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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 Magyaror-
szág elsõ, üzleti alapon magántõkébõl épült erõmûve,
amely a magyar villamosenergia-szükséglet 5-7 %-át képes
kielégíteni, a magyar országos hálózat számára 389 MW
villamosenergia-kapacitással áll rendelkezésre.

A hõenergiát lakossági és ipari hõfogyasztók részére érté-
kesítik - a távfûtéssel mintegy 19 500 lakás hõellátását biz-
tosítják Budapest déli kerületeiben. A vállalatcsoport föld-
gázelosztási 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
Éves Jelentésének megjelenése alkalmából. A 2007. év
kapcsán ismét egy olyan évrõl számolhatunk be, amikor
a Csepeli Vállalatcsoport elérte fõ üzleti célkitûzéseit a
munkabiztonság, környezetvédelem és megbízható mû-
ködés szem elõtt tartása mellett. 

A Jelentés - az elõzõ évek tapasztalataira építve, de meg-

újult formában - bemutatja Vállalatcsoportunk fõ tevé-

kenységeit, szándékunk szerint kicsit olvasmányosabb

formában, ugyanakkor alapos tájékoztatást kínálva.

Remélem, hogy a tisztelt Olvasó jobban megismeri általa

vállalatunkat, befektetõinket és üzleti partnereinket. 

2007-ben vállalatunk fõ törekvése az volt, hogy fõbb
üzleti partnerink, az MVM Zrt., a FÕTÁV Zrt. és az E.ON
Földgáz Trade Trt. folyamatosan változó igényeit fel-
ismerjük és kielégítsük. Az elmúlt években az eredeti,
2000-ben létrehozott vállalati szerkezetünk is jelentõs
fejlõdésen ment át, megõrizve megbízható és rugalmas
mûködésünket.
A gazdasági, politikai környezet is folyamatosan változik,
így 2007-ben is jelentõs erõfeszítéseket tettünk annak
érdekében, hogy a vállalatcsoportot felkészítsük és

Vezérigazgatói köszöntô
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hozzáigazítsuk a hazai energiapiac aktuális átalakulá-
sához.
Bízom benne, hogy az Atel Csepel jó hírneve továbbra is
záloga lehet cégünk, jól megalapozott, jövõbeni üzleti
sikereinek, megfelelõ megtérülést biztosítva a befektetõk
részére. 

A Jelentés lényegébõl adódóan csak egy pillanatfelvételt
képes adni kiemelt tevékenységeinkrõl, mégis remélem,
hogy ez hûen tükrözi az Atel Csepeli Vállalatcsoportra ma
jellemzõ stílust és üzleti magatartást. 

Célunk szerint statisztikák és adatok forrásaként is szol-
gál a Jelentés, amelyek a kedves olvasó számára hasz-
nosak lehetnek. Ha vállalatunk más, itt nem részletezett
területei iránt érdeklõdnek, akkor kérem, keressenek meg
bennünket az anyagban is szereplõ elérhetõségeink
valamelyikén.

Végezetül pedig kifejezem reményem, hogy Jelentésünk
elolvasása után partnereink még nagyobb bizalommal
fognak jövõbeni együttmûködésünk elé tekinteni.

Allan Walmsley

Fõ üzleti célkitûzések elérése, megbízható mûködés
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energy market. 
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 the Reader.  If you are
interested in areas of our business that are not reported
here then please contact us as indicated in the document.

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 2007; a year in which the
Csepel Business has once again achieved its key
business targets concerning work safety, environmental
protection and reliable operation. 

The Report has a new format, which utilises experience

from previous years, and presents the main activities of

our Group in a format that is designed to be both

informative but also easy to read and understand but still

offering thorough information. I hope that it will help the

Reader to improve their awareness of our businesses,

stakeholders and business partners.

Our business in 2007 focused mainly on identifying and
meeting the ever changing requirements of our main
customers, MVM Zrt., FÕTÁV Zrt. and E.ON Földgáz
Trade Trt. In the past years, our business has evolved
significantly from the structure originally set up in 2000,
but the reliability and flexibility of our operation has been
maintained.. 
The political climate in Hungary is also ever changing,
and much of our efforts in 2007 were aimed at re-shaping
the business ready for future changes to the domestic

Achievement of key business targets, reliable operation
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Allan Walmsley General Manager

Diploma in Business Management
Since 1974 within the Energy sector
For 14 years in managerial position
Membership at organizations: Chartered Member of the Chartered
Institute of Personnel and Development

“For me, 2007 was the year in which our main strengths combined in
one major project to drive the business forward. Forward thinking 
from our managers, strong partnerships with our suppliers and
customers, and teamwork across our commercial, technical and
financial disciplines, were all critical to the delivery of innovative fuel
arrangements.”

Dénes Ambrovics Csepel I Deputy General Manager

Chartered Mechanical Engineer, Chartered Energetics Engineer
Since 1982 within the Energy sector
For 25 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 the restructuring of our water management system has
been a priority project. We have managed to achieve a long-term
solution for drinking water, industrial water and firewater supplies. We

Allan Walmsley vezérigazgató

Business management diploma
1974 óta az energiaszakmában
14 éve dolgozik vezetõ pozícióban
Hivatali tagságok: „Chartered Institute of Personnel and Development“
elnevezésû szervezet tagja

„Számomra 2007 volt az az év, amelyben legfõbb erõsségeinket nagy
munkában tudtuk ötvözni a vállalat továbbvitele érdekében. Vezetõink
elõretekintõ gondolkodása, az erõs partneri kapcsolatok beszállítóinkkal
és fogyasztóinkkal, továbbá a jó csapatmunka a kereskedelmi, mûszaki
és pénzügyi területek egészén mind rendkívül fontos szerepet játszottak
abban, hogy újszerû tüzelõanyag-megoldásokat tudtunk megvalósítani.“

Ambrovics Dénes Csepel I vezérigazgató helyettes

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

„Az elmúlt évben kiemelt feladatként kezeltük vízgazdálkodási rend-
szerünk átalakítását. Az ivóvíz, ipari víz és tûzivíz ellátásra vonatkozóan
hosszú távú megoldást sikerült megvalósítanunk. Tovább folytattuk ellá-

Bene Balázs • Ambrovics Dénes • Keszler György • Allan Walmsley • Briglovics Gábor • Peter Jones
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have continued the refurbishment of the gas network, and we have taken
preparations to perform tasks associated with market liberalisation.”

Balázs Bene Group Finance Director

MBA (Case Western Reserve University,USA)
MSc (ELTE TTK Budapest)
Since 2003 within the Energy sector
For 11 years in managerial position
Memberships at organizations: SwissCham Hungary Board Member

“One lesson of 2007 has been for me that we often have to go beyond
our well-known and comfortable boundaries to be really able to create
values for our key business partners and the company, and we have
done it so that during the intellectual challenge we have had a great
time.”

Gábor Briglovics Commercial Director

Certified Economist
Since 1994 within the Energy sector
For 8 years in managerial position
Memberships at organizations: In EUROELECTRIC Hungary, member
of ETE Energy Strategy Committee

“Excellent teamwork and an efficient organisation have yielded a never-
seen beautiful crop on the soil made fertile by efforts over previous
years.”

György Keszler Csepel II Station Manager

Chartered Mechanical Engineer, MBA (BCUC)
Since 1987 within the Energy sector
For 14 years in managerial position

“Reliable, flexible, safe and environmentally focused production has
greatly contributed to the business success of 2007. Our achievements
are represented by the 99.9% availability figure, the Electricity Sector
Award of the Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), and
also the so-called “Green Frog” award won by our Environmental Report.”

Peter Jones Regional Operation and Maintenance Director

BA (Electronic Engineering); Diploma in Management
Since 1981 within the Energy sector
For 14 years in managerial position

“Overall a great year for the Csepel plant technically with the units
demonstrating an ability to cope with ever more flexible operational
requirements whilst still delivering high reliability and availability figures.
In addition the world class safety and environmental performance was
rightly rewarded with significant and notable external accreditation.”

tási területünkön a gázhálózati rekonstrukciót és felkészültünk a piac-
nyitással kapcsolatos feladatok ellátására.“

Bene Balázs csoport pénzügyi igazgató

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

„A 2007-es év számomra megmutatta, hogy sokszor ki kell lépnünk
megszokott, kényelmes kereteinkbõl ahhoz, hogy igazán értéket tudjunk
teremteni legfontosabb üzleti partnereink és a vállalatunk számára,
mindezt úgy, hogy az intellektuális kihívás közben nagyon jól éreztük
magunkat.“ 

Briglovics Gábor kereskedelmi igazgató

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

„A kiváló csapatmunka, a gyors és hatékony szervezet a korábbi évek
erõfeszítéseinek talaján  minden korábbinál szebb gyümölcsöt termett
2007-ben.“

Keszler György Csepel II erõmû igazgató

okleveles gépészmérnök, MBA (BCUC)
1987 óta az energiaszakmában
14 éve dolgozik vezetõ pozícióban

„A 2007. év üzleti sikereihez nagymértékben hozzájárult a megbízható,
rugalmas, balesetmentes és környezettudatos üzemvitel. Eredménye-
inket kifejezik a 99.9%-os rendelkezésre állási szint, az angol királyi
baleset-megelõzési társaság (RoSPA) villamosenergia szektor díja és a
környezeti jelentésünknek megítélt un. ‘Zöld Béka’ díj.“

Peter Jones regionális üzemeltetési és karbantartási igazgató

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

„Összességében egy nagyszerû év a csepeli erõmû számára, amely
során mûszakilag a blokkok bebizonyították, hogy képesek egyre
rugalmasabb üzemviteli körülményeknek is eleget tenni, miközben
magas szintû megbízhatósággal és rendelkezésre állással teljesítenek.
Ezenkívül a világszínvonalú biztonsági és környezetvédelmi teljesít-
ményt megfelelõ módon, jelentõs és figyelemreméltó külsõ elismeré-
sekkel jutalmazták.“



Stratégia

Az ATEL Csepeli Vállalatcsoport stratégiáját az erõmûvi
beruházás alapját képezõ hosszú távú megállapodások
határozzák meg, ugyanakkor nem hagyhatók figyelmen
kívül a magyar villamosenergia-piacon végbe menõ válto-
zások sem.

Az 1995-1996-ban lezajlott villamos iparági privatizációt
megelõzõen Magyarországon olyan piaci modell alakult
ki, melyben a villamos piaci értéklánc tevékenységeit (a
termelés-szállítás/rendszerirányítás-nagykereskedelem-
elosztás-szolgáltatás) vertikális integráció helyett külön
társaságokba szervezték ki. Az MVM Hosszútávú Villa-
mosenergia- és Kapacitáslekötési Megállapodásokat
kötött az önállóvá vált villamosenergia-termelõ társasá-
gokkal. Hasonló szerzõdések jöttek létre késõbb a zöld-,
illetve barnamezõs beruházásokat létrehozó új társasá-
gokkal is, köztük a Csepeli Áramtermelõvel Kft.-vel. Ezek
a megállapodások egyfelõl biztosították és biztosítják ma
is az államnak azokat a jogokat és garanciákat, melyek
az ellátás biztonságához kapcsolódnak, másfelõl lehetõ-
séget nyújtottak a befektetõknek, hogy jelentõs beruhá-
zásokat hozzanak létre, melyek egyúttal modernizálták
az egyébként részben elöregedett villamosenergia-ipari
parkot. 

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 villamosenergia-termelést, kereskedelmet és
importot már más elvek mellett szabályozza a hatóság.
Megjelentek a piacon az energiakereskedõk, feljogosított
fogyasztók. A 2007-ben elfogadott új Villamosenergia
Törvény (VET) a 2003-ban megkezdett piacnyitási
folyamatot teljesíti ki. A közüzemi ellátás megszûnését
követõen minden fogyasztó feljogosítottá vált, azaz piaci
alapon, a számára legkedvezõbb ajánlattevõtõl vásárol-
hat villamosenergiát, és csupán a lakossági fogyasztók

és a legkisebb közületek élvezhetnek bizonyos hatósági
védelmet az úgynevezett egyetemes szolgáltatás kere-
tében. Ez a helyzet jelentõsen átírja a villamosenergia-
nagykereskedelmi piac jelenlegi erõviszonyait, hiszen a
korábban a közüzemi nagykereskedõként megkülönböz-
tetett jogokkal és felelõsséggel bíró MVM ma már egy a
lehetséges nagykereskedõk közül.

A korábbi évek tendenciái megfordulni látszanak import
vonatkozásában. Az elmúlt években azt tapasztalhattuk,
hogy a megnövekedett villamosenergia import, valamint a
csak korlátozott mértékben szabályozható kapcsolt
termelõk hatására a terheléskövetõ, rugalmas termelõi
kapacitások szerepe felértékelõdött. Ezzel szemben
2007-ben a régióban kialakult tartósnak ígérkezõ kapaci-
táshiányok miatt a rugalmasság mellett a villamosener-
gia-termelésre nagyobb hangsúly helyezõdött. Társasá-
gunk, pont a terheléskövetõ, rugalmas termelõi rendelke-
zésre állása miatt minden korábbi év termelését megha-
ladó mennyiségû villamosenergiát termelt 2007-ben. 

Mivel 2005-2006-ban a hatóságilag szabályozott tüzelõ-
anyag-költség, esetünkben a földgáz, ami az erõmû
összes költségének mintegy 65-75%-át teszi ki szinte
megduplázódott, érthetõ módon a megnövekedett terme-
lés mellett fokozott figyelemmel fordultunk a villamos-
energia-piaccal párhuzamosan nyíló gázpiac felé. 
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Strategy

authority in the frame of the so-called universal supply.
That situation substantially changes the current
dominance conditions within the electricity wholesales
market because MVM, which used to be the public utility
wholesaler with privileges and responsibility, has by today
become just  one of the potential wholesalers.

The tendencies of previous years seem to be changing
direction in terms of imports. In past years we
experienced that the role of load-following and flexible
generation capacities became more valuable due to the
increasing levels of imports and co-generators who can
be controlled only to a limited extent. Now, in 2007, due
to the lack of capacity in the region which seems to
remain for the long term, focus has also moved over to
power generation in addition to flexibility. It has been
exactly that load-following and flexible generation
availability of our company while our 2007 dispatch has
exceeded the generation volumes of all previous years. 

As in 2005-2006 fuel costs, in our case natural gas
regulated by the authority, nearly doubled, and fuel costs
account for 65-75% of the total cost of power stations,
and generation levels have increased, therefore attention
has turned towards the gas market which has been
opening up parallel to the electricity market. We are
intending to carry on with the process started in 2007
where we have had some remarkable achievements in
the field of gas procurement. In spite of the fact that we
are seeing only a very limited opportunity for an efficient
competition within the gas market, we are confident that
flexible and prompt decision making will utilise further
opportunities for our benefit.

2007 has harvested the crop of our previous efforts. In
spite of the relative competitive drawback of natural gas,
we have managed to further increase the competitive-
ness of the power station. 

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, either. 

Prior to the electricity industry privatisation implemented
in 1995 and 1996,  a market model had been developed
in Hungary in which each activity within the value chain of
electricity market (generation-transmission/system,
operation-wholesale-distribution-supply) had been
organised into separate companies instead of a vertical
integration. MVM made Long-term Power Purchase and
Capacity Contracting Agreements with power generation
companies that had become independent. Later on,
similar agreements were made with the green-field and
brown-field investment companies including Csepeli
Áramtermelõ. Those agreements provided and still
provide the state the rights and guarantees which are
associated with supply safety, and on the other hand, they
provided an opportunity to investors to perform
substantial investment projects and modernise the
otherwise partly antiquated electricity industry plant
items. 

That market model which preferred the safety of supply
changed in association with accession to the European
Union, and from 1 January 2003 on, network activities
and system operation services are still identified as a
regulated natural monopoly, but power generation,
trading and imports are regulated by the authority along
different principles. Energy traders and eligible
consumers have appeared in the market. The new
Electricity Act (VET), passed in 2007, completes the
process of market liberalisation which began in 2003.
Following the termination of public utility supply, all
consumers became eligible, that is, they may buy
electricity on a market basis from the supplier making the
best offer, and only domestic consumers and the smallest
public consumers may enjoy certain protection by the
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Stratégia

A 2007-ben megkezdett folyamatot, melynek során figye-
lemreméltó eredményeket értünk el a gázbeszerzésünk
területén, a jövõben is folytatni kívánjuk. Annak ellenére,
hogy a gázpiacon a hatékony verseny kialakulására csak
nagyon korlátozott lehetõséget látunk, bízunk benne,
hogy rugalmas és gyors döntéshozatallal további lehe-
tõségeket tudunk a magunk javára fordítani.

A 2007-es év igazolta erõfeszítéseinket. A földgáz többi
tüzelõanyaghoz viszonyított versenyhátránya ellenére is
sikerült az erõmû versenyképességét tovább növelni.
Stratégiánk kiemelt eleme a versenyképesség további
javítása, jövõbeni mûszaki fejlesztési terveink is a
hatékonyság, a rugalmasság és a megbízhatóság jegyé-
ben fogalmazódtak meg.

Üzleti partnereinkhez fûzõdõ viszonyunk a jövõ szem-
pontjából meghatározó ebben a gyorsan változó
környezetben. Gondolkodásunk középpontjában erõs
elkötelezettség áll, hogy értékeinkre alapozva igyekez-
zünk megfelelni a kihívásoknak. Ennek tükrében
törekszünk partnereinkkel együttmûködni a kölcsönös
érdekek mentén. Ugyanakkor 2007-ben tovább
fokozódott a Csepeli Vállalatcsoport alapjait képezõ
hosszú távú villamos energia-, hõ-, és földgázszállítási
szerzõdések integrált rendszere elleni nyomás. A 2007-
ben bevezetett új villamosenergia-piaci modell alapve-
tõen rendezi át a villamosenergia-termelés és nagyke-
reskedelem piacát. Társaságunk ennek megfelelõen
tárgyalásokat folytat az MVM-mel az erõmûi beruházás
alapját képezõ Hosszútávú Villamosenergia- és
Kapacitáslekötési Megállapodás (HTM) jövõjérõl. Elköte-
lezettek vagyunk, hogy minden körülmények között
jogkövetõ társaságként mûködjünk, célunk olyan megol-

dások kidolgozása, mely megõrzik a projekt mûködõké-
pességét és az eddig létrehozott értékeket, ugyanakkor
megfelelnek az Európai Unió által megfogalmazott
energiaipari elvárásoknak.

A jelenlegi piaci tendenciákat figyelembe véve ugyanak-
kor bizakodóak lehetünk, hiszen a környezõ országokban
folyamatban lévõ erõmûbezárások a vártnál hamarabb
éreztetik hatásukat, és a folyamatosan növekvõ keres-
letet stagnáló vagy csak lassan növekvõ villamosenergia-
kínálat elégíti ki. Ez a tendencia folyamatosan felértékeli
az olyan megbízható, rugalmas és terheléskövetõ erõ-
mûvek értékét, mint 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 továbbra is az, hogy
rugalmasan, olykor proaktívan viszonyuljon a változások-
hoz és ezáltal is megõrizze a társaságunk által képviselt
értékeket.
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Strategy

law in all circumstances and our purpose is to elaborate
solutions which maintain the operating ability of the
Project and the values which have been created and
which meet the energy industry standards set up by the
European Union.

Considering the current market trends we may gain
confidence because power stations are being shut down
in the neighbouring countries and that process is already
showing its effect earlier than expected, and there is a flat
or only slowly increasing electricity supply against an ever
increasing demand. That trend is increasing the value of
power stations like Csepel II which are flexible, reliable
and load-following.

In the past period we have demonstrated our sensitivity
and flexibility to market changes both in terms of
technology and trading. The strategy of Csepel Business
remains to reflect to those changes in a flexible and
sometimes proactive manner, maintaining the value
represented by our company.

The improvement of competitiveness remains to be a
priority component in our strategy, and our future
development plans will remain to be aimed at efficiency,
flexibility and reliability.

Our relations with business partners are key to our future
in such a quickly changing environment. Our approach is
based on a strong commitment with efforts to meet the
challenges by utilising our values. In the light of that we
are aiming to cooperate with partners along mutual
interests. However, pressure has further built up in 2007
on the integrated system of long-term electricity, heat and
natural gas supply agreements which create the
foundations of Csepel Business. The new electricity
market model, introduced in 2007, drastically restructures
the markets of electricity generation and wholesales. In
line with that, our company is carrying on negotiations
with MVM on the future of the Long-term Power Purchase
and Capacity Contracting Agreement (PPA) which
creates the foundations of the Power Station Project. We
are committed to operate as a company observing the
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Üzleti tevékenység

Történelmi visszatekintés

A Csepeli Gyártelepet 1892-ben alapították, és már az
elsõ világháború idején, fõként a hadiipar igényei miatt
közel 20 ezren dolgoztak az ipartelepen. Az egykori tulaj-
donosok kezdettõl fogva önálló energiaellátásra töreked-
tek, ezért saját erõtelepet hoztak létre, melynek késõbbi
fejlõdése szorosan összekapcsolódott a Gyártelepével. A
folyamatos megújulás a régi erõmû 1995. évi privatizá-
ciójával új lendületet kapott, megteremtve a lehetõségét
egy világszínvonalú, környezetbarát technológiát alkal-
mazó új kombinált ciklusú erõmû megépítésének. 

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 megbízha-
tóság volt a legfõbb szempont. 

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 meglévõ és
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
villamosenergia-ellátásban, valamint a budapesti távhõ-
szolgáltatásban. Az éves villamosenergia-termelés meg-
felel mintegy 350.000 család éves energiaigényének, de
ami ennél is fontosabb az erõmû rugalmas mûködése
jelentõs mértékben járul hozzá a magyar villamos-

energia-rendszer megbízható mûködéséhez. Az erõmû
Csepel mellett már Pesterzsébet távhõellátását is kiszol-
gálja, biztosítva a távfûtést 19.500 lakásban.

Megbízható üzemvitel

A villamosenergia-termelést az MVM/MAVIR menetrendje
határozza meg. Az erõmû rendelkezik távszabályozási
funkcióval is, mely esetben az erõmû terhelési alapjelét a
MAVIR számítógépe közvetlenül az erõmû blokkszabály-
zójának 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 üzemzavara esetén. 2007-ben
a mûszaki kockázatok kiértékelését követõen olyan
módosításokat hajtottunk végre, melyek révén az erõmû
terhelésváltozás követési képessége immár minden
üzemállapotban kimagasló, egyben világszínvonalú.

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. 2007-ben elértük a kimagasló 99,9% értéket,
amely egyedülálló teljesítmény. 

A forróvíz-termelés és ellátás megszakítás nélküli, folya-
matos volt az elmúlt hét évben. Az új erõmû beüzeme-
lését 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

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. Risks were
assessed in 2007 and plant modifications have been
performed resulting in an outstanding and world-class
load change following capability of the plant in every
operation mode. 

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 each year. In 2007, availability reached
the outstanding 99.9 % value which is an excellent result. 

Hot water production and supply has been continuous
and uninterrupted in the past 7 years. In cooperation 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 beginnings, 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.

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
wide regulating capabilities are even more important, as
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Munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem

Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál az emberek biztonsága
mindennél fontosabb érték, 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
közremûködésére szükségünk van, beleértve a Vállalat-
csoport munkatársait, a vállalkozókat, a beszállítókat és
látogatókat. 

2007. évi munkabiztonsági és egészségügyi eredmé-
nyeink

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

Mindkét telephelye rendelkezik a Munkabiztonsági és
Egészségügyi Irányítási Rendszer (MEBIR 28001,
OHSAS 18001) magyar és nemzetközi minõsítéseivel.
Fejlõdésünk külsõ megmérettetése céljából elismert
nemzetközi pályázatokon vesz részt mindkét erõmû.
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a RoSPA angol
királyi munkabiztonsági társaság által kiírt pályázaton
2007-ben a Csepel II Erõmû elnyerte a Villamosenergia
szektor elsõ díját, míg Csepel I immár harmadik

alkalommal ‘arany medál’
fokozatú elismerésben ré-
szesült. 

A tevékeny megelõzés fon-
tosságát szem elõtt tartva
átfogó munkabiztonsági el-
járásokat vezettünk be,
melyek bizonyítottan világ-
színvonalú védelmet bizto-

sítanak mind a „rendszerbõl“, mind az „általános“ kö-
rülményekbõl adódó kockázatokkal szemben. A folya-
matos és fenntartható fejlõdést támogatja a munka-
társaink és alvállalkozóink által 2007-ben készített, több
mint 150 Majdnem Baleseti Bejelentés* is. Ennek a
jelentési rendszernek köszönhetõen született gyakorlati
intézkedéseknek elsõdleges szerepe van a tényleges
balesetek megelõzésében, ami egyben elsõdleges cé-
lunk. 

A munkabiztonsági és egészségügyi tevékenységek
szervezésében és végrehajtásában a belsõ és külsõ
kommunikáció egyaránt fontos annak érdekében, hogy
mindenki közremûködését megnyerjük. 2007-ben is
számos biztonsági kérdésekkel foglalkozó találkozót
kezdeményeztünk különbözõ szervezetek képviselõivel
(társerõmûvek, nagyvállalatok, Országos Munkavédelmi
Felügyelet), azért, hogy egymás gyakorlatából tanulva
folyamatosan javítani tudjuk szervezeteink biztonsági
színvonalát. Tapasztalatainkat és szaktudásunkat szíve-
sen osztjuk meg másokkal is, így aktív szerepet vállalunk
magyarországi és külföldi energetikai vállalatok munka-
biztonság-fejlesztési programjaiban, annak érdekében,
hogy mások is a Csepelen elért világszínvonalú
munkabiztonsági eredményekhez hasonló sikereket
érhessenek el. Külön megemlítenénk az évente több
alkalommal megrendezésre kerülõ Regionális Biztonsági
Fórumot, melyeken az ATEL érdekeltségébe tartozó
egyes termelõ erõmûvek osztják meg tapasztalataikat és
dolgoznak ki közös programokat a munkahelyi biztonság
és egészségvédelem területén.

* 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). 

12

Nyolc év balesetmentes mûködés - RoSPA Szektor Díj 



Workplace health 
and safety

again initiated a number of meetings about safety issues
with the representatives of various organisations (partner
power plants, large enterprises, National Safety
Inspectorate) in order to learn from each other's practice
and continuously improve the safety standards of our
organisations. We are willing to share experiences and
knowledge with others, and therefore we take an active
role in the safety development programmes of Hungarian
and international energy businesses in order to make
others able to achieve world-class safety results similar to
those achieved at Csepel. We wish to mention here the
series of Regional Safety Forums held several times each
year, where certain generating power stations Atel has
stake in share experiences and develop joint schemes in
the fields of workplace health and safety.

* Near Hit Report: an event which may have caused an accident

under different circumstances (e.g. an object falling off the roof

may cause personal injury if somebody is present at the moment

of the incident). 

At Atel Csepel Business, the safety of people is of utmost
priority, and therefore we regard world-class work safety
and health protection as one of the corner stones of
business success. Our main safety target is to prevent
any form of accidents and make sure that people leave
our sites in the same healthy condition as they arrived. 

To achieve our targets we need the commitment and
contribution of everyone including Group staff,
contractors, suppliers and visitors.

2007 safety and health achievements

Regarding Group staff, we have achieved more than eight
years without accident. 

Both sites have been accredited for Safety and Health
Management System (HSMS 28001, OHSAS 18001),
with Hungarian and international certifications. To
benchmark our development, both sites participate in
international competitions. We are very proud that Csepel
II has won the Electricity Sector first prize in 2007 at the
competition of the Royal Society for the Prevention of
Accidents (RoSPA), and Csepel I has won its third Gold
Medal (see photo).

With the importance of proactive prevention in mind, we
have introduced comprehensive safety procedures which
proved to provide world-class protection against all risks
from both the “System” and “General conditions”. The
continuous and sustainable development is also
supported by the over 150 Near-hit Reports* prepared by
staff and contractors in 2007. Due to that reporting
scheme, practical actions have a primary role in
preventing any accidents, which is our main goal.

In organising and implementing safety and health
activities, internal and external communication is
important to get everyone on board. In 2007, we have
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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, éppen ezért meg-
tesz minden tõle telhetõt a fenntartható fejlõdés bizto-
sítása érdekében. 
A Vállalatcsoport mindkét telephelye rendelkezik mind
magyar, mind nemzetközi minõsítésekkel a Környe-
zetközpontú Irányítási Rendszerre (ISO 14001) vonat-
kozóan. 

Környezeti elemek védelme

Kiemelten kezeljük és nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és
levegõtisztaság védelmére. Elsõdleges célunk, hogy
üzemelésünkbõl eredõen határérték-túllépés ne történjen
és ezt a célt eddig maradéktalanul sikerült megvaló-
sítanunk. Környezeti káresemény a 2007. 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 99%-át. A
felfogott szûrlemény mennyiségét (2006-ban 439 tonna)
egy korszerû kompaktáló berendezés üzembe helyezé-
sével több, mint 50%-kal sikerült csökkentenünk, így
2007-ben már csak 165 tonnát kellett egy megfelelõ
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezõ alvállalkozóval

elszállíttatnunk. Az erõmûbõl kibocsátott mintegy 195 mil-
lió m3/év hûtõvíz ezáltal több paraméter tekintetében is
tisztább állapotban kerül vissza a környezetbe, mint
ahogy azt onnan kiemeljük.

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
nincs befolyással a talajra és a talajvíz minõségére,
akkreditált laboratórium bevonásával a talajvíz minõségi
paramétereit negyedéves rendszerességgel ellenõriztetjük. 
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Environmental 
protection

cleaner than it was before extraction in terms of a number
of parameters. 

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 quality protection

Careful selection of technology and professional
operation are the keys to always keep emission levels
below the limits. Thanks to the selection of fuel, the power
station virtually does not emit any SO2 and dust
contamination, and modern technology creates no CO
and soot under normal operation conditions. 

In accordance with the Kyoto Protocol on the emission of
greenhouse 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
(“BAT”). The chief aim of the Protocol is to put to
advantage those technologies around the world which
emit the least greenhouse gas per MWh due to their
efficiency and advanced technology. When compared to
other fossil-fuel stations in Hungary, Csepel II Plant has
emitted 0.387 ton/MWh CO2 over the year against the
0.529 ton/MWh industry average1.

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). 

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 operation, and that goal  has been
successfully achieved to date. 2007 has been again
another year without any environmental incident. To
prevent and manage potential environmental incidents,
we have elaborated appropriate contingency arrange-
ments together with refreshing training courses and
remediation drills held 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
independent accredited laboratory.

Water extracted from the Danube and screened in
several stages to cool the Steam Turbine condenser
accounts for more than 99 % of full water consumption by
the technology. By installing a modern compacting
equipment, the volume of screened riverwash (439 tons
in 2006) could be reduced to less than half, and only 165
tons had to be taken away in 2007 by a contractor who
has environmental certification. After the screening,
cooling water of 195 million m3/yr is returned to the river

15

‘Green Frog Award’, wastes reduced by 62 %



Környezetvédelem

Levegõtisztaság-védelem

A technológia körültekintõ megválasztásával és szaksze-
rû üzemeltetésével képesek vagyunk a légszennyezõ-
anyag-kibocsátásainkat folyamatosan az elõírt határérté-
keken belül tartani. A tüzelõanyag választásnak
köszönhetõen az erõmû gyakorlatilag nem bocsát ki SO2,
és por szennyezõ anyagokat, míg a korszerû technológia
eredményeképpen CO és korom nem keletkezik a normál
üzemeltetési viszonyok mellett.

Az üvegházhatású gázok kibocsátását szabályozó Kiotói
egyezmény hatálya alatt a csepeli erõmûvek is rendel-
keznek 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 elsõd-
leges célja, hogy világszerte azon technológiákat része-
sítsék elõnyben, melyek hatékonyságukból és korszerû-
ségükbõl eredõen fajlagosan a legkevesebb üvegház-
hatású gázt bocsátják ki. Magyarországon a fosszilis
tüzelõanyaggal üzemelõ erõmûvekkel összehasonlí-
tásban a Csepel II Erõmû villamosenergia-fejlesztésbõl
és hõtermelésbõl adódóan fajlagosan 0,387 tonna/MWh
CO2-t bocsátott ki éves szinten, szemben az iparági átlag
0,529 tonna/MWh értékkel1. 

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 jelentetünk meg a
vállalat aktuális környezetvédelmi törekvéseit, eredmé-
nyeit is bemutató cikkeket helyi és országos napilapok-

ban. A fiatalok környezetvédelmi nevelésének támoga-
tása keretében erõmûvünk lehetõséget nyújt általános
iskoláknak üzemlátogatásra, ahol interaktív prezentáció
is segíti a tanulók ismereteinek szélesítését. 2007-ben
ezzel a lehetõséggel két csepeli és két új-budai iskola élt.
A programot 2008-ban is folytatni kívánjuk, hét általános
iskola meghívását tervezzük. Évente jelentetjük meg
részletes és hiteles adatokkal Környezeti Jelentésünket2,
mellyel 2007-ben is részt vettünk a Közép-európai
jelentések megmérettetésére szolgáló „Zöld Béka“ pályá-
zaton. A zsûri törekvéseinket és környezetvédelmi
teljesítményünket ebben az évben az elsõ díjjal ismerte el.

Környezetünk élhetõbbé tétele érdekében számos helyi
kezdeményezést támogattunk anyagilag is, melyekre
példa a Szent Imre téri játszótér felújítása, vagy a
korábban illegális hulladéklerakónak használt Kis Duna-
öböl rehabilitációja, sétálóparkká alakítása.

1 Forrásanyag: Villamos Energia Statisztikai Évkönyv (2005) 
2 További környezetvédelmi információ szolgáltatásként a 2007. 

évi Környezeti Jelentésünk elérhetõ a Vállalatcsoport honlap-

ján: www.atel-csepel.hu
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Environmental 
protection

Business life for the environment

Good relations developed and maintained with our
neighbourhood, competent authorities and 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. To
support environmental education of the young genera-
tion, our power station creates the opportunity for
elementary schools to visit the site where interactive
presentations help the learning process. That programme
is going to continue in 2008 with two elementary schools
invited.

Our Environmental Report2 is released each year with
detailed authenticated information. In 2007 the
Environmental Report has been recognised in the “Green
Frog” competition, a scheme to benchmark Central
European reports, where our endeavours and
environmental achievements were awarded first prize.

A number of local initiatives receive financial support from
us to make our environment a better place to live in.
Examples include refurbishment of the child playground
at Szent Imre Square, or the rehabilitation and conversion
into a public park of Small Danube Bay area which used
to be an illegal waste dump site

1 Source: Electricity Statistics Annuals (2005) 
2 For further environmental information please see our 2007 

Environmental Report at the website of the Group: 

www.atel-csepel.hu
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Vállalatunk életében a stratégiai emberi erõforrás me-
nedzsment kialakítása több szempont figyelembevételé-
vel történik. Ezek elsõsorban a környezeti és munka-
vállalói kihívásra épülõ emberi erõforrás folyamatok,
melyekhez elengedhetetlen a HR rendszerek integrált
tervezése, mûködtetése, értékelése és fejlesztése, amely
támogatja a vállalat stratégiáját, versenyelõnyének
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 „összehan-
golására“, a gondolkodást és szemléletet vezérlõ közös
értékekre és magatartási normákra.
A jobb hatásfokú munkaerõ felvétel érdekében, a
munkakör követelményeinek való megfelelésen kívül az
új belépõk felvételénél kulcsfontosságú szempont a szer-
vezet tulajdonságaihoz, kultúrájához való illeszkedés is.

Az ipari fejlõdésnek és az operatív korszerû technikáknak
köszönhetõen tevékenységünk létszámhatékony, így
lehetõségünk van a nálunk dolgozó kis létszámú munka-
vállalói csapatra maximális figyelmet fordítani.

a) A Vállalatcsoporton belüli munkavállalóink száma: 
82  fõ

b) A Vállalatcsoporton belül tevékenységek megoszlása:
35 fõ irodai tevékenység
47 fõ operatív tevékenység

c) A Vállalatcsoportunk egyik fõ tevékenysége a villa-
mosenergia-termelés, melynek létszámhatékonysága
(a villamosság üzletág összlétszámára vetítve) az 
iparágban egyedülállóan magas: 

7,2  MW / fõ

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy olyan valódi vállalati
értékeket teremtsünk munkatársaink számára, amelyek
meghatározzák motiváltságukat és nem utolsó sorban a
céghez fûzõdõ lojalitásukat.

Oktatás és fejlesztés

Munkatársaink személyes képességeket és képesítése-
ket egyaránt alaposan vizsgáló, szigorú kiválasztási
folyamat eredményeképpen kerülnek be a szervezetbe,
ahol a legtöbb területen hosszú betanulási folyamaton
mennek keresztül. Ezért különösen fontos értéket képvi-
selnek számunkra kiemelkedõ képességû és felkészült-
ségû munkatársaink.

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

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
workforce hiring.  

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: 
82 persons

b) Breakdown of activities within the Group:    
35 persons in office activities
47 persons in operative activities

c) One main activity of the Group is power generation, 
and our productivity (in relation to the total number of 
staff in electricity business) is outstanding good in the 
whole industry: 

7.2 MW/person

We attach utmost importance to creating such real
company values for our staff members which determine
their motivation and - not least - 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 lengthy
learning courses in most areas. Therefore, staff members
who have outstanding capabilities and skills represent a
particularly important value for us.

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 are 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. 
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A készségfejlesztõ továbbképzések, valamint a szakmai
oktatások 2007-ben is folytatódtak a szervezet 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 és német nyelvi 
képzés folytatódott és több munkatársunk tett le 
sikeres nyelvvizsgát.

• Folyamatos munka- és balesetvédelmi, elsõsegély-
nyújtó tréningekkel biztosítjuk munkatársaink számá-
ra a biztonságos munkavégzést.

Teljesítménymenedzsment és kompenzáció

Az elõzõ évekhez hasonlóan, 2007-ben 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, melyek alakulása meghatározza az egyéni feladatok
értékelésével kialakított bónusz értékét. A teljesítmény-
értékelési rendszerünk közérthetõ, világos definíciók
alapján meghatározott, mely visszacsatolást ad a munka-
végzésrõl és a tanulási mechanizmusokról 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 szerveze-
tünk célja elsõsorban a lojalitás megteremtése, a hosszú
távú elkötelezettség biztosítása, és a munkavállalók biz-
tonságérzetének növelése.

Munkatársi elégedettség, vállalati megmérettetések

Humánstratégiánk része, hogy a különbözõ hazai vállalati
versenyekben megmérettessük magunkat, ezzel is feltér-
képezve és fejlesztve a vállalati kultúrát és a munka-
vállalói megelégedettséget.

A folyamatos éves versenyek eredményeit elsõsorban
módszertani elemzéseknek vetjük alá, melyekbõl a
megfelelõ következtetések levonása után mindig új és új
célokat fogalmazunk meg. 
A tapasztalatokat sok esetben HR és kapcsolódó téma-
körû (pl. társadalmi felelõsségvállalás) rendezvényeken,
konferenciákon mutatjuk be és adjuk tovább a megjelent
vállalatok szakemberei számára.

Szeretnénk minden évben megmérettetni magunkat ilyen
és hasonló témájú versenyeken, hogy méltóan megõriz-
hessük dolgozóink által pozitív munkahelyi adottsága-
inkat.
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A munkatársak legmagasabb iskolai végzettségének megoszlása
Breakdown of staff members school qualifications'

Fels University or college degreesõfokú végzettségûek aránya /

Technikusi végzettségûek aránya / Technicians

Szakközépiskolai végzettségûek aránya / Technical school degrees

Szakmunkás végzettségûek aránya / Skilled workers

62% 51 fõ

28% 22 fõ

8% 7 fõ

2% 2 fõ
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Performance management and compensation  

As in previous years, in 2007 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
corner stones of company indicators and their tendencies
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. 

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. 

Ability improvement and professional training courses
have continued at all levels of the organisation in 2007:

• 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 managerial 
competence and skills.

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

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

• Through continuous work protection, accident 
prevention and first-aid training courses, we ensure 
the safe working of staff members.
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Dolgozói vélemények

„Tapasztalataim alapján társaságunk fõ jellegzetességeit
3 szóban összegezném: a stabilitás - dinamizmus - kihí-
vás szavak hármas kapcsolata. Munkám során rendkívül
nagy segítséget és egyben stabilitásérzetet nyújt. Válla-
latunk munkavállalóinak hosszú évek során felhalmozott
tapasztalati tõkéje, melyet dinamikus cégvezetésünk
kiválóan hasznosít a folyamatosan változó energiapiaci
trendek ismeretében, számomra munkavállalóként a
sokrétû és állandóan új kihívásokat jelentõ feladatokban
tükrözõdik.“

Földgázdivízió munkatárs, Csepel I

„Több éve összeszokott, a csapategységre nagy hang-
súlyt fektetõ mûszakként veszünk részt az erõmû
üzemeltetésében és ebben az elmúlt évek eredményei
csak megerõsítenek minket. A korszerû erõmûben azon-

ban nem elég szinten tartani a tevékenységünket, a
folyamatos fejlõdés is elengedhetetlen. A képzések,
tréningek, sport- és családi napok, a kommunikációs
napok, a hétvégi túrák és természetesen a csapatépítõ
tréningek, egytõl-egyig kiváló lehetõségek egymás meg-
ismerésére, ami a hétköznapokat is változatossá teszi és
megszínesíti.“

Mûszakos csapat, Csepel II

„A vállalatcsoportnál zajló folyamatos informatikai fejlesz-
tések és az integráció révén lehetõségem nyílt és nyílik
fejlett és új technológiák megismerésére és arra, hogy
változatos feladataim lehessenek. Már évek óta részese
lehetek egy olyan folyamatnak, melyben az a célunk,
hogy kollegáinknak a lehetõ legjobb hátteret biztosíthas-
suk munkájukhoz, mindezt úgy, hogy ezekben a törekvé-
seinkben teljes körû támogatást kapunk.“

IT adminisztrátor, Dohány utcai iroda
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emphasis on the unity of the team, we contribute to the
operation of the power station, and results of past years
only confirm us in that. In the modern power station, it is
not enough to maintain our activity at a level because
continuous development is essential. Training courses,
education, sports days, family days, communication days,
weekend hiking and obviously the team building events
all offer excellent opportunities to learn more about each
other and add variety and colour to everyday work.”

Shift team, Csepel II

“Due to regular information technology developments and
the integration process within our Company Group I have
had and still have the opportunity to learn about new
advanced technologies and I receive diverse tasks. For
years I have been part of the process aimed at providing
the best possible background for the work of our
colleagues, and in the meantime we have received full
support to our efforts.”

IT administrator, Office at Dohány Street

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 mapping and enhancement of our
corporate culture and staff satisfaction.

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 and new targets.
Our such experience is often presented at HR or HR-
related (e.g.  corporate social responsibility) events and
conferences to share with representatives of companies
present.  

We have the intention to enter such and other similar
competitions year after year so that we can properly
preserve the company's positive features as a workplace,
much appreciated by our employees.

Staff comments

“Based on my experience, I would summarise the main
characteristics of our company in three words: the triple
relation between stability, dynamism and challenge. In my
work, it provides great support and also the feeling of
stability. The capital of experience accumulated by
company employees over long years and excellently
utilised by our dynamic management understanding the
continuously changing energy market tendencies, and for
me as an employee it reflects in tasks which mean
diverse tasks that always set up new challenges.”

Staff member at Natural Gas Division, Csepel I.

“As a shift team where members have well adjusted to
each other over a number of years and put strong
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Társadalmi felelôsségvállalás 

Az Atel Csepel Vállalatcsoport nemcsak piaci szereplõ-
ként, 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
értelemben pedig akkor lesz képes a fenntartható fejlõ-
désre, ha érzékenyen reagál a mûködése szempontjából
releváns 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
célkitûzések eléréséhez szûkebb és tágabb környeze-
tünkben egyaránt.

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

Társadalmi felelõsségvállalási programunk célkitûzései a
következõk:  
• Munkavédelem és egészségmegõrzés
• Ismeretek átadása
• Környezetvédelmi kezdeményezések

Munkavédelem és egészségmegõrzés

Elsõdleges számunkra, hogy az erõmû üzemeltetése
során mind munkatársaink, mind látogatóink, vendégeink
testi épségét megõrizzük. Ezért különös figyelmet for-
dítunk a munkavédelmi ruházat és eszközök használatá-
ra. Céges folyamataink és eljárásaink is a megelõzést, a
folyamatos ellenõrzést, az esetleges problémák elõzetes
kiszûrését, megakadályozását szolgálják. Ezt a nagyon
erõs kultúrát képviseljük mind „házon belül“, mind
közvetlen környezetünkben. Így beszállítói körünk kivá-
lasztásakor is szempont pl. az ISO minõsítés megléte.
Hitvallásunk, hogy hatékonyan dolgozni csak akkor
tudunk, ha kollégáink egészségesek. Ehhez saját
edzõtermet és egészségmegõrzõ programot biztosítunk
számukra. Elkötelezettségünket bizonyítja az is, hogy
szívesen csatlakozunk a helyi lakosságot megcélzó
hasonló egészségvédelmi kezdeményezésekhez, illetve
sportolási lehetõségek megteremtéséhez. Büszkék
vagyunk rá, hogy segítségünkkel számos csepeli kisis-
kolás sportolhat a Csepeli Birkózó Klubban. Az után-
pótlást a klubban sportoló világ- és Európa-bajnokaink is
motiválják, hogy hasonlóan fényes érmeket szerezhes-
senek.

„A Csepeli Áramtermelõ Kft. által nyújtott támogatás tette
lehetõvé a nyugodt felkészülést a Csepeli Birkózó Club-
ban a különbözõ világversenyekre, és támogatásuk segít-
ségével lehettem kétszeres Európa-bajnok és világbaj-
noki ezüstérmes.“

Ritter Árpád, a Csepeli Birkózó Club versenyzõje

Ismeretek átadása

Fontos számunkra, hogy jó példát mutassunk mind üzleti
magatartásunk, mind társadalmi szerepvállalásunk terén.
Ugyanakkor célunk az is, hogy bemutassuk és a jövõ
nemzedékével is megismertessük az erõmû korszerû
technológiáját, az áram elõállításának kombinált ciklusát. 
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Social responsibility

neighbourhood. In selecting the range of suppliers, their
possessing an ISO-certification is one point of
consideration. Our “credo” is that no efficient working is
possible without a good state of health of our colleagues.
Towards that philosophy, we offer them a fitness room on
site and a health conservation scheme. Another evidence
of our commitment is that we are always ready to join
similar health protection initiatives within the local public
and to provide opportunities for sports activities. We are
proud that we help provide the opportunity for a number
of elementary school children to pursue sports at the
Csepel Wrestler Club. Succession generation is well
motivated by the brilliant European and world
championship medals achieved by the wrestlers of the
Club:

“Support provided by Csepeli Áramtermelõ Kft. has
enabled me to comfortably prepare at Csepel Wrestler
Club for various world competitions and become double
European champion and world championship silver
medallist.”

Árpád Ritter 

Greek style wrestler of Csepel Wrestling Club

Knowledge transfer

We deem it important to set a good example both in
business behaviour and in terms of taking a role in
society. Furthermore, our goal is to present power station
advanced technology including the power generation
combined cycle to young people. We arrange field
physics classes to elementary school children, as well as
site visits for professional groups.

“I am taking this opportunity to express my appreciation to
Atel Csepel Business for their efficient support in
designing and creating the training video titled "Energetic
Day" shot jointly in December 2007. That video proved to
be a unique training film very useful in presenting the

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 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, taking a role in the life of the
community and supporting the development of the local
economy constitute a fundamental part of our business
strategy. Accordingly, contribution to environmental,
social and cultural targets in our narrower and broader
environment 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 development projects of
Csepel District.   

Our social responsibility programme has the following
targets:
• work protection and health conservation,
• knowledge transfer,
• environmental initiatives.

Work protection and health conservation

Our priority aim is to make sure that our staff, visitors and
guests to the site are safe during the operation of the
power station. Therefore, there is special focus on the use
of protective clothing and equipment. Company
processes and procedures also serve prevention,
monitoring, as well as the early identification and
containing of any potential issues. That very strong
culture is represented by us both “in-house” and in our
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Társadalmi felelôsségvállalás 

Ezért kihelyezett fizikaórákat biztosítunk általános isko-
lások részére, valamint erõmûlátogatásokat szervezünk
szakmai érdeklõdõknek.

„Ezúton szeretném megköszönni az ATEL Csepeli
Vállalatcsoportnak a hatékony együttmûködését, melyet
a 2007 decemberében, közösen elkészített „Energikus
Nap“ címû oktatófilm megtervezésében, és létrehozá-
sában tanúsított. Ezzel az akcióval sikerült egy olyan
egyedülálló oktatófilmet létrehoznunk, mely gyermekek
számára bemutatja a kogenerációs technológia elõnyeit,
kihangsúlyozva a természetünk védelmét, és hozzájárul-
va a gyermekek környezettudatos neveléséhez.“

Bujtor Tünde

Budapesti Erõmû ZRt

kommunikációs felelõs

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport abban is elkötelezett,
hogy minden körülmények között megfeleljen az üzleti
életben megkövetelt legmagasabb etikai követelmények-
nek. Úgy gondoljuk, hogy a svájci Atel és vállalatcso-
portunk etikai elveinek követésével hozzájárulunk mind
saját, mind üzleti partnereink sikereihez. Ennek
érdekében alakítottuk ki üzleti etikai kódexünket, melyet
minden munkatársunk magáénak vall.

Önkéntességi programunk munkatársaink bevonásával
történik és segíti önkéntes munkájukat, illetve a jótékony-
sági célra, közhasznú szervezetek, kezdeményezések
számára rendezett gyûjtésekben való részvételt. Ezt az
érintett szervezeteknek juttatott pénzadományokkal vagy
a dolgozó által adott összeg kiegészítésével valósítjuk
meg. 2007-ban többek között munkatársaink javaslatára
konzervet gyûjtöttünk karácsonykor a csepeli hajléktalan-
szálló részére.

„Iskolánk 9.D osztályának szülõi közössége 2007. szep-
temberében felújította az osztály tantermét. A Jedlik Ala-
pítvány az Önöktõl kapott támogatást új iskolabútor

vásárlására fordítja, amelyet a 9.D termében helyezünk el.
Támogatásukat köszönjük!“

Bese Benõ, 

a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium igazgatója

Környezetvédelmi kezdeményezések

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
pozitívan járuljunk hoz-
zá a minket befogadó
helyi társadalom kör-
nyezetének javításá-
hoz, jólétéhez és a
közösség életminõsé-
gének emeléséhez.
Számos területfejlesz-
tési programot valósí-
tottunk meg a Csepeli
Önkormányzattal kar-
öltve. A kerületi általá-
nos iskolásoknak szó-
ló környezettudatos ne-
velést megcélzó prog-
ramja olyan lehetõség volt számunkra, ahol a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságára hívtuk fel a diákok figyel-
mét. A környezettudatos gondolkodás a cég minden-
napjait is áthatja. Nemcsak a technológiai fejlesztések, de
az irodai munka során is fontos számunkra, hogy
újrahasznosítsuk a keletkezett hulladékot, környezet-
kímélõ illetve környezetbarát megoldásokat valósítsunk
meg.
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Social responsibility

donation to the “Jedlik Foundation” will be spent on
buying new furniture for the classroom. 
Thank you for your support!”

Benõ Bese, 

Principal  of Secondary School “Ányos Jedlik” at Csepel

Environmental initiatives

Since its foundation, Atel Csepel Business has kept in
mind the interests of the Csepel community. 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 bettering 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 completed together with the local Municipality. Their
programme aiming at the environmental education of
elementary school pupils in the District offered an
opportunity for us to highlight the importance of selective
waste collection. Company everyday activities have a
strong environmental focus. Recycling of wastes is key
goal in both the development of technology and office
activity, and we choose environmentally sparing and
friendly solutions. 

benefits of co-generation technology to the children, with
a strong emphasis on nature conservation which arises
their environmental awareness.”

Tünde Bujtor

Budapesti Erõmû ZRt.

Communication Associate

Atel Csepel Business is also committed to always meet
the highest ethical requirements of business life. We
believe that following the ethics guidelines of Swiss Atel
and our Group shall contribute to the business success of
our company and business partners, as well. Towards
that goal, we created our Code of Conduct and have won
the hearts of all staff members to it. 

Our volunteering scheme involves staff and supports their
initiatives and participation in charity actions and fund
raising programmes. Money donations are made to
organisations covered by the scheme, or donations made
by staff members are doubled by the company. In 2007
one initiative started by staff has been the collecting of
food cans for the homeless people of Csepel District at
Christmas. 

“Parents of students in Class 9 D of our school have
refurbished the classroom in September 2007. Your
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Pénzügyi Beszámoló

Eredményesség

A Vállalatcsoport eredményes évet zárt 2007-ben.
Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítmé-
nyünk alapja a Csepel II Erõmû világviszonylatban is
kiemelkedõen magas szintû rendelkezésre állása volt.
Amellett, hogy jelentõs többletkockázat vállalásával járt,
összességében szép eredményt hozott a szabad
gázpiacra való kilépésünkkel megvalósult tüzelõanyag-
költségcsökkentésünk is. Ennek következtében nemcsak
a legmegbízhatóbb, legrugalmasabb magyarországi
gáztüzelésû erõmûnek bizonyultunk, hanem azzal is
büszkélkedhettünk, hogy gázos szabályozó erõmûként
mi szállítottuk a legolcsóbb villamos-energiát vevõnknek.
Sikereink mögött egy nagy tudású, lelkes, összeszokott
csapat odaadó munkája érhetõ tetten.
A vállalatcsoport eredményessége a fentiek eredõjeként,
a többletkockázatok vállalásával összhangban, az elõzõ
évek szintjéhez hasonlítva valamivel magasabban
alakult. 

A Csepeli Áramtermelõ Kft. tulajdonosai a Csepel II erõ-
mû 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 szol-
gálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon
ábrázolja:

Az ábráról leolvasható, hogy a megtérülési mutató az
eltelt tizenegy év közül az elmúlt hét évben már elérte az
üzleti életben szokásos szintet. Ezek a megtérülések
összehasonlítva a 2004-2007-es években a 10-15 éves
futamidejû állampapírok garantált és gyakorlatilag koc-
kázatmentes 6,0% és 8,8% közötti ingadozó hozamával,
egyáltalán nem tekinthetõk kimagaslónak, hiszen az
iparágban az állampapírok hozamán felül + 5-8% kocká-
zati prémium a szokásos befektetõi megtérülés.

Termelés értékesítés, szolgáltatás

A Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2007-ben is megbízha-
tóan teljesítették a szerzõdéseikben vállalt kötelezettsé-
geiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minõséget. Vevõink-
kel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen - zökkenõmentesen zajlottak. 

28

Eszközarányos Eredményesség (ROA) / Return on assets (ROA)
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Rendezett pénzügyi helyzet, kiváló szolgáltatási minõség



Financial Statements

As the result of the above achievements, Group
profitability has been slightly above the level of previous
years which is in accordance with the extra risks taken. 

The owners of Csepeli Áramtermelõ Kft invested USD
260 million into Csepel II Station in the period between
1997 and 2000. The power station started  operation on 1
November 2000 to supply MVM and through it the public
utility consumers. 
Project return on assets (ROA) is shown by the graph on
Page 28. 

As seen in the graph, in the 11 years from the beginning,
in the past 7 years return rates have reached 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 %

Results

The Group has closed a successful year in 2007. Similar
to previous years, reliable performance has been based
on the high availability of Csepel II Station which
availability has been outstanding even at world-class
standards. We have moved out to the liberalised gas
market, and that step, although it meant undertaking
substantial extra risks, has reduced our fuel costs and
has resulted in a good bottom line. By that we have
proven to be the most reliable and flexible gas-fired
Hungarian power station, and furthermore, we are proud
of having supplied the lowest-price electricity to
customers in our capacity as a gas-fired load following
station. Those achievements have been realised thanks
to the committed efforts of a very skilled, enthusiastic
team experienced in working together. 
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Pénzügyi Beszámoló

Társaságaink a 2006-os szintnél 22,5%-kal magasabb
árbevételt realizáltak, fõként a szerzõdöttnél jelentõsen
magasabb szintû rendelkezésre állás, a többlettermelé-
sünk és értékesítésünk miatt, amely elsõsorban a szabad
gázpiacra történõ kilépésünk eredményeképpen létrejött
fokozott versenyképességünk miatt következett be.

Költséggazdálkodás

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy költségstruktúránk meg-
határozó, az összes költség majd 3/4-ét kitevõ eleme a
gázköltség. Az értékcsökkenéssel és kamatráfordítások-
kal, mint szintén kevéssé befolyásolható költségnemek-
kel együtt az összes költség 85%-át teszi ki annak
ellenére, hogy versenytársainkhoz képest, többletkocká-
zatok vállalásával sikerült enyhíteni a gázáremelkedések
költségnövelõ hatását, amely az év folyamán több lépés-
ben emelkedett az olajárak emelkedésével összhangban.

Karbantartási költségeinket sikerült tovább csökkenteni, a
hatékony beszerzési irányelvek és a jól irányított üzemel-
tetés és karbantartás eredményeképpen.

A 2007. év folyamán végbement forint-euró mozgások
eredõjeként társaságunk a fennálló devizahiteleinkkel
kapcsolatban a 2006-os 72 millió forint árfolyamveszte-
séggel szemben 2007-ben 330 millió forint árfolyamvesz-
teséget szenvedett el. Az árfolyam- és kamatkockázatok
kezelése a Csepel II erõmû projekt létesítésekor
megalkotott szerzõdésháló részét képezõ Hosszútávú
Kapacitáslekötési és Áramvásárlási szerzõdés, a Projekt-
finanszírozási hitelszerzõdés, és az ennek keretei között
kötött Árfolyam és Kamatkockázat-fedezeti szerzõdések
eredményeképpen hosszútávon megoldott. A 2006 év
végére bevezetett, és 2007-ben folyamatosan alkalma-
zott hatósági ár ezt a harmóniát megbontotta, így jelenleg
a projekt a szerzõdéseiben rögzítettnél jelentõsen maga-
sabb kockázattal mûködik.

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2007-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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Csepeli Áramtermelõ - Költségstruktúra 2007 / Cost structure 2007
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Financial Statements

interest expenditure - items which similarly cannot really
be influenced - reach some 85 % of all costs even though
by taking additional risks, we have been able to mitigate -
better than our competitors - the cost increasing impact of
gas price raises which have taken place in several stages
over the year following the rise in oil prices

As the result of an efficient procurement policy and well-
managed production and maintenance, we have
successfully further reduced our maintenance costs

In 2007 the Hungarian Forint / Euro exchange rate
movements have caused our company to incur a HUF
330 million exchange rate loss in relation with the existing
foreign exchange loans, while such exchange rate loss
was HUF 72 million in 2006. 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 in the early phase of
Csepel II Project. Authority price regulation, introduced
late 2006 and applied throughout 2007, disturbed that
harmony and therefore the Project now operates at a risk
level substantially above the level stated in its
agreements. 

Liquidity and financial position

The Group finance position has been steady in 2007 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 well, and has kept them
at a low level. 

over 2004-2007, our return rates cannot be regarded
outstanding at all as the usual investment return in the
industry would normally equate to that of state securities
plus a 5-8 % risk premium. 

Production, sales and supply

Business Units within the Csepel Group have again
reliably performed their contractual liabilities in 2007,
providing excellent quality of services. Settlement with
our customers and suppliers has been performed
smoothly just like in previous years. Our companies have
realised sales revenues 22.5 % above the 2006 figure
primarily as the result of availability significantly above the
contracted level and also the extra production and sales
volumes achieved mainly due to our improved
competitiveness created by moving out to the liberalised
gas market.

Cost management

As seen in the graph on Page 30, the key element of our
cost structure is gas cost which accounts for nearly 3/4 of
total costs. Gas cost, together with depreciation and

31



Melléklet

32

Környezeti teljesítmény

Csepel II pH Hõm. kül.

Hulladékvíz limit (éves átlag) limit (éves átlag)

kibocsátás [Co] [Co]

6,5-9 7,90 Max. 8 5,88

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

a Dunába kibocsátása a Dunába csatornarendszerébe

m3 m3 m3 m3

Csepel I 460 245 28 798 0 14 762

Csepel II 195 719 451 195 458 738 260 713 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 81,1 170 114,6

SO2 120 0 120 46,9

CO 100 3,4 100 0

Soot 2 0,006 2 0,014

Csepel II GT2

NOx 90 83,1 170 -

SO2 120 0 120 -

CO 100 5,4 100 -

Soot 2 0,050 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 1.984 0.028 0.034 1.306

Csepel II 53 1298 0 964 968

További környezetvédelmi információ szolgáltatásként a 2007. 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 7,90 Max. 8 5,88

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 460 245 28 798 0 14 762

Csepel II 195 719 451 195 458 738 260 713 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 81,1 170 114,6

SO2 120 0 120 46,9

CO 100 3,4 100 0

Soot 2 0,006 2 0,014

Csepel II GT2

NOx 90 83,1 170 -

SO2 120 0 120 -

CO 100 5,4 100 -

Soot 2 0,050 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 1.984 0.028 0.034 1 306

Csepel II 53 1298 0 964 968

Further environmental information is available in our 2007 Environmental Report 
at the homepage of the Group (www.atel-csepel.hu)
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Csepeli Erõmû Kft. szolgáltatási tevékenység

Tevékenység 2005 2006 2007

Földgáz szolgáltatás

Szerzõdött földgáz kapacitás                                                                         550 GJ/h/év

Értékesített földgáz1 16 240 000 gnm3 18 470 000 gnm3 7 841 000 gnm3

Szerzõdött fogyasztók száma 136 db 144 db 157 db

Hõszolgáltatás2

Szerzõdött forróvíz kapacitás 24 MW 21 MW 18 MW

Értékesített forróvíz-hõ 102 000 GJ 83 000 GJ 69 000 GJ

Szerzõdött fogyasztók száma 81 db 75 db 67 db

Vízgazdálkodás

Értékesített ivóvíz3 340 000 m3 320 000 m3 75 000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma 242 db 243 db 256 db

Értékesített ipari víz 888 000 m3 839 000 m3 799 000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma4 66 db 88 db 38 db

Szennyvízelvezetés 680 000 m3 510 000 m3 417 000 m3

Szerzõdött fogyasztók száma 239 db 240 db 253 db

1 Csepel II Erõmû nélkül
2 Fõtáv Zrt-n kívüli értékesítés adatai
3 2007. április 2-tõl a tevékenység átadva a Fõvárosi Vízmûvek Zrt-nek
4 2007. április 2-tõl a tûzivíz-ellátást a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. biztosítja
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Csepeli Erõmû Kft. supply activities

Activity 2005 2006 2007

Natural gas supply

Contracted natural gas capacity                                                                     550 GJ/h/yr

Natural gas sold1 16 240 000 gnm3 18 470 000 gnm3 7 841 000 gnm3

Number of consumers contracted 136 144 157

Heat supply2

Contracted hot water capacity 24 MW 21 MW 18 MW

Hot water heat sold 102 000 GJ 83 000 GJ 69 000 GJ

Number of consumers contracted 81 75 67

Water management

Drinking water sold3 340 000 m3 320 000 m3 75 000 m3

Number of consumers contracted 242 243 256

Industrial water sold 888 000 m3 839 000 m3 799 000 m3

Number of consumers contracted4 66 88 38

Sewer service 680 000 m3 510 000 m3 417 000 m3

Number of consumers contracted 239 240 253

1 Csepel II Plant not included
2 sales figures excluding sales to Fõtáv Zrt
3 activity was transferred to Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Capital City Water Company) on 2 April 2007
4 from 2 April 2007, fire water supply is provided by Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Capital City Water Company)
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Csepeli Áramtermelõ Kft. tevékenységei

Tevékenység 2006 2007

Termelés (GWh) 1.661 2.166

Hõtermelés (GJ) 1.107.347 1.120.729

CHP arány (%) 81,97 90,11

Rendelkezésre állás (%) 97,1 99,83

Kényszerkiesés (MW) 9,8 6

Startok száma (db) 149 139

Olajtüzelés (%) 2,2 0,32

Csepeli Áramtermelõ Kft. activities

Activity 2006 2007

Generation (GWh) 1.661 2.166

Heat production (GJ) 1.107.347 1.120.729

CHP ratio (%) 81,97 90,11

Availability (%) 97,1 99,83

Forced outage (MW) 9,8 6

Number of starts 149 139

Distillate firing (%) 2,2 0,32
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Financial Statements

Eredménykimutatás

*

*

adatok mFt-ban

Megnevezés 2006. 2007.
december 31. december 31.

Mérleg
adatok mFt-ban

Megnevezés 2006. 2007.
december 31. december 31.

Csepeli Áramtermelô Kft 

NETTÓ ÁRBEVÉTEL 39 122   47 920 

EGYÉB BEVÉTELEK 150   413  

ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 29 061   35 602

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÉLKÜL) 2 008   3 065   

EBITDA (ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÉLKÜL) 8 203   9 666

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2 564   2 884 

EBIT (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) 5 639   6 782 

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE -1 953   -2 151 

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 53   -12  

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 3 739   4 618  

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0   124 

ADÓZOTT EREDMÉNY 3 739   4 494 

JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 3 739   4 494   

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0   0  

Csepel Energia Kft

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0   0   

Csepeli Erõmû Kft

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0   0

Atel Csepeli Vállalatcsoport

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 46 018   43 567   

FORGÓESZKÖZÖK, AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 13 391   16 392   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 59 409   59 959  

SAJÁT TÕKE + ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÕKE 17 971   16 099   

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31 612   29 177 

EGYÉB PASSZÍVÁK 9 826   14 683 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 59 409   59 959  

*CO2 elszámolás hatása nettó nódon bemutatva



Profit & Loss Statement

*

*

in m HUF

Item 31 December 31 December
2006 2007

Balance Sheet
in m HUF

Item 31 December 31 December
2006 2007

Csepeli Áramtermelô Kft 

NET SALES REVENUE 39 122   47 920   

OTHER INCOME ITEMS 150   413   

MATERIALS AND SERVICES 29 061   35 602   

OTHER EXPENDITURE ITEMS 2 008   3 065   

EBITDA 8 203   9 666   

DEPRECIATIONS 2 564   2 884   

EBIT 5 639   6 782   

OUTCOME OF FINANCIAL TRANSACTIONS -1 953   -2 151   

EXTRAORDINARY PROFIT/LOSS 53   -12   

PROFIT BEFORE TAX 3 739   4 618   

TAXATION 0   124   

PROFIT AFTER TAX 3 739   4 494   

APPROVED DIVIDENDS from P/L 3 739   4 494   

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 0   0   

Csepel Energia Kft

BALANCE SHEET PROFIT/LOSS 0   0   

Csepeli Erõmû Kft

BALANCE SHEET PROFIT/LOS 0   0

Atel Csepel Business

FIXED ASSETS 46 018   43 567   

CURRENT AND DEFERRED ASSETS 13 391   16 392   

TOTAL ASSETS 59 409   59 959   

EQUITY + SUBORDINATED LOAN 17 971   16 099   

LONG-TERM LIABILITIES 31 612   29 177   

OTHER LIABILITIES 9 826   14 683   

TOTAL LIABILITIES 59 409   59 959

*CO2 Impact shown net



Az Atel Európában
Atel in Europe

Leányvállalatok és üzletágak | Subsidiaries and branches

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

Our parent company Atel (Aare-Tessin Ltd. for Electricity, a
company of the Atel Holding Ltd) is an independent Swiss
provider of services related to energy production, trading
and sales as well as energy technology with a strong
market presence throughout Europe. Atel has been doing
business since 1894.

The fully-owned subsidiary Atel Trading engages in
financial and physical energy product trading on the most
important energy exchanges and liquid over-the-counter
(OTC) markets across Europe. It leverages its core
competences in electricity trading to successfully trade in
gas, coal, oil products and certificates on commodity
markets. It also buys and sells standard, standard-related
and structured products. 

Anyavállalatunk, az Atel (Aare-Tessin Ltd. for Electricity, az
Atel Holding Ltd. tagja), az energiatermeléshez, -kereske-
delemhez és -értékesítéshez, valamint energiaipari tech-
nológiákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, és ezen a
piacon jelentõs szereplõ egész Európában. Az Atel tevé-
kenységét 1894-ben kezdte.

Az Atel Trading teljes tulajdonú leányvállalat, amely az
energiatermékek pénzügyi és fizikai kereskedelmével
foglalkozik a legfontosabb energiatõzsdéken és a likvid
OTC (“over-the-counter”) piacokon Európa egész terüle-
tén. A villamosenergia-kereskedelemben, mint alaptevé-
kenységében megszerzett szakértelmét sikeresen alkal-
mazza gáz-, szén- és olajtermékek kereskedelmében is,
valamint tanúsítványok árupiaci kereskedelmében. Ezen-
kívül szabványtermékek, azokkal kapcsolatos termékek és
testre szabottan felépített áruk adásvételével is foglalkozik.

„Energiával foglalkozunk“ / “Energy is our business”



Központi iroda / Head office:
Atel Csepel Business

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


