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

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

A hõenergiát lakossági és ipari hõfogyasztók részére
értékesítik - a távfûtéssel mintegy 19 500 lakást hõellá-
tását biztosítják Budapest déli kerületeiben. A Vállalat-
csoport földgázelosztási és földgáz közüzemi szolgál-
tatást is végez.

Ehhez a kiadványhoz „Cyclus Print“ környezetbarát papírt

használtunk.

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

Csepel II, a modern, efficient and environmentally
fiendly 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.

This report has been printed on “Cyclus Print” environmentally

friendly paper.
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Kedves Olvasó!

Tisztelettel köszöntöm hete-
dik Környezetvédelmi Jelen-
tésünk megjelenése alkal-
mából.
Ez a jelentés lehetõséget
nyújt számunkra, hogy egy
dokumentumba sûrítve be-
mutassuk az Atel Csepeli
Vállalatcsoport elmúlt három
év környezetvédelem irányí-

tási teljesítményét, és egyben összehasonlítsuk azt az üzleti
világban elismert normákkal is. 

Vállalatcsoportunk két energiatermelõ egységet foglal
magába, melyek egymás szomszédságában, a csepeli
ipartelepen helyezkednek el. A Csepel I és II erõmûveket az
integrált Csepeli Vállalatcsoport keretében mûködtetjük,
melynek teljes jogú tulajdonosa a svájci székhelyû Atel AG. 
Tudatában vagyunk annak, hogy az energiatermelés során
környezetünkkel kölcsönhatásba lépünk, ugyanakkor szilárd
meggyõzõdésünk, hogy a Csepel II-ben végzett villamos-
energia-termelés - mely fõ tevékenységünk - a lehetõ leg-
környezetbarátabb módon történik. Tisztában vagyunk
azzal, hogy kézben kell tartanunk termelõ tevékenységünk
környezeti hatásait, és eleget kell tennünk az érvényben
lévõ elõírásoknak is. Következésképpen célunk, hogy a
környezeti kockázatokat és hatásokat egyaránt a lehetõ
legalacsonyabb szinten tartsuk, melynek eszközei a kor-
szerû, igen hatékony üzemi technológiánk és megelõzõ jel-
legû irányítási rendszereink.
Vállalati folyamataink és irányítói szervezetünk úgy lettek
kialakítva, hogy minden lépést ellenõrzésünk alatt tartsunk,
és így teljes mértékben megelõzzünk bármely környezet-
szennyezést, valamint folyamatosan figyeljük és javítsuk
eredményeinket. Erõfeszítéseinket arra összpontosítjuk,
hogy megfelelõ egyensúlyt teremtsünk üzemviteli tevékeny-
ségeink és a környezet között. 
Az ország villamosenergia-igényének mintegy 6-8 száza-
lékát biztosítjuk, de ezen felül hõt is termelünk két budapesti
kerület közel húszezer lakásának távfûtéséhez. E mellett

Dear Reader, 

Welcome to our 7th Annual Environmental Report.
This Report is an opportunity for us to present the environ-
mental performance of the Atel Csepel Business by 
collecting together in one document the entire environmen-
tal management activities for the past three years and 
comparing it to performance criteria that are recognised
throughout the business world.

Our business group is based on two electricity and heat 
production units located close to each other on the Csepel
Industrial Estate. Csepel I Power Station and the Csepel II
Power Station. Together, these operations are managed as
a single Csepel Business, owned 100% by Swiss-based Atel
AG. 
Whilst we are aware of the potential impacts that power 
generation can have on the environment, we firmly believe
that our main business, the process of electricity generation
at Csepel II, is as environmentally friendly as possible.
Nevertheless, we still understand the need to manage the
environmental impact of our production processes and the
need to comply with accepted standards. Consequently we
aim to minimise both environmental risk and environmental
impact through utilisation of “state of the art”, highly efficient
plant technology and proactive management systems. 
Our business processes and managerial organisation are
designed with the intention of doing everything within our
control to fully avoid any possibility of contamination and to
continuously review and improve our performance. Our
efforts are aimed at to achieving a balance between our
operational activities and the environment.
In addition to supplying some 6-8% of Hungary’s electricity
needs, we produce district heat for nearly 20,000 homes in
two districts of Budapest. We also supply district heat, natu-
ral gas, industrial water and sewer services within the
Csepel Industrial Estate. The environmental impact of all
these activities is also strictly monitored and regularly
assessed through accredited internal and external auditing
processes, and compliance is ensured through competent
and well trained staff. The selection and careful manage-
ment of contractors working in the local environment is also
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távhõszolgáltatást, földgáz-, ipari víz- és csatornaszolgálta-
tást nyújtunk a csepeli ipartelep területén. Ezen tevékeny-
ségeink környezeti hatásait akkreditált belsõ-, és külsõ
ellenõrzési folyamataink révén szigorúan figyeljük és rend-
szeresen felmérjük - ebben hozzáértõ és jól képzett személy-
zetünk segít bennünket. Fontos szempontunk, hogy alvál-
lalkozóinkat - akik közvetlen környezetünkben tevékenyked-
nek - megfelelõen válasszuk ki és munkájukat gondosan
irányítsuk. Õk gyakran bennünket képviselnek, és ebben a
szerepükben tõlük is elvárjuk, hogy teljes odaadással szol-
gálják a környezetvédelem ügyét. 

A környezetvédelmi kérdéseken túl ez a jelentés teret ad
arra is, hogy áttekintsük társadalmi felelõsségvállalási prog-
ramunk más területeit is, ezek között vállalatunk foglal-
kozás-egészségügyi és munkabiztonsági teljesítményét. Az
Atel Csepeli Vállalatcsoportnál vezetõink egyik legfontosabb
feladata minden szinten, hogy felelõsen és etikusan kezeljék
az egészséget és biztonságot érintõ kérdéseket. Ez a hoz-
záállás szoros kapcsolatban van a természetes környezet
hosszú távú megóvásával. 
Mindkét törekvésünk célja: erõmûveink tevékenysége révén
ne érjék káros hatások dolgozóinkat és látogatóinkat, és
Csepel lakossága továbbra is jó szomszédnak és a közös-
ség hasznos tagjának tekintsen bennünket. 
Célunk, hogy ezzel a kiadvánnyal elõsegítsük a nyílt kom-
munikációt a környezetvédelmi, egészségi és biztonsági
kérdésekrõl. Eddigi teljesítményünk elismeréseként a 2006.
évi jelentésünkkel kiérdemeltük a Deloitte közép-kelet euró-
pai környezeti jelentéseit minõsítõ pályázat elsõ díját, az ún.
„Zöld Béka“ díjat. 
Kérjük, Ön is támogasson bennünket a folyamatos fejlõdés-
ben, és amennyiben bármilyen megjegyzést kíván tenni, a
jelentésben talál egy ûrlapot erre a célra, vagy pedig kap-
csolatba léphet vállalatunkkal a kiadványban megadott elér-
hetõségeken. 
Köszönjük megtisztelõ érdeklõdésüket!

Allan Walmsley
vezérigazgató

an important consideration for us. These contractors often
act as our representatives and in that role we require them
to represent high standards of commitment to environmental
issues. 

In addition to environmental issues, the report also gives us
an opportunity to review our corporate performance includ-
ing health and safety issues. At the Atel Csepel Business,
standards of behaviour and responsibilities for health and
safety are high on the agenda for managers at all levels with
a responsible and ethical approach. This focus has close
parallels with the long-term conservation. 
Both priorities serve a common purpose -  to ensure that our
plants have no detrimental impact to the people who work
and visit us and to ensure that the people of Csepel contin-
ue to view us as a good neighbour and a positive addition to
the community.
Our objective in this publication is to promote open commu-
nication on the environmental, health and safety issues. As
a recognition of our performance, our 2006 Environmental
Report received Deloitte’s first prize, the “Green Frog” Award
at the competition of Central European environmental
reports.
If you wish to comment in any way, please support us in the
ongoing improvements. The report includes a feedback form
or you can contact the Company - contact details are given
in the report. 

Thank you for your interest.

Allan Walmsley
General Manager
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Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál tudatában vagyunk
annak, hogy a Vállalatcsoporton belül folyó tevékenységek
és a környezet között kölcsönhatás áll fenn, ugyanakkor
megteszünk minden tõlünk telhetõt a szükség szerinti
folyamatos jobbítások és a fenntartható fejlõdés biztosítása
érdekében. 

Arra törekszünk, hogy magas színvonalú környezetvédelmi
politikát fejlesszünk ki és alkalmazzunk, megakadályozzuk a
környezetszennyezést, és folyamatosan javítsuk környezet-
védelmi tevékenységeink színvonalát. A fenti célkitûzés
érdekében célunk az, hogy tevékenységünkkel ne veszé-
lyeztessük a környezetet. Ennek érdekében:

• Megismerjük környezetvédelmi feladatainkat, és teljesítjük 
környezetvédelmi kötelezettségeinket. 

• Hatékony környezetvédelmi rendszert mûködtetünk. 
• Gondoskodunk a nyersanyagok és melléktermékek biz-

tonságos kezelésérõl. 
• Ahol lehetséges, újrahasznosítással elõsegítjük az ener-

gia 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 bejelen-
tünk, 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 ma-

The Atel Csepel Business recognizes the interaction
between its activities within the Group and the environment,
and does everything in its control to ensure continuing
improvement where necessary and sustainable develop-
ment.

The Atel Csepel Business aims to develop and maintain a
high standard of environmental care, to prevent environmen-
tal pollution and continually improve environmental perfor-
mance. As part of this objective the Atel Csepel Business
aims to prevent any adverse impact from its activities on the
environment. These aims will be achieved by:

• understanding our environmental responsibilities and 
meeting our environmental obligations;

• operating an effective environmental management 
system;

• ensuring the safe management of raw materials and by-
products;

• promoting the efficient and environmetally friendly use of 
energy and material resources, and by recycling and 
reuse where appropriate;

• monitoring and controlling the impact of our activities on 
the environment;

• considering the impact on the environment in decision 
making;

• immediately reporting on any environmental incidents, and 
striving for establishing and maintaining good relations 
with the agencies;

• responding promptly and effectively to any environmental 
incidents;

• developing ways of reducing the environmental burden 
caused by plant operations;

• promoting and managing in a sensitive manner the protec-
tion of soil;

• maintaining close liaison with the appropriate regulators, 
authorities and environmental organisations;

• educating and training employees to conduct their 
activities in an environmentally responsible manner;

• ensuring that contractors on site work to the same 
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gatartást tanúsítsanak. 
• Biztosítjuk, hogy a területünkön dolgozó alvállalkozók 

megfeleljenek ugyanazoknak a környezetvédelmi szab-
ványoknak, mint amelyeket az Atel Csepeli Vállalat-
csoporton 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, meg-
tesszük a szükséges intézkedéseket. 

A fenti irányelvek gyakorlati megvalósítása érdekében
konkrét célokat tûzünk ki, és azok teljesülését rendszeresen
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 normákat tûzzünk maga elé, azokat
elérjük és fenntartsuk.

environmental standards as adopted by Atel Csepel 
Business;

• promoting openness and a structured approach towards 
environmental issues amongst staff, suppliers and 
contractors, and within the community;

• regularly monitoring and auditing processes, procedures 
and compliance with them, and reviewing arrangements 
where necessary.

Atel Csepel Business sets specific targets and objectives to
support this policy, and reviews them regularly.

In addition, the Atel Csepel Business fully maintains the ISO
14001 Environmental Management System (“EMS”) 
accreditations at both Csepel I Station and Csepel II Station
which demonstrate to the local community and the agencies
that the Group is dedicated towards setting, achieving and
maintaining high environmental targets set. 
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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 igé-
nyének mintegy 6%-át képes ellátni. A tüzelõanyagot köz-
vetlenül az E.ON Földgáz Trade Zrt-tõl kapja nagynyomású
gázvezetéken keresztül. A Vállalatcsoporthoz tartozik még a
Csepel I Erõmû, mely közmûszolgáltatóként távhõ- és gáz-
szolgáltatást, valamint vízgazdálkodási tevékenységet nyújt
250 fogyasztója számára és alapvetõ szolgáltatásokat biz-
tosít a Csepel II Erõmû részére.

Az erõmûvek a csepeli ipartelep területén, a Csepel-szige-
ten, a Duna mellett, Budapest XXI. kerületében találhatók.
Mindkét létesítmény teljes jogú tulajdonosa a svájci székhe-
lyû Atel AG (www.atel.ch), amely Európa egyik meghatározó
energiaipari társasága. 
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport magyarországi felépítését,
tulajdonosi szerkezetét és a fõbb kapcsolódási pontokat a
következõ ábra szemlélteti:

Vállalat elérhetõsége, szervezeti felépítése

Csepel II is the main focus of the Atel Csepel Business, and
it is a modern, efficient and environmentally friendly com-
bined-cycle gas turbine plant commissioned in 2000. The
Csepel II Plant is capable of meeting some 6 % of the coun-
try’s energy needs and is fuelled by a direct, high-pressure
gas supply line from E.ON Földgáz Trade Zrt through a high-
pressure gas line. The business also includes the Csepel I
public utility business which primarily manages heat and gas
supplies to 250 local customers and ensures critical supplies
to the Csepel II Plant.  

Both businesses are within the Csepel Industrial Estate on
the Csepel Island of the Danube in District XXI of Budapest.  
Both plants are fully owned by the Swiss-based European
energy business, Atel AG (www.atel.ch) which is a major
energy industry company in Europe.
The structure and ownership of Atel Csepel Business in
Hungary and main connections are shown by the next figure.

Company contacts and organisation
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Csepel II

Csepel I

Üzembe helyezés: 2000
(Csepeli Áramtermelõ Beruházás

értéke: 260 millió USD)

Commissioned Nov 2000
(Csepeli Áramtermelõ
Project cost $260m)

Üzemeltetés/
karbantartás

(Csepel Energia)
O&M

(Csepeli Erõmû)

100% Atel

100% Atel

100% Atel

Elektromos áram és hõ
Electricity and heat

Hõ, gõz és víz
Heat & water

Nagynyomású gáz
HP gas

Kisnyomású gáz
LP Gas

Folyóvíz
River

Gõz és forróvíz
Steam and Hot Water

Kisnyomású gáz és víz
LP gas & water



Introduction of the technology and activities of Csepel II
Station

A kereskedelmi üzemét 2000. november 1-én megkezdõ
Csepel II Erõmû 2000. októberében kapta meg az üze-
meltetéshez szükséges környezetvédelmi engedélyt. A
Vállalatcsoport vezetése már a kezdetekben egy világszín-
vonalú környezetvédelmi rendszer kialakítása mellett dön-
tött, melynek bevezetéséért és fenntartásáért egy 34 fõs
üzemeltetõi és karbantartási csoport a felelõs. 

A Csepel II Erõmû a napjainkban világszerte nagy számban
épített és a tiszta, hatékony energiatermelés tekintetében
több szempontból is az egyik legkedvezõbbnek tartott kom-
binált ciklusú gázturbinás erõmû, mely két egymás után
kapcsolt villamosenergia-termelõ folyamatot foglal magába.
Az ilyen nagy tüzelõberendezések légszennyezõanyag
kibocsátási határértékei igen szigorúak. A Csepel II Erõmû
gázturbináinak nitrogén-oxid kibocsátása például a szén-
tüzelésû erõmûvekhez képest azok körülbelül egynegyede,
szén-monoxid kibocsátása ötvened része, kén-dioxid kibo-
csátása pedig csaknem négyszázad része, gyakorlatilag
nullához közelít. 

Csepel II Erõmû technológiájának és tevékenységének
bemutatása

Csepel II Station received the environmental licence,
required for operation, in October 2000, and started com-
mercial operation on 1 November 2000. Already at the
beginning Group management decided to set up a world-
class environmental protection system. A staff of 34 skilled
employees ensure developing and maintaining high stan-
dards of the environmental system.

The Csepel II Station is a combined cycle gas turbine plant
consisting of two power generating cycles in sequence, 
typical of the similar stations built all over the world and con-
sidered as most favourable in terms of clean, efficient 
energy production. 
Emission limits on such large combustion equipment are
very strict. For example, level of nitrogen-oxide emission by
Csepel II gas turbines is about one-fourth of that of coal-fired
power plants, while carbon-monoxide emission is 1:50 and
sulphur-dioxide emission is 1:400 less, virtually near zero. 
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Az erõmû fõberendezései a szakmai gyakorlatban elterjedt
2:2:1-es elrendezésben kerültek beépítésre, amely két gáz-
turbinát, két hõhasznosító kazánt és egy gõzturbinát jelent.
Ez az elrendezés teszi képessé az erõmûvet arra, hogy ter-
helését viszonylag tág terhelési tartományon belül legyen
képes változtatni. 

A villamos energiatermelést a Magyar Villamos Mûvek az
országos igények figyelembevételével kialakított menetrend
szerint szabályozza.

A villamosenergia-rendszer operatív irányítását, a hazai
erõmûpark teherelosztását az MVM leányvállalataként
mûködõ MAVIR Zrt. (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság.)
végzi. Az erõmû rendelkezik távszabályozási funkcióval is,
mely esetben az erõmû terhelési alapjelét a MAVIR
számítógépe közvetlenül az erõmû blokk szabályzójának
küldi, kiiktatva ezáltal az emberi beavatkozás szük-
ségességét. Ebben az üzemmódban az erõmû teljesít-
ménye 50-92 % tartományban szabályozható, növelve az
üzemirányítás rugalmasságát.

Main station plant show the popular 2:2:1 structure 
consisting of two gas turbines, two heat recovery steam 
generators and one steam turbine. That structure enables
the plant to change load within a relatively broad load range. 

Power generation is controlled by Hungarian Power
Companies (“MVM”) following the schedule which reflects
national demand levels.

The operation of the national power grid and load on the
power station fleet are controlled by Hungarian Power
System Operator Rt. (“MAVIR”), an MVM subsidiary. The
Station has remote control feature where the load base sig-
nal is sent from a MAVIR computer directly to the Station unit
control thus not requiring any human action. In that opera-
tion mode, load can be changed between 50-92 % which
offers an increased flexibility of plant control. 

rugalmas üzemvitel

flexible operation
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Tekintettel arra, hogy az erõmû elsõdleges célja a villamos
energiatermelés, ezért a folyamatos és zavarmentes távhõ-
ellátás érdekében további négy forróvíz kazán és egy se-
gédgõzkazán került beépítésre. 

Az erõmû tüzelõanyaga elsõsorban földgáz (nyomásától
eltekintve azonos a háztartásokban használt földgázzal), de
tartalék tüzelõanyagként gázturbina olajat is használhat.
Ezen gázturbina olaj minõségi mutatói igen szigorúak (pl.
max. kéntartalom 0,2 %) és felhasználása csak a földgázel-
látás szünetelése esetén válhat szükségessé. 2007-ben
csak a berendezések üzemkészségének ellenõrzésére tar-
tott tesztek során került gázturbina olaj felhasználásra.

Csepel I Erõmû tevékenységeinek bemutatása

A Csepel I Erõmû a csepeli ipartelepen mûködõ társaságok,
valamint a Csepel II Erõmû számára végez közmû-szolgál-
tatási tevékenységet. Termelõ területen fõ tevékenysége a
fûtési célú forróvíz és ipari víz termelése. Szolgáltatásai
körében forróvíz, földgáz, ipari víz és csatornaszolgáltatá-
sokat nyújt. Földgázszolgáltatást, mint földgáz-szolgáltatási
engedélyes végez. A társaság közremûködik a Csepel II
Erõmûben termelt forróvíz szolgáltatásában a Fõvárosi
Távfûtõ Mûvek részére, valamint biztosítja az ipartelepen
lévõ forróvíz hõfogyasztók kiszolgálását. A különbözõ
közmû-szolgáltatásokat igénybevevõ partnereinek száma
2007. évben mintegy 250 különbözõ ipari, kereskedelmi és
egyéb tevékenységet folytató fogyasztó. A társaság tevé-
kenysége 2007. áprilisától módosult. Csepel I az ipartelep
ivóvíz, valamint tûzi víz szolgáltatását a Fõvárosi Vízmûvek
Zrt.-nek átadta.

The main purpose of the Station is electricity generation,
therefore, four hot water boilers and one auxiliary steam boil-
er were built in to provide continuous an smooth district heat
supply.

The primary fuel is natural gas (identical to domestically
used gas although at a different pressure) with distillate as
alternative fuel. There are very strict quality standards for
distillate (for example, max. sulphur content is 0.2 %), and
may only be used when natural gas supply is suspended. In
2007, distillate has been burned only during plant availabili-
ty tests.

Brief introduction of the activities of Csepel I Station

Csepel I Station provides utility services to the businesses
on Csepel Industrial Estate and also to Csepel II Plant. Its
main activities are the production of hot heat water for heat-
ing and industrial water and the provision of hot water, natu-
ral gas, industrial water and sewer service. Its natural gas
supply activity is performed under a gas supply license. The
company acts as a performance agent in supplying the hot
water, produced at Csepel II Plant, to the Capital City District
Heat Company, and supplies hot water heat consumers on
the Csepel Industrial Estate. The number of its business
partners taking various public utility services has been 250
with activities ranging from industrial to commercial and
other fields. Company business activities were changed in
April 2007 when drinking water and fire water supply on the
Industrial Estate was transferred to Capital City Water
Company. 

Csepel I Erõmû tevékenységei:

• Hõtermelés és szolgáltatás
• Ipari víz termelés és szolgáltatás
• Földgázelosztás és földgáz közüzemi szolgáltatás
• Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés

Activities of Csepel I Plant are:

• heat production and supply,
• industrial water production and supply,
• natural gas distribution and public utility supply,
• sewage and rainwater drainage.
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Mindazon tényezõk felsorakoztatására és szabályozására,
melyek a környezetközpontú irányítással kapcsolatban áll-
nak, környezetvédelmi szervezeteket hoztunk létre. 
A környezetvédelmi szervezet (vagy kárelhárítási csoport)
aktív tagjai mindazon különbözõ területek képviselõi, ahol a
tevékenységek és folyamatok hatással lehetnek a környe-
zetre vagy kapcsolatba léphetnek azzal. A feltételek biz-
tosítása a területi vezetõk (igazgatók) hatásköre és feladata.
A kárelhárítási csoport tagjait folyamatosan képezzük, hogy
amennyiben nem várt környezeti vészhelyzet vagy rend-
kívüli esemény fordulna elõ, akkor képesek legyenek ellátni
a kárelhárításhoz szükséges feladataikat.

A Vállalatcsoport felépítését, azon belül a kárelhárítási szer-
vezeteket (zöld keretben) a szervezeti ábrán mutatjuk be:

A környezetvédelmi szervezet felépítése

An environmental organisation was established to cover and
regulate all the factors related to an environmentally focused
approach.  
Representatives of various functions whose activities or
processes may have an impact on the environment or may
interfere with it, are active members in the Environmental
Organisation (or Emergency Team). Controllers’ (directors’)
scope and duty is to provide conditions required. 
Emergency Team members are regularly trained to make
them capable of performing remediation actions should any
unexpected environmental emergency or incident occur.

Structure of the Group and remediation organisations (in
green frame) in it are shown in the next organisational chart. 

The structure of environmental organisation

Jogi tanácsadó
Legal adviser

Ügyvezetõ igazgató
General Manager

Regionális üzemeltetés
Regional O&M

Humán erõforrás vezetõ
Human Resources Manager

Üzletviteli vezetõ
Business Adm. Manager

Kereskedelmi igazgató
Group Commercial Dir.

Kereskedelmi vezetõ
Commercial Manager

Számviteli vezetõ
Accounting

Kontrolling vezetõ
Controlling

Termelési vezetõ
Production Controller

Gáz divízió
Gas Division

Ügyviteli vezetõ
Business Services

Termelési vezetõ
Production Controller

Mûszaki és karbantartási vezetõ
Engineering and Maintenance

Pénzügyi igazgató
Group Finance Director

Erõmû igazgató/Csepel II
Station Manager/Csepel II

Erõmû igazgató/Csepel I
Station Manager/Csepel I

Adm. csapat
PR
Kommunikáció

Kereskedelmi csapat
Commercial Team

IT csapat
Group IT Team

Beszerzési csapat
Procurement Team

Karbantartási csapat
Maintenance Team

Vegyész/Környezetv. vez.
Chemist/Environment Leader

Teljesítményelemzõ
Performance Teamleader

Termelési csapat
Production Team

Üzemviteli koordinátor
Production Coordinator

Termelési csapat
Production Team

Adm. Team
PR
Communication

tudatos felkészülés

structured preparations 
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A következõ grafikonok az erõmûvek villamos energia ter-
melés mutatószámait és a termelt hõ mennyiségét mutatják
3 év viszonylatában és 2007. évben havi bontásban.

Elõállított „termékek“ bemutatása

The next graphs present power generation indicators and
heat production volumes over the past 3 years and for each
month in 2007.

Presentation of “products” made

Termelt hõ 2007.
Heat production 2007.

(GJ)

Termelt villamos energia 2007.
Electricity generation 2007.

(GWh)

Termelt hõ 2005-2007.
Heat production 2005-2007.

(GJ)

Termelt villamos energia 2005-2007.
Electricity generation 2005-2007.

(GWh)
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Az irányítási Rendszerek bemutatása
Introduction of the Management Systems

A Vállalatcsoport a környezet védelme, az erõforrásokkal
való hatékonyabb gazdálkodás érdekében erõmûveiben cé-
lul tûzte ki a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)
kiépítését, mely a környezeti tényezõk és hatások, illetve a
környezetvédelmi feladatok meghatározásának és nyomon
követésének hatékony eszköze. A KIR fejlesztése a környe-
zetvédelmi vezetõk irányításával mindkét erõmûben a
DENKSTATT Hungary Kft. segítségével valósult meg.
A kezdeti, Csepel I-nél és Csepel II-nél végrehajtott környe-
zeti állapotfelmérést követõen feltártuk és kiértékeltük az
erõmûvek környezeti tényezõit és hatásait. A jelentõsebb
környezeti hatások csökkentése érdekében célokat, elõ-
irányzatokat tûzünk ki, melyeket a környezeti programok
foglalnak egységes keretbe. A környezetvédelmi szervezet
létrehozásával kialakítottuk KIR dokumentációs rendszerün-
ket, és meghatározott intézkedéseket vezettünk be. 

A KIR bevezetésének lépései:

The Group set up the objective of implementing the Environ-
mental Management Systems (EMS) in its power stations,
an effective tool to protect the environment and better utilise
resources, and to identify and monitor environmental factors,
impacts and environmental responsibilities. EMS was devel-
oped under the coordination of the environmental managers
and supported by Denkstatt Hungary Kft. at both stations.
First an environmental assessment was performed at both
Csepel I and Csepel II, and secondly the environmental 
factors and impacts of the stations were explored and 
evaluated. Targets and objectives were set up to reduce the
more significant environmental impacts, organised into a
structured framework by environmental programmes. An
EMS documentation system was developed through the 
creation of the environmental organisation, and specified
actions were introduced.

Steps of implementing the EMS:

Tanúsítás
Certification

Környezetpolitika
Environmental policy

Vezet ségi felülvizsgálat
Management review

õ

Bels audit
Internal audit

õ

Vállalati intézkedések
Company actions

Dokumentációs
rendszer

Documentation
system

Környezetvédelmi
szervezet

Environmental
organisation

Kezdeti környezeti
állapotfelmérés

Initial environmental
assessment
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A Csepel I Erõmû három harmonizált európai szabványnak
megfelelõ integrált irányítási rendszert mûködtet.
A Csepel II környezetvédelmi rendszerét elsõ ízben 2002-
ben az SGS Hungária Kft. tanúsította, MEBIR (munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere)
tanúsítással pedig 2006. januárja óta rendelkezik.
A 2007. évben a Vállalatcsoportnál megtörténtek a független
tanúsító cégek által lefolytatott minõségbiztosítási (MIR),
környezetvédelmi (KIR), munkaegészségügyi- és biztonsági
(MEBIR) felülvizsgálati, illetve megújító auditok. A sikeres
auditok tanúsítják, hogy a társaság folyamatosan megfelel a
nemzetközi szabványkövetelményeknek, ahogyan ezt a
táblázat is mutatja.

A termelési és szolgáltatási folyamatokra bevezetett
irányítási rendszerek a hatékony munkavégzés támogatása
mellett biztosítják a környezeti politikánkban megfogalma-
zott céljaink elérését.

Csepel I Plant operates an integrated management scheme
which meets three harmonised European standards.  
Csepel II environmental protection system was first certified
by SGS Hungária Kft. in 2002. Csepel II acquired its Work-
place Health & Safety Management (“HSMS”) Certificate in
January 2006. 
In 2007, the Group has gone through quality assurance
(QMS), environmental protection (EMS), health and safety
(HSMS) review and renewal audits performed by independ-
ent certification consultants. Those successful audits prove
that the Company continues to meet the international set of
standards as shown in the next table.

The management systems that have been implemented in
production and supply processes improve work performance
and support the achievement of targets set up in our
Environmental Policy.Csepel I

Csepel II

MIR/QMS
MSZ EN ISO 9001

KIR/EMS
MSZ EN ISO 14001

MEBIR/HSMS
MSZ 28001 (OHSAS)
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nyolc éves balesetmentes mûködés

eight years of operation without accident
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Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál az emberek biztonsága
mindenek feletti érték, így üzleti sikereink egyik sarokkövé-
nek a világszínvonalú munkahelyi biztonságot és egészség-
védelmet tekintjük. Legfõbb biztonsági célunk, hogy a bale-
setek minden formáját megakadályozzuk, és gondoskodjunk
róla, hogy az emberek ugyanolyan egészségesen hagyják el
létesítményeinket, mint ahogyan oda megérkeztek. 

Céljaink eléréséhez mindenki elkötelezettségére és közre-
mûködésére szükségünk van, beleértve a Vállalatcsoport
munkatársait, a vállalkozókat, a beszállítókat és látogatókat
egyaránt. 

Tevékenységeinket az alábbi területekre összpontosítjuk: 

• a vállalatvezetés személyes példamutatásával is de-
monstrálja elkötelezettségünket az egészségvédelem és 
munkabiztonság területén;

• munkatársainkat aktívan bevonjuk belsõ és külsõ kommu-
nikációs fórumok révén az információáramlásba;

• belsõ és külsõ forrásokra támaszkodva biztonsági kultú-
ránkat építõ jelleggel és folyamatosan fejlesztjük; 

• a kiemelkedõ biztonsági teljesítmény elérésére tett erõ-
feszítéseket megfelelõ elismerésben részesítjük;

• rendszeres képzések révén biztosítjuk minden alkalma-
zottunk folyamatos fejlõdését. 

2007. évi munkabiztonsági és egészségügyi eredményeink:

Vállalatcsoportunk saját munkatársait tekintve több mint ki-
lenc év balesetmentes idõszakot tudhat maga mögött. A Vál-
lalatcsoport mindkét telephelye rendelkezik mind magyar,
mind nemzetközi minõsítésekkel a Munkabiztonsági és
Egészségügyi Irányítási Rendszerre (MEBIR 28001, OHSAS
18001) vonatkozóan. A munkabiztonsági és egészségügyi
fejlesztéseink külsõ elismeréseként a Brit Baleset Meg-
elõzési Királyi Társaság (RoSPA: The Royal Society for the
Prevention of Accidents) Csepel I Erõmû pályázatát arany
medál fokozatú elismeréssel díjazta, míg a Csepel II Erõmû
a villamos energia ipari szektor díjat kapta meg.

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

At Atel Csepel Business, safety of people is the utmost
value, and world-class workplace health and safety are
regarded as corner stones of our business success. Our ulti-
mate safety goal is to prevent accidents of any form and
thereby ensuring people leave the sites in the same condi-
tion to that in which they arrived. 

In order to be able to realise this vision the commitment and
contribution of everyone is needed. That includes staff of the
Csepel Group, contractors, suppliers and visitors. 
In achieving the objectives, focus on the following is needed:

• demonstrating, through line management actions, the 
commitment to health and safety;

• communicating by organising internal and external forums 
inviting everyone’s active contribution to the information 
flow;

• continuing to establish and develop a positive safety 
culture by utilising internal and external resources;

• acknowledging efforts in achieving outstanding safety 
performance;

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

2007 health and safety achievements

The Group has performed more than nine full years by its
employees without a lost-time accident. 

Workplace health and safety

RoSPA szektor díj átadási ceremónia
RoSPA Sector Award ceremony
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Átfogó biztonsági eljárásaink keretében Magyarországon
egyedülálló irányítási rendszereket vezettünk be, az ún.
„rendszertõl való biztonság“ és „általános biztonság“ terüle-
teire vonatkozóan. A Biztonsági Szabályzat hatálya alatt
meghatalmazott személyek részére 2007. évben is szervez-
tünk oktatásokat és meghatalmazási vizsgákat.

Az év során rendkívül hasznos, biztonsági kérdésekkel fog-
lalkozó üléseket és találkozókat tartottunk különbözõ szer-
vezetek képviselõivel (csehországi Kladno-i és Zlin-i erõmû,
AES Tisza Erõmû, Országos Munkavédelmi Felügyelet),
annak érdekében, hogy egymás gyakorlatából tanulva folya-
matosan javítani tudjuk szervezeteink munkabiztonsági
színvonalát. 

Célkitûzésünk 

Erõs és õszinte meggyõzõdésünk, hogy megfelelõ irányítás-
sal, emberekkel, ellenõrzési rendszerekkel és kezdeménye-
zõ módon eljárva minden sérülés és baleset megelõzhetõ,
elkerülhetõ. Egyértelmû célkitûzésünk a “0” baleseti szint
fenntartása.

Both sites of the Group have acquired Workplace Health &
Safety Management System certifications by the Hungarian
and also the international standards (MEBIR 28001, OHSAS
18001). 
As an external recognition of our health and safety improve-
ments, the UK’s Royal Society for the Prevention of
Accidents (RoSPA) has granted a Gold Medal Award for the
application of Csepel I Plant and an Electricity Industry
Sector Award for the application of Csepel II Plant.

As part of our comprehensive safety processes, we have
implemented management schemes unparalleled in Hungary,
to achieve “Safety from the System” and “General Safety”.
Training courses and authorisation assessments for persons
authorised under the Safety Rules have again been
arranged in 2007. 

Extremely useful sessions and meetings have been held
during the year about safety issues with various organisa-
tions (Kladno Power Station and Zlin Power Station in the
Czech Republic, AES Tisza Station, National Labour Safety
Inspectorate) to share practices and utilise lessons in the
continuous improvement of safety at our businesses. 

Target 

It is our strong and honest belief
that, by having appropriate manage-
ment, people and control systems
and by working in a proactive man-
ner, all injuries and accidents can be
prevented and avoided. The clear
target is to maintain the zero 
accident level. 

Erõmûbejárás a fõkondenzátornál 
Site walk-about at the main condenser

ami a legfontosabb: a biztonság - RoSPA Szektor díj

what the most important is: safety - RoSPA Sector Award 
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A két erõmû anyagforgalma 2007-ben a következõképpen
alakult:

Közvetlen és közvetett környezeti tényezõk és hatások
bemutatása

Turnover of materials at the two sites in 2007.

Presentation of direct and indirect environmental fac-
tors and impacts 
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Iroda, szociális tevékenység / Office, sanitary activities t

Csomagolóanyagok / Packaging materials t

( )3

3

3

( ) / Distillate (k )

( )

( )

( )

( )

( )

m3

Csepel I.

Csepel II.

Kimenõ anyagok

Bej vö õ anyagok

Sótalan vízg z és csurgalék vizekõ (ezer t)
Demin water & steam (kt)

A Csepel II Erõmû építését megelõzõen az építkezés és az
üzemelés várható környezeti hatásairól részletes környezeti
hatástanulmány készült. 

Prior to construction of Csepel II, a detailed study was com-
pleted on the foreseeable environmental impacts of both the
construction and commercial operation.
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A területfelhasználás szempontjából az erõmû „barna-
mezõs“ beruházásként olyan területen épült, amely azt
megelõzõen több régi magyar vállalat közös tulajdonában
volt, és amely terület múltbeli használatáról nem voltak biz-
tos ismeretek, ezért a korábbi ipari tevékenységek öröksége
környezeti szempontból kihívást jelentett az építõk számára.
Ezért részletes talaj- és talajvízvizsgálat történt, melynek
keretében több mint 40 fúrást végeztek az erõmû központi
területén. A szennyezett talaj - kb. 15 000 m3 - ártalmat-
lanításra került, és helyette friss talajjal töltötték fel a
területet. Az erõmû tervezése és építése során a mûszaki,
gazdasági szempontok mellett kiemelt szerepet kaptak azok
a megoldások, melyekkel a környezeti hatások minimális
szinten tarthatók.
A jelenlegi üzemeltetési szakaszban a folyamatos KIR tevé-
kenységek részeként rendszeresen felmérjük a tevékenysé-
geinkbõl származó környezeti tényezõket és azok hatásait,
melyet a következõ ábra szemléltet:

Környezeti tényezõk és hatásaik 

In terms of land use, Csepel II is a brown-field project as the
footprint is on land formerly in joint ownership of a number of
traditional Hungarian companies and of uncertain historical
use. Consequently the legacy of the previous industrial
processes presented an environmental challenge for the
developers. Soil and ground water were thoroughly sur-
veyed including 40 boreholes deepened on the site central
area. Contaminated soil, approximately 15,000 m3, was dis-
posed of, and the area was filled up with fresh soil. 
In addition to engineering and economy aspects, solutions to
minimise the environmental impact were given high priority
throughout the design process and the construction phase of
the project.
Now in the operational phase, and as part of the ongoing
EMS activities, environmental factors arising from the gener-
ation process and their impacts are regularly assessed as
shown by the next figure.

Environmental factors and impacts

felmértük, nyomon követjük

we have assessed it and we monitor it
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A Csepel II Erõmû környezeti hatásai az ábra bal oldali,
nagyobb részében, a sötétkék alapú területen láthatók, míg
a Csepel I Erõmûre vonatkozóan a jobb oldali, világoskék
alapú terület vonatkozik. A grafikonon vízszintes irányban
azok az erõmûvi területek kerültek felsorolásra, ahol a
környezetre gyakorolunk hatást, míg függõlegesen talál-
hatóak a környezet azon területei, ahol a tényezõk hatnak. A
gúlák magassága és színe érzékelteti a kifejtett hatás
nagyságát.

Környezeti célok, programok

A kedvezõtlen környezeti tényezõk hatásának folyamatos
csökkentésére, illetve kiküszöbölésére minden évben új
célokat tûzünk ki magunk elé. A célok és programok elérése
érdekében részletes teljesítési követelményeket szabunk,
melyek elérésére kötelezzük magunkat.
Fõbb céljaink teljesülését a következõkben mutatjuk be. A
táblázat idõrendi oszlopaiban világoskékkel Csepel I, míg
sötétebb kék alapon Csepel II célkitûzései láthatók. 

Environmental impacts by Csepel II Station are shown on
the left side of the graph which is the larger field with dark
blue background, and the smaller field on the right side with
light blue background illustrates the impacts created by
Csepel I Station. The horizontal axis of the graph lists plant
areas creating the impact, and the vertical axis lists the envi-
ronmental elements where the impacts take effect. Height
and colour of cones is proportional to the size of impact.

Environmental targets and programmes

Each year new targets are set up internally to ensure contin-
ued reduction or eliminate negative environmental impacts.
Detailed implementation requirements, compulsory to us,
are established to promote the achievement of those targets
and programmes. 
Progress in key targets is shown in the following. In the
month columns of the graph, Csepel II target tasks are with
darker blue, and Csepel I target tasks are coloured light
blue. 

2007
Célok / Targets

2008

I. I.II. II.III. III.IV. IV.V. V.VI. VI.VII. VII.VIII. VIII.IX. IX.X. X.XI. XI.XII. XII.

Környezetbarát papír használata, és
irodai papírhasználat csökkentése
15%-kal / Use environmentally
friendly paper, reduce use of
stationary by 5%

Dunavíz sz rlemény hulladék meny-
nyiségének csökkentése 50%-kal

û

Reduce volume of river screen
wash by 50%

Helyi iskolá(k)ban környezeti
nevelés támogatása
Support to environmental
educaton in local schools

Hipó adagoló állomás létesítése
Csepel I-ben
Installing a hypo dosing
station at Csepel I

Munkahelyi zaj expozíció
megméretése Csepel I-ben
Measuring workplace noise
exposure at Csepel I

C
se

pe
lI

I
C

se
pe

l I

Környezetbarát papír beszerzé-
si lehet ségek felmérése és be-

szerzés /
õ
Assess options to procure

environmentally friendly paper

A környezetbarát papír
használa ának bevezetéset
Introduce environmentally

friendly paper

Irodai papírhasználat nyomo követésen
Monitore paper use in offices

Szoftver fejlesztés elektronikus
beszerzéshez / Develope a soft-

ware for electronic procurement

A hulladék mennyiségének nyomonkövetése
Monitor waste volumes

„ ”Energikus nap megszervezé-
se és lebonyolítása / Organise
and manage “Energetic Day”

Végleges hipóadagoló kialakí-
tása és beüzemelése

Install and commission
final hypo doser

Ideiglenes adagoló üzemeltetése
Operate temporary doser

Látogatások megszervezése és kivitelezése
Organise and manage visits

A berendezés telepíté-
se és beüzemelése

Install and commission
equipment

Igény(ek) felmérése, kap-
csolatfelvétel / Assess

demand, establish contact

Zajexpozició és zajtérkép mérések, zajtérkép
adatszolg ltatás /á Noise exposure and noise map

measurements, data provision for noise map

Zajexpozició szakvélemény
készítése / Prepare noise

exposure study
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A Csepel II Erõmûben 2007. év elején üzemeltük be víz-
kivételi mûvünkben a Dunavíz szûrlemény kompaktáló
berendezést, melytõl a hulladék magas víztartalmának
csökkenését, így az elszállítandó és ártalmatlanításra váró
hulladék mennyiségének jelentõs csökkenését vártuk. Az
éves viszonylatban kitûzött 50% helyett 62%-kal kevesebb
hulladékot kellett elszállíttatnunk ebben az évben. 2008-ra a
számok további csökkenését várjuk, hiszen 2007. elsõ
negyedévében a berendezés még nem volt üzemben.

2007-ben egy általános iskolásoknak szóló programot indí-
tottunk el, mely üzemlátogatások alkalmával a diákok megis-
merkedhetnek az elektromos áram elõállításának körülmé-
nyeivel, annak jellemzõivel, valamint az erõmûvek mûködé-
sének környezetvédelmi vonatkozásaival. Ezen program
részeként a következõ években az összes XXI. kerületi
általános iskolát szeretnénk meghívni az erõmûbe. 2008.
évre már 10 iskolával sikerült látogatási idõpontot egyeztet-
nünk és nagy örömünkre szolgál, hogy komoly érdeklõdés
van kezdeményezésünk iránt.  

Célul tûztük ki az irodai papír környezettudatosabb haszná-
latát is, melynek során bevezettük az újrahasznosított papír
használatát, és elektronikus beszerzési eljárást dolgoztunk
ki, melynek bevezetésétõl a papírhasználat 15%-os csökke-
nését várjuk. 
Csepel I 2007. évi célkitûzései elsõsorban a környezeti té-
nyezõk kedvezõtlen hatásainak további csökkentésére irá-
nyultak.

On Csepel II site, an equip-
ment which compacts the
debris screened out from
river water, was installed
early 2007 to reduce the
high water content of debris
and therefore substantially
reduce the volume of
wastes to be disposed of.
Targeted reduction was
50%, and that target 
has been overperformed
because 62% less waste
have had to be disposed of
over the year. We expect a
further improvement for
2008 as the compacter was
not working in the 1st 
quarter of 2007. 

Last year a programme
was launched for elemen-
tary school pupils to invite
them to the site and show them the process of power 
generation and the environmental aspects of the operation
of power stations. As part of that, we are intending to invite
all District 21. elementary schools to the site in the on-
coming years. Dates for site visits have been agreed with 10
schools for 2008, and we are very much pleased by the high
level of interest seen about our initiative.

Target was set to use office stationery with a better focus on
the environment. We have introduced the use of recycled
paper, and an electronic procurement procedure has been
developed which should reduce by 15% the amount of paper
used. 
The 2007 targets of Csepel I mainly aimed at the further
reduction of the negative impacts of environmental factors. 

Szigorúan szelektíven 
Strictly selectively

Ahol a csökkent víztartalmú 
hulladék távozik… / Where the

sludge comes out…

62%-kal kevesebb hulladék

62% less wastes
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Hõ és ipari víz termelés területén a hulladékok gyûjtésének
szabályozásánál elsõsorban a szelektív hulladékgyûjtésre, a
környezetszennyezõ anyagok (pl. olajok, vegyszerek, stb.)
szállításánál, tárolásánál a környezet megóvására határoz-
tunk meg feladatokat. Új környezeti tényezõként jelentkezett
a 2007. év folyamán ideiglenes kialakításban bevezetett
hipó adagolás az ipari vízhez. Az adalékanyag segítségével
a termelt ipari víz algásodását csökkentettük nagymérték-
ben. Az adagolás végleges kialakítása 2008. év folyamán
végrehajtásra kerülõ beruházás keretében valósul meg.

Szolgáltatási tevékenységünk során hálózati veszteségeink
minimalizálása és a kibocsátásaink (elsõsorban szennyvi-
zek) szennyezõanyag tartalmának csökkentése volt a cél.
Erre vonatkozóan a hálózatok és a mûtárgyak állapotának
fokozott figyelemmel kísérése szerepelt környezeti céljaink
között. 

Új feladatként elvégeztettük a külsõ környezetre ható zaj-
emisszió és a munkahelyeken belüli zajexpozíció mérése-
ket. Az elvégezett mérések alapján szakértõi vélemény
készült munkatársaink zajterhelésének felmérésére. A tanul-
mány megfelelõnek tartotta zajvédelemmel kapcsolatos
belsõ szabályozásunkat.

In the areas of heat and industrial water production, in terms
of controlling waste material collection, tasks have been set
focusing on selective waste collection and the protection of
the environment during the transportation of polluting mate-
rials (oil, chemicals etc.). 
A temporary solution was installed for hypo dosing to indus-
trial water in 2007, and that brought in a new environmental
factor. Dosing has greatly reduced the algae content of
industrial water produced. The final dosing arrangement will
be installed in 2008. 

In our supply activities, the goal has been to minimise net-
work losses and reduce the pollution content of discharge
(mainly waste waters) and emission. Within that, the condi-
tion of networks and structures have been monitored as part
of the environmental activity. 

As a new action, noise emission towards the environment and
noise exposure at the workplaces have been measured.
Based on the measurements, a specialist study has been
prepared on the noise burden on staff. The study approved
our site regulation on noise protection. 

„Újrapapír“ 
From a sustainable source
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Környezeti elemek védelme
Protection of the Elements of the Environment

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport nagy hangsúlyt fektet a kör-
nyezeti elemek védelmére. Mûködésünk jellegébõl adódóan
a legjelentõsebb hangsúlyt a víz- és a levegõtisztaság meg-
óvására helyezzük. Elsõdleges célunk, hogy üzemelésünk-
bõl eredõen határérték túllépés ne történjen, és büszkék
vagyunk arra a tényre, hogy ezt a célt eddig sikerült
maradéktalanul megvalósítanunk. A jogszabályok változásait
folyamatosan nyomon követjük, az abból eredõ kötelezett-
ségeket haladéktalanul beépítjük mûködési és eljárási folya-
matainkba. A Csepel II Erõmû 2005. óta rendelkezik
egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE, vagy
angol rövidítésben IPPC), Csepel I pedig 2006-ban kapta azt
kézhez. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség (továbbiakban KDV-KTVF)
2007-ben átfogó ellenõrzést hajtott végre, melynek során azt
vizsgálta, hogy az erõmû megfelel-e az EKHE által elõírt
kötelezettségeknek. Az ellenõrzés kiterjedt a környezeti ele-
mek minden jelentõs területére, úgy mint: levegõ, víz, zaj és
hulladékok. Mindkét engedélyes telephely jól vizsgázott.

Környezeti káresemény a korábbi évekhez hasonlóan 2007-
ben sem történt. A környezeti káresemények megelõzésére
a kárelhárítási csapat részére frissítõ oktatásokat, megfelelõ
kezelése érdekében minden évben kárelhárítási gyakorla-
tokat szervezünk. 2007-ben három gyakorlatot tartottunk,
melyek során különféle vegyszer kiömléseket szimuláltunk.
A gyakorlatok során üzemeltetõink bizonyították felkészült-
ségüket. 
A következõkben az egyes környezeti elemeket és azok
környezeti hatásait mutatjuk be. 

Vízvédelem - Hulladékvizek kezelése 

Vízvédelem a Csepel II Erõmûben

Technológiai szennyvizek

2003. óta a kibocsátott hulladékvizek minõségének ellenõr-
zése és hatásuk vizsgálata a Dunavízre a környezetvédelmi
felügyelõség által elfogadott önellenõrzési terv alapján
történik, melynek során a vízminõségi mérések nagy részét
független akkreditált laboratórium végzi, néhány paramétert

At Atel Csepel Business, protection of the elements of the
environment is given high priority. Due to the nature of activ-
ities, focus is on the protection of water and air. Our main
goal is to prevent any breach of limits by operation - and we
are proud of the fact that this has been successfully
achieved to date. Changes in legislation are monitored, with
any new requirements promptly built into our operation
processes and procedures. Csepel II Station has a licence
for Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) since
2005. Csepel I acquired the same licence in 2006. The
Central Danube Valley Environmental Inspectorate (“KDV-
KTVF”) held a wide ranging audit in 2007 to see whether the
power station met its obligations under the Integrated
Pollution Prevention Control (IPPC) scheme. The audit cov-
ered all key elements of the environment including air, water,
noise and wastes. Both license holder sites have gone
through the audit with good results.

Similar to previous years, no environmental incident has
occurred in 2007. Incident prevention and management
include refreshing training courses and remediation drills for
the Emergency Team. Three such drills have been held in
2007 to simulate chemical spillage incidents, and Production
staff have proved their skills during the drills. 
In the following section, the elements of the environment and
their environmental impacts are presented.

Water conservation, and waste water treatment

Water conservation at Csepel II Station

Process waste water

Since 2003, the parameters and impact on Danube water of
waste waters discharged have been monitored under a self-
audit plan approved by the Environmental Inspectorate (KDV-
KTVF). Within that, most water quality parameters are meas-
ured in an independent accredited laboratory, and some
parameters are examined in the laboratory on site. The
Environmental Inspectorate examines twice a year the para-
meters of water discharged by Csepel II, and no breach of the
limits has been found since the start of operation of the Plant. 
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pedig az erõmû saját laboratóriumában vizsgálunk. A KDV
KTVF évi két alkalommal ellenõrzi a Csepel II-t elhagyó
vizek minõségét, és az erõmû mûködése óta határérték túl-
lépést nem tapasztaltak. 
A technológiai szennyvizek legnagyobb részét a vízelõké-
szítõ üzemben keletkezõ nagy sótartalmú regenerátumok
alkotják. Napi átlagos mennyiségük 2007. évben kb. 120 m3,
éves szinten összesen 44 660 m3 volt.

A vízelõkészítõ üzemben a derített Dunavízbõl szûrés után
ioncserés eljárással a víz összes sótartalmát eltávolítjuk, így
nagytisztaságú sótalanvizet állítunk elõ. Ez a víz a hõ-
hasznosító kazánok és a forróvíz keringtetési rendszer pót-
tápvize. A hõhasznosító kazánokba kerülõ póttápvíz körül-
belül 95%-a környezetvédelmi célokat szolgál, tekintve hogy
az ebbõl elõállított gõz kerül a gázturbinák égõterébe az
égés során keletkezõ nitrogén-oxidok csökkentése céljából.
Az ioncserélõ blokkok regenerálása sósavval, illetve nátri-
um-hidroxiddal történik. A nagy sótartalmú regenerátumok
egy semlegesítõ tartályba kerülnek. 

The majority of process waste water is the saline reclaim
created at the Water Treatment Plant. Daily volume has
been approximately 120 m3 in 2007, and the annual total 
volume has been 44 660 m3.

The Water Treatment Plant (see photo) produces very pure
demineralised water using clarified river water from the
Danube and removing all salinity by ion exchange process.

Demin water is used as make-up water to the
HRSGs and the hot water circulation system.
Approx. 95 % of the make-up water used in
the HRSGs serves environmental purpose
because steam produced here is forwarded to
the combustion space of gas turbines to
reduce nitrogen oxide levels created by com-
bustion. Ion exchange units are regenerated
by hydrochloric acid and sodium hydroxide.
Highly saline reclaim is led to a neutralisation
tank.

Vízelõkészítõ üzem / Water treatment plant

Az erõmû laboratóriuma / Lab in the plant
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A sótartalom legnagyobb része a nátrium-hidroxid és sósav
reakciójából keletkezõ, konyhasó néven közismert nátrium-
klorid. A regenerátum a semlegesítõ tartályból keverés és
automatikus pH beállítás után (pH: 6,5-9) jut egy átemelõ
aknába, majd nagymértékû hígítás után a befogadóba
(Duna).

A gázturbinák kompresszorai a környezõ levegõ szennye-
zõanyagaitól idõszakonként elkoszolódnak, mely rontja a
berendezés teljesítményét és hatásfokát. Ezért a komp-
resszor lapátokat meghatározott idõközönként célszerû
lemosni. Ezt egy nagy tisztaságú sótalanvízben oldott nem
ionos detergens folyadékkal végezzük. A keletkezett szenny-
víz nagy részének tisztítását egy kerámia szûrõbetéttel ellá-
tott berendezés végzi (a tárgyban további információk az
erõmû területén keletkezõ hulladékok címû fejezetben talál-
hatóak). Kutatjuk a tisztítás hatékonyságának fokozását
lehetõvé tevõ további mûszaki fejlesztések lehetõségét.

Potenciálisan olajjal szennyezett vizek

Az erõmûben normál üzemelés esetén nem keletkeznek olaj-
jal szennyezett vizek. 

A káresemények megelõzésére az erõmû területén három
olajfogó berendezés üzemel. Az olajtartályok mellett lévõ
olajszeparátor az esetleg elcsurgó olajok felfogására szol-
gál. A villamos transzformátorok alatt lévõ kármentõk szintén
egy olajfogóba vannak vezetve. A forróvíz kazánházból
vészhelyzet (havária) esetén esetleg elfolyó olajok és az
utakról az esõvízzel potenciálisan olajjal szennyezett vizek
tisztítására szolgál a harmadik olajfogó berendezés.
Az olajfogókból elfolyó tiszta víz hígítás után jut a befogadó-
ba. Az olajfogókban évente tisztító szivattyúzást végezte-
tünk, az ott található vizet olajos vízként szállíttatjuk el arra
feljogosított céggel.
Az olajfogó berendezések rendszeres karbantartásáról gon-
doskodunk, a befolyó és elfolyó vizek minõségét éves
gyakorisággal ellenõrizzük.
Az erõmûvet elhagyó hulladékvíz olajtartalmát folyamatosan
mérjük és az önellenõrzési terv részeként jelentjük a környe-
zetvédelmi hatóság felé.

Majority of the salt content is sodium chloride known as com-
mon salt created by the reaction of sodium hydroxide and
hydrochloric acid. In the neutralisation tank, the solution is
mixed and pH is automatically set (pH: 6.5-9). The next step
is a shaft pump station where saline is strongly diluted
before discharging into the recipient (the Danube).

Gas turbine compressors tend to collect contamination from
ambient air which deteriorates plant capacity and efficiency.
Therefore compressor blades need regular washing. The
washing liquid is a non-ionic detergent solved in pure demin
water. Majority of the waste water created there is cleaned
by an equipment using a ceramic filter (see more details in
the Section “Wastes created on site”). We are looking at
technical options to improve the efficiency of cleaning. 

Waste water potentially polluted by oil 

In normal operation, no oily waste water is created on site.

There are 3 oil traps operating on site to prevent damage.
The oil separator next to the oil tanks is to catch potential
leaks. The bunds underneath the electrical transformers are
also connected to an oil trap. The third oil trap is to withhold
oil that may leak from the hot water boiler house in emer-
gency, and also the oil that may be washed off the roads by
storm water. 
Treated water from the oil traps is diluted and sent to the
receiving water body. The oil traps are flushed each year to
clean them, and water from them is disposed of as oily water
by certified contractor. 
Oil traps are regularly maintained. Quality of water in and out
is checked annually.
The oil content of discharge from the site is monitored and
reported to the environmental agency within  the self-audit
plan.

határérték túllépés: zéró tolerancia

breach of the limits: zero tolerance
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Kommunális szennyvizek

Az erõmû szociális létesítményeibõl származó kommunális
szennyvizeket, melynek napi mennyisége kb. 1-1,5 m3, az
eleveniszapos szennyvíztisztítóban kezeljük. A beren-
dezések rendszeres karbantartásáról gondoskodunk. A
tisztító elfolyó vizét negyedéves gyakorisággal akkreditált
laboratóriummal vizsgáltatjuk meg.
Az erõmû csatornarendszerén éves gyakorisággal szemlét
tartunk, az esetleges további tisztításokról és karbantartási
feladatokról felelõsök és határidõk megjelölésével gondos-
kodunk. 

Kibocsátott hûtõvíz

A gõzturbináról a gõz a fõkondenzátorba kerül, ahol azt
Dunavízzel hûtjük. A Dunavizet - 2007. évben 575 ezer m3

naponta - kiemelése után három fázisban szûrjük. Így kerül
a hûtõvíz a kondenzátorba, majd onnan visszajut a Dunába.
A folyamat révén a víz hõmérséklete nem emelkedik meg
jobban, mint 8 °C. Ez a hõmérséklet igen gyorsan csökken
a folyó sodrába visszatérve a relatíve hidegebb folyóvízzel
keveredve. A kivett és visszavezetett víz hõmérsékletét és
pH-ját folyamatosan mérjük. 

Sanitary sewage

Sanitary sewage from the kitchens and changing rooms on
site, 1 to 1.5 m3 a day, is cleaned in the microbiological
sludge treatment plant. Treatment plant is regularly main-
tained. Water after the treatment facility is quarterly analysed
by a laboratory with proper accreditation.
Site sewer system is annually inspected, and necessary
cleaning and maintenance actions are identified, together
with responsibles and timescales.

Cooling water discharge

Steam from the steam turbine is led to the main condenser
where it is cooled down using river water. Danube water,
nearly 575 000 m3 per day in 2007, is extracted and
screened in 3 stages before it gets into the condenser and
then back to the Danube. This process raises the tempera-
ture of water by maximum 8 °C which rapidly decreases
when mixing with relatively colder river water. Temperature
and pH degree of water extracted and returned are moni-
tored.

Ahol a víz a Dunába ér...
Where the water reaches the Danube…

A kommunális szennyvíztisztító csatornafedelei
Covers of sanitary waste water treatment plant
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A többfokozatú szûrés eredményeképpen a Dunába vissza-
vezetett hûtõvíz lebegõanyag tartalma lényegesen csökken,
tekintve hogy a lebegõ anyagokhoz kötõdõ szennyezéseket
felfogjuk. Így a technológiai folyamat végén a Dunavíz tisztáb-
ban hagyja el az erõmûvet, mint a kiemelés elõtt volt. Az erõ-
mû saját laboratóriumi mérései alapján a kibocsátott hulladék-
víz lebegõanyag tartalma átlagosan 33%-kal alacsonyabb, mint
a kiemelt Dunavízé. 2007-ben kb. 7 tonna rácsszemetet és
165 tonna Dunavíz iszapot szállíttattunk el ipari hulladékként. 
A nagy mennyiségû szûrt víz hígítja végül az összes, eddig
említett típusú, kezelt szennyvizeket, mielõtt azok visszajut-
nak a befogadóba. A folyóba bocsátott hulladékvíz több mint
99,8 %-a szûrt Dunavíz.

As a result of the multi-stage screening, the floating materi-
al content of the discharge substantially reduces because
contamination, tied to floating particles, is separated, and
thus the river water leaves the site cleaner than it was before
extracting. Measurements at the Station’s laboratory show
that floating material content of discharged waste water is 
33 % lower in average than that of Danube-water. In 2007,
nearly 7 tons of screened riverwash and 165 tons of river
sludge have been disposed of as industrial waste. The large
volume of screened water dilutes all the above mentioned
waste waters before those return to the receiving water
body. More than 99.8 % of the discharge into the river is
screened Danube water. 
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Technológiai szennyvizek / Technological waste water
260.111 m3

Kommunális szennyvizek / Sanitary waste water
602 m3

Hûtõvíz / Cooling water 196 M m3

Kibocsátott hulladékvizek Csepel II - 2007.

Waste water Csepel II - 2007.

Kibocsátott hulladékvizek Csepel II - 2005-2007.

Waste water Csepel II - 2005-2007.
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water protection for an environment that we can live in
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Vízvédelem a Csepel I Erõmûben

Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés

A csepeli ipartelep szennyvíz elvezetését biztosító Csepel I
Erõmû által üzemeltetett szennyvíz- és csapadékvíz hálózat
egyesített, gravitációs rendszerû. A 2007. év folyamán elve-
zetett szennyvizek 86,8%-ban élõvízi bevezetésre kerültek a
Duna sodorvonalába. A bebocsátás két végponton történik
olaj- és iszapfogó mûtárgyakkal felszerelt fõgyûjtõkön
keresztül. A gyártelepen keletkezõ szennyvizek fennmaradó,
kisebbik része a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. hálóza-
tán keresztül kerül elvezetésre.

A csepeli ipartelepi fogyasztók átrendezõdése 2007. év
folyamán mind a tevékenység jellegét, mind az üzemnagy-
ságot illetõen tovább folytatódott. Az üzemek, vállalkozások
tevékenységeik technológiáira a csökkenõ vízfelhasználási
igények a jellemzõk. Az ipartelepi fogyasztók által kibocsá-
tott szennyvizek mennyiségének csökkenõ tendenciája vál-
tozatlanul fennáll.

Az élõvízi szennyvízbevezetés határértéken belül tartása a
fentiekben részletezett változások mellett 2007. évben is
folyamatos, összehangolt, komplex intézkedések végrehaj-
tásával volt biztosítható. A Csepel I Erõmû csatornaszolgál-
tatási tevékenységében meghatározó szerepet kapnak az
alábbi szempontok:

• Közmû-engedélyezési eljárás lefolytatása az ipartelepi 
szennyvízelvezetõ hálózatra csatlakozni kívánó fogyasz-
tóknál. A fogyasztó technológiájának ismeretében és az 
érvényben lévõ rendeletekkel összhangban kerülnek 
meghatározásra a csatlakozás feltételei.

• A csatornahálózatunkra bebocsátó fogyasztó szennyvíz 
tisztítási technológiájának rendszeresen ellenõrzése.

• A fogyasztók által elvégzett önellenõrzések eredmé-
nyeinek elemzése, értékelése. 

• A szennyvízkibocsátással kapcsolatos rendeletek válto-
zásáról történõ rendszeres tájékoztatás a fogyasztóknak.

Water conservation at Csepel I Station

Sewage and rainwater drainage

The sewer network operated by Csepel I Station is an inte-
grated sewage and rain water gravitational network. In 2007,
86.8% of collected sewage has been led into the main
stream of the Danube, as a natural water, through two main
lines equipped with oil and mud traps. The remaining small-
er part of the sewage created on the Industrial Estate is led
into the network of Capital City Sewer Company.  

There have been changes to customers on the Csepel
Industrial Estate in terms of their activities and size of 
operations, as well. Water consumption by those business-
es is reducing, and therefore the volume of sewage water
discharged by them is also decreasing. 

With the above changes taking place, in 2007 our company
has continued taking the complex approach to keep within
the limits the parameters of sewage discharged into the
recipient water body. Main features of that approach by
Csepel I Plant have been as follows:

• public utility permitting procedure carried out at the 
customers who intend to connect onto the sewage 
network on the Industrial Estate, and conditions of 
connection are specified in line with the rule of law in 
place;

• the sewage cleaning technology of customers is regularly 
inspected;

• outcome of self-audits held by customers is regularly 
analysed and evaluated;

• changes to legislation on sewage discharge are regularly 
communicated to customers.
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2007. évre is jellemzõ a csatornahálózatunkra bocsátott fo-
gyasztói szennyvizek paraméterei esetében a szerves kom-
ponensû szennyezések arányának növekedése (jellemzõen
az éttermi, élelmiszer gyártói technológiák fokozottabb elter-
jedése miatt), míg a nehézfém szennyezõdéssel járó kibo-
csátások tovább csökkentek. 

A keletkezett szennyvizek mennyiségi adatai eredetük és
kibocsátási helyük szerint a következõ diagramokon kerültek
bemutatásra:

Ipari víz termelés 

Az ipari víz termelés változatlanul egyik fõ tevékenysége a
Csepel I Erõmûnek. Az ipari víz termeléshez szükséges
nyersvizet a Dunából emeljük ki. Vízkezelési technológi-
ánknál a nyersvíz elõszûrését követõen a környezetvédelmi
szempontból is elõnyös BOPAC (polialuminium-klorid) derí-
tõszert alkalmazzuk. 

A technológia elõnyei összehasonlítva a korábban alkalma-
zott aluszulfátos derítéssel:

• Az elõállított ipari víz lebegõanyag tartalma csökken,
• Az új technológiával elõállított ipari vízben az algaszám 

lényegesen alacsonyabb, 

Industrial water production

Industrial water production has remained one main activity
at Csepel I Plant. The volume of raw water needed for the
process is extracted from the Danube. Once raw water is
screened in the first stage, water treatment technology uses
the flocculator “BOPAC” (poly-aluminium chloride) which has
advantages from the point of environmental protection. 

Those advantages against the earlier flocculation techno-
logy which used aluminium sulphate are as follows:

• floating material content of industrial water is lower;
• algae number is less;

In 2007 the parameters of sewage received from customers
into our network have moved toward a higher organic 
content because of the increasing number of catering and
food industry businesses while heavy metal contamination
has further reduced. 

Volumes, origin and discharge locations of sewage are pre-
sented in the next graph. 
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• Az ipari víz elõállítás során keletkezett iszap mennyisége 
és alumínium-ion tartalma csökken,

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

Az ipari víz termelése során, mint a környezeti célok feje-
zetben is említésre került, az algaszám további csökkentése
érdekében új típusú adalékanyag használatát kezdtük meg. 

Vízszolgáltatás változásai a csepeli ipartelepen

Mind az ivóvíz, mind az ipari víz szolgáltatásában jelentõs
változás következett be 2007. év folyamán. Az ipartelepi
ivóvíz hálózat teljes mértékben, az ipari víz hálózat a
célvezetékek kivételével a Fõvárosi Vízmûvek Zrt.
üzemeltetésébe kerültek. A változásokból következõen a
csepeli ipartelepen az ivóvíz és méretlen ipari/tûzi víz szol-
gáltatását a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. biztosítja. A Csepel I
Erõmû szolgáltatásai körébe tartozik továbbra is a mért ipari
víz biztosítása.

• volume of sludge created by the process has reduced, 
with less aluminium ion content;

• flocculation technology can better withstand hydraulic 
changes, and is steadier.

As mentioned in the section on environmental targets, a new
dosing chemical has been introduced to industrial water pro-
duction process to further reduce the algae numbers.

Changes to water supply on the Csepel Industrial Estate

2007 has seen some major changes in both drinking water
and industrial water supply. The full drinking water network
and the industrial water network on the Industrial Estate,
except for some industrial water lines within Csepel I and
Csepel II sites, have been transferred to Capital City Water
Company. Accordingly, drinking water and industrial water
(the volume not flowing through meters) is supplied by
Capital City Water Company. Csepel I Plant continues to
supply industrial water through the lines which are equipped
with meters. 

Csepel I derítõi
Flocculant plant
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Talajvizek

A Vállalatcsoport a talajvíz minõségi paramétereinek figye-
lemmel kísérésére 19 talajvízfigyelõ kutat üzemeltet. Társa-
ságunk üzemszerû tevékenységébõl adódóan nem szennye-
zi a talajt, illetve a talajvizet, ezért a monitoring rendszer 
fenntartásának elsõdleges célja a talajvíz áramlásának
következtében megjelenõ szennyezõdések figyelemmel
kísérése. Akkreditált laboratórium bevonásával a talajvíz
minõségi paramétereit negyedéves rendszerességgel
ellenõriztetjük. Az eredményeket jelentés formájában küld-
jük el az illetékes hatóság felé.

Levegõtisztaság-védelem

A Csepel II Erõmû által kibocsátott legfontosabb légszen-
nyezõ 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. A beépített General Electric gyártmányú gáz-
turbinák mûszaki színvonala a tüzelõanyagok tökéletes
eltüzelését teszi lehetõvé, ezzel biztosítva az alacsony szén-
monoxid kibocsátást (emisszió). A tüzelõanyag megválasz-
tásával (földgáz és alacsony kéntartalmú gázturbina olaj)
biztosított, hogy a kén-dioxid emissziót is minimum szinten
tartsuk. A nitrogén-oxidok kibocsátásának csökkentésére a
gázturbinák tûztereibe közvetlen gõzbefecskendezés tör-
ténik. Így a keletkezõ nitrogén-oxidok mennyisé-
gét kb. 70%-kal tudjuk csökkenteni.

Mivel a kibocsátott nitrogén-oxidok havi átlag
értéke a többi paraméterhez viszonyítva közelebb
van a hatósági határértékhez, így szigorú vezetõi
utasítás van érvényben, mely meghatározza a pil-
lanatnyi határérték túllépés esetén követendõ eljá-
rást. 

Groundwater

The Group operates 19 ground water wells to monitor
ground water parameters. Our operation has no impact on
the ground, therefore, and the system is operated to track
the contaminations that appear with the movement of
ground water. Groundwater parameters are checked by an
accredited laboratory in every quarter, and results are
reported to the relevant government agency. 

Air protection

Major emission components released by Csepel II Station
are: carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx), sulphur
dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and soot. The Station
is able to control those major emission components and
keep them below the limits by taking suitable technological
measures. The high engineering standard of existing
General Electric gas turbines enables a complete burning of
fuels which keeps carbon monoxide emission at a low level.
Choice of fuels (natural gas and low-sulphur distillate) min-
imises sulphur dioxide emission. Steam is directly injected
into the combustion chambers of gas turbines which reduces
the emission of nitrogen oxides by 70 %.

Since the monthly average values of nitrogen oxides emitted
is, unlike the other parameters, closer to the limit, a strict
managerial instruction is in place to set up a procedure to

Svájci erõmû Magyarországon
Swiss plant in Hungary

elõtérben a levegõ tisztaságának védelme

air protection in the foreground 
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Az utasítás úgy rendelkezik, hogy ha gõzbefecskendezés
hiányában két órát követõen sem sikerül helyreállítani a nor-
mál üzemi viszonyokat, a turbinát le kell állítani annak elle-
nére, hogy a törvényi elõírások ennél hosszabb idõt is meg-
engednének.

A gázturbinák légszennyezõ anyag kibocsátását folyama-
tosan üzemelõ mérõmûszerekkel ellenõrizzük a legfonto-
sabb paraméterek tekintetében. Az on-line mérõmûszerek
által mért adatokat egy központi számítógép dolgozza fel. A
számítógép által készített jelentések képezik a bevallás
alapját. Az erõmû eddigi üzeme során határérték túllépés
egy esetben sem történt.

manage short-term excursions. In the procedure, the provi-
sion is that the turbine must be stopped if steam injection is
not available and normal operation cannot be restored,
although law would allow for a period longer than 2 hours.

Major emission parameters of gas turbines are monitored by
continuous measurements. Data of such on-line measure-
ments are processed in a central computer, and declarations
are based on reports processed by the computer. No limits
have ever been exceeded during the operation of the
Station.

Nitrogén-oxidok havi átlag értékei Csepel II - 2005-2007.

NO monthly averages Csepel II - 2005-2007.x

Kén-dioxid havi átlagértékek Csepel II - 2005-2007.

SO monthly averages Csepel II - 2005-2007.2

Korom kibocsátás havi átlagértrékek Csepel II - 2005-2007.

Soot monthly averages Csepel II - 2005-2007.

Szén-monoxid havi átlagértékek Csepel II - 2005-2007.

CO monthly averages Csepel II - 2005-2007.
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A két telephely éves légszennyezõanyag kibocsátásait a
torta diagramok, Csepel II fajlagos, vagyis megtermelt 1 kWh
villamos energiára jutó grammnyi mennyiségét pedig a táb-
lázat szemlélteti. 

Emission volumes of the two sites are shown in the cake
graphs, and Csepel II emission / electricity rates (gram/kWh)
are presented in the following table.

Szén-dioxid kibocsátás - üvegház hatás

A légkörben bizonyos gázok jelenléte esetén csapdába esik
a hõenergia, akárcsak egy üvegházban. Ilyen gázok elsõ-
sorban a szén-dioxid, valamint a metán, az ózon, a dinit-
rogén oxid és a freonok.

Amennyiben az üvegházhatású gázok kibocsátása az utób-
bi évek ütemében folyna tovább, - úgy egyes számítások
szerint - 2030-ra a Föld átlaghõmérséklete megemelkedne,
emellett jelentõsen csökkenne a csapadék évi mennyisége.
1-2 °C-os évi középhõmérséklet-növekedés 100 év alatt kb.

Carbon dioxide emission and greenhouse effect

Owing to the presence of certain gases in the atmosphere,
heat energy is trapped just like in a greenhouse. Such gases
are carbon dioxide, methane, ozone and types of dinitrogen
oxide and freon. 

In case the emission of greenhouse gases continues at the
rate of recent years, according to some calculations, by
2030 the average temperature of the Earth would rise  and
annual precipitation levels would substantially reduce. A
1-2 °C rise in annual mean temperature would melt masses
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40 cm-rel emelné meg a világtenger szintjét az elolvadó
jégtömegek miatt. 

Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének
célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
a globális éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érde-
kében. A kibocsátási egységek szétosztását az ún. Nemzeti
Kiosztási Tervben határozták meg, elõször a 2005-2007-es,
majd pedig a 2008-2012-es idõszakokra. Magyarország a
Kiotói Jegyzõkönyvben az 1985-1987-es idõszak átlagához
képest 6 %-os üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentést
vállalt a 2008-2012-es idõszakra.
A kibocsátás kereskedelmi rendszerben a nagy kibocsátók
köre meghatározott mennyiségû kvótához (térítésmentes
kibocsátási egységhez) jut, mellyel minden év végén a hite-
lesített kibocsátási jelentés alap-
ján számol el. 
A kibocsátások nyomon követése
igen szigorú követelmények alap-
ján történik, a bevallásokat füg-
getlen szakértõvel kell hitelesíttet-
ni. A rendszer célja megtalálni és
ösztönözni a szén-dioxid kibocsá-
tás csökkentésének hatékony
módszereit. 
A Csepel II Erõmû környezet-
kímélõ modern és tiszta tech-
nológiájának köszönhetõen alap-
vetõen kedvezõ helyzetben van az erõmûvek fajlagos kibo-
csátása tekintetében, ugyanakkor tapasztalatunk szerint a
Magyarországon alkalmazott Nemzeti Kiosztási Terv (NKT)
a „korai cselekvést“ (early action) külön nem támogatja. A
Csepel II Erõmû számára 2007. évre kiosztott CO2 kibo-
csátási egységek a villamosenergia termelés magas szintje
miatt - elsõ, de sajnos úgy tûnik nem utolsó alkalommal -
kevésnek bizonyultak. A hiány pótlására a szükséges kvóta
mennyiséget meg kellett vásárolnunk.
A fajlagos szennyezõanyag kibocsátások közül a szén-di-
oxid kibocsátásra vagyunk a legérzékenyebbek. A kibocsá-
tott szén-dioxid mennyisége a felhasznált tüzelõanyag függ-
vényében változik, ami viszont elsõsorban a termelési volu-
mentõl és annak hatékonyságától függ.

of ice and raise the level of world ocean by approximately 
40 cm over 100 years. 

The goal of the emission trading scheme of the European
Union is to reduce the emission of greenhouse gases and
mitigate the impact of global climate change. 
Emission quotas are allocated through the so-called
National Allocation Plan which has so far had two cycles:
between 2005-2007 and 2008-2012. In the Kyoto Protocol,
Hungary agreed to reduce its greenhouse gas emission by
6% in the 2008-2012 cycle against the average of the 1985-
1987 period. 
The large emitters, listed in the Scheme, are allocated cer-
tain quotas (free emission permits) and will account for those
quotas, based on audited emission reports, at the end of

each year. 
Emission levels are monitored
under very strict requirements, and
declarations are authenticated by
independent specialist. The goal is
to find the most efficient solutions
to reduce CO2 emission. 
Thanks to the environment-friend-
ly, modern and clean technology of
Csepel II Station, it is basically in a
favourable position in terms of
emission rates by power plants
although experience is that the

National Allocation Plan in Hungary does not expressly sup-
port early action. CO2 quotas allocated to Csepel II Plant for
2007 have proven to be insufficient, a situation which will
probably return in the future. We had to buy the quotas 
necessary to cover the missing volume.
Regarding the emission rates, carbon dioxide emission is
the one that we are the most sensitive to. Carbon dioxide
emission levels are a function of fuel used which depends on
production volumes and efficiency. 
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Az erõmûben elsõdlegesen használt földgáz (lásd még:
Tüzelõanyag címû fejezet) eltüzelésekor a többi fosszilis
tüzelõanyagfajtához viszonyítva a legkisebb az úgynevezett
tüzelõanyag specifikus kibocsátási tényezõ, ami azt mutatja
meg, hogy 1 TJ hõmennyiségû tüzelõanyag eltüzelésével
hány tonna CO2 keletkezik. Álljon itt egy összehasonlítás a
jellemzõ tüzelõanyagokra vonatkozóan (forrás: 272/2004.
Kormányrendelet):

The power station primarily burns natural gas (also see the
Section “Fuel”) which has the lowest specific emission factor
among all the fuel types, that is, when burning the volume of
natural gas having 1 TJ heat value, it produces the lowest
amount of CO2 in tons units. The following table compares
main fuel types (source: Government Decree 272/2004.):

Hõtermelés és szolgáltatás a Csepel I Erõmûben

Csepel I fõ tevékenységei közé tartozik a hõtermelés és
szolgáltatás. A társaság közremûködik a Fõtáv részére nyúj-
tott 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 Csepel I forróvíz kazánparkja
2 db PTVM típusú forróvíz kazánból áll, és egy füstgáz
kibocsátó pontforrással rendelkezik. A kibocsátott szennye-
zõanyag 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 ke-
ringtetési rendszer üzemeltetése során környezetre káros
szennyezés nem történik.

Heat production and supply at Csepel I Station

Csepel I main activities include heat production and supply.
Csepel I has a role in the supply of hot water to Fõtáv for
heating purposes, and also to customers on the Industrial
Estate.
Most of the hot water needed for the service is produced in
Csepel II Station, but hot water boilers are also used during
peak periods and as reserve plant. Csepel I has its own 
boilers (two PTVM hot water boilers) which operate with one
chimney as emission source. Emission levels are always
below the agency limits, and the absolute volume of 
emission has a very low impact on the environment.

Hot water network is a closed system. Temperature is 
controlled by Fõtáv under daily schedules. Operation of the
hot water circulation system creates no pollution harmful to
the environment. 

Tüzel anyag megnevezése / Fuel typeõ

T zifa és fahulladék / Fire wood & waste wood

Biobrikett és egyéb bio tüzel anyagok / Bio bricks & other bio fuels

Hazai feketeszén / Domestic black coal

Dízelolaj / Diesel oil

Er m vi tüzel olaj / Distillate

Benzin / Petrol

Földgáz / Natural gas

Biogáz /Bio gas

û

õ

õ û õ

109.63

109.63

94.6

74.07

74.07

69.3

56.1

54.9

Kibocsátási tényez

Emission factor

õ t CO2

TJ

ahogy az írógép kattog…

as the typewriter is clacking ...
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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 vették a zajvédelem szempontjából
kiemelten védendõ területeket, a zajforrásokat megfelelõ
szigeteléssel és/vagy hangtompítókkal látták el. 

Az ipari környezetbe épített erõmû zajkibocsátását és a
zajvédelmi szempontból védendõ területekre gyakorolt
hatását 2000-ben, a próbaüzem alatt szakértõ cég mérte fel.
A zajkibocsátás ellenõrzésére ezt követõen is több alkalom-
mal szakértõ céget bíztunk meg, illetve beszereztünk saját
zajmérõ készüléket is. Az erõmû által okozott zaj hatását
negyedéves gyakorisággal ellenõrizzük. A mérések alapján
az erõmû zajszintje a kerítésnél eddig még egy alkalommal
sem haladta meg a 60 dBA-t és nincs jelentõs hatással a
védendõ területekre. 

Összehasonlításképpen bemutatjuk az erõmû 2003-ban
készült zajtérképét és egy oszlopgrafikont néhány zajforrás
jellemzõ kibocsátási értékeivel. 

Noise protection

Noise protection was a priority aspect already at the plan-
ning of Csepel II Station. A main source of noise, the
machine hall was orientated to protect sensitive areas, and
noise sources were installed with insulation and / or mufflers. 

Noise generated by the station, which was built in an indus-
trial environment, and its impact on areas to be protected
from the noise was surveyed by a specialist contractor 
during test runs in 2000. Contractors have been appointed
on several occasions to measure noise levels, and the
Station purchased a noise meter. Plant noise is measured
quarterly. According to the measurements, noise levels
never exceeded 60 dBA at the site fence and do not have
any significant impact on the areas to be protected. 

As a comparison take a look at the noise map of the power
station that was created in 2003 and also the graph with the
typical noise levels of a few sources. 
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Az erõmû területén keletkezõ hulladékok
Wastes Created on Site

A 2005-2007. évben keletkezett hulladékok mennyiségi
megoszlását a következõ ábrák szemléltetik. 

Volumes of wastes created in 2005-2007 are shown by the
following graphs.

Csepel II mûködése során igen kevés veszélyes hulladék
keletkezik. Legnagyobb mennyiségben a nem veszélyes
kategóriába sorolt, hûtõvíz céljára Dunából kiemelt víz finom
szûrésébõl származó ipari hulladék keletkezett, melynek
mennyisége 2007-ben jelentõsen csökkent az elõzõ évek-
hez képest (lásd még a „Környezeti célok, programok“ címû
fejezetet).
A veszélyes hulladékok közül olajos vizet kellett legnagyobb
mennyiségben elszállíttatnunk, az elõzõ évekhez képest is
többet. A gázturbina kompresszor lapátjainak mosása során
veszélyes anyagokat is tartalmazó mosószennyvíz kelet-
kezik (lásd még „Technológiai szennyvizek“ címû fejezet). A
mosóvíz üzemi kezelését egy kerámiabetétes szûrõ végzi,
mely folyamatot követõen a tisztított víz elhagyja az
erõmûvet. A fennmaradó hulladékot a tisztítóberendezésben
keletkezõ iszap, valamit az a mosófolyadék képzi, amit a
berendezés kapacitási korlátok miatt nem képes megtisztí-
tani.
A berendezés tisztítókapacitása évrõl évre csökkent, ezért
mosószeres mosása rendszeressé vált. A hatékonyság
növelésére 2006. év elején megdupláztuk a szûrõket.
Sajnos, a szûrõk megduplázása sem hozott látványos tel-
jesítményjavulást, de a berendezés 2006-ban még elfogad-
ható hatékonysággal üzemelt. 2007-ben a berendezés haté-

Csepel II operations create just a very low amount of haz-
ardous wastes. The largest volume of non-hazardous
wastes is the industrial waste screened from river water to
provide cooling water. Its volume has substantially reduced
in 2007 compared to previous years (see the Section
Environmental targets and programmes). 
In hazardous wastes, oily water has had the largest amount,
more than in the year before. Gas turbine compressor blade
washing creates waste detergent solution containing 
hazardous pollutants (see the Section Technology waste
waters). Compressor washwater is treated on site in an
equipment using ceramic filters, and then treated water is
discharged. The remaining waste material contains sludge in
the cleaning equipment and detergent liquid which the
equipment is not able to clean owing to its narrow capacity. 
The cleaning capacity of the equipment has been reducing
from year to year, and it has needed regular washing with a
detergent. Number of filters was doubled in early 2006 but it
unfortunately did not bring about any major increase to
capacity. Nevertheless, its operating efficiency was accept-
able in 2006. However, its efficiency further deteriorated in
2007 because probably the mineral oil content of washwater
to be cleaned had contaminated the filters, and attempts to
remove that contamination with food industry grease 

Keletkezett hulladékok

Wastes created in Csepel II - 2005-2007.

Csepel II - 2005-2007. Keletkezett hulladékok

Wastes created in Csepel I - 2005-2007.

Csepel I - 2005-2007.
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konysága tovább romlott, valószínûleg a tisztítandó mosó-
szennyvíz ásványi olajtartalma szennyezte el a szûrõ-
betéteket, amit a gyártó által engedélyezett élelmiszeripari
zsíroldó mosószerekkel nem sikerült hatékonyan eltávolí-
tani. Így a mosószennyvíz gyûjtõ aknában a tisztítandó
folyadék mennyisége olyan szintre emelkedett, amit már ola-
jos szennyvízként kellett elszállíttatnunk. Jelenleg vizsgáljuk
egy hatékonyabb, más mûszaki elven mûködõ berendezés
beszerzésének lehetõségét.

A hulladékokkal való hatékony gazdálkodás érdekében hul-
ladéktervvel rendelkezünk, melyben meghatároztuk a terv-
idõszak végére elérendõ célokat is. 2009. évig tartó idõszak
végére a hulladékok 2002. évi mennyiségéhez képest 20%-
os csökkenést vállaltunk. A nem veszélyes hulladékok közt
növelni szeretnénk a szelektíven gyûjtött hulladékok ará-
nyát is.
A veszélyes hulladékok elszállítása közvetlenül a keletkezés
helyszínérõl történik, a szükséges engedélyekkel rendelke-
zõ társaságok által. Ideiglenes, átmeneti tárolót nem üze-
meltetünk.

solvents, approved by the manufacturer, failed. In the wash-
water collecting pit, the level of washwater to be cleaned
raised to a point where it had to be disposed of as oily waste-
water. Now options are being examined to procure a more
efficient cleaning equipment using a different technology. 
For an efficient waste material management, we have a
waste management plan including goals for the plan period.
Plan is to reduce the volume of hazardous wastes by 20 %
against the 2002 level by the end of the period ending in
2009, and also to selectively collect more non-hazardous
wastes.
Hazardous wastes are taken away by licenced contractors
directly from the location where they are created. No tempo-
rary storage is operated by us. 

Veszélyes hulladék tároló
Hazardous waste storage
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A vegyi anyagok 2007. évben felhasznált mennyiségét a
„torta“ diagram mutatja. 

A felhasznált vegyszerek mennyiségét elsõsorban a terme-
lés volumene határozza meg. Ezt szemlélteti a következõ
oszlop diagram is:

A következõ típusú veszélyes anyagokat használjuk fel: 

Vízelõkészítés során felhasznált veszélyes anyagok

A vízelõkészítés során a Csepel II Erõmûben 90 g/L-es nátri-
um-hipoklorit oldatot (hipó), 30-33 %-os sósavat és 48-50 %-
os nátronlúgot (nátrium-hidroxid) használunk fel. A hipó 
1 m3-es konténerben érkezik az erõmû területére, a sósav 

Volumes of chemicals used in 2007 are shown by the cake
diagram.

Volume of chemicals used primarily depends on production
levels as shown by the next graph.

Hazardous materials of the following types are used:

Hazardous materials in water treatment

Water treatment in Csepel II Station uses a 90 g/L sodium
hypochlorite solution (hypo), 30-33 % hydrochloric acid and
48-50 % sodium alkaline (sodium hydroxide). Hypo is deli-
vered to the site in 1 m3 containers. Hydrochloric acid is 

Beszerzett vegyszerek a termelés viszonylatában

Chemicals vs electricity production 2005-2007.
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Ammónium-hidroxid
NH OH 24%

13 465 kg
4Sósav

HCl 33%
630 950 kg

Hipó
NaOCl
34 400 kg

BOPAC
Al (OH) Cl
19 388 kg

n m (3n-m)

Nátrium-hidroxid
NaOH 50%
306 775 kg

Veszélyes anyagok kezelésének szabályozása
Regulation on the Management of Hazardous Materials
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tárolására 2 db 30 m3-es tartály szolgál, a lúgot pedig 1 db
30 m3-es tartályban tároljuk. A tartályok alatt kármentõk ke-
rültek kialakításra, melyek vegyszerkiömlés esetén alkalma-
sak a teljes mennyiség befogadására. 
A kármentõkbõl vészhelyzet esetén a kiömlött vegyszer víz-
sugár szivattyúval a semlegesítõ tartályba szivattyúzható. 

Csepel I az ipari víz elõállításához derítõszerként polialu-
mínium-kloridot (BOPAC) használ. Az új derítõszer alkal-
mazása elõsegítette a vízben lévõ lebegõ anyagok és algák
mennyiségének jelentõs csökkenését a korábban alkalma-
zott derítõszerhez viszonyítva.

Tápvíz kondicionálás

A hõhasznosító kazánok tápvizének lúgosításához 24%-os
ammónium-hidroxid oldatot használunk fel. Az ammónium-
hidroxidot 1 m3-es konténerben szállítják a helyszínre. A ki-
ürült konténereket a szállító cseréli. 
A segédgõzkazán tápvizének kondicionálásához kálium-hid-
roxidot (NALCO 72230) és oxigén-megkötõ szert (NALCO
1700) használunk, a zártkörû hûtõvíz rendszerben korróziós
inhibitort (Corrshield) alkalmazunk.

Egyéb veszélyes anyagok

A technológiai szennyvizek fejezetben leírt kompresszor-
mosáshoz használatos nem-ionos detergens a Penetone 19
márkanevû anyag, mely szintén olyan ballonokban érkezik a
helyszínre, melyek visszaszállítását a beszállító vállalta.
A vegyszerek tárolására szolgáló tartályok mindenhol meg-
felelõ méretû kármentõkkel vannak ellátva.

stored in two tanks, 30 m3 each. Alkaline is stored in one 
30 m3 tank. Underneath the tanks, bunds were built capable
of holding the full volume back in case of spillage. In emer-
gency, spillages can be pumped to the neutralisation tank by
an ejector. 

Csepel I uses poly-aluminium chloride (Bopac) as floccula-
tion material to produce industrial water. The new flocculator
chemical has substantially reduced the amount of floating
materials and algae as compared to the previous floccu-
lator.  

Feedwater treatment

A 24 % ammonia solution is applied to the feedwater of the
heat recovery steam generators to set pH. Ammonia is de-
livered in a 1 m3 container to the site, and the contractor
replaces empty balloons. 
Potassium hydroxide (NALCO 72230) and oxygen scav-
anger (NALCO 1700) are applied to treat the feedwater of
the auxiliary steam boiler. A corrosion inhibitor (Corrshield) is
used in the closed circuit cooling water system.

Other hazardous materials

The non-ionic detergent used for compressor washing, as
described in the chapter on technology wastewaters, is
Penetone 19 delivered to the site in balloons, that are taken
away by the supplier. Tanks storing chemicals are all
equipped with bunds of sufficient size.

Úton az ammónia / Ammonia in transit

Sósav tartályok / HCl tanks
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Tüzelõanyag

Az erõmû elsõdleges tüzelõanyaga földgáz, a tartalék tüze-
lõanyag pedig gázturbina üzemanyag, mint ahogyan errõl
már a Csepel II technológiájának bemutatásánál is említést
tettünk.

A kizárólag gázkorlátozás és üzemkészség tesztelés során
használt alacsony kéntartalmú gázturbina tüzelõanyag táro-
lására 2 db 8 000 m3-es tárolótartály szolgál (lásd kép). Az
olajtartályok kialakításukat tekintve kettõsfalúak és az ún.
„fenéknyomás“ méréssel bármilyen - a két fal közötti - kez-
deti szivárgás azonnal észlelhetõ. A kialakí-
tásból következõen a környezetbe olaj még
ebben az esetben sem kerül.

2007. évi tüzelõanyag felhasználásunkat a torta diagram, az
elmúlt 3 év felhasználását az elektromos energia termelés
viszonylatában pedig az oszlopdiagram szemlélteti.

Fuel

Main plant fuel is  natural gas, and the alternative fuel is dis-
tillate as mentioned in the section on Csepel II plant technology.

Two 8,000 m3 tanks (see photo) store the low sulphur con-
tent distillate which is restricted for periods of gas supply
interruption and testing. Tanks are built with double walls
and any leaks between the walls  can be detected in the ini-
tial stage by monitoring the bottom pressure. Design would
prevent any oil spillage to the environment even in the case
of a leak.

2007 fuel consumption is shown by the following cake dia-
gram, and volumes used in power generation over the last 3
years are shown by the below graph. 

Olajtartályok / Oil tanks

Olaj / Distillate 237 m3

Gáz / Natural gas 511 M m3

Tüzelõanyag felhasználás - 2007.

Fuels - 2007.

Tüzelõanyag felhasználás a termelés viszonylatában

Fuels vs electricity production - 2005-2007.

- 2005-2007.

2005.
0

500

1000

1500

2000

2500

2006. 2007.

Tüzelõanyag / Fuels (M m )
Villamosenergia / Electricity (GWh)

3

a leginkább környezetbarát tüzelõanyag

the environmentally most friendly fuel



41

Vízfelhasználás

Az erõmû tevékenységéhez három különbözõ minõségû vi-
zet használunk, amelyek mennyiségi alakulását a következõ
diagramok mutatják.

Hûtõvizet kétféle célra használunk fel. Az úgynevezett fõhû-
tõvizet a „Kibocsátott hûtõvíz“ címû fejezetben leírtak szerint
a gõzturbinából a kondenzátorba érkezõ gõz kondenzálásá-
ra használjuk. A segédhûtõvízzel - melyet a fõhûtõvíz továb-
bi szûrésével kapunk - a zártkörû hûtõvizet 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 létesítményeinkben, valamint öntözésre
használunk.

Water usage

Station uses water of three different qualities, and volumes
are presented in the next graphs.

Cooling water is used for two purposes. In the condenser,
main cooling water condensates the steam coming from the
steam turbine, as explained in the Section “Cooling Water
Discharge”. Auxiliary cooling water is obtained by further fil-
tering of main cooling water, and is used to cool closed cir-
cuit cooling water.

Industrial water is virtually river water cleaned, settled and
supplied by Csepel I to Csepel II, and it is the raw water for
the Water Treatment Plant which produces high-purity de-
mineralised water.

Drinking water is used in the kitchens, changing rooms and
for irrigation.

Hûtõvíz
210 M m3

Vízfelhasználás

Water use Csepel II - 2007.

Csepel II - 2007. Vízfelhasználás

Water use Csepel II - 2005-2007

Csepel II - 2005-2007
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Társadalmi felelõsségvállalalás
Social responsibility

Az Atel Csepel Vállalatcsoport nemcsak piaci szereplõként,
hanem üzleti kultúráját és etikus viselkedését illetõen is ha-
tást szeretne gyakorolni a társadalomra. Meggyõzõdésünk,
hogy egy profitorientált vállalkozás csak akkor lehet hosszú
távon is sikeres, gazdasági értelemben pedig akkor lesz
képes a fenntartható fejlõdésre, 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 célkitûzé-
sek eléréséhez szûkebb és tágabb környezetünkben egy-
aránt. 

The Atel Csepel Business wishes to influence society not
only as a market player but also using its business culture
and ethical behaviour. We believe that for the sake of long-
term success and sustainable development in the economic
sense, a profit-oriented business must respond sensitively to
the expectations of social groups which are affected by its
operations.

In our set of values, our business strategy includes taking
roles in the life of the community and supporting the devel-
opment of local economy. Therefore, we deem it important to
contribute to the environmental, social and cultural objec-
tives of our closer and wider neighbourhood. 

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyarországi nor-
mákat meghaladóan tegyünk környezetünk védelméért, ter-
mészeti értékeink megõrzéséért. Ezen túlmenõen, az élet, a
helyi környezet minõségét javító beruházásokat is kezdemé-
nyezünk, illetve részt vállalunk Csepel kerület fejlesztési pro-
jektjeinek megvalósításában.

Társadalmi felelõsségvállalási programunk célkitûzései a
következõk:  

• Munkavédelem és egészségmegõrzés
• Ismeretek átadása
• Környezetvédelmi kezdeményezések

We are committed to take efforts beyond Hungarian norms
for the protection of the our environment and conservation of
our natural values. In addition, we initiate projects which
raise the quality of life and the local environment, and we
take part in the implementation of projects for the develop-
ment of Csepel District. 

Our social responsibility programme has the following tar-
gets:

• work protection and health conservation,
• knowledge transfer,
• environmental initiatives.

Gazdasági teljesítmény

Economic performance

Környezetvédelmi

teljesítmény
Társadalmi

teljesítmény

Társadalmi

felelõsségvállalás

CSR

Environmental

performance

Social

performance



43

Munkavédelem és egészségmegõrzés

Elsõdleges számunkra, hogy az erõmû üzemeltetése során
mind munkatársaink, mind látogatóink, vendégeink testi
épségét megõrizzük. Ezért különös figyelmet fordítunk a
munkavédelmi ruházat és eszközök használatára. 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 környeze-
tünkben. Így beszállítói körünk kiválasztásakor is szempont
pl. az ISO minõsítés megléte. Hitvallásunk, hogy hatéko-
nyan dolgozni csak akkor tudunk, ha kollégáink egészsége-
sek. Ehhez saját edzõtermet és egészségmegõrzõ prog-
ramot 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 kisiskolás
sportolhat a Csepeli Birkózó Klubban. Az utánpótlást a klub-
ban sportoló világ- és Európa-bajnokaink is motiválják, hogy
hasonlóan fényes érmeket szerezhessenek.

„A Csepeli Áramtermelõ Kft. által nyújtott támogatás tette
lehetõvé a nyugodt felkészülést a Csepeli Birkózó Clubban
a különbözõ világversenyekre, és támogatásuk segítségé-
vel lehettem kétszeres Európa-bajnok és világbajnoki ezüst-
érmes.“

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 nem-
zedékével is megismertessük az erõmû korszerû technoló-
giáját, az áram elõállításának kombinált ciklusát. Ezért kihe-
lyezett fizikaórákat biztosítunk általános iskolások részére,
valamint erõmû látogatásokat szervezünk szakmai érdek-
lõdõknek.

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 pro-
tective 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 neighbourhood. In selecting the range of suppli-
ers, their possessing an ISO-certification is one point of con-
sideration. 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 com-
mitment 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 vari-
ous 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 busi-
ness 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 profes-
sional groups.
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„Ezúton szeretném megköszönni az Atel Csepel Vállalat-
csoportnak a hatékony együttmûködését, melyet a 2007
decemberében, közösen elkészített „Energikus Nap“ címû
oktatófilm megtervezésében, és létrehozásában tanúsított.
Ezzel az akcióval sikerült egy olyan egyedülálló oktatófilmet
létrehoznunk, mely gyermekek számára bemutatja a ko-
generációs technológia elõnyeit, kihangsúlyozva a termé-
szetünk védelmét, és hozzájárulva a gyermekek környe-
zettudatos 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 követelményeknek. Úgy
gondoljuk, hogy a svájci Atel és Vállalatcsoportunk etikai
elveinek követésével hozzájárulunk mind saját, mind üzleti
partnereink sikereihez. Ennek érdekében alakítottuk ki üzle-
ti etikai kódexünket, melyet minden munkatársunk magáé-
nak vall.
Önkéntességi programunk munkatársaink bevonásával tör-
ténik és segíti önkéntes munkájukat, illetve a jótékonysági
célra, közhasznú szervezetek, kezdeményezések számára

“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 benefits of co-
generation technology to the children, with a strong 
emphasis on nature conservation which arises their environ-
mental 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. 

Csepeli iskolások kihelyezett tanórán / Students from Csepel

hatékony együttmûködés

efficient cooperation 
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rendezett gyûjtésekben való részvételt. Ezt az érintett szer-
vezeteknek juttatott pénzadományokkal vagy a dolgozó által
adott összeg kiegészítésével valósítjuk meg. 2007-ben töb-
bek között munkatársaink javaslatára konzervet gyûjtöttünk
karácsonykor a csepeli hajléktalanszálló részére.

„Iskolánk 9.D osztályának szülõi közössége 2007. szeptem-
berében felújította az osztály tantermét. A Jedlik Alapítvány
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 hozzá a minket
befogadó helyi társadalom környezetének javításához,
jólétéhez és a közösség életminõségének emeléséhez. 

Számos területfejlesztési programot valósítottunk meg a
Csepeli Önkormányzattal karöltve. A kerületi általános
iskolásoknak szóló környezettudatos nevelést megcélzó
programja olyan lehetõség volt számunkra, ahol a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságára hívtuk fel a diákok figyelmét. 

A környezettudatos gondolkodás a cég mindennapjait is
áthatja. Nemcsak a technológiai fejlesztések, de az irodai
munka során is fontos számunkra, hogy újrahasznosítsuk a
keletkezett hulladékot, környezetkímélõ illetve környezet-
barát megoldásokat valósítsunk meg.

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 refur-
bished the classroom in September 2007. Your 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 con-
tribute 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 ele-
mentary 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 develop-
ment of technology and office activity, and we choose envi-
ronmentally sparing and friendly solutions. 
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Kommunikáció
Communication 

Az Atel Csepeli Vállalatcsoport egyik legfontosabb célcso-
portja saját dolgozói. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mun-
katársaink naprakész információkkal rendelkezzenek a cég
mûködésével, az iparági eseményekkel vagy akár a Vállalat-
csoport tevékenységét érintõ gazdasági témákkal kapcsolat-
ban. 
Ahhoz, hogy a szükséges adatokat, információkat eljuttas-
suk, illetve elérhetõvé tegyük õket, különbözõ felületeket,
találkozási alkalmakat biztosítunk. 

Intranet

Belsõ intranetes hálózatunk segítségével olyan kommuniká-
ciós fórumokat teremtettünk, ahol nemcsak napi aktuális
hírekhez lehet hozzájutni, hanem akár a Vállalatcsoport mû-
ködését gördülékennyé tevõ egységes eljárásokat, folyama-
tokat is tanulmányozhatják a kollégák.

Energise

Az Intraneten is elérhetõ, de környezetvédelmi szempon-
tokat is figyelembe véve korlátozott példányszámban
nyomtatott formában is továbbítjuk a dolgozóknak vállalati

hírlevelünket, az Energise-t. Itt is
tájékoztatást adunk a környezet-
védelmi kezdeményezéseinkrõl.
Számos megvalósult projekt bizo-
nyítja, hogy a munkatársaink
közösségi, helyi, illetve környezet-
védelmi ötleteit kivitelezzük dolgo-
zói részvétellel. 

Napi jelentés, operatív értekez-
let

A környezettudatos gondolkodás
a mindennapos munkában is je-

lentkezik. Az operatív értekezleteken az erõmû technológiai
mûködését érintõ történések mellett a környezetvédelmi
eseményekre is kitérünk.

Belsõ kommunikáció

At Atel Csepel Business, staff are one key target group. In
our view it is essential to provide up-to-date information to
staff on company operation, industry events or economic
issues affecting our business. 
Various platforms and communication forums are provided
to keep information and data available and flowing. 

Intranet

Company intranet means communication forums where
daily news are available together with integrated procedures
and processes that make company operation smooth. 

Energise

The monthly newsletter “Energise” is available on the
intranet and is also printed out but for environmental consid-
erations only in limited numbers. It also informs on our envi-
ronmental initiatives. A number of projects have been com-
pleted with staff support to realise staff ideas for community
or environmental initiatives.

Daily reports and operational meetings 

Everyday work has an environmental focus, as well.
Operative meetings have environmental issues on their
agenda besides plant operation subjects. 

Internal communication

Intranet
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Vezetõségi ülések

Belsõ kommunikációs csatornáink egyik legnépszerûbb
eleme a negyedévente megrendezésre kerülõ Kommuniká-
ciós nap. Erre az „összejövetelre“ a vállalat összes munka-
társa hivatalos. Itt elsõ kézbõl kaphatnak információt a vál-
lalat felsõvezetésétõl az egyes területek mûködésére
vonatkozólag, így a környezetvédelmi intézkedésekrõl is
tájékoztatjuk a dolgozókat. 

Külsõ kommunikáció

Külsõ kommunikációt illetõen számos módon próbálunk meg
tájékoztatni és megismertetni az erõmûvet, illetve annak mû-
ködését az érdeklõdõkkel. 

Üzleti partnerek

A Vállalatcsoport számára elsõdleges szempont, hogy üzleti
partnereivel különösen jó viszonyt tartson fenn. Az üzleti
partnereket a következõ ábrán szemléltetjük. 

Management meetings

Quarterly Communication Days are a very popular channel
for internal communication with all staff members invited.
There they receive first-hand information from senior 
managers on the operation of business functions including
the environmental actions. 

External communication

A number of channels are used for external communication
to spread information on the station and its operation.  

Business partners

Group key objectives include to establish and maintain good
relations with all business parties. Business partners are
shown by the following figure.

Atel Csepeli

Vállalatcsoport

Finanszírozás - agyar és emzetközi ankokM N B
Financing - local and international banks

Engedélyek és Jogosítványok - MEH,
Körny.véd. Hatóságok, Csepeli Önk.
Permits and licences - e.g. HEO, Csepel
Municipality, environmental agencies

F t anyag Szállítási Szerz dés FSzSz
MOL Rt

û õ õ - ,
.

Fuel supply agreement - MOL Rt.

Vízgazdálkodás - F városi Vízm vek,
F városi Csatornázási vek

õ û
õ Mû

Water Management - Metropolitan Water Co.,
Metropolitan Sewers Co.

Ipartelepi Fogyasztók
Customers on the Industrial Estate

Hálózat Üzemeltetési Megállapodás
Csepel / MVM / ELMÜ
Grid Operation Agreement
Csepel / MVM / ELMÜ

Áramvásárlási Szerz dés ÁVSz MVM Rtõ - .
Power Purchase Agreement - MVM Rt.

Hálózati Csatlakozási Megállapodás - MVM Rt.
Grid Connection Agreement - MVM Rt

H kapacitás-lekötési és Forróvíz Szállítási
Megállapodás - F táv Rt.

õ
õ

Hot Water Supply Agreement - Fotav Rt.

Üzemeltetési és Karbantartási Szerz désõ
O&M Agreement

Atel Csepel

Business
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Céges kiadványok, szakmai média

Mind a vállalati anyagaink, mind a szakmai sajtóban történõ
megjelenéseinkkor törekszünk a környezetvédelmi szem-
pontok minél teljesebb körû bemutatásra. 
A csepeli lakosokat a Csepp TV-n és a Csepel Újságon ke-
resztül igyekszünk tájékoztatni mind a környezeti kibocsátá-
si adatainkról, mind a környezetkímélést elõsegítõ technoló-
giai fejlesztéseinkrõl. 
A szakmai sajtót is tájékoztatjuk a környezetvédelmi törekvé-
seinkrõl, eredményeinkrõl mint pl. Ma és Holnap, Energia-
fogyasztók Lapja. 
A Környezetvédelmi Jelentésünket 2001 óta minden évben
megjelentetjük és 4 évi pályázás után a Deloitte az év leg-
jobb környezeti jelentésének nyilvánította és a környezet-
védelmi miniszter úr, Fodor Gábor is dicsérõ szavakkal mél-
tatta. 
Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, mely egyben
sokéves munkánk eredményességének a visszajelzése. 
Ez a Zöld Béka Díj is arra buzdít bennünket, hogy továbbra
is iránymutató példával járjunk elõl mind környezetvédelmi,
mind társadalmi felelõsségvállalási programjaink, törekvé-
seink és elkötelezettségünk terén.

Erõmû látogatások

Fontos számunkra, hogy az erõmû mûködését, környezet-
védelmi tevékenységünket megismertessük és elérhetõvé
tegyük minden érdeklõdõ számára. Éppen ezért rendszere-
sen szervezünk szakmai csoportok részére erõmû láto-
gatást, valamint 2007-ben egy általános iskolásoknak szóló
programot indítottunk el, ahol egy kihelyezett fizikaóra
keretében a diákok megismerkednek az elektromos áram
elõállításának körülményeivel, valamint annak jellemzõivel.
Ezen kívül fontos, hogy dolgozóink családtagjai is betekin-
tést nyerhessenek az erõmû „mindennapjaiba“.

Company publications, professional media

Our aim is to fully present environmental aspects in 
company publications and appearances in the professional
press. Csepel residents are informed through the local TV
channel “Csepp TV” and Csepel News on emission figures
and environmental development projects. Professional
press e.g. “Ma és Holnap”, “Energiafogyasztók Lapja” are
informed on our environmental aims and achievements.
Our Environmental Report has been released each year
since 2001. After 4 years being there at regular competi-
tions, Deloitte has chosen our Report as the best environ-
mental report of the year, and Gábor Fodor, Minister for
Environmental Affairs appraised it. We are very proud of that
success which reflects the efforts of a number of years.
Deloitte’s Green Frog Award motivates us to keep up the
examplary approach and commitment in both our environ-
mental and social responsibility programmes.

Site visits

We deem it important to present information to people on the
operation of the Station. Therefore, we regularly organise
site visits for professional groups, and also launched a pro-
gramme for elementary school pupils in 2007 offering field
physics classes to show them power generation process
and parameters. We also consider it important to provide the
opportunity for staff family members to gain insight into the
everyday operation of the Station. 

Zöld béka díj / Green frog award 



Leányvállalatok és üzletágak | Subsidiaries and
business activities

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

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

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

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

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

Atel Csepeli Vállalatcsoport
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