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Kedves Olvasó!

Tisztelettel köszöntöm negyedik két-

nyelvû Környezetvédelmi Jelentésünk

megjelenése alkalmából.

Ez a jelentés lehetõséget kínál szá-

munkra, hogy bemutassuk az Atel

Csepeli Vállalatcsoport környezetvé-

delmi "bizonyítványát", mert itt egy

csokorba gyûjtöttük az elmúlt évben

végzett összes környezetvédelmi

tevékenységünket, azokat világszín-

vonalú kritériumok szerint osztályoz-

va. 

Vállalatcsoportunk két villamosener-

gia- és hõtermelõ erõmûbõl áll, a

Csepel I és Csepel II Erõmûvekbõl,

melyek Budapest peremén talál-

hatóak. A két üzemet az integrált

Csepeli Vállalatcsoporton belül

mûködtetjük, melynek teljes jogú

tulajdonosa a svájci székhelyû Atel

AG. Tudatában vagyunk azoknak a

lehetséges hatásoknak, amelyet az

energiatermelés gyakorolhat a kör-

nyezetre, ugyanakkor szilárd meg-

gyõzõdésünk, hogy a Csepel II-ben

végzett villamosenergia-termelés –

mely a fõ tevékenységünk – környe-

zetbarátabb, mint sok más ener-

giaipari tevékenység. Tisztában

vagyunk azzal is, hogy kézben kell

tartanunk termelõ tevékenységünk

környezeti hatásait, és eleget kell

tennünk az érvényben lévõ elõírások-

nak. Következésképpen a célunk az,

hogy a környezeti kockázatokat és

hatásokat egyaránt a lehetõ legala-

csonyabb szinten tartsuk, és ennek

eszközei korszerû, igen hatékony

technológiáink és megelõzõ jellegû

irányítási rendszereink.

Vállalati folyamatainkat és irányítói

szervezetünket úgy alakítottuk ki,

hogy minden lépést ellenõrzésünk

alatt tartsunk, és így teljes mértékben

megelõzzünk bármely környezet-

szennyezést, valamint folyamatosan

figyeljük és javítsuk eredményeinket.

Természetesen tudjuk, egy ekkora

méretû, több száz millió euró befek-

tetéssel épült üzem a villamosener-

gia-termelés technológiai folya-

matából következõen óhatatlanul

gyakorol bizonyos hatást közvetlen

környezetére. Éppen ezért erõfeszí-

tésünk arra irányul, hogy kellõ

tisztelettel egyensúlyt hozzunk létre

ipari tevékenységünk és a környezet

között. 

Az ország villamosenergia-igényének

mintegy 6 százalékát látjuk el, de

ezen felül hõt is biztosítunk két

budapesti kerület közel húszezer

lakásának távfûtéséhez. Földgázt és

víztermékeket is szolgáltatunk. Ezen

vállalati tevékenységeink környezeti

hatásait akkreditált belsõ és külsõ

ellenõrzési folyamataink révén szigo-

rúan figyeljük és rendszeresen fel-

mérjük – ebben hozzáértõ és jól

képzett személyzetünk segít bennün-

ket. Fontos szempontunk, hogy alvál-

lalkozóinkat – akik közvetlen környe-

zetünkben tevékenykednek – megfe-

lelõen válasszuk ki és mûködésüket

gondosan irányítsuk. Õk gyakran

bennünket képviselnek, és ebben a

szerepükben tõlük is elvárjuk, hogy

teljes odaadással szolgálják a környe-

zetvédelem ügyét. 

A környezetvédelmi kérdéseken túl

ez a jelentés teret ad arra is, hogy

áttekintsük vállalatunk foglalkozás-

egészségügyi és munkabiztonsági

teljesítményét is. Az Atel Csepeli

Vállalatcsoportnál vezetõink egyik

legfontosabb feladata minden szin-

ten, hogy felelõsen és etikusan

kezeljék az egészséget és biztonsá-

got érintõ kérdéseket. Ez a hozzáál-

lás szoros kapcsolatban van a ter-

mészetes környezet hosszú távú

megóvásával. Mindkét törekvésünk

célja: erõmûveinkben ne érjék káros

hatások dolgozóinkat és láto-

gatóinkat, és Csepel lakossága tovább-

ra is jó szomszédnak és a közösség

hasznos tagjának tartson bennünket. 

Célunk, hogy ezzel a kiadvánnyal is

számot adjunk a környezet iránti

elkötelezettségünkrõl, tényeket és

értékeléseket közölve teljesít-

ményünkrõl elõsegítsük a nyílt kom-

munikációt a környezetvédelmi,

egészségi és biztonsági kérdésekrõl.

Remélem, minden kedves Olvasónk

talál hasznos, gondolatébresztõ és

érdekes olvasnivalót kiadványunk-

ban! Ha bármilyen megjegyzést kíván

tenni, a jelentésben talál egy ûrlapot

erre a célra, vagy pedig kapcsolatba

léphet vállalatunkkal a megadott

elérhetõségeken. 

Köszönjük megtisztelõ érdeklõdé-

süket!

Allan Walmsley
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NYILATKOZAT A KÖRNYEZETPOLITIKAI  IRÁNYELVEKRÕL

Ennek érdekében:

• Megismerjük környezetvédelmi feladatainkat, és teljesítjük környezetvédelmi kötelezettségeinket. 

• Hatékony környezetvédelmi rendszert mûködtetünk. 

• Gondoskodunk a nyersanyagok és melléktermékek biztonságos kezelésérõl. 

• Ahol lehetséges, újrahasznosítással elõsegítjük az energia és az anyagi erõforrások hatékony, környezetbarát fel-

használását. 

• Figyeljük és ellenõrzés alatt tartjuk tevékenységeinknek a környezetre gyakorolt hatását. 

• A környezetre gyakorolt hatást figyelembe vesszük a döntés-elõkészítés folyamatában. 

• Minden környezeti káreseményt haladéktalanul bejelentünk, és törekszünk a jó kapcsolat kialakítására és fenn-

tartására a hivatalos szervezetekkel. 

• Azonnal és hatékonyan cselekszünk bármilyen rendkívüli környezetvédelmi esemény  bekövetkezésekor. 

• Olyan irányítási rendszereket vezetünk be, melyek az üzemi tevékenységek által okozott környezeti terhelés

csökkentését szolgálják. 

• Elõsegítjük és megfelelõ érzékenységgel kezeljük a talaj megóvását.

• Szoros kapcsolatot tartunk fenn a megfelelõ hatóságokkal és környezetvédelmi szervezetekkel. 

• Dolgozóinkat oktatjuk és képezzük, hogy munkavégzés során környezetvédelmi szempontból felelõsségteljes

magatartást tanúsítsanak. 

• Biztosítjuk, hogy a területünkön dolgozó alvállalkozók megfeleljenek ugyanazoknak a környezetvédelmi szabványok-

nak, mint amelyeket az Atel Csepeli Vállalatcsoporton belül alkalmazunk. 

• A dolgozók, szállítók és alvállalkozók, valamint a nagyközönség körében fejlesztjük a környezetvédelmi

kérdések iránti fogékonyságot és azok tudatos kezelését. 

• Rendszeresen figyeljük és ellenõrizzük a folyamatokat, eljárásokat, azt, hogy a tevékenységek ténylegesen

megfelelnek-e az elõírásoknak. Ahol szükséges, megtesszük a szükséges intézkedéseket. 
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Környezeti politika

Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál

tudatában vagyunk annak, hogy a

vállalatcsoporton belül folyó tevé-

kenységek és a környezet között köl-

csönhatás áll fenn, ugyanakkor meg-

teszünk minden tõlünk telhetõt a

szükség szerinti folyamatos jobbítá-

sok és a fenntartható fejlõdés biz-

tosítása érdekében. 

Arra törekszünk, hogy magas színvon-

alú környezetvédelmi politikát fej-

lesszünk ki és alkalmazzunk, megaka-

dályozzuk a környezetszennyezést, és

folyamatosan javítsuk környezetvé-

delmi tevékenységeink színvonalát. 

A fenti célkitûzés érdekében célunk

az, hogy tevékenységünkkel ne veszé-

lyeztessük a környezetet. 

A fenti irányelvek gyakorlati meg-

valósítása érdekében konkrét célokat

tûzünk ki, és azok teljesülését rend-

szeresen felülvizsgáljuk. 

Ezen kívül arra törekszünk, hogy mind

a Csepel I Erõmûben, mind a Csepel II

Erõmûben fenntartsuk a teljes körû

ISO 14001 “Környezetvédelmi Irányítási

Rendszerek” (KIR) akkreditációt. Ez az

akkreditáció bizonyítja mind a helyi

közösségnek, mind a hatóságoknak,

hogy elköteleztük magunkat arra,

hogy minden tevékenységünkben

magas szintû környezetvédelmi nor-

mákat tûzzünk maga elé, azokat elér-

jük és fenntartsuk.



VÁLLALAT ELÉRHETÕSÉGE, SZERVEZET

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport központi üzeme a Csepel II Erõmû, egy modern,

hatékony és környezetbarát kombinált ciklusú gázturbinás erõmû, amely

2000-ben kezdte meg mûködését. Ez az erõmû az ország villamos energia

igényének mintegy 6%-át képes ellátni. A tüzelõanyagot közvetlenül a MOL

Rt-tõl kapja gázvezetéken keresztül. A Vállalatcsoporthoz tartozik még a

Csepel I Erõmû is, mely  közmûszolgáltató erõmûként hõ és gáz szolgáltatást,

vízgazdálkodási tevékenységet végez 240 fogyasztója számára, valamint

alapvetõ szolgáltatásokat biztosít a Csepel II Erõmû részére. Az erõmûvek a

Csepeli Ipartelep területén, a Csepel-szigeten, a Duna mellett, Budapest XXI.

kerületében találhatók. 

Az erõmûvek tulajdonosa a svájci székhelyû Atel AG, amely egy európai ener-

giaipari társaság. 

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport magyarországi felépítését, tulajdonosi

szerkezetét és a fõbb kapcsolódási pontokat a következõ ábra szemlélteti:
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A Csepeli Vállalatcsoport bemutatása



A kereskedelmi üzemét 2000. novem-

ber 1-én megkezdõ, Csepel II Erõmû

2000. októberében kapta meg az

üzemelés megkezdéséhez szükséges

környezetvédelmi engedélyt. Az erõ-

mûben a magas színvonalú környe-

zetvédelmi rendszer kialakításáért és

fenntartásáért 34 fõs üzemeltetõi és

karbantartási csoport felel. 

A Csepel II Erõmû a napjainkban

világszerte nagy számban épített és a

tiszta, hatékony energiatermelés te-

kintetében több szempontból is az

egyik legkedvezõbbnek tartott kom-

binált ciklusú gázturbinás erõmû,

mely két egymás után kapcsolt vil-

lamos energiatermelõ ciklust foglal

magába.

Az ilyen nagy tüzelõberendezések lég-

szennyezõanyag kibocsátási határ-

értékei igen szigorúak. A Csepel II

Erõmû gázturbináinak nitrogén-oxid

kibocsátása például a széntüzelésû

erõmûvekhez képest azok körülbelül

egynegyede, szén-monoxid kibocsá-

tása ötvened része, kén-dioxid kibo-

csátása pedig csaknem négyszázad

része, gyakorlatilag nullához közelít. 

Az erõmû fõberendezései a szakmai

gyakorlatban elterjedt 2:2:1-es elren-

dezésben kerültek beépítésre, amely

két gázturbinát, két hõhasznosító

kazánt és egy gõzturbinát jelent. Ez

az elrendezés teszi képessé az

erõmûvet arra, hogy terhelését vi-

szonylag tág terhelési tartományon

belül legyen képes változtatni. 

A villamos, és közüzemi energiater-

melést a Magyar Villamos Mûvek az

országos igények figyelembevételé-

vel kialakított menetrend szerint

szabályozza.

A villamosenergia-rendszer operatív

irányítását, a hazai erõmûpark teher-

elosztását a korábban az MVM

leányvállalataként mûködõ, 2003.

február 1-tõl a Gazdasági Minisz-

térium felügyelete alá tartozó MAVIR

Rt. (Magyar Villamosenergia-ipari

Rendszerirányító Rt.) végzi. Az erõmû

rendelkezik távszabályozási funkció-

val is, mely esetben az erõmû ter-

helési alapjelét a MAVIR számítógépe

közvetlenül az erõmû blokk szabály-

zójának küldi, kiiktatva ezáltal az

emberi beavatkozás szükségességét.

Ebben az üzemmódban az erõmû tel-

jesítménye 50-92 % között szabá-

lyozható, növelve az üzemirányitás

rugalmasságát.

Tekintettel arra, hogy az erõmû

elsõdleges célja a villamos energiafej-

lesztés, a folyamatos és zavarmentes

távhõellátás érdekében további négy

forróvíz kazánt és egy segédgõz-

kazánt építettek be. 

Az erõmû tüzelõanyaga elsõsorban

földgáz (nyomásától eltekintve

azonos a háztartásokban használt

földgázzal), de tartalék tüzelõanyag-

ként gázturbina olajat is használhat.

Ezen gázturbina olaj minõségi

mutatói igen szigorúak (pl. max. kén-

tartalom 0,2 %) és felhasználása csak

a földgázellátás szünetelése esetén

kerül szóba. 
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A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT 
BEMUTATÁSA

A CSEPEL II ERÕMÛ TECHNOLÓGIÁJÁNAK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA



CSEPEL I ERÕMÛ TEVÉKENYSÉGEINEK RÖVID BEMUTATÁSA

A KÖRNYZETVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Mindazon tényezõk felsorakoztatá-

sára és szabályozására, melyek a

környezetközpontú irányítással kap-

csolatban vannak, környezetvédelmi

szervezeteket hoztunk létre. 

A környezetvédelmi szervezet (vagy

kárelhárítási csoport) aktív tagjai min-

dazon különbözõ területek képvi-

selõi, amelyekbõl származó tevékeny-

ségek és folyamatok hatással lehet-

nek a környezetre vagy kapcsolatba

léphetnek azzal. A feltételek biz-

tosítása az igazgatók hatásköre és

feladata.

A kárelhárítási csoport tagjait képez-

zük, hogy amennyiben esetleg

környezeti vészhelyzet vagy rend-

kívüli esemény fordulna elõ, akkor

elláthassák a kárelhárításhoz szük-

séges feladatokat.

A vállalatcsoport felépítését, benne a

kárelhárítási szervezeteket (zöld ke-

retben) az alábbiakban ábrázoljuk:
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A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT 
BEMUTATÁSA

A Csepel I Erõmû a Csepeli Ipar-

telepen mûködõ társaságok, valamint

a Csepel II Erõmû számára végez

közmûszolgáltatást. Fõ tevékenysége

fûtési forróvíz és ipari víz termelése,

valamint forróvíz, ipari gõz, földgáz,

ivóvíz és ipari víz szolgáltatása,

csatorna hálózati szolgáltatás nyúj-

tása. A Csepeli Ipartelepen mintegy

240 különbözõ ipari, kereskedelmi és

egyéb tevékenységet folytató fo-

gyasztóval áll szerzõdéses kapcsolat-

ban. Csepel II Erõmû számára kisnyo-

mású földgáz ellátást, valamint ipari

víz és ivóvíz szolgáltatást biztosít. A

társaság közremûködik a Csepel II

Erõmûben termelt forróvíz szolgál-

tatásában a Fõvárosi Távfûtõ Mûvek

részére, valamint biztosítja az

ipartelepen lévõ forróvíz hõfo-

gyasztók kiszolgálását. 

AA CCsseeppeell II EErrõõmmûû tteevvéékkeennyyssééggeeii::
Hõtermelés és szolgáltatás,
Ipari víz termelés és szolgáltatás,
Földgázelosztás és földgáz közüzemi szolgáltatás,
Ivóvíz és ipari víz hálózat üzemeltetése,
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés.



Termelt „termékek” bemutatása

Termelt villamos energia: GWh 

2001.-2005.

Termelt hõ: GJ 

2001.-2005.

A 2005. évben termelt 

villamos energia: GWh 

A 2005-ben termelt hõenergia: GJ 
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A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT 
BEMUTATÁSA



AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK BEMUTATÁSA

A vállalatcsoport a környezet védelme, az erõforrásokkal való hatékonyabb bánásmód érdekében erõmûveiben célul

tûzte ki a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) kiépítését, mely a környezeti tényezõk és hatások, illetve a

környezetvédelmi feladatok meghatározásának és nyomon követésének hatékony eszköze. A KIR fejlesztése a

környezetvédelmi vezetõk irányításával mindkét erõmûben a DENKSTATT Hungary Kft. segítségével valósult meg.

A kezdeti, Csepel I-nél és Csepel II-nél végrehajtott környezeti állapotfelmérést követõen feltártuk és kiértékeltük az

erõmûvek környezeti tényezõit, hatásait. A jelentõsebb környezeti hatások csökkentése érdekében célokat, elõirányza-

tokat tûzünk ki, melyeket a környezeti programok foglalnak egységes keretbe. Környezetvédelmi szervezet létre-

hozásával kialakítottuk KIR dokumentációs rendszerünket, és bevezettük a meghatározott intézkedéseket. 

A KIR bevezetésének lépései:
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A környezetközpontú irányítási
rendszerek (KIR) bemutatása  



A 2005. évben lefolytatott megújító

auditot a társaság mindhárom terület-

re végrehajtotta.

A Csepel I Erõmû tanúsított integrált

irányítási rendszere három harmo-

nizált európai szabványnak felel meg

(lásd táblázat).

Csepel II környezetvédelmi rendsze-

rét elsõ ízben 2002-ben az SGS Hun-

gária Kft. tanúsította. A 2005. évi,

elsõ megújító auditon az erõmû

hibapont nélkül megfelelt.

Bár azelõtt is elsõdleges szempont

volt a biztonság, 2005. év folyamán

Csepel II is úgy döntött, hogy bevezeti

és tanúsíttatja a MEBIR-t. Az auditon

hibapont nélkül feleltünk meg.

A termelési és szolgáltatási folyama-

tokba teljes körûen bevezetett

irányítási rendszerek a hatékony

munkavégzés támogatása mellett

biztosítják a környezeti poli-

tikánkban megfogalmazott céljaink

elérését.  
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Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál az

emberek biztonsága mindenek felet-

ti érték, így üzleti sikereink egyik

sarokkövének a világszínvonalú

munkahelyi biztonságot és egészség-

védelmet tekintjük. Legfõbb bizton-

sági célunk, hogy a balesetek minden

formáját megakadályozzuk, és gon-

doskodjunk róla, hogy az emberek

ugyanolyan egészségesen hagyják el

létesítményeinket, mint ahogyan oda

megérkeztek. 

Céljaink eléréséhez mindenki elköte-

lezettségére és közremûködésére

szükségünk van, beleértve a Vállalat-

csoport munkatársait, a vállalkozó-

kat, a beszállítókat és látogatókat

egyaránt. 
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MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tevékenységeinket az alábbi területekre összpontosítjuk: 

• a vállalatvezetés személyes példamutatásával is demonstrálja elkötelezettségünket az egészségvédelem és
munkabiztonság területén;

• munkatársainkat aktívan bevonjuk belsõ és külsõ kommunikációs fórumok révén az információáramlásba;
• belsõ és külsõ forrásokra támaszkodva biztonsági kultúránkat építõ jelleggel és folyamatosan fejlesztjük; 
• a kiemelkedõ biztonsági teljesítmény elérésére tett erõfeszítéseket megfelelõ módon elismerjük és jutalmazzuk;
• rendszeres képzések révén biztosítjuk minden alkalmazottunk folyamatos fejlõdését. 

22000055.. éévvii mmuunnkkaabbiizzttoonnssáággii ééss eeggéésszzssééggüüggyyii eerreeddmméénnyyeeiinnkk::

Vállalatcsoportunk saját munkatársait

tekintve több mint hat év baleset-

mentes idõszakot tudhat maga

mögött.

A Vállalatcsoport mindkét telephelye

rendelkezik mind magyar, mind

nemzetközi minõsítésekkel a Munka-

biztonsági és Egészségügyi Irányítási

Rendszerre (MEBIR 28001, OHSAS

18001) vonatkozóan. A munkabizton-

sági és egészségügyi fejlesztéseink

külsõ elismeréseként a Brit Baleset

Megelõzési Királyi Társaság (ROSPA)

mindkét erõmû pályázatát – immár

sokadik alkalommal - arany fokozatú

elismeréssel díjazta. 

Átfogó biztonsági eljárásaink kereté-

ben Magyarországon egyedülálló

irányítási rendszereket vezettünk be,

az un. „rendszertõl való biztonság” és

„általános biztonság” területeire

vonatkozóan. A Biztonsági Szabály-

zat hatálya alatt meghatalmazott

személyek részére nemzetközi sza-

kértõ bevonásával 2005. évben is

szerveztünk oktatásokat és megha-

talmazási vizsgákat.

Az év során rendkívül hasznos, biz-

tonsági kérdésekkel foglalkozó

találkozókat tartottunk különbözõ

szervezetek képviselõivel (csehországi

Kladnó-i erõmû, AES Tisza Erõmû, 

Országos Munkavédelmi Felügyelet),

annak érdekében, hogy egymás gya-

korlatából tanulva folyamatosan javí-

tani tudjuk szervezeteink biztonsági

színvonalát. 

CCééllkkiittûûzzééssüünnkk 
Erõs és õszinte meggyõzõdésünk,

hogy megfelelõ irányítással, embe-

rekkel, ellenõrzési rendszerekkel és

kezdeményezõ módon eljárva min-

den sérülés és baleset megelõzhetõ,

elkerülhetõ. Egyértelmû célkitûzé-

sünk a „0” baleseti szint fenntartása.



A Csepel II Erõmû építését mege-

lõzõen az építkezés és az üzemelés

várható környezeti hatásairól rész-

letes környezeti hatástanulmány

készült. 

A terület-felhasználás szempontjából

az erõmû „barnamezõs” beruházás-

ként olyan területen épült, amely azt

megelõzõen több régi magyar vál-

lalat közös tulajdonában volt, és

amely terület múltbeli használatáról

nem voltak biztos ismeretek, ezért a

korábbi ipari tevékenységek örök-

sége környezeti szempontból kihívást

jelentett az építõk számára. 

Az erõmû tervezése és építése során

a mûszaki, gazdasági szempontok

mellett kiemelt szerepet kaptak azok

a megoldások, melyekkel környezeti

hatások minimális szinten tarthatók.

12

KIR BEMUTATÁSA

KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖRNYEZETI TÉNYEZÕK ÉS HATÁSOK BEMUTATÁSA

A két erõmû anyagforgalma 2005-ben a következõképpen alakult:



A jelenlegi üzemeltetési szakaszban a folyamatos KIR tevékenységek részeként

rendszeresen felmérjük a tevékenységeinkbõl származó környezeti tényezõket

és azok hatásait, melyet a következõ ábra szemléltet:

A Csepel II Erõmû környezeti hatásai az ábra bal oldali, nagyobb részében, a

sötétkék alapú területen láthatók, míg a Csepel I Erõmûre vonatkozóan a vilá-

gosabb kék alapú terület vonatkozik. A grafikonon vízszintes irányban azok az

erõmûvi területek kerültek felsorolásra, ahol a környezetre gyakorolunk

hatást, míg függõlegesen vannak a környezet azon területei, ahol a tényezõk

hatnak. A „piramisok” magassága is érzékelteti a kifejtett hatás nagyságát.
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A kedvezõtlen környezeti tényezõk

hatásának folyamatos csökkentésére

illetve kiküszöbölésére minden évben

új célokat tûzünk ki magunk elé. A

célok és programok elérése érdeké-

ben részletes teljesítési követelmé-

nyeket szabunk, melyek elérésére

kötelezzük magunkat.

Fõbb céljaink teljesülését a követke-

zõkben mutatjuk be. A táblázat idõ-

rendi oszlopaiban sötétebb kék

alapon Csepel II, míg a világoskéken

Csepel I célkitûzéseinek részfeladatai

láthatók.
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A Csepel II Erõmûben a karbantartók

irodai szintjén ítéltük szükségesnek a

munkahelyi zajcsökkentést. Törvényi

határérték túllépés ugyan nem

indokolta a beavatkozást, de bizo-

nyos üzemállapotokban a dolgozók

komfort érzetére és a teljesítményére

is negatív hatást gyakorolt a fellépõ

magasabb zajszint. Külsõ szakértõ

által készített zajmérés és zajcsökken-

tésére vonatkozó mûszaki javaslat

alapján 2005-ben sor került az iroda

kiegészítõ zajszigetelésére. A kivi-

telezést követõen az irodában a

zajszint 56 dB-rõl 45 dB-re csökkent.

Célunk volt ebben az évben a

települési hulladékok mennyiségének

csökkentése is. A kitûzött 20%-kal

szemben 24%-os csökkenést értünk

el, elsõsorban a hulladék gyûjtésének

hatékony átszervezésével, valamint a

szelektív gyûjtés 2004. év végi

bevezetésével.

Budapest XXI. kerületében az erõmû

támogatásával épült meg és azóta is

folyamatosan üzemel Budapest 9. leve-

gõminõség-mérõ állomása, melynek

mintavételi helye a Szent István úton,

színes kijelzõje Csepel központjában,

a Szent Imre téren látható. 2004.

novemberében szándéknyilatkozat

KÖRNYEZETI CÉLOK, PROGRAMOK



aláírására került sor, melynek

értelmében az Atel támogatásával a

csepeli mérõállomást az országos

hálózatba integrálják. A csatlakoz-

tatás elõkészítéseként Vállalatcso-

portunk 12 millió forint anyagi támo-

gatását nyújtott az állomás korsze-

rûsítésre. A beruházásnak köszön-

hetõen Csepel levegõ-minõségi ada-

tai széles körben elérhetõvé és össze-

hasonlíthatóvá válnak az országos

rendszerbe már korábban integrált

települések és országrészek adatai-

val. A kivitelezési munkák 2006. év

elsõ negyedévében történnek.
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Környezeti elemek védelme

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport nagy

hangsúlyt fektet a környezeti elemek

védelmére. Mûködésünk jellegébõl

adódóan a legjelentõsebb hangsúly a

víz- és a levegõtisztaság védelmén van.

Elsõdleges célunk, hogy üzemelésünk-

bõl eredõen határérték túllépés ne

történjen, és büszkék vagyunk a tényre,

hogy ezt a célt eddig sikerült maradék-

talanul megvalósítanunk. A jogszabá-

lyok változásait folyamatosan nyomon

követjük, az abból eredõ kötelezett-

ségeket haladéktalanul beépítjük

mûködési és eljárási folyamatainkba.

2005. év folyamán kézhez kaptuk az

egységes környezethasználati engedé-

lyünket (EKHE, vagy angol rövidítésben

IPPC), melynek elõfeltétele volt egy tel-

jes körû környezetvédelmi felülvizsgálat

elvégzése.

Környezeti káresemény 2005. évben

sem történt. A környezeti káre-

semények megelõzésére a kárel-

hárítási csapat részére frissítõ oktatá-

sokat, megfelelõ kezelése érdekében

minden évben kárelhárítási gyakorla-

tokat szervezünk. 2005-ben két

gyakorlatot is tartottunk, amikor vegy-

szer kiömléseket szimuláltunk. A

gyakorlatok során üzemeltetõink

bizonyították felkészültségüket. 

A következõkben az egyes környezeti

elemeket és azok környezeti hatásait

mutatjuk be. 

Vízvédelem a Csepel II Erõmûben

TTeecchhnnoollóóggiiaaii sszzeennnnyyvviizzeekk
A technológiai szennyvizek legna-

gyobb részét a vízelõkészítõ üzemben

keletkezõ nagy sótartalmú regenerá-

tumok alkotják. Napi átlagos mennyi-

ségük kb. 90 m3. 2005. évben összesen

33 330 m3 keletkezett.

A vízelõkészítõ üzemben (lásd kép) a

derített Dunavízbõl szûrés után ion-

cserés eljárással a víz összes sótar-

talmát eltávolítjuk, így nagytisztaságú

sótalanvizet állítunk elõ. Ez a víz a

hõhasznosító kazánok és a forróvíz

keringtetési rendszer póttápvize. A

hõhasznosító kazánokba kerülõ pót-

tápvíz körülbelül 95%-a környezet-

védelmi célokat szolgál, az itt megter-

melt gõz kerül a gázturbinák

égõterébe a nitrogén-oxidok csök-

kentése céljából. Az ioncserélõ blok-

kok regenerálása sósavval, illetve

nátrium-hidroxiddal történik. A nagy

sótartalmú regenerátumok egy sem-

legesítõ tartályba kerülnek. A sótar-

talom legnagyobb része a nátrium-

hidroxid és sósav reakciójából

keletkezõ, konyhasó néven közismert

nátrium-klorid. A regenerátum a sem-

legesítõ tartályból keverés és

automatikus pH beállítás után (pH:

6,5-9) jut egy átemelõ aknába, majd

nagy mértékû hígítás után a befo-

gadóba (Duna). 

2003. óta a kibocsátott hulladékvizek

minõségének ellenõrzése és hatásuk

vizsgálata a Dunavízre a környezet-

védelmi felügyelõség által elfogadott

önellenõrzési terv alapján történik,

melynek során a vízminõségi mérések

nagy részét akkreditált laboratórium

végzi, néhány paramétert pedig saját

laboratóriumunk vizsgál.

A gázturbinák kompresszorai a

környezõ levegõ szennyezõanya-

gaitól idõnként elkoszolódnak, mely

rontja a berendezés teljesítményét és

hatásfokát. Ezért a kompresszor lapá-

tokat meghatározott idõközökben le

kell mosni. Ezt nagy tisztaságú sóta-

lanvízben oldott nem ionos detergens

folyadékkal végezzük el. A kelet-

kezett szennyvíz nagy részének

KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME

VÍZVÉDELEM - HULLADÉKVIZEK KEZELÉSE 



tisztítását egy kerámia szûrõbetéttel

ellátott berendezés végzi. A tisztított

víz egy átemelõ aknába kerül, majd

nagy mértékû hígítás után a befo-

gadóba. 

PPootteenncciiáálliissaann oollaajjjjaall sszzeennnnyyeezzeetttt
vviizzeekk
Az erõmûben normál üzemelés ese-

tén nem keletkeznek olajjal szenye-

zett vizek. 

A káresemények megelõzésére az

erõmû területén három olajfogó

berendezés üzemel. Az olajtartályok

mellett lévõ olajszeparátor az esetleg

elcsurgó olajok felfogására szolgál. A

villamos transzformátorok alatt lévõ

kármentõk szintén egy olajfogóba

vannak vezetve. A forróvíz kazán-

házból vészhelyzet (havária) esetén

elfolyó olajok és az utakról az esõ-

vízzel potenciálisan olajjal szennye-

zett vizek tisztítására szolgál a har-

madik olajfogó berendezés.

A tisztított víz hígítás után jut a befo-

gadóba. Évente tisztító szivattyúzást

végeztetünk, az ott található vizet

olajos vízként szállíttatjuk el arra

feljogosított céggel, bár eddig még

nem került olaj a berendezésekbe. Az

olajfogó berendezések rendszeres

karbantartásáról gondoskodunk, a

befolyó és elfolyó vizek minõségét

éves gyakorisággal ellenõrizzük.

Az erõmûvet elhagyó hulladékvíz

olajtartalmát folyamatosan mérjük és

az önellenõrzési terv részeként jelent-

jük a környezetvédelmi hatóság felé.

KKoommmmuunnáálliiss sszzeennnnyyvviizzeekk
Az erõmû szociális helyiségeibõl szár-

mazó kommunális szennyvizeket,

melynek napi mennyisége 1-1,5 m3,

az eleveniszapos szennyvíztisztítóban

(lásd képen a csatornafedelek) tisztít-

juk meg. A berendezések rendszeres

karbantartásáról gondoskodunk. A

tisztító befolyó és elfolyó vizét

negyedéves gyakorisággal akkredi-

tált laboratóriummal vizsgáltatjuk

meg.

Az erõmû csatornarendszerén éves

gyakorisággal szemlét tartunk, az

esetleges további tisztításokról

felelõsök és határidõk megjelölésével

gondoskodunk. 

KKiibbooccssááttootttt hhûûttõõvvíízz
A gõzturbináról a gõz a fõkondenzá-

torba kerül, ahol azt Dunavízzel

hûtjük. A Dunavizet – 2005. évben

csaknem 523 ezer m3 naponta –

kiemelése után három fázisban szûr-

jük, így kerül a hûtõvíz a kondenzá-

torba, majd onnan visszajut a Du-

nába. A folyamat révén a víz hõmér-

séklete nem emelkedik meg jobban,

mint 8 ooC. Ez a hõmérséklet igen gyor-

san csökken a folyó sodrába vissza-

térve a relatíve hidegebb folyóvízzel

keveredve. A kivett és visszavezetett

víz hõmérsékletét és pH-ját folya-

matosan mérjük (lásd „pókháló” dia-

gramok). 
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alsó határérték
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A többfokozatú szûrés eredmé-

nyeképpen a Dunába visszaengedett

hûtõvíz lebegõanyag tartalma lénye-

gesen csökken, ezáltal a lebegõ

anyagokhoz kötõdõ szennyezéseket

felfogjuk, így mintegy tisztítva a

Duna vizét. 2005-ben csaknem 6 ton-

na rácsszemetet és 476 tonna Duna-

víz iszapot szállíttattunk el ipari hul-

ladékként. A víz szûrésekor keletkezõ

hulladékok mennyisége függ a ter-

melés nagyságától is, de nagyrészt a

Dunavíz minõsége befolyásolja. A

nagy mennyiségû szûrt víz hígítja

végül az összes, eddig említett

típusú, kezelt szennyvizeket, mielõtt

azok visszajutnak a befogadóba. 

A folyóba bocsátott hulladékvíz több

mint 99,8 %-a szûrt Dunavíz (lásd

„torta”  diagram).

A hulladékvizekkel a befogadóba jut-

tatott egyes szennyezõanyagok után

a kibocsátóknak környezetterhelési

díjat is kell fizetni. A Dunába bocsá-

tott anyagok mennyiségébõl azon-

ban a törvény szerint le kell vonni a

kivett vízben lévõ szennyezõdést.

Vízjogi üzemeltetési engedélyünk

negyedéves mérési gyakoriságot ír

elõ, a paramétereket mg/liter, illetve

fémek esetén µg/liter (mikrogramm,

a gramm milliomodrésze) nagyság-

rendben kell mérni. A felhasznált

hûtõvíz gigantikus mennyiségével

(lásd tortadiagram) felszorozva, ezen

értékek a szabványban is

megengedett mérési hiba miatt,

valamint a mintavétel sajátosságait is

figyelembe véve szinte értékel-

hetetlenek:
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Vízvédelem a Csepel I Erõmûben
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SSzzeennnnyyvvíízz ééss ccssaappaaddéékkvvíízz eellvveezzeettééss
A Csepel I Erõmû által üzemeltetett

szennyvíz- és csapadékvíz hálózat

egyesített, gravitációs rendszerû. Az

elvezetett szennyvizek mintegy 98%-

ban élõvízi bevezetésre kerülnek a

Duna sodorvonalába. A bebocsátás

két végponti - átemelõvel és részben

olaj- és iszapfogó mûtárgyakkal fel-

szerelt - fõgyûjtõn keresztül történik.

A maradék szennyvizek a Fõvárosi

Csatornázási Mûvek hálózatán

keresztül kerülnek elvezetésre.

A Csepeli Ipartelepi fogyasztók

tevékenységének átrendezõdése,

illetve a víztakarékos technológiák

nagyobb arányú elterjedése követ-

keztében a keletkezett szennyvizek

folyamatosan, így 2005. évben is,

mennyiségében csökkenõ tendenciát

mutattak.

Az élõvízi szennyvízbevezetés határ-

értéken belül tartása a viszonylag

nagyszámú, különbözõ tevékenységi

körökkel foglalkozó fogyasztók

figyelembevételével, jelentõs erõfe-

szítéssel biztosítható. 2005-ben tár-

saságunk a befogadóba kibocsátott

szennyvíz elõírt minõségének biz-

tosítása céljából - folytatva az eddigi

gyakorlatát - komplex megközelítésû

intézkedéseket valósított meg, mely-

nek fõbb elemei:

2005. évben a csatornahálózatunkra

bocsátott fogyasztói szennyvizek

paramétereit illetõen jellemzõbbé

vált a szerves komponensû szennye-

zések arányának növekedése (jellem-

zõen az éttermi, élelmiszer gyártói

technológiák fokozottabb elterjedése

miatt), míg a nehézfém szennyezõ-

déssel járó kibocsátások csökkentek. 

A keletkezett szennyvizek mennyiségi

adatai eredetük és kibocsátási helyük

szerint a következõ diagramon kerül-

nek bemutatásra:

• A technológiai eredetû szennyvizek fogyasztói bebocsátásának kockázatait elõzetesen vizsgáljuk, és errõl az
érintett fogyasztót már az engedélyezési eljárás során tájékoztatjuk.

• A csatornahálózatunkra bebocsátó fogyasztó szennyvíz tisztítási technológiáját rendszeresen ellenõrizzük.
• A fogyasztók által elvégzett önellenõrzések eredményeit elemezzük, értékeljük. 
• A szennyvízkibocsátással kapcsolatos rendeletek változásáról rendszeresen tájékoztatjuk fogyasztóinkat és

szolgáltatói lehetõségeinkkel élve ezek érvényesítését is szorgalmazzuk.



IIppaarrii vvíízz tteerrmmeellééss ééss sszzoollggáállttaattááss
Az ipartelepen folytatott komplex

vízgazdálkodási tevékenységünk fon-

tos eleme az ipari víz elõállítása és

szolgáltatása a Csepel II Erõmû és a

területen lévõ fogyasztók részére. 

Az ipari víz termeléshez szükséges

nyersvizet a Dunából emeljük ki.

Ezen a területen jelentõs és környe-

zetvédelmi szempontból is elõnyös

technológiai korszerûsítést hajtot-

tunk végre 2005. év folyamán. A

nyersvíz elõszûrését követõen a

derítõ medencékben alkalmazott

alumínium-szulfát alapú derítési

technológia helyett a korszerûbb

BOPAC polialumínium-klorid derítõ-

szer alkalmazását próbáltuk ki.
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A fejlesztés elõnyei:

• Az elõállított ipari víz lebegõanyag tartalma alacsonyabb.

• A új technológiával elõállított ipari vízben az algaszám lényegesen kevesebb.

• Az ipari víz elõállítás során keletkezett iszap mennyisége és alumínium-ion tartalma csökken.

• A derítési technológia a hidraulikai változásokat jobban elviseli, stabilabb.

IIvvóóvvíízzhháállóózzaatt üüzzeemmeelltteettééss
A Csepel I Erõmû a Fõvárosi Vízmû-

vektõl átvett ivóvizet szolgáltatja az

ipartelep csatlakozó vízközmû háló-

zatán keresztül a Csepeli Ipartelep

fogyasztói számára. A szolgáltatás

során az ivóvíz hálózat üzemeltetése

nem jelent környezetre ható ter-

helést, így a tevékenységgel kapcso-

latos külön környezetvédelmi szabá-

lyozást sem igényel.

TTaallaajjvviizzeekk
A vállalatcsoport a talajvíz minõségi

paramétereinek figyelemmel kíséré-

sére talajvízfigyelõ kutakat üzemel-

tet. Társaságunk üzemszerû tevé-

kenységébõl adódóan nem szennyezi

a talajt, illetve a talajvizet, ezért a

rendszer fenntartásának célja a talaj-

víz áramlásának következtében meg-

jelenõ szennyezõdések figyelemmel

kisérése. Akkreditált laboratórium

bevonásával a talajvíz minõségi

paramétereit negyedéves rendszer-

ességgel ellenõriztetjük. Az ered-

ményeket jelentés formájában küld-

jük el az illetékes hatóság felé.

Csepel I a vállalatcsoport felügyelete

alá tartozó 13 monitoring kútból 6

kutat üzemeltet, melyekbõl 2005. év

folyamán két kút felújítását végez-

tette el.

LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM

A Csepel II Erõmû által kibocsátott

legfontosabb légszennyezõ anyagok

a következõk: szén-dioxid (CO2),

nitrogén-oxidok (NOx), kén-dioxid

(SO2), szén-monoxid (CO) és korom.

Az erõmû megfelelõ technológiai

lépésekkel képes a kibocsátott

értékeket kontrollálni és a hatósági

határérték alatt tartani. Az alkalma-

zott General Electric gyártmányú gáz-

turbinák mûszaki színvonala a

tüzelõanyagok tökéletes elégetését

teszi lehetõvé, ezzel biztosítva az

alacsony szén-monoxid kibocsátást

(emisszió). A tüzelõanyag megválasz-

tásával (földgáz és alacsony kéntar-

talmú  gázturbina olaj) biztosított,

hogy a kén-dioxid emissziót minimum

szinten tartsuk. A nitrogén-oxidok

kibocsátásának csökkentésére a gáz-

turbinák tûztereibe közvetlen gõzbe-

fecskendezés történik. Így a nitrogén-

oxidok mennyiségét kb. 70%-kal

tudjuk csökkenteni.

Mivel a kibocsátott nitrogén-oxidok

havi átlag értéke a többi paraméter-

hez viszonyítva közelebb van a

határértékhez, szigorú vezetõi

utasítást léptettünk életbe, mely

meghatározza a pillanatnyi határ-

érték túllépés esetén követendõ

eljárást. Az utasítás úgy rendelkezik,

hogy ha gõzbefecskendezés hiányá-

ban két órát követõen sem sikerül

helyreállítani a normál üzemi viszo-

nyokat, a turbinát le kell állítani

annak ellenére, hogy a törvényi elõ-

írások ennél hosszabb idõt is

megengednének. A turbinák leállítá-

sára ilyen okból eddig még nem volt

szükség.  



A gázturbinák légszennyezõ anyag

kibocsátását folyamatosan üzemelõ

mérõmûszerekkel ellenõrizzük a leg-

fontosabb paraméterek tekinteté-

ben. A folyamatos mérõmûszerek

által mért adatokat egy központi

számítógép dolgozza fel. A számító-

gép által készített jelentések képezik

a bevallás alapját. Az erõmû eddigi

üzeme során határérték túllépés egy

esetben sem történt (lásd „pókháló”

diagramok).
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A CO2 kibocsátás csökkentése érdeké-

ben hazánkban is bevezették az un.

„Kibocsátás Kereskedelmi Rendszert”,

melynek hatálya alá sorolt nagy kibo-

csátók köre meghatározott mennyi-

ségû kvótához (engedélyhez) jut,

mellyel az idõszak végén (2007) el kell

számolni. A rendszer célja megtalálni

a lehetõ leghatékonyabb megoldá-

sokat a CO2 kibocsátás csökkentésére.

A csökkentésre pedig igen nagy szük-

ség lesz, mert 2008-tól indul a Kyoto-i

mechanizmus, melynek vállalásait az

EU magára nézve kötelezõnek ismer

el. Elsõ lépésként 2004-ben megsze-

reztük a megfelelõ engedélyt, ugya-

nis 2005. január 1-tõl egyetlen kibo-

csátó sem juttathat szén-dioxidot a

levegõbe hatósági engedély nélkül. A

kibocsátások nyomon követése igen

szigorú követelmények alapján

történik, a bevallást független sza-

kértõkkel hitelesíttetni is kötelezõ.

A két telephely légszennyezõanyag

kibocsátásait a torta diagramok,

Csepel II fajlagos, vagyis megtermelt

1 kWh villamos energiára jutó gramm-

nyi mennyiségét pedig a táblázat

szemlélteti. 
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A fajlagos szennyezõanyag kibocsátások közül a szén-dioxid kibocsátás

nagyságrenddel nagyobb a többinél. A kibocsátott szén-dioxid mennyisége a

felhasznált tüzelõanyag függvényében változik.

Az erõmûben elsõdlegesen használt földgáz (lásd még Tüzelõanyag címû

fejezet) eltüzelésekor a többi tüzelõanyaghoz viszonyítva szinte a legkevesebb

az úgynevezett tüzelõanyag specifikus kibocsátási tényezõ, ami azt mutatja

meg, hogy 1 TJ hõmennyiségû tüzelõanyag elégetésekor hány tonna CO2

keletkezik. Álljon itt egy összehasonlítás a jellemzõ tüzelõanyagokra

vonatkozóan (forrás: 272/2004. Kormányrendelet):

HHõõtteerrmmeellééss ééss sszzoollggáállttaattááss aa CCsseeppeell II EErrõõmmûûbbeenn
Csepel I fõ tevékenységei közé tartozik a hõtermelés és szolgáltatás. A tár-

saság közremûködik a Fõtáv részére nyújtott fûtési célú forróvíz szolgáltatási

tevékenységben, illetve biztosítja a Csepeli Ipartelep fogyasztóinak ellátását.

A szolgáltatáshoz szükséges forróvíz elõállítása döntõ mértékben a Csepel II

kombinált ciklusú erõmûben történik, de tartalék és csúcs üzemben a forróvíz

kazánokban is történik forróvíz elõállítása. A saját kazánüzem (2 db PTVM

típusú forróvíz kazán) egy füstgáz kibocsátó pontforrással rendelkezik. A

kibocsátott szennyezõanyag tartalom mindenkor a megengedett határérték

alatt van és abszolút mennyiségében is minimális környezeti hatást fejt ki.

A forróvíz hálózat zárt rendszerû. A hõfokszabályzás a Fõtáv által megadott

napi menetrend útján történik. A forróvíz keringtetési rendszer üzemeltetése

során környezetre káros szennyezés nem történik.
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ZAJVÉDELEM

Már a Csepel II erõmû tervezésekor is

kiemelt szempont volt a zajvédelem.

Az egyik legnagyobb „zajforrás”, a

gépterem tájolásánál figyelembe vet-

ték a zajvédelem szempontjából

kiemelten védendõ területeket, a zaj-

forrásokat megfelelõ szigeteléssel

és/vagy hangtompítókkal látták el. 

Az ipari környezetbe épített erõmû

zajkibocsátását és a zajvédelmi szem-

pontból védendõ területekre gyako-

rolt hatását 2000-ben, a próbaüzem

alatt szakértõ cég mérte fel. Ekkor

került meghatározásra az erõmû által

kibocsátható zajszint is, mely a

kerítéstõl 10 m-re, 2 m magasságban

67 dBA lehet. A zajkibocsátás ellenõr-

zésére több alkalommal szakértõ

céget bíztunk meg, illetve zajmérõ

készüléket is vásároltunk. Az erõmû

által okozott zaj hatását negyedéves

gyakorisággal ellenõrizzük. A méré-

sek alapján az erõmû zajszintje a

kerítésnél eddig még egy alkalommal

sem haladta meg a 60 dBA-t és nincs

jelentõs hatással a védendõ terüle-

tekre. 

Összehasonlításképpen álljon itt egy

oszlopgrafikon néhány zajforrás

jellemzõ kibocsátási értékeivel: 
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AZ ERÕMÛ TERÜLETÉN KELETKEZÕ HULLADÉKOK

A 2005. évben keletkezett hulladékok mennyiségi megoszlását a következõ

ábra szemlélteti. 

Csepel II mûködése során igen kevés

veszélyes hulladék keletkezik. Legna-

gyobb mennyiségben a nem veszélyes

kategóriába sorolt, hûtõvíz céljára

Dunából kiemelt víz finom szûrésébõl

származó ipari hulladék keletkezett,

melynek mennyiségét elsõsorban a

Dunavíz minõsége határozza meg. 

A hulladékokkal való hatékony gaz-

dálkodás érdekében a hulladékter-

melõknek 5 éves hulladéktervet kel-

lett készíteniük, melyben meg kellett

határozni a tervidõszak végére

elérendõ célokat is. Az elõírt 2 éves

felülvizsgálatot megtartottuk, mely-

nek eredményeképpen elmondható,

hogy a veszélyes hulladékok mennyi-

sége a vizsgált idõszakban (2002.-2005.)

jelentõs mértékben – 87%-kal –

csökkent, míg a nem veszélyes hul-

ladékok mennyisége, elsõsorban a

Dunavíz szûrlemény miatt, a duplá-

jára emelkedett. Mivel a Dunavíz

minõségére közvetlen ráhatásunk

nincs, így a szûrésbõl keletkezett hul-

ladék mennyiségét sem tudjuk elõre

megbecsülni. Rövid távú lehetõségeink között szerepel a Csepel II Erõmû

vízkivételi mûvétõl északra lévõ kikötõ hajózási rendjének megváltoztatásá-

nak elérése, melyet kezdeményeztünk az üzemeltetõnél - és reményeink

szerint ez kedvezõen befolyásolja majd a kivett víz minõségét, hosszú távon

pedig a szigetcsúcson megépülõ európai színvonalú szennyvíztisztító üzembe

helyezésétõl várunk jelentõs javulást.

A gázturbinák kompresszormosásakor keletkezõ szennyvizek mennyiségét

jelentõs mértékben sikerült csökkentenünk, egyéb nagy tisztaságú technoló-

giai csapadékvizek más rendszerbe történõ vezetésével, valamint a beren-

dezés vegyszeres tisztítása hatékonyságának növelésével.
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Az erõmû területén 
keletkezõ hulladékok



2006. évre további 30%-os csökkentést tûztünk ki célul, a kerámia szûrõ-

betétek megduplázásának eredményeképpen.

A Csepel I Erõmûben 2005. év folyamán a szennyvíz és csapadékvíz elvezetési

tevékenységbõl képzõdött veszélyes hulladék. A hulladékok fajtáját tekintve

elsõsorban a szennyezett iszapokat és vizeket, valamint éttermi technológiák-

ból származó zsírokat kell megemlíteni.

A veszélyes hulladékok elszállítása közvetlenül a keletkezés helyszínérõl

történik, akkreditált, a szükséges engedélyekkel rendelkezõ társaságok által.

Ideiglenes, átmeneti tárolót nem üzemeltetünk.
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Veszélyes anyagok kezelése  

A következõ típusú veszélyes anya-

gokat használjuk fel: 

VVÍÍZZEELLÕÕKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS SSOORRÁÁNN
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT VVEESSZZÉÉLLYYEESS AANNYYAAGGOOKK
A vízelõkészítés során a Csepel II Erõ-

mûben 90 g/L-es nátrium-hipoklorit

oldatot (hipó), 30-33 %-os sósavat és

48-50%-os nátronlúgot (nátrium-hid-

roxid) használunk fel. A hipó 1m3-es

konténerben érkezik az erõmû területé-

re, a sósav tárolására 2 db 30 m3-es

tartály szolgál, a lúgot pedig 1 db 30 m3-es

tartályban tároljuk. A tartályok alatt

kármentõk kerültek kialakításra, me-

lyek vegyszerkiömlés esetén alkalma-

sak a teljes mennyiség befogadására.

A kármentõkbõl vészhelyzet esetén a

kiömlött vegyszer vízsugár szivattyú-

val a semlegesítõ tartályba szivattyúz-

ható. 

Csepel I az ipari víz elõállításához

derítõszerként 2005-ben alumínium-

szulfátot használt, elõsegítve a vízben

lévõ lebegõ anyagok mennyiségének

jelentõs csökkenését.

TTÁÁPPVVÍÍZZ KKOONNDDIICCIIOONNÁÁLLÁÁSS
A hõhasznosító kazánok tápvizének

lúgosításához 24%-os ammónium-

hidroxid oldatot használunk fel. Az

ammónium-hidroxidot 1 m3-es konté-

nerben szállítják a helyszínre. A kiü-

rült konténereket a szállító cseréli. 

A segédgõzkazán tápvizének kondi-

cionálásához kálium-hidroxidot (NAL-

CO 72230) és oxigén-megkötõ szert

(NALCO 1700) használunk, a zártkörû

hûtõvíz rendszerben korróziós inhibi-

tort (Corrshield) alkalmazunk.

VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A vegyi anyagok 2005. évben felhasznált mennyiségét a „torta” diagram mutatja



EEGGYYÉÉBB VVEESSZZÉÉLLYYEESS AANNYYAAGGOOKK
A technológiai szennyvizek fejezet-

ben leírt kompresszormosáshoz hasz-

nálatos nem-ionos detergens a

Penetone 19 márkanevû anyag, mely

szintén olyan ballonokban érkezik a

helyszínre, melynek visszaszállítását a

szállító vállalta.

A vegyszerek tárolására szolgáló

tartályok mindenhol megfelelõ mé-

retû kármentõkkel vannak ellátva.

TTÜÜZZEELLÕÕAANNYYAAGG
Az erõmû tüzelõanyaga elsõsorban

földgáz (nyomásától eltekintve

azonos a háztartásokban használt

földgázzal), de tartalék tüzelõanyag-

ként gázturbina üzemanyagot is

használhat. A gázturbina olaj minõ-

ségi mutatói igen szigorúak (maxi-

mum kéntartalom 0,2 %).

A kizárólag gázkorlátozás és teszte-

lés során használatos alacsony kén-

tartalmú gázturbina tüzelõanyag

tárolására 2 db 8 000 m3-es tároló-

tartály szolgál (lásd kép). Az olaj-

tartályok kialakításukat tekintve ket-

tõsfalúak és az ún. „fenéknyomás”

méréssel bármilyen kezdeti szivárgás

azonnal észlelhetõ. A kialakításból

következõen a környezetbe olaj még

ebben az esetben sem kerülhet.

2005. évi tüzelõanyag felhasználá-

sunkat a következõ diagram szemlél-

teti.

VVÍÍZZFFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS
Az erõmû tevékenységéhez három

különbözõ minõségû vizet haszná-

lunk, amelyek mennyiségi alakulását

a következõ diagram mutatja. 

Hûtõvizeinket kétféle célra használ-

juk fel. Az úgynevezett fõhûtõvizet a

Kibocsátott hûtõvíz címû fejezetben

leírtak szerint a gõzturbinából a kon-

denzátorba érkezõ gõz konden-

zálására használjuk. A segédhûtõ-

vízzel – melyet a fõhûtõvíz további

szûrésével kapunk - a zártkörû hûtõ-

vizet hûtjük.

Az ipari víz gyakorlatilag derített és

ülepített Dunavíz, melyet a Csepel I

Erõmû szolgáltat Csepel II-nek. Ez a

nyersvize a vízelõkészítõ üzemnek,

ahol a nagytisztaságú sótalanvizet

állítjuk elõ.

Ivóvizet szociális helyiségeinkben,

valamint öntözésre használunk.
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Az Atel Csepel Vállalatcsoport

felelõsségének érzi, hogy magyar-

országi, ezen belül is csepeli jelenléte

olyan szociális és gazdasági elõ-

nyöket teremtsen, mint például az

ellátásbiztonság, megbízhatóság,

tisztább - élhetõbb környezet, meg-

felelõ munkakörülmények és motivá-

ló feltételek teremtése munkatársai

részére.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy

a magyarországi normákat meghala-

dóan tegyünk környezetünk védel-

méért, természeti értékeink megõr-

zéséért. Ezen túlemenõen, az élet, a

helyi környezet minõségét javító

beruházásokat is kezdeményezünk,

illetve részt vállalunk a város, a

kerület fejlesztési projektek meg-

valósításában.

Értékrendünk szerint üzleti straté-

giánk szerves része a közösségi élet-

ben való szerepvállalás, a helyi

(esetünkben csepeli és fõvárosi) gaz-

daság fejlesztésére irányuló törekvé-

seink. Éppen ezért fontosnak tartjuk,

hogy hozzájáruljunk szûkebb és

tágabb környezetünk környezeti,

szociális és kulturális célkitûzéseinek

eléréséhez.

Társadalmi felelõsségvállalási progra-

munk részét képezik az alábbi

területek. 

• Helyi közösség támogatása 
• Kultúra, mûvészetek támogatása
• Sport támogatása 
• Önkéntesség 
• Etikus üzleti magatartás 
Elsõdleges számunkra, hogy a

környezetünkben élõ emberek életét

gazdagítsuk, így a helyi önkor-

mányzattal és civil szervezetekkel

továbbra is szoros együttmûködési

kapcsolat fenntartására törekszünk.

Felelõsségteljes gondolkodásunk

egyik területe a saját dolgozóink felé

tanúsított magatartásunk. Ezért fon-

tos számunkra a hozzáállás, a ver-

senyképes bérek mellett az általunk

vallott értékek, szociális érzékenység

mindennapi életbe való beépítése,

terjesztése. 

HHeellyyii kköözzöösssséégg ttáámmooggaattáássaa
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport mega-

lakulása óta szem elõtt tartja a cse-

peli közösség érdekeit. Tisztában

vagyunk azzal, milyen hatása van a

közösség életére annak, hogy egy

ilyen nagyságrendû ipari park talál-

ható a környezetében. Éppen ezért

célunk, hogy pozitívan járuljunk

hozzá a minket befogadó helyi tár-

sadalom környezetének javításához,

jólétéhez és a helyi közösség élet-

minõségének emeléséhez. Számos

kerület-fejlesztési programot valósí-

tottunk meg karöltve a Csepeli Ön-

kormányzattal. A 2005. évi legna-

gyobb beruházás a természetvédelmi

területnek nyilvánított kis-Duna öböl

rehabilitációs programjának meg-

valósítása. Az öböl komplex védelem

alatt álló terület, számos értékes

növény-és állatfajjal. A támogatást

ünnepélyes keretek között nyújtot-

tuk át 2005 júniusában az Önkor-

mányzat képviselõi számára.

Az elmúlt években helyi elkötelezett-

ségünket fémjelezte többek között

hozzájárulásunk s fõtéri játszótér fel-

újításához és biztonságossá tételéhez,

továbbá a Déli bekötõút és a Salak út

építéséhez. További terveink között
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szerepel többek között helyi közin-

tézmények akadálymentesítése is.

A helyi civil szervezetekkel kialakított

kapcsolatnak köszönhetõen rendsze-

resen hozzájárulunk a csepeli kul-

turális élet (Csepel-Napok, ifjúsági

programok, városszépítési akciók)

gazdagítását célzó események

megszervezéséhez, illetve számos

jótékonysági kezdeményezéshez

(mint például a helyi hajléktalanokat

segítõ szervezet konzervgyûjtõ akció-

ja, vagy a Csepeli Anyaotthon támo-

gatása). 

KKuullttúúrraa -- mmûûvvéésszzeetteekk ttáámmooggaattáássaa
2005-ben is folytattuk a vállalatcso-

portunk és a budapesti Merlin

Nemzetközi Színház között létrejött,

és hosszú évekre visszanyúló szpon-

zori együttmûködést, amely számos

programmal és elõadással igyekszik

népszerûsíteni, terjeszteni a kultúrák

sokszínûségét. Fontosnak tartjuk,

hogy a Budapesti Szépmûvészeti

Múzeumot támogassuk, és a múzeum

Baráti Körének tagjaként a legtöbb

kiállításra rendszeres tárlatlátogatá-

sokat szerveztünk munkatársaink és

üzletfeleink számára. 

SSppoorrtteesseemméénnyyeekk ttáámmooggaattáássaa
Az Atel Csepel társadalmi felelõs-

ségvállalás területén folytatott tevé-

kenységének egyik fontos eleme a

sport, a verseny és kiválóság támoga-

tása. A Csepeli Birkózó Klub támo-

gatása 2005-ben is a legjelentõsebb

szponzoráció volt ezen a területen,

amely lehetõvé tette a pályafutásuk

csúcsán lévõ sportolók számára, hogy

sikerrel szerepeljenek a 2005-ben

Budapesten megrendezett világbaj-

nokságon. Büszkék vagyunk rá, hogy

támogatásunk lehetõséget biztosí-

tott a csepeli sportolók számára a

megfelelõ felkészülési körülmények

megteremtésére. Emellett a Magyar

Business Leaders Fórum által évente

szervezett kerekesszékes kosárlabda-

versenyt is támogatjuk, sõt csapatot

is indítunk a versenyen.

ÖÖnnkkéénntteesssséégg
Vállalatcsoportunk segíti munkatár-

sai önkéntes munkáját és jótékonysá-

gi célra, közösségi szervezetek szá-

mára rendezett gyûjtésekben való

részvételét. Ezt az érintett szerveze-

teknek juttatott pénzadományokkal

vagy a dolgozó által adott összeg

kiegészítésével valósítjuk meg. 2005-

ben többek között munkatársaink

javaslatára egy XIV. kerületi bölcsõde

kerítése újult meg kollégáink szorgos

munkájának köszönhetõen, valamint

egy XIII. kerületi iskola számítógépes

parkját egészítettük ki, hogy lehe-

tõséget biztosítsunk az általános

iskolások számítógépes tudásának

fejlesztésére.

EEttiikkuuss üüzzlleettii mmaaggaattaarrttááss 
Kötelességünknek érezzük, hogy

minden körülmények között megfe-

leljünk az üzleti életben megkövetelt

legmagasabb etikai követelmények-

nek. Úgy gondoljuk, hogy a svájci

Atel és vállalatcsoportunk etikai

elveinek követésével hozzájárulunk

mind saját, mind üzleti partnereink

sikereihez.

Társadalmi felelõsségünket felvállaló
és propagáló vállalati filozófiánkban
kiemelt szerep jut a kommunikáció-
nak, vállalatcsoporton belül (intra-
net, hírlevél, kommunikációs napok,
értekezletek) és külsõ partnereinkkel
egyaránt.
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Információáramlás vállalaton
belül

BBeellssõõ hháállóózzaatt
Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál

egységes e-mail hálózat mûködik,

amely mindenki számára gyors infor-

mációcserét biztosít. 

A vállalati belsõ internetes hálózat,

azaz az Intranet a vállalatcsoport

egyik legfontosabb belsõ kommu-

nikációs fóruma. Segítségével

aktuális információhoz juthat min-

den dolgozó a megvalósított és ter-

vezett környezetvédelmi beruházá-

sokról, intézkedésekrõl. Az Intrane-

ten keresztül elektronikus formában

mindenki számára elérhetõk a KIR-rel

és egyéb környezetvédelmi témákkal

kapcsolatos dokumentumok is. 

A vállalaton belül központi szerveren

keresztül vezetjük készletnyilván-

tartásunkat, mely szintén minden

dolgozó számára hozzáférhetõ.

HHíírrlleevvééll
Azok a munkatársak sem maradnak

ki a környezetvédelemmel kapcso-

latos információk áramlásából, akik

nincsenek napi szinten számítógép-

közelben: Az Energise címû vállalati

hírlevél havi rendszerességgel tájé-

koztat a vállalatcsoporton belüli

környezetvédelmi eredményekrõl,

aktualitásokról. Az Intranet mellett

itt adunk hírt a környezetvédelmet

érintõ támogatásokról, kezdeménye-

zésekrõl, melyeknél számítunk a

munkatársak részvételére, együttmû-

ködésére is.

NNaappii jjeelleennttéésseekk ééss ooppeerraattíívv éérrtteekkeezz--
lleetteekk 
Az üzemeltetési csoportvezetõk

operatív napi jelentéseket készíte-

nek, amelyek tartalmazzák az elõzõ

nap esetleges különleges környezet-

védelmi eseményeit is. Ezek a jelen-

téseket és eseményeket a reggeli

értekezleten megvitatjuk, melyek

után a szükséges intézkedéseket

meghozzuk.

HHaavvii ééss ffeellssõõ vveezzeettõõssééggii üülléésseekk
A havi rendszerességgel tartott

üzemeltetési vezetõségi üléseken,

valamint a negyedévenként megren-

dezésre kerülõ felsõ vezetõségi

üléseken a vegyész/környezetvédelmi

vezetõ tájékoztatja a vezetés tagjait

az elmúlt hónap, hónapok környe-

zetvédelmi teljesítésérõl, a KIR-rel

kapcsolatos információkról.

KKoommmmuunniikkáácciióóss nnaappookk

A kommunikációs napokon, melye-

ken a vállalatcsoport mindhárom

egysége részt vesz, a biztonság, a

kiemelkedõ fontosságú környezet-

védelemmel kapcsolatos ügyek köz-

zététele is napirendi pontok. A kom-

munikációs napokról készült jegyzõ-

könyvek az intraneten érhetõk el.
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Külsõ kommunikáció

Vállalatunknál környezetvédelmi összefüggésben a külsõ kommunikáció leg-

fontosabb eszközei a követ-kezõk: 

PPrrooaakkttíívv kkooooppeerráácciióó:: hhaattóóssáággookk,, öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk 
Kiemelkedõ fontosságú számunkra a hatóságokkal kialakított jó kapcsolat. A

környezetvédelmi hatóságokkal a vegyész/környezetvédelmi vezetõ folyam-

atos kapcsolatot tart fenn, melynek alapja a határidõre történõ jelentés és az

elõremutató együttmûködés. A helyi önkormányzattal 2005-ben is folytattuk

a kerület környezetbarát szépítését célzó programunkat: a csepeli kis-Duna

öböl rehabilitációjának támogatásával újabb lépést tettünk annak érde-

kében, hogy a helyi lakosság valóban élvezhesse Csepel-sziget természeti

értékeit. Társadalmi felelõsségvállalásunk másik fontos pillére a környe-

zettudatos nevelés elõsegítése, ezért a helyi önkormányzat hasonló célú pro-

gramjait is támogatjuk. 
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Folyamatos tájékoztatás: kiadványok 

Kiadványaink segítségével általános, környezetvédelemmel is kapcsolatos vállalati információhoz juttatjuk érdekelt

feleinket. Partnereink, ill. a csepeli lakosság tájékoztatása érdekében rendszeresen jelentetünk meg a vállalat aktuális

környezetvédelmi törekvéseit, eredményeit is bemutató cikkeket helyi és országos napilapokban (pl. Csepel Újság,

Világgazdaság), magazinokban (MIKM, Energiafogyasztók Lapja) és egyéb kiadványokban.            

EErrõõmmûû llááttooggaattáássookk –– nnyyiittootttt kkaappuukk
Fontos számunkra a jó szomszédi viszony kialakítása és fenntartása, valamint

a nyílt kommunikáció. Ennek keretében látogatásokat szervezünk iskolák, üze-

mek, hivatalos szervek részére az erõmû és a személyzet tevékenységének

bemutatása céljából. Hogy ismeretanyagot szerezzenek az erõmû

mûködésérõl és környezetvédelmi tevékenységünkrõl, cégünknél 2005-ben

többek között látogatást tettek: 
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Finanszírozás - magyar és nemzetközi bankok

Áramvásárlási Szerződés (ÁVSz) - MVM Rt

Hőkapacitás-lekötési és Forróvíz Szállítási Megállapodás -  Főtáv Rt.

Üzemeltetési és Karbantartási Szerződés 

Engedélyek és Jogosítványok -  MEH, Körny.véd. Hatóságok, Csepeli Önk.

Fűtőanyag Szállítási Szerződés (FSzSz) - MOL Rt

Vízgazdálkodás - Fővárosi Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek

Ipartelepi Fogyasztók

Hálózat Üzemeltetési Megállapodás - Csepel / MVM / ELMÜ

Hálózati Csatlakozási Megállapodás - MVM Rt
Atel Csepeli

Vállalatcsoport

ÉÉrrddeekkeelltt ffeelleekk –– jjóó kkaappccssoollaatt
A Vállalatcsoport célkitûzései között szerepel, hogy az összes érdekelt féllel jó kapcsolatot alakítson ki és tartson fenn.

Kapcsolatainkat az érdekelt felekkel a következõ ábra szemlélteti: 

- Mátyás Király Általános Iskola -
Csepel 

- Magyar Közgazdasági Társaság
Ipari Szakosztály

- Budapesti Erõmû Rt.
- Energiagazdálkodási

Tudományos Egyesület
- Lamposkeskus
- BMF Kandó Kálmán

Villamosmérnöki Kar

- Napilapok, hetilapok –Média
- Metso Automation
- Dunamenti Erõmû 
- Pannonpower 
- Bakonyi Erõmû
- Magyar Elektronikai Egyesület

Csepeli Szervezete
- Aes Tisza Erõmû
- ING Bank
- MVM Rt.

Tanulók számára lehetõséget biztosí-

tunk szakmai gyakorlat elvégzé-

séhez, valamint diplomadolgozatok

elkészítésében is segítséget nyújtunk. 





Az Atel Csepeli Vállalatcsoport teljes jogú tulaj-

donosa 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 tár-

saságot üzemelteti.

A Csepel II Erõmû egy modern, hatékony és

környezetbarát kombinált ciklusú gázturbinás

erõmû Budapest déli részén, az egykori Csepel

Mûvek területén. A 2000. november 1-jén üzembe

helyezett létesítmény Magyarország elsõ, üzleti

alapon magántõkébõl épült erõmûve, amely a ma-

gyar 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

értékesítik - a távfûtéssel mintegy 19 500 lakást hõel-

látását biztosítják Budapest déli kerületeiben. A vál-

lalatcsoport földgázelosztási és földgáz közüzemi

szolgáltatást is végez.

Elismeréseink:

ISO 14001 • ISO 28001 • ISO 9001 • ROSPA (2005

aranyérem) • Hewitt/Figyelô Legjobb Munkahely-

díja (2005: Közép-Kelet-Európa 13. legjobb munka-

helye) • „Zöld Béka“-oklevél (Deloitte) • 

Atel Csepeli Vállalatcsoport




