. 
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Environmental 
protection

achieved to date. 2006 has been again another year
without any environmental incident. To prevent and
manage potential environmental incidents, we have
elaborated appropriate contingency arrangements
together with refreshing training courses and remediation
drills for the remediation team during the year. 

Water conservation - water treatment

Since 2003, the quality of the discharge and the
environmental impact of wastewater are controlled
according to a self-audit plan under which water quality
parameters are monitored both on site and at an
accredited laboratory.

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
international qualifications with respect to the Environ-
mental Management System (ISO 14001).  

Protection of the elements of the environment

The focus of environmental protection is on the protection
of water and air, and these activities receive great
emphasis. Our main goal is to prevent any breach of limits
by our operations, and that goal  has been successfully
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Környezetvédelem

Magyarországon a fosszilis tüzelõanyaggal üzemelõ erõ-
mûvekkel összehasonlításban a Csepel II Erõmû villa-
mosenergia fejlesztésbõl és hõtermelésbõl adódóan
fajlagosan 0,387 tonna/MWh CO2-t bocsátott ki éves
szinten, szemben az iparági átlag 0,529 tonna/MWh ér-
tékkel1. A Csepel II Erõmû esetében a második NKT
idõszakban is a várható termelés valamint az igen
kedvezõ fajlagos CO2 kibocsátás figyelembevételével
meghatározott kvóta tudja biztosítani a Kiotói irányelvek
teljesülését Magyarországon. 

Üzleti élet a környezetért

Kiemelkedõ fontosságú számunkra a környezetünkkel,
az illetékes hatóságokkal, üzleti partnereinkkel kialakított
és fenntartott jó kapcsolat. 

Kiadványaink segítségével általános, környezetvéde-
lemmel is kapcsolatos vállalati információhoz juttatjuk

az érdekelteket. Üzleti partnereink, illetve a csepeli
lakosság tájékoztatása érdekében rendszeresen jelen-
tetünk meg a vállalat aktuális környezetvédelmi
törekvéseit, eredményeit is bemutató cikkeket helyi és
országos napilapokban. Évente jelentetjük meg
részletes és hiteles adatokkal Környezeti Jelenté-
sünket2, mellyel 2006-ban részt vettünk a Közép-
európai jelentések megmérettetésére szolgáló „Zöld
béka“ pályázaton. A zsûri törekvéseinket és kör-
nyezetvédelmi teljesítményünket elismerõ oklevéllel
díjazta.

1 Forrásanyag: Villamos Energia Statisztikai Évkönyv (2005) 
2 További környezetvédelmi információ szolgáltatásként a 2006. 

évi Környezeti Jelentésünk elérhetõ a Vállalatcsoport honlap-

ján: www.atel-csepel.hu
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Environmental 
protection

(“BAT”). The chief aim of the Protocol is to create an
advantage for those technologies around the world which
emit relatively less greenhouse gases due to their
efficiency and advanced technology. When compared to
other fossil-fuel stations in Hungary, in 2006 Csepel II
Plant has emitted 0,387 ton/MWh CO2 against the 0,529
ton/MWh industry average1. In the case of Csepel II Plant,
in the second NKT period again it is the quota level
determined on the basis of expected dispatch and very
good CO2 emission, which can ensure compliance with
Kyoto guidelines in Hungary. 

Business life for the environment

Good relations developed and maintained with our
environment, competent authorities and our business
partners are of high priority for us. 
Publications are a channel of providing general company
and environmental information to 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 Report2 is released each year with detailed
authenticated information. In 2006 the value of the
Environmental Report  has been recognised in the “Green
Frog” competition, a scheme to benchmark Central
European environmental reports, where our endeavours
and environmental achievements were awarded a
Certificate of Merit. 

1 Source: Statistical Yearbook on Electricity (2005) 
2 Further environmental information is available in our 2006 

Environmental Report at the homepage of the Group: 

www.atel-csepel.hu

Water extracted from the Danube and screened in
several stages to cool the Steam Turbine condenser
accounts for more than 95 % of full water consumption by
the technology. Screened riverwash, 446 tons over the
year, is taken away by a contractor who has
environmental certification. Some  175 million m3/yr of
cooling water is returned to the river which is cleaner than
it was before extraction.  

Groundwater monitoring wells had been established on
the sites already prior to the construction of Csepel II
Power Station. During the construction period, their
number was increased to 13 wells. Although our
operation has no impact on the ground and the
groundwater, we have the groundwater parameters
regularly checked by an accredited laboratory in every
quarter.

Air protection

Careful selection of technology and professional
operation are the keys to always keeping emission levels
below the limits.

The Group sponsored the installation of the Csepel Air
Quality Monitoring Station which has been continuously
running. Its colour display is at the centre of Csepel
District on Szent Imre Sqr. In 2006 we managed the
technical refurbishment of the Air Quality Station at the
cost of HUF 13 million and it can now operate in
integration with the other 8 metering stations around
Budapest.  

In accordance with the Kyoto Protocol on the emission of
greenhouses gases, the Csepel Plants have also been
allocated CO2 emission quotas. In the first National
Allocation Plan (NKT I 2005-2007), those quotas reflected
the fact that Csepel II Plant had been designed and
constructed to operate Best Available Technology
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Humánpolitika

Vállalatunk életében a stratégiai emberi erõforrás
menedzsment kialakítása több szempont figyelembevé-
telével történik. Ezek elsõsorban a környezeti és
munkavállalói kihívásra épülõ emberi erõforrás folyama-
tok, melyekhez elengedhetetlen a HR rendszerek
integrált tervezése, mûködtetése, értékelése és fejleszté-
se, amely támogatja a vállalat stratégiáját, verseny-
elõnyének megteremtését és megtartását. 

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.

Vállalatcsoportunk elsõdleges figyelmet fordít az integrá-
ción belüli, különbözõ szervezeti kultúrák „összehango-
lására“, a gondolkodást és szemléletet vezérlõ közös
értékekre és magatartási normákra.
A jobb hatásfokú munkaerõ felvétel érdekében, a munka-
kör követelményeinek való megfelelésen kívül az új
belépõk felvételénél kulcsfontosságú szempont a szerve-
zet tulajdonságaihoz, kultúrájához valló illeszkedés is.

A korszerû technikáknak köszönhetõen tevékenységünk
létszám-hatékony, így viszonylag kis létszámú munka-
vállalói csapattal tudunk sikeresen mûködni.

a) A Vállalatcsoporton belüli munkavállalóink száma: 
83 fõ

b) Vállalatcsoportunk egyik fõ tevékenysége a villamos-
energia termelés, melynek létszámhatékonysága (a 
villamosság üzletág összlétszámára vetítve) az ipar-
ágban minden összehasonlítást kiáll: 7,2 MW/fõ

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy valódi vállalati értéke-
ket teremtsünk munkatársaink számára, amelyek ösztön-
zik õket és nem utolsó sorban erõsítik céghez fûzõdõ
lojalitásukat.

Oktatás és fejlesztés

Munkatársaink személyes képességeket és képesíté-
seket egyaránt alaposan vizsgáló, szigorú kiválasztási
folyamat eredményeképpen kerülnek be a szervezetbe,
ahol a legtöbb területen széles körû betanulási folya-
maton mennek keresztül. Ezért különösen fontos értéket
képviselnek számunkra kiemelkedõ képességû és
felkészültségû munkatársaink.

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

Professzionális oktatások 2006-ban is folytatódtak a szer-
vezet minden szintjén:

• Erõmûveinkben folyamatos, átfogó szakmai és infor-
matikai képzések vannak jelen.

• 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 munkatársaink számára a biztonságos 
munkavégzést.
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motivation and - not least - promote their loyalty to the
company.

Training and development

Candidates go through a rigorous selection process
which assesses both soft and hard skills before entering
the organisation, and then they progress through
extensive 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 maintain and further develop the
skills and knowledge of 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 2006:

• There are continuous and comprehensive training 
courses on our sites covering both professional and 
information technology subjects. 

• 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 training courses, we ensure the safe 
working of staff members.

In the life of our company, strategic human resources
management is set up along several aspects. These are
primarily those human resources processes which are
built on environmental and employee challenges. Here,
the integrated planning, operation, evaluation and
development of HR systems is essential to support
company strategy and create and maintain competitive
advantage. 

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
opportunities for personal development and job
advancement.

A priority focus of our Group is on the “harmonisation” of
different organisation cultures within the integrated
business, common values driving the thinking process
and attitude and behaviour norms. 
In accepting new employees, the requirement is not just
to see that they meet the criteria for the job but also that
they adjust themselves to the feature and culture of the
organisation, and this helps improve efficiency of
recruitment.

Thanks to state-of-the-art technologies, our activities are
manpower-efficient, which enables us to operate
successfully with a relatively small employee team.

a) Number of employees within the Group: 
83 persons

b) One main activity of the Group is power generation, 
and our productivity (in relation to the total number of 
staff in electricity activity) is a benchmark for the 
whole industry: 7.2 MW/person

We attach utmost importance to creating real company
values for our staff members which encourage their
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A munkatársak legmagasabb iskolai végzettségének
megoszlása

Teljesítmény menedzsment és kompenzáció

Az elõzõ évekhez hasonlóan, 2006-ban is egyik kiemelt
feladatunknak tekintettük, hogy a jutalmazási rendsze-
rünk az egyéni és a vállalati teljesítmények együttes
értékelése alapján kerüljön meghatározásra minden
dolgozónál. A vállalati mutatók alappillérei a pénzügyi
nyereségesség, a munkabiztonság és a környezetvéde-
lem, és az ezeken a területen elért teljesítmény határozza
meg az egyéni feladatok értékelésével kialakított bónusz
értékét. A teljesítmény értékelési rendszerünk közérthetõ,
világos definíciók alapján meghatározott, mely visszacsa-
tolást ad a munkavégzésrõl és a tanulási mechanizmu-
sokról vezetõk és beosztottak között. 

A kompenzációs és juttatási rendszerünket az aktuális
piaci viszonyoknak megfelelõen minden évben felülvizs-
gáljuk. Meghallgatjuk a dolgozói javaslatokat és vélemé-
nyeket, majd ezután kialakítjuk a rugalmasan választható
cafeteria elemeket.

A cafeteria és egyéb munkahelyi juttatásokkal a szer-
vezetünk célja elsõsorban a lojalitás megteremtése, a
hosszú távú elkötelezettség biztosítása, és a munka-
vállalók biztonságérzetének növelése.

Munkatársi elégedettség, vállalati megmérettetések

Humánpolitikánk része, hogy a különbözõ hazai vállalati
versenyekben mint külsõ fórumokon megmérettessük
teljesítményünket, ezzel is feltérképezve és fejlesztve a
vállalati kultúrát és a munkavállalói megelégedettséget.
Ilyen megmérettetések voltak például az elõzõ években:
• Figyelõ és a Hewitt Inside Legjobb Munkahely c. 

felmérése
• Egészséges Munkahely pályázat (Amerikai 

Kereskedelmi Kamara)

A folyamatos éves versenyek eredményeit elsõsorban
módszertani elemzéseknek vetjük alá, melyekbõl a meg-
felelõ következtetések levonása után mindig új célokat
fogalmazunk meg. 
A tapasztalatokat sok esetben HR és kapcsolódó téma-
körû (pl. Társadalmi Felelõsségvállalás) rendezvénye-
ken, konferenciákon mutatjuk be és adjuk tovább más
vállalatok szakemberei számára.
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corner stones of company indicators and performance in
these areas determine the value of bonus, developed
through the evaluation of individual tasks. Our
performance appraisal system is easy-to-understand and
built on clear definitions, and provides feedback on work
performance and learning mechanism between
managers and staff.  

Our remuneration and benefit system is revised each
year to follow recent market changes. Staff proposals and
comments are noted before flexible cafeteria-style
benefits are set up. With cafeteria and other workplace
benefits, the main target of company is to establish loyalty
and long-term commitment, and increase the perception
of safety by employees. 

Staff satisfaction, corporate competitions  

It is part of our human resource policy to enter various
Hungarian corporate competitions as a way of
contributing to the enhancement of our corporate culture
and staff satisfaction by externally benchmarking our
performance.

Such competitions have been in previous years
• Figyelõ and Hewitt Inside “Best Workplace” survey
• Healthy Workplace  (American Chamber 

of Commerce)

The results of regular annual competitions are primarily
analysed from a methodological aspect, and after
drawing the appropriate conclusions, this enables us to
keep setting new targets.
Our experiences are often presented at HR or HR-related
events and conferences to share with representatives of
other companies.  

Breakdown of staff members’ school 
qualifications

Performance management and compensation   

As in previous years, in 2006 we continued to regard it as
one of our priority tasks to establish our bonus scheme in
a manner to reflect the joint evaluation of business and
individual performances for each staff member. Business
profitability, safety and environment protection are the
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Szeretnénk továbbra is megmérettetni az emberi erõ-
források területén elért teljesítményünket, hogy méltóan
megõrizhessük dolgozóink által elismert pozitív munka-
helyi adottságainkat.

Dolgozói vélemények

„Cégünk az utóbbi években nagy változáson és fejlõ-
désen ment keresztül. Ezáltal lehetõsége volt minden
dolgozónak folyamatos fejlõdésre és képzésre szakmai
téren.
Nagyon pozitív számomra, hogy Cégünk nagyon sokat
fordít a munkabiztonság és a csapatszellem fejlõdésére,

mely utóbbi köszönhetõ az évenként megrendezett
csapatépítõ tréningeknek is.   
Közel két évtizede a Cégnél dolgozom, ezalatt lehetõsé-
gem volt szakmai fejlõdésre és kollégáimmal olyan
viszonyt alakítottam ki, akikkel szívesen dolgozom egy
sikeres csapatban a következõ években is.“  

mûszakvezetõ / Csepel 1

„Már 7 éve vagyok tagja ennek a lelkes, vidám, össze-
tartó csapatnak. Örülök, hogy olyan emberekkel dolgoz-
hatom nap, mint nap, akik egymást segítve oldják meg az
eléjük táruló feladatokat. A hosszú évek során mindig azt
tapasztaltam, hogy munkatársaim célja mindig az, hogy a
szaktudásuknak legmegfelelõbbet nyújtsák a felmerülõ
problémák megoldása során. Véleményem szerint ez a
hozzáállás és a csapatszellem az, amely sikeressé teszi
ezt a vállalatcsoportot.“

számviteli vezetõ / Dohány u.

„A kezdetektõl itt vagyok, így tanúja voltam az Erõmû és
a Csapat épülésének is. Mindkettõ jól sikerült, így kiala-
kult egy korszerû, biztonságos munkahely, ahol minden
téren lehet számítani a munkatársakra munkakörtõl és
beosztástól függetlenül. A folyamatos fejlesztések gon-
doskodnak róla, hogy mindig legyen ami felgyorsítja az
embert, így minden mûszak egy új kihívás. Én szeretem
a kihívásokat - ezért szeretek itt dolgozni.“

operatív csoportvezetõ / Csepel 2
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my profession and establish good working relations with
my colleagues. I am willing to work with them as part of a
successful team in the coming years.” 

Shift leader at Csepel I

“I have been with this enthusiastic, happy and supportive
team for 7 years. I am glad to be able to work with people
day by day who help each other to solve oncoming
challenges. Over all those years I have always seen that
my colleagues aim at giving the best of their skills in
solving the issues. I believe that this attitude and team
spirit are the factors making the Group successful.”

Accounting Manager, Dohány Street

„I have been here since the beginnings, and I saw the
construction of the Power Station and the building of our
Team. Both turned out well, creating a modern and safe
workplace where you can always rely on your colleagues
regardless of rank and position. Continuous development
projects keep your momentum and make every shift a
new challenge. I like challenge - that's why I like working
here.”

Production Team Leader, Csepel II

We intend to continue benchmarking our HR performance
so that we can properly preserve the company's positive
features as a workplace, much appreciated by our
employees.

Staff comments

“Our company has gone through major changes and
development in recent years. That provided the
opportunity for all staff for an ongoing professional
development and training. I find it very positive that the
company spends a lot on improving safety and team
spirit. Annual team building events have added a lot to
good team spirit. 
I have worked for the company for nearly 20 years, and
over that period, I have had the opportunity to develop in
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Társadalmi felelôsségvállalás 

Az Atel Csepel Vállalatcsoport nem csak piaci szerep-
lõként, hanem üzleti kultúráját és etikus viselkedését
illetõen is hatást szeretne gyakorolni a társadalomra.
Meggyõzõdésünk, hogy egy profitorientált vállalkozás
csak akkor lehet hosszú távon is sikeres, gazdasági érte-
lemben pedig akkor lesz képes a fenntartható fejlõdésre,
ha érzékenyen reagál a mûködése szempontjából rele-
váns társadalmi csoportok elvárásaira.

Értékrendünk szerint üzleti stratégiánk szerves részének
tekintjük a közösségi életben való szerepvállalást, a helyi
gazdaság fejlesztését. Éppen ezért fontosnak tartjuk,
hogy hozzájáruljunk környezeti, szociális és kulturális cél-
kitûzések eléréséhez szûkebb és tágabb környezetünk-
ben egyaránt.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyarországi
normákat meghaladóan tegyünk környezetünk védelmé-
ért, természeti értékeink megõrzéséért. Ezen túlmenõ-
en, az élet, a helyi környezet minõségét javító beruházá-
sokat is kezdeményezünk, illetve részt vállalunk Csepel
kerület fejlesztési projektjeinek megvalósításában.

Társadalmi felelõsségvállalási programunk célkitûzései a
következõk:  
• Környezetvédelmi fejlesztések
• Helyi területfejlesztési programok támogatása 
• Helyi egészségvédelmi programok támogatása
• Nemzetközi kulturális események támogatása

• Önkéntességi programok, munkatársak bevonása  
• Etikus üzleti magatartás 

Környezetvédelmi fejlesztések

Elsõdleges számunkra, hogy az erõmû üzemeltetése
során környezetvédelmi felelõsségünket szem elõtt tartva
széndioxid-kibocsátásunkat minimalizáljuk, valamint kor-
szerû technológiánknak köszönhetõen hozzájáruljunk a
fõváros légszennyezettségi adatainak csökkenéséhez. 

Helyi területfejlesztési programok támogatása

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport megalakulása óta szem
elõtt tartja a csepeli közösség érdekeit. Tisztában
vagyunk azzal, milyen hatása van a közösség életére
annak, hogy egy ilyen nagyságrendû ipari park található
a környezetében. Ezért is célja cégünknek, hogy pozi-
tívan járuljunk hozzá a minket befogadó helyi társadalom
környezetének javításához, jólétéhez és a közösség
életminõségének emeléséhez. Számos területfejlesztési
programot valósítottunk meg a Csepeli Önkormányzattal
karöltve. A 2005. és 2006. évek legnagyobb beruházása
a természetvédelmi területnek nyilvánított Kis Duna-öböl
rehabilitációs programjának megvalósítása, illetve a fõtéri
szökõkút megépítésének támogatása volt.

Az elmúlt években helyi elkötelezettségünket fémjelezte
többek között a fõtéri játszótér felújításához és biztonsá-
gossá tételéhez, továbbá a Déli bekötõút és a Salak út
építéséhez történt hozzájárulásunk. További terveink
között szerepel többek között helyi közintézmények
akadály-mentesítésében való részvétel is.
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• support to international cultural events
• involvement of staff - volunteering programmes
• ethical business behaviour.

Environmental developments

As we are a major player in the energy sector, one of our
priority goals is to remember our environmental
responsibility during the operation of the power station
and minimise CO2 emissions and use our advanced
technology to contribute to the reduction of air pollution in
the City of Budapest.

Support to local area development programmes

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 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. A number of district
development initiatives have been launched together with
the local Municipality. In 2005/2006, 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
demonstrated, among others, by our contribution to the
renovation and enhancement of safety of the playground
in Csepel’s main square, as well as to the construction of
the Déli Road and Salak Road. Our future plans include
support to rendering local public institutions accessible to
the disabled.

Atel Csepel Business wishes to influence society not just
as a market player but also with its business culture and
ethical behaviour. We are convinced that sensitive
responsiveness to groups and layers of the society which
are relevant to its operation is one key to the long-term
success and sustainable activity of a profit-oriented
business. 

In our set of values, it is not just workplace atmosphere
but also taking a role in the life of the community and
supporting the development of the local economy and
market and business impacts that constitute a
fundamental part of our business strategy. Accordingly,
contribution to environmental, social and cultural targets
is a priority aim for us. 

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 district's development
projects.   

Our social responsibility programme has the following
targets:
• environmental developments
• support to local area development programmes
• support to local health protection programmes
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Társadalmi felelôsségvállalás 

„A Csepeli Önkormányzat és az Atel Csepeli Vállalatcsoport sok-

oldalú együttmûködését környezetvédelmi téren az elõzõ évek-

ben számos közös projekt fémjelezte. A csepeli infrastrukturális

fejlesztések támogatásán kívül számottevõ eredményeket ér-

tünk el közös erõvel a környezettudatos nevelésben és közterek,

parkok, természetvédelmi területek helyreállításában és meg-

óvásában. Mindezek jelentõs mértékben járultak hozzá a Csepe-

len élõ lakosság életminõségének javulásához.

2006-ban a Vállalatcsoport is hozzájárult a Kis-Duna öböl gyalo-

gos hídjának megépítéséhez, amely az öböl teljes rehabilitáció-

jának befejezõ fázisaként a parti sétány két részét köti össze

akadálymentesen - így babakocsival és kerekes székkel is hasz-

nálható.“

Dr. Polinszky Tibor, fõépítész, 

Budapest - Csepel Önkormányzata

Helyi egészségvédelmi és közösségfejlesztési
programok támogatása

Az Atel Csepel társadalmi felelõsségvállalás területén
folytatott tevékenységének egyik fontos eleme a sport
támogatása, valamint egészségmegõrzõ tevékenységek
elõsegítése. A Csepeli Birkózó Klub támogatása 2006-
ban is a legjelentõsebb szponzoráció volt ezen a
területen, amely lehetõvé tette a pályafutásuk csúcsán
lévõ sportolók számára, hogy 2006-ban is sikerrel szere-
peljenek számos országos és nemzetközi versenyen.

„Az ATEL Csepeli Áramtermelõ Kft. által nyújtott támogatás tette

lehetõvé a nyugodt felkészülést a Csepeli Birkózó Clubban arra,

hogy Magyarország elsõ nõi világbajnoki ezüstérmese lehettem“

Sastin Mariann, a Csepeli Birkózó Club 

világbajnoki ezüstérmes versenyzõje

Nemzetközi Kulturális események támogatása

2006-ban is folytattuk a vállalatcsoportunk és a budapesti
Merlin Nemzetközi Színház között létrejött és hosszú
évekre visszanyúló szponzori együttmûködést, amely

számos programmal és elõadással igyekszik népszerû-
síteni, terjeszteni a kultúrák sokszínûségét. 
2006-ban a Budapesti Tavaszi Fesztivál szponzorálásá-
ban is szerepet vállaltunk. A fesztivál meghívott országa
ezúttal Svájc volt. Svájci cégként pedig fontosnak tartot-
tunk, hogy csatlakozzunk az eseményhez és támogatá-
sunkkal lehetõvé tegyük, hogy svájci zeneszerzõk pro-
dukcióit a hazai közönség is megismerhesse.

Önkéntesség - Munkatársak bevonása 

Vállalatcsoportunk segíti munkatársai önkéntes munkáját
és jótékonysági célra, közhasznú szervezetek, kezdemé-
nyezések számára rendezett gyûjtésekben való részvé-
telét. Ezt az érintett szervezeteknek juttatott pénzadomá-
nyokkal vagy a dolgozó által adott összeg kiegészítésével
valósítjuk meg. 2006-ban többek között munkatársaink
javaslatára egy csepeli zenei általános iskolának ajánlot-
tuk fel a céges karácsonyi ajándékra szánt összegünket.

„Az iskola tanulóiból alakult zenekarok közül három együttes - az

Ifjúsági Fúvószenekar, a Fuvolazenekar és az Ifjúsági Vonós-

zenekar nyári zenei táboroztatására kívánjuk fordítani az Önök-

tõl kapott összeget. Még egyszer köszönjük támogatásukat!"

Miskolciné Hajtun Zsuzsa, 

a csepeli Fasang Árpád Zeneiskola igazgatója

Etikus üzleti magatartás 

Kötelességünknek érezzük, hogy minden körülmények
között megfeleljünk az üzleti életben megkövetelt
legmagasabb etikai követelményeknek. Úgy gondoljuk,
hogy a svájci Atel és vállalatcsoportunk etikai elveinek
követésével hozzájárulunk mind saját, mind üzleti
partnereink sikereihez.
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cultures with a variety of programmes and performances. 
Switzerland was a guest country invited to the 2006
Spring Festival. Being a Swiss company, we deemed it
important to join the events and provide support that
offered to Hungarian audience musical pieces from Swiss
composers. 

Involvement of staff - volunteering 

Our 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 2006, upon the initiative of our employees,
we offered to a music school in Csepel the amount
intended for company Christmas presents.

“Your donation will be spent on summer music camps for three

of the orchestras or our students: the Youth Brass Group, the

Flute Orchestra and the Youth String Orchestra. Again, thank

you for your support!”

Letter of appreciation from Mrs Zsuzsa Hajtun Miskolci, 

Director of  Árpád Fasang Music School at Csepel

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 Swiss-
based Atel and the Csepel Group, we will contribute to
our own success and to the success of our business
partners. 

“In the protection of the environment over the past years, Csepel

Municipality and Atel Csepel Business have diversely

cooperated as shown by a number of joint projects. In addition to

support to infrastructure developments in Csepel, our joint efforts

have led to significant results in environmental awareness

education, the restoration and conservation of public squares,

parks and nature conservation areas. All those have

substantially contributed to raising the quality of life of Csepel

people. In 2006, Atel Group has also supported the construction

of the pedestrian bridge across the Small Danube Bay which, as

part of the full reconstruction of the Bay, connects two sectors of

the river-front offering comfortable access for wheelchairs and

baby carriages, as well.”

Dr. Polinszky Tibor, 

Chief Architect of Budapest-Csepel Municipality

Support to local health protection and community
development programmes

Sports represent an important element in the social
responsibility activities of Atel Csepel Business,
promoting the concepts of competition and excellence
and health conservation activities. Support for the Csepel
Wrestling Club was the most important sponsorship act in
this area in 2006, enabling club athletes at the peak of
their careers to successfully compete at a number of
world competitions in 2006.

“Support by Atel Csepeli Áramtermelõ Rt. allowed for a steady

and calm training process at Csepel Wrestlers's Club which has

led to becoming the first silver medalist of Hungary at the

Women's World Championship.”

Mariann Sastin, competitor of Csepel BC.

Support to international cultural events

In 2006 we have continued the sponsorship that has been
going on for a number of years with Merlin International
Theatre in Budapest which spreads a wide choice of
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Eredményesség

A Vállalatcsoport eredményes évet zárt 2006-ban. A meg-
bízható eredmények alapja a Csepel II Erõmû nemzetkö-
zi összehasonlításban is kiemelkedõ szintû rendelkezés-
re állása volt - ez tükrözõdött a Csepeli Áramtermelõ Kft
eredményében -, amelyhez a szakszerû és költség-haté-
kony üzemeltetés és karbantartás teremtette meg a
biztos alapot. A Csepeli Erõmû Kft a gázszolgáltatói
engedély birtokában folyatatta hálózatfejlesztési beruhá-
zásait, valamint a Csepel Mûvek területén végzett meg-
bízható szolgáltatói tevékenységével hozzájárult az
ipartelepi befektetések elõmozdításához. A vállalatcso-
port eredményessége a fentiek eredõjeként, a tavalyi év
szintjén maradva, a terveknek és elvárásoknak meg-
felelõen alakult. 

A Csepeli Áramtermelõ Kft. tulajdonosai a Csepel II
erõmû építésével 260 millió USD összeget fektettek be
1997 és 2000 között. Az erõmû 2000. november elsejével
állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók
szolgálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon
ábrázolja. 

Az ábráról leolvasható, hogy a megtérülési mutató az
elmúlt hat évben már kezdte elérni az üzleti életben
szokásos szintet. Megtérülési mutatóink, összehasonlítva
a 2004-2006-os években a 10-15 éves futamidejû
állampapírok garantált és gyakorlatilag kockázatmentes
6,0% és 8,8% között ingadozó hozamával, nem

tekinthetõk kimagaslónak. Az iparágban a szokásos be-
fektetõi megtérülés az állampapírok hozamának + 5%
kockázati prémiumnak felel meg.

Termelés értékesítés, szolgáltatás

A Csepeli Vállalatcsoport vállalati egységei 2006-ban is
megbízhatóan teljesítették a szerzõdéseikben vállalt
kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási
szintet, minõséget. A fõ vevõinkkel és beszállítóinkkal
történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen - zökkenõmentesen zajlottak. A szerzõdött-
nél meghatározóan magasabb szintû rendelkezésre állás
miatt, illetve a gázáremelések következtében 35.6%kal
emelkedõ gázköltségeink kompenzációjaként növekvõ
energiadíjunk eredõjeként a 2005-ös szintnél 23,6%-kal
magasabb árbevételt realizáltunk.

Költséggazdálkodás

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy költségstruktúránk
meghatározó, az összes költség 2/3-át jelentõ eleme a
gázköltség. A gáz költsége - az értékcsökkenéssel és
kamatráfordításokkal, mint szintén kevéssé befolyásol-
ható költségnemekkel együtt - az összes költség 83%-át
teszi ki.
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Production, sales and supply

Business Units within the Csepel Group have again
reliably performed their contractual liabilities in 2006,
providing an excellent level of services and quality.
Settlement with key customers and suppliers has been
achieved smoothly just like in previous years. Our
increasing energy fees, driven by the need for
compensation for the gas price raise of 35.6%, and
availability levels well above the contract level, have
resulted in sales revenues 23.6 % above the 2005 level. 

Cost management

As seen in the next graph, the key element of our cost
structure is gas costs, which account for two-third of total
costs. Gas costs, together with depreciation and interest
expenditure - items which similarly cannot really be
influenced - contribute some 83 % of all costs. 

Results

The Group has closed a successful year in 2006. Reliable
performance was based on the high availability of Csepel
II Station which was reflected in the profitability of Csepeli
Áramtermelõ Kft. Availability was the result of a pro-
fessional and cost-efficient operation and maintenance
activity. Possessing a gas supplier licence, Csepeli
Erõmû Kft has developed its network and provided
reliable services for Csepel Industrial Estate, and thus
rendered support to investment projects in the area. As a
result of all these, Group profits have been in line with
plans and expectations, similar to last year.

The owners of Csepeli Áramtermelõ Kft invested USD
260 million into Csepel II Station in the period between
1997 and 2000. Commercial operation started on 1
November 2000 to supply MVM and through it the public
utility consumers. 

Project return on assets (ROA) is shown by the following
graph.

As seen in the graph, return rates in the last 6 years have
approached the level normal in business life. If compared
to the guaranteed and virtually risk-free earnings on state
securities of 10 to 15-year term which were moving
between 6.0 % and 8.8 % over 2004-2006, our return
rates cannot be regarded outstanding. The usual
investment return in the industry would normally equate to
that of state securities plus a 5 % risk premium. 
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Az év folyamán több lépésben elszenvedett, 46%-os
gázáremelés következtében 35,6%-kal növekedtek éves
gázköltségeink. Az elsõ 6 éves ciklusú nagyjavítás követ-
keztében fellépõ tervezett többletköltségektõl eltekintve,
sikerült karbantartási költségeinket csökkenteni, a haté-
kony beszerzési irányelvek és a jól irányított üzemeltetés
és karbantartás eredményeképpen. 
Az elõzõ évvel ellentétben, a 2006. év végére vissza-
erõsödött a forint az euróhoz képest, így a fennálló
devizahiteleinkkel kapcsolatban idén 72 millió forint
árfolyamveszteséget szenvedtünk el, amely jelentõsen
alacsonyabb, mint a 2005-ös 913 millió forint árfolyam-
veszteség. Az árfolyam és kamat-kockázatok kezelése a
Csepel II erõmû projekt létesítésekor megalkotott szerzõ-
désháló részét képezõ Hosszútávú Kapacitáslekötési és
Áramvásárlási szerzõdés, a Projektfinanszírozási hitel-

szerzõdés, és az ennek keretei között kötött Árfolyam és
Kamatkockázat-fedezeti szerzõdések eredményeképpen
hosszútávon megoldott. A 2006. év végére bevezetett
hatósági ár ezt a harmóniát megbontotta, így jelenleg a
projekt a szerzõdéseiben rögzítettnél magasabb kocká-
zattal mûködik.

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2006-ban 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.

30



Financial Statements

in the early phase of Csepel II Project. Authority price
regulation, introduced late 2006, disturbed that harmony
and therefore the Project now operates at a risk level
above the level stated in its agreements. 

Liquidity and financial position

The Group finance position has been steady in 2006 with
liabilities met in due time. Csepeli Áramtermelõ Kft has
fully performed the indicators stipulated in the syndicate
loan agreement. Csepeli Erõmû Kft has continued to
manage its customer receivables at a low level. 

The 46 % increase in gas prices, incurred in several
stages during the year, added 35.6 % to our annual gas
costs. Apart from the planned extra costs of the first main
overhaul at the end of the 6-year cycle, efficient
procuration principles and well-managed operations and
maintenance have reduced maintenance costs. 
Unlike in previous year, the Hungarian Forint had
strengthened back against the Euro by late 2006 which
through our currency loans caused a HUF 72 million
exchange rate loss in 2006, significantly lower than the
HUF 913 million exchange rate loss of 2005. 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 Risk Coverage Agreements,
which are all part of the network of contracts established
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Környezeti teljesítmény

Csepel II pH Hõm. kül.

Hulladékvíz limit (éves átlag) limit (éves átlag)

kibocsátás [Co] [Co]

6,5-9 7,72 Max. 8 4,56

Hulladékvíz-kibocsátás Összes kibocsátás Hûtõvíz mennyisége Más kezelt vizek Kibocsátás Csepel I 

a Dunába kibocsátása a Dunába csatornarendszerébe

m3 m3 m3 m3

Csepel I 626 497 80 490 0 13 057

Csepel II 162 232 348 162 196 627 35 721 0

Légnemû kibocsátás Limit - gáz Tényleges - gáz Limit - Tényleges - 

tüzelõanyag tüzelõanyag turbinaolaj turbinaolaj

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Csepel II GT1

NOx 90 81 170 -

SO2 120 0 115 -

CO 100 2,6 100 -

Soot 2 0,005 2 -

Csepel II GT2

NOx 90 83,2 170 -

SO2 120 0,1 115 -

CO 100 6,5 100 -

Soot 2 0,046 2 -

Csepel I PTVM1

NOx 350 315 - -

SO2 35 3,6 - -

CO 100 < 4,3 - -

Csepel I PTVM2

NOx 350 202 - -

SO2 35 < 4,2 - -

CO 100 < 5,7 - -

Légszennyezõk NOx SO2 CO CO2

kibocsátott tömege t t t t

Csepel I 15 0,235 0,3 10 711

Csepel II 1 054 8 56 761 485

További környezetvédelmi információ szolgáltatásként a 2006. évi Környezeti Jelentésünk 
elérhetõ a Vállalatcsoport honlapján: www.atel-csepel.hu
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Environmental Performance

Csepel II pH Temp. diff.

Waste water limit (annual average) limit (annual average)

discharge [Co] [Co]

6,5-9 7,72 Max. 8 4,56

Waste water discharge Total discharge Cooling water Other treated Discharge to Csepel I 

to Danube part discharges to Danube sewage system

m3 m3 m3 m3

Csepel I 626 497 80 490 0 13 057

Csepel II 162 232 348 162 196 627 35 721 0

Air emission Limit - Actual - Limit - Actual - 

gas fuel gas fuel distillate distillate

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Csepel II GT1

NOx 90 81 170 -

SO2 120 0 115 -

CO 100 2,6 100 -

Soot 2 0,005 2 -

Csepel II GT2

NOx 90 83,2 170 -

SO2 120 0,1 115 -

CO 100 6,5 100 -

Soot 2 0,046 2 -

Csepel I PTVM1

NOx 350 315 - -

SO2 35 3,6 - -

CO 100 < 4,3 - -

Csepel I PTVM2

NOx 350 202 - -

SO2 35 < 4,2 - -

CO 100 < 5,7 - -

Emitted mass NOx SO2 CO CO2

of air pollutants t t t t

Csepel I 15 0,235 0,3 10 711

Csepel II 1 054 8 56 761 485

Further environmental information is available in our 2006 Environmental Report 
at the homepage of the Group (www.atel-csepel.hu)
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Csepeli Erõmû Kft. szolgáltatási tevékenység

Tevékenység 2005 2006

Földgáz szolgáltatás

Szerzõdött földgáz kapacitás 550 GJ/h/év

Értékesített földgáz 16 200 000 gnm3 18 470 000 gnm3

Szerzõdött fogyasztók száma 136 db 144 db

Hõszolgáltatás

Szerzõdött forróvíz kapacitás 25 MW 21 MW

Értékesített forróvíz-hõ 100 000 GJ 83 000 GJ

Szerzõdött fogyasztók száma 80 db 75 db

Vízgazdálkodás

Értékesített ivóvíz 350 000 m3 320 000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma 241 db 243 db

Értékesített ipari víz 890 000 m3 839 000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma 78 db 88 db

Szennyvízelvezetés 705 000 m3 510 000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma 238 db 240 db
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Csepeli Erõmû Kft. supply activities

Activity 2005 2006

Natural gas supply

Contracted natural gas capacity 550 GJ/h/yr

Natural gas sold 16 200 000 gnm3 18 470 000 gnm3

Number of consumers contracted 136 144

Heat supply

Contracted hot water capacity 25 MW 21 MW

Hot water heat sold 100 000 GJ 83 000 GJ

Number of consumers contracted 80 75

Water management

Drinking water sold 350 000 m3 320 000 m3

Number of consumers contracted 241 243

Industrial water sold 890 000 m3 839 000 m3

Number of consumers contracted 78 88

Sewer service 705 000 m3 510 000 m3

Number of consumers contracted 238 240
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Csepeli Áramtermelõ Kft. tevékenységei

Tevékenység 2005 2006

Termelés (GWh) 1.715 1.661

Hõtermelés (GJ) 1.214.111 1.107.347

CHP arány (%) 82,61 81,97

Rendelkezésre állás (%) 99,7 97,1

Kényszerkiesés (MW) 1,0 9.8

Startok száma 142 149

Olajtüzelés (%) 0,01 2,2

Csepeli Áramtermelõ Kft. activities

Activity 2005 2006

Generation (GWh) 1.715 1.661

Heat production (GJ) 1.214.111 1.107.347

CHP ratio (%) 82,61 81,97

Availability (%) 99,7 97,1

Forced outage (MW) 1,0 9.8

Number of starts 142 149

Distillate firing (%) 0,01 2,2



Pénzügyi Beszámoló
Financial Statements

Eredménykimutatás

*CO2 elszámolás hatása nettó nódon bemutatva

*

*

adatok mFt-ban

Megnevezés 2005. 2006.
december 31. december 31.

Mérleg
adatok mFt-ban

Megnevezés 2005. 2006.
december 31. december 31.

Csepeli Áramtermelô Kft 

NETTÓ ÁRBEVÉTEL 31 643   39 122 

EGYÉB BEVÉTELEK 76   150   

ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 21 896   29 061 

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÉLKÜL) 1 468   2 008  

EBITDA (ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÉLKÜL) 8 355   8 203  

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2 564   2 564  

EBIT (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) 5 791   5 639 

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE -2 800   -1 953   

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -14   53   

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 2 977   3 739   

JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 503   3 739   

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 474   0  

Csepel Energia Kft

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0   0   

Csepeli Erõmû Kft

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 46   0

Atel Csepeli Vállalatcsoport

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 48 428   46 018

FORGÓESZKÖZÖK, AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 12 312   13 391  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 60 740   59 409   

SAJÁT TÕKE + ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÕKE 19 499   17 971   

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 33 891   31 612   

EGYÉB PASSZÍVÁK 7 350   9 826   

FORRÁSOK ÖSSZESEN 60 740   59 409



Profit & Loss Statement

*CO2 Impact shown net

*

*

in m HUF

Item 31 December 31 December
2005 2006

Balance Sheet
in m HUF

Item 31 December 31 December
2005 2006

Csepeli Áramtermelô Kft 

NET SALES REVENUE 31 643   39 122

OTHER INCOME ITEMS 76   150   

MATERIALS AND SERVICES 21 896   29 061   

OTHER EXPENDITURE ITEMS 1 468   2 008  

EBITDA 8 355   8 203 

DEPRECIATIONS 2 564   2 564   

EBIT 5 791   5 639   

OUTCOME OF FINANCIAL TRANSACTIONS -2 800   -1 953  

EXTRAORDINARY PROFIT/LOSS -14   53  

PROFIT BEFORE TAX 2 977   3 739   

APPROVED DIVIDENDS from P/L 503   3 739   

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 2 474   0  

Csepel Energia Kft

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 0   0   

Csepeli Erõmû Kft

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 46   0   

Atel Csepel Business

FIXED ASSETS 48 428   46 018   

CURRENT AND DEFERRED ASSETS 12 312   13 391   

TOTAL ASSETS 60 740   59 409   

EQUITY + SUBORDINATED LOAN 19 499   17 971   

LONG-TERM LIABILITIES 33 891   31 612   

OTHER LIABILITIES 7 350   9 826   

TOTAL LIABILITIES 60 740   59 409



„Energy is our business“

Leányvállalatok és üzletágak | Subsidiaries and business
activities

Energiakereskedelem | Energy segment
Energiaszolgáltatás | Energy Services segment
Energiatermelés | Power generation
Áramkereskedelem (Tõzsdei / tõzsdén kívüli piac)
Electricity trading (Exchange / OTC market)

Our parent company is Atel (Aare-Tessin AG für Elektri-
zität), a Switzerland-based energy concern, which has
been int he business since 1894 and is present throughout
Europe focusing on four main areas: energy and electricity
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 kon-
szern, melynek jelenléte egész Európában négy fõ terület-
re összpontosul: energia- és áramkereskedelem, energia-
termelés és energiaszolgáltatás.
Az energiakereskedelmet kiegészítik a társaság tulajdoná-
ban lévõ különbözõ erõmûvek, valamint a kiterjedt táv-
vezeték-hálózat. A szolgáltatási üzletág a villamos energia
alkalmazásához kapcsolódó mûszaki szolgáltatások teljes
körét kínálja.

Az Atel új, piacorientált szervezeti struktúráját 2005 január-
jában 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


