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Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport a jelenlegi piaci helyzetben is 

arra összpontosít, hogy megőrizze eddig kivívott eredményeit. 

Továbbra is megbízható áramtermelőként, innovatív szolgál-

tatóként és a közösség iránt felelősséget viselő társaságként 

szeretnénk működni Magyarországon. 

Tisztelt Partnereink!

Az európai és magyarországi energiaszektorban tapasztalha-

tó nehézségek ellenére vállalatcsoportunk 2012-ben is telje-

sítette a stratégiájában kitűzött célokat. Maradéktalanul tel-

jesítettük szerződésben vállalt kötelezettségeinket, s immár 

rekordnak számító hosszú ideje működünk balesetmentesen. 

Tevékenységünket azon értékek mentén végeztük, amelyeket 

minden munkatársunkkal együtt büszkén felvállaltunk: ezek a 

megbízhatóság, a minőség és a felelősség.

 

Az üzleti környezetben növekvő nehézségekkel szembesültünk

A világgazdaság tartós válsága a tavalyi évben a vártnál mé-

lyebb, elhúzódó recessziót idézett elő az Európai Unió legtöbb 

államában, így az exportorientált Magyarországon is. A hazai 

gazdaság zsugorodása a termelés visszaesése mellett a beru-

házások és a fogyasztás csökkenésével is együtt járt. Az energe-

tikai cégeknek így továbbra is nehéz iparági környezetben kell 

működniük, és további erőfeszítéseket tesznek azzal is, hogy 

a nemzeti tehermegosztás keretében jelentősen hozzájárul-

janak az ország pénzügyi egyensúlyának megszilárdításához. 

A villamosenergia-piacon ugyanakkor már 2011-ben mutatkoz-

tak a stabilizálódás jelei, az áramfogyasztás enyhén emelke-

dett. Ez a fejlődés 2012-ben sajnálatosan megtorpant, sőt némi 

csökkenés volt tapasztalható. Az olcsó import villamosener-

gia-ár eredményeképpen az importált energia mennyisége to-

vább nőtt, tavaly már a teljes nettó fogyasztás mintegy 23%-át 

adta, így a folyamatosan változó piac kihívásaira történő rea-

gálás stratégiánk egyik fókuszpontja lesz.

Az Alpiq csepeli erőműve magas műszaki színvonalának kö-

szönhetően 2012-ben is a hazai energiaellátás stratégiai szerep-

lőjeként működött. Az általánosan kedvezőtlen környezetben 

Under the current market conditions, Alpiq Csepel Business 

still focuses on maintaining its achievements so far. We wish 

to continue our operations in Hungary as a reliable power gen-

eration business, an innovative supplier and a company driven 

by corporate responsibility. 

Dear Partners, 

In 2012, our Group has again achieved its strategic goals in 

spite of the difficulties existing in the energy sector in Hun-

gary and in Europe, as well. We have fully met our contrac-

tual obligations, and have operated without any accident 

for a record period of time. Our activities have been driven 

by a set of values which we proudly accepted together with 

all staff members: those values are reliability, quality and re-

sponsibility.

 

We face increasing difficulties in our business environment 

Last year the on-going crisis in the world economy has resulted 

in a recession, deeper than expected, in most member states 

of the European Union including the export-oriented Hungary 

as well. Shrinking domestic economy has led to falling produc-

tion levels and to the reduction of the investment activity and 

consumption. Therefore, energy industry businesses are oper-

ating in a difficult environment while taking additional efforts 

to make a substantial contribution to stabilising the financial 

position of the country by undertaking a share of the encum-

brances on the nation. Nevertheless, the electricity market 

showed some signs of stabilisation already in 2011 when pow-

er consumption levels were slightly increasing. Unfortunately, 

positive trends stopped and even turned back to negative in 

2012. Low import power prices have further increased import 

levels, reaching some 23% of full net consumption in the last 

year. Responding to a challenging and ever changing market is 

going to be a major focus of our strategy.

 

In 2012 again, its high technical standards have made the Cse-

pel Power Station of Alpiq a strategic player of domestic elec-

tricity supply. Although the overall negative environment has 

Vezérigazgatói levél
Letter from the CEO
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ugyan nem tudtuk megismételni a villamosenergia-termelés 

előző évben elért mennyiségét, de a létesítmények rugalmas 

üzemvitelével továbbra is fontos szerepet játszottunk a rend-

szerszintű szabályozásban, azaz a fogyasztás és a termelés 

mindenkori egyensúlyának biztosításában. A stabil üzemme-

net további kedvező hatása volt, hogy a kombinált ciklusú 

erőműben a hőenergia előállítása is kedvező arányban történt, 

az így megtermelt hőt továbbra is igen versenyképes áron tud-

juk szállítani Csepel és Pesterzsébet távhőfogyasztói piacára.

Fókuszban a biztonságos energia- és távhőszolgáltatás

Tevékenységünkben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ügy-

feleinknek a lehető legmagasabb színvonalú energiaszolgálta-

tást nyújtsuk, és erőfeszítéseink kulcseleme a biztonság. Nye-

reségünkből évről évre jelentős összeget fordítunk arra, hogy 

szavatoljuk az erőmű üzemképességét és fenntartsuk haté-

konyságát. Ugyanilyen nagy figyelmet szentelünk az erőművet 

kiszolgáló berendezések állagának megóvására. Ezek a rendsze-

res beruházások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fogyasztóin-

kat megbízhatóan, az üzemzavarok kockázatát teljesen kizárva 

lássuk el villamos és hőenergiával. A 2012-es év különösen fon-

tos év volt az erőmű karbantartása szempontjából, mert egy 

hat éves üzemeltetési periódus végén a gázturbinák minden 

lényeges elemét felülvizsgáltuk, illetve kicseréltük. A közel egy 

milliárd forintos felújítás több mint egy hónapot vett igénybe.

 

A társaság jelentős adófizető és biztos munkáltató

Az Alpiq Csepel Kft. sikeres működésének köszönhetően már 

több mint egy évtizede fegyelmezett adózóként komoly bevé-

teleket biztosít az ország költségvetésének. A 2012-es üzleti év 

után fizetett adók összege eléri a 2 milliárd forintot, míg 2010 

óta társaságunk 1,6 milliárd forintot fizetett különadók formá-

jában. Úgy véljük, ezekkel az összegekkel az elért nyereségéhez 

viszonyítva igen komoly mértékben veszünk részt a gazdasági 

válság okozta nehézségek leküzdésében. A csepeli erőmű emel-

lett több mint nyolcvan embernek biztosít biztos megélhetést 

nyújtó jövedelmet és megbecsült, vonzó munkahelyet, miköz-

ben a munkavállalók folyamatos képzését is feladatának tartja.

 

Felelősen a környezet védelméért

Az Alpiq vállalati filozófia alappillére a környezetünkért ér-

zett felelősség, így mindent elkövetünk azért, hogy tevékeny-

ségünk környezetbarát legyen. Különösen a víz és a levegő 

tisztaságának megőrzésére fordítunk jelentős forrásokat. 

Erőfeszítéseink azt szolgálják, hogy a környezetvédelemben 

maradéktalanul megfeleljünk a legmagasabb szintű elvárá-

soknak és legjobb nemzetközi gyakorlatnak. Kiemelkedő si-

kernek tartjuk így, hogy az erőmű komplex üzemelése során 

nem csupán betartjuk az előírt környezeti határértékeket, 

hanem folyamatosan jóval azok alatt működünk. 

prevented us from reaching the generation levels of the pre-

vious year, flexible plant operation has kept us an important 

player of regulation at system level to consistently maintain 

the balance of consumption and generation. Steady operation 

has resulted in favourable heat rates in the combined cycle 

plant, thus keeping the price of heat still very competitive in 

the district heat markets of Csepel and Pesterzsébet.

Focusing on the safe supply of energy and district heat

In our activities priority is given to providing the highest pos-

sible levels of energy supply to our customers, with safety 

being a key component of our efforts. Each year a substantial 

share of our profits is spent on guaranteeing that the plant is 

kept operable and efficient. A similar strong focus is kept on 

maintaining the status of plant equipment serving the power 

station. Such regular investment projects have an essential 

role in supplying customers with electricity and heat in a re-

liable manner, fully excluding any risk of plant breakdowns. 

2012 has been a special year in terms of plant maintenance as 

at the end of a 6-year operation cycle, all major components 

of the gas turbines have been inspected, and some of them 

have been replaced.  The cost of the refurbishment project 

was close to HUF one billion and the work lasted for more 

than one month.

 

The company is a significant tax-payer and steady employer

Thanks to its successful operation, Alpiq Csepel Kft. has been 

a major tax-payer for over a decade, substantially contribut-

ing to the the national budget. Tax amounts paid on the 2012 

business year have reached HUF 2 billion, and the company 

has paid HUF 1.6 billion extra energy tax since 2010. Consid-

ering the profit levels of the company, we regard those tax 

amounts a very substantial contribution to the efforts taken 

against the economic crisis. Besides, Csepel Power Station of-

fers a decent salary and valuable, attractive employment to 

more than 80 people, also focusing on the ongoing training of 

staff members.

 

Responsibilityfor the protection of the environment

Responsible environmental protection is a cornerstone of Al-

piq’s corporate philosophy, and we take every effort to make 

our activities environmentally friendly. Substantial resources 

are spent on preserving especially water and air.  In the area 

of environmental protection we take efforts to fully meet the 

highest expectations and the best international practice. We 

deem it an excellent achievement that in all areas of plant op-

eration, we not only keep the required environmental limits 

but operate steadily well below them. 

 

Vezérigazgatói levél / Letter from the CEO
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Elkötelezetten támogatjuk a helyi közösségeket

Évek óta folyamatosan tanújelét adjuk annak, hogy a helyi kö-

zösségek számíthatnak segítségünkre. Az együttműködésre ru-

galmas kereteket nyújt szerteágazó szponzorációs és támogatá-

si tevékenységünk, amelynek részét alkotják tehetséggondozó 

programok ugyanúgy, mint a tömegsport előmozdítása. Ugyan-

így törekszünk arra is, hogy felelősen gondoskodjunk arról a 

helyi környezetről, amely befogadott bennünket, és valamennyi 

partnerünk számára fenntartható módon értéket teremtsünk. 

 

Kitekintés 2013-ra

Az Alpiq nemzetközi tevékenységében továbbra is kiemelt 

figyelemmel kíséri a hazai energiapiac alakulását és annak 

fontos szereplője kíván maradni. Stratégiánk a hosszú távú 

értékteremtésre fókuszál. Ennek jegyében kezdtük el 2009-ben 

tervezni a Csepel III projektet, amelynek keretében egy közel 

450 MW villamos teljesítményű, kombinált ciklusú erőművi 

blokk létesülne csepeli telephelyünkön. A fejlesztést nagy mér-

tékben indokolja a magyarországi erőműpark jelenlegi állapo-

ta, hiszen a létesítmények, illetve a berendezések java részének 

az életkora már meghaladja a 25 évet, valamint  hatásfokuk 

sem felel meg a 21. század követelményeinek. Független szá-

mítások szerint 2020-ra az elöregedő erőművi kapacitás nagy 

részét pótolni kell, és ebben a megújulásban fontos szerep jut 

a Csepel III Erőműnek. A magyar villamosenergia-felhasználás 

hosszú távon várhatóan növekedni fog, így a Paksi Atomerőmű 

tervezett bővítése mellett is mindenképpen szükség lesz olyan 

korszerű és nagy hatásfokú erőműre, amely képes a termelés 

gyors és rugalmas szabályozására. Mi ilyen korszerű és ha-

tékony egységnek szánjuk a Csepel III Erőművet, amelynek 

előkészítési folyamatában a mögöttünk álló időszakban meg-

szereztük a létesítéshez szükséges összes lényeges engedélyt. 

2012-ben folytattuk a beruházást előkészítő tevékenységeket, 

mint például a generálkivitelezői tender és az EPC szerződés 

előkészítését, valamint az építési terület előkészítése.

 

A felsorolt eredmények ismeretében végezetül szeretnék 

ezekért köszönetet mondani minden munkatársunknak, akik 

szakértelmükkel és professzionális teljesítményükkel hoz-

zájárultak sikereinkhez. Üzleti és társadalmi partnereinket 

pedig biztosítani szeretném arról, hogy az Alpiq Csepel Kft. a 

fenntartható fejlődés iránt elkötelezett vállalati szereplőként 

ezentúl is rászolgál majd bizalmukra.

Briglovics Gábor

vezérigazgató

Committed to supporting the local communities

For years we have been a committed and reliable supporter of 

the local communities. Our wide-spreading sponsorship and 

support programmes provide the flexible framework for coop-

eration which also covers talent coaching and drawing large 

numbers of people into sports. Similarly, we take efforts to 

responsibly care about the local environment which received 

us, and to create value for all our partners in a sustainable 

manner. 

 

Outlook to 2013

Alpiq intends to remain further a key player in the Hungar-

ian energy market, so it outlines its operation in strategic 

dimensions while creating values for the long term. The plan-

ning of the Csepel III Project was launched in 2009 along that 

strategy: its aim is to build a combined-cycle power station 

unit of approximately 450 MW capacity at our Csepel Site. The 

present condition of power stations in Hungary justifies the 

project as many of the facilities and plant equipments are at 

least 25 years old, with efficiency levels lagging behind the 

requirements of the 21st century. Independent calculations 

suggest that much of the aging power station capacities 

need to be replaced by 2020, and Csepel III Plant will have an 

important role in that renewal. According to the expectations 

power demand will increase in Hungary in the long term, and 

even with the planned extension of the capacity of Paks Nu-

clear Power Plant, a  highly efficient and modern power plant 

will definitely be needed to be able to promptly and flexibly 

regulate production levels.  Our intention is to make Csepel III 

Plant such a modern and efficient unit, and all the important 

facilitation permits have been obtained in the preparations 

phase. All works necessary prior to the investment project 

were carried out in 2012 including preparations for the main 

contractor tender and the EPC contract, and preparations of 

the construction site.

 

With the understanding of the above mentioned achieve-

ments, I wish to express my appreciation to all colleagues who 

have used their skills and professional performance in contrib-

uting to our success. In addition I would like to ensure our busi-

ness and social partners that as a business player committed 

to sustainable development, Alpiq Csepel Kft. will continue to 

deserve their trust.

Gábor Briglovics

Chief Executive Officer

Vezérigazgatói levél / Letter from the CEO
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A vállalatcsoport jól bevált és hatékony modell szerint három 

budapesti székhelyű társaságból áll. A csoporton belül az Alpiq 

Csepel Kft. látja el a központi irányítás feladatait, az Alpiq Csepe-

li Erőmű Kft. a Csepel I Erőművet működteti, míg az Alpiq Csepeli 

Szolgáltató Kft. a Csepel II Erőmű üzemeltetéséért és karban-

tartásáért felel. Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosa a svájci Alpiq 

Holding AG, amely az Atel és EOS energetikai társaságok összeol-

vadásával jött létre 2009-ben, és mára Európa egyik legnagyobb 

energiaipari vállalatának számít. Az egységes brand értékének 

jegyében a magyarországi tagvállalatok 2010. február 1-től  hasz-

nálják az Alpiq nevet, amely az „Alpok” és a „csúcs” (peak) szavak 

összevonásával utal legfőbb értékeinkre: a környezet tiszteleté-

re, a megbízhatóságra és a kiemelkedő teljesítményre.

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport központi üzeme jelenleg a Cse-

pel II Erőmű. A világ élvonalába tartozó technológiákat alkal-

mazó létesítmény egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű, 

amely 2000-ben kezdte meg működését. Ez az első ilyen típusú 

hatékony és környezetbarát energetikai létesítmény, amely 

Magyarországon kizárólag üzleti szempontok alapján, magán-

tőkéből megvalósított beruházásban épült fel, és jelenleg is az 

ország villamosenergia-igényének mintegy 5%-át biztosítja. 

Másik termelő üzemünk, a Csepel I Erőmű – közműszolgálta-

tóként – távhő- és gázszolgáltatást végez, illetve vízgazdálko-

dási tevékenységet folytat 250 fogyasztó számára, emellett 

alapvető szolgáltatásokat nyújt a Csepel II Erőműnek.

With its proven and efficient structure, the Group comprises 

three companies located in Budapest. Within the Group, Alpiq 

Csepel Kft. performs a managing role, Alpiq Csepeli Erőmű Kft. 

operates Csepel I Power Station, and Alpiq Csepeli Szolgáltató 

Kft. provides operational and maintenance services for the 

Csepel II Power Station. Alpiq Csepel Kft. is owned by Swiss 

Alpiq Holding AG, which was created by the merger of Atel 

and EOS energy businesses in 2009, and today it is one of the 

biggest energy industry businesses of Europe. , The Hungari-

an affiliates have been using the name “Alpiq” as a consistent 

valuable brand since 1 February 2010. This brand name unites 

the words “Alps” and “peak”, therefore reflecting our key val-

ues: respect to the environment, reliability and outstanding 

performance.

Presently Csepel II Station is the central unit of the Alpiq Cse-

pel Business. It is a combined-cycle gas turbine plant with 

world-class technology, commissioned in 2000. It is the first 

such efficient and environmentally friendly power industry fa-

cility built as a commercial plant in Hungary from private cap-

ital, and presently it meets some 5% of the country’s electric-

ity need. Our other production plant is Csepel I Power Station 

which, as a public utility business, supplies district heat and 

gas, and performs water management activities for 250 cus-

tomers, and provides basic supplies to Csepel II Plant.

Korszerű és sikerorientált üzleti szereplő: 
az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport 
A modern and success-oriented business player: 
the Alpiq Csepel Business 

Összefoglaló adatok / Summary figures 2011 2012 Változás 

Villamosenergia-termelés (GWh) / Power generation (GWh) 1 831 1 582 -13,6%

Hőtermelés (GJ) / Heat production (GJ) 1 024 908 991 910 -3,2%

Szolgáltatott földgáz mennyisége (Csepel I, millió m3)

Volume of natural gas supplied (Csepel I, million m3)

9,3 5,3 -43%

Értékesített ipari víz (Csepel I, ezer m3)

Industrial water sold (Csepel I, million m3)

513,6 432,9 -15,7%

Nettó árbevétel (ezer Ft) / Net sales revenue (HUF thousand) 60 101 58982 -1,9%

Eszközarányos eredményesség (ROA, %) / Return on Assets (ROA, %) 5,2 *7,1 36,5%

*Rendkívüli tételek nélkül/Without extraordinary items
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Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport bemutatása / Introduction of the Alpiq Csepel Group

Erőművünk a Csepel-szigeten, a Duna mellett, Budapest XXI. 

kerületében található a csepeli ipartelep területén.

 

Küldetésünk: 

értéket teremtünk a legmagasabb minőségi szinten

Vállalatunk alapítása óta küldetésének tekinti, hogy a magyar 

és az európai energiapiac elismert szereplőjeként a gazdaságos 

és hatékony működés mellett az elérhető legmagasabb minősé-

gi színvonal biztosításával növelje a társaság értékét.

A küldetéssel összhangban kiemelt fontosságot tulajdonítunk 

annak is, hogy munkatársainknak olyan valódi vállalati értéke-

ket teremtsünk, amelyek egyértelmű pozitív motivációt jelen-

tenek számukra és növelik lojalitásukat a cég iránt.

Értékeink:

•	Biztonság

•	Megbízhatóság

•	Átláthatóság

•	Rugalmasság,	dinamizmus	és	időtálló	megoldások

•	Tiszta	energia	–	tiszta	környezet

•	Elégedett	partnerek

A fentebbi értékekre támaszkodva folyamatos célunk, hogy 

emberi erőforrásaink és korszerű, környezetbarát technológi-

ánk optimális kihasználásával vállalatunk mindenki előtt pél-

daértékű, emberközpontú és hosszútávon biztonságos mun-

kahely legyen.

Our power station is situated on the Csepel Island of the Danube 

in District XXI of Budapest within the Csepel Industrial Estate.

Our mission: 

we create value at the highest quality level

Since its foundation, our company considers its mission that 

as a recognised player of Hungarian and European energy 

markets, with economical and efficient operation, it aims at 

increasing the value of the Business using the highest quality 

standards.

In accordance with our mission, it is one of our high priorities 

to create real company values for our staff that can be a moti-

vation for them and increase their loyalty towards the Business.

Our values:

•	Safety

•	Reliability

•	Transparency

•	Flexibility,	dynamism	and	long-term	solutions

•	Clean	energy	-	clean	environment

•	Satisfied	partners

While relying on the above values, our current goal is to make 

our Business exemplary, with a strong focus on people, and 

also safe in the long term through optimum utilisation of 

staff resources and our modern and environmentally friendly 

technology.

Csepel II

Üzembe helyezés: 2000
(Alpiq Csepel Beruházás
értéke: 260 millió USD)

Commissioned 2000
(Alpiq Csepel Project

cost $260m)

100% Alpiq

Elektromos áram és hő
Electricity and Heat

Gőz és forróvíz
Steam and Hot Water

Hő és iparivíz
Heat  & Industrial Water

Kisnyomású gáz és iparivíz
LP Gas & Industrial Water

Forróvíz keringtetés
Hot Water Circulation Kisnyomású gáz

LP Gas

Nagynyomású gáz
HP Gas

Folyóvíz
Raw Water Folyóvíz

Raw Water

Csepel I

(Alpiq 
Csepeli 
Erőmű)

100% Alpiq

Üzemeltetés / karbantartás
O&M (Alpiq Csepeli Szolgáltató)

100% Alpiq

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport magyarországi felépítése és kapcsolódási pontjai:

The structure of the Alpiq Csepel Group in Hungary and its connections:
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Meggyőződésünk, hogy jól tájékozott, képzett, rugalmas és 

motivált munkaerő nélkül a vállalat nem érheti el a céljait. 

Munkavállalóinkat ezért partnereknek tekintjük, és aktív mó-

don ösztönözzük személyes fejlődésüket. Ennek érdekében 

előnyben részesítjük például azt a gyakorlatot, hogy lehetővé 

tesszük a megüresedő pozíciók vállalatcsoporton belüli betöl-

tését, ami nagymértékben növeli a vezetők karriermenedzs-

ment iránti elkötelezettségét.

Vállalatcsoportunk az integráción belül nagy figyelmet fordít a 

különböző szervezeti kultúrák „összehangolására”, a gondolko-

dást és szemléletet vezérlő közös értékekre, illetve magatartási 

normákra. Így a sikeres munkaerő-felvétel egyik garanciájának 

tekintjük, hogy az új belépők – azon túl, hogy megfelelnek az 

adott munkakör követelményeinek – képesek illeszkedni a szer-

vezet tulajdonságaihoz, azonosulnak vállalatunk kultúrájával.

Az energiaipar fejlődése lehetővé tette, hogy a korszerű ope-

ratív technikák révén a társaság  a foglalkoztatottak létszámá-

hoz mérve igen hatékonyan működjön, így arra is több lehető-

ségünk nyílik, hogy maximális figyelmet fordítsunk a nálunk és 

velünk dolgozó munkavállalói csapatra.

A vállalatcsoporton belüli munkavállalóink száma: 81 fő

A vállalatcsoporton belüli tevékenységek megoszlása: 36 fő 

irodai tevékenység, 45 fő operatív tevékenység

A létszám-hatékonysági mutató különösen magasnak számít, 

ha vállalatcsoportunk egyik fő tevékenységét, a villamosener-

gia-termelést vizsgáljuk: ezen a területen a létszámhatékony-

ság 5,1 MW/fő értéket mutat.

We are convinced about the key importance of a well-in-

formed, trained, flexible and motivated workforce in achiev-

ing business goals. We regard staff members as partners, and 

actively encourage them to pursue opportunities for personal 

development. Towards that goal we prefer the practice of pro-

viding opportunity to staff members to fill in any vacancies 

within the Group, which strengthens the commitment of sen-

ior employees towards career management.

In the course of company integration within the Business, there 

is a priority focus on the “harmonisation” of different organisa-

tional cultures, and on common values and behaviour norms 

driving the thinking process and attitude. Therefore, to guaran-

tee the success of hiring new employees, the requirement is not 

just to see that they meet the criteria for the job but also that 

they are able to adjust themselves to the features of the organi-

sation and identify themselves with the culture of the Business.

Energy industry progress and state-of-the-art operational 

technologies made it possible for us to operate very efficiently 

compared to the number of employees which gives more op-

portunity to us to pay maximum attention to the employee 

team working at us and with us.

Number of employees in the Business Group:  81 people

Activity types in the Business Group:  36 staff in office activi-

ties; 45 staff in operative activities

Efficiency of workforce is particularly high if we look at electric-

ity generation, one of the key activities of the Business Group: 

in this area the efficiency of workforce is 5.1 MW/person.

Napi megbeszélés a Csepel II Erőműben / Daily meeting at Csepel II Power Station

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport bemutatása / Introduction of the Alpiq Csepel Group
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Vállalatirányítás

A vállalatcsoportot három, egymástól jogilag független korlá-

tolt felelősségű társaság (kft.) alkotja, de a vállalatcsoporton 

belül integrált irányítási rendszer működik. A vállalat működé-

séért a vezérigazgató felel, akinek közvetlen beosztottjai a fel-

ső vezetéshez tartozó vezérigazgató-helyettesek, azaz a gaz-

dasági vezérigazgató-helyettes, a csoport termelési igazgatója 

és a Csepel I Erőmű vezérigazgató-helyettese.

Business Management

The Business Group comprises three limited liability compa-

nies (Llc.) legally independent of each other; however, there is 

an integrated management system within the Business Group. 

The Chief Executive Officer has responsibility for the operation 

of the Business, and his direct subordinates are the deputy 

CEOs in the senior management: the Group Business Director, 

the Group Production Director and the Deputy General Manag-

er of Csepel I Plant.

Termékünk, az energia
Az energia, ezen belül a villamos energia sajátos produktum, amelyet többféle módon és többféle energiahordozó felhasz-

nálásával lehet előállítani. Mivel azonban a tárolása műszakilag igen körülményes, nagy mennyiségben pedig szinte meg-

oldhatatlan, egy ország elektromos ellátásához mindig annyit kell belőle termelni, amennyire éppen szükség van. A villamos 

energia ma egyben létfontosságú termék, hiszen nélküle elképzelhetetlen az élet, az otthonoktól a közintézményeken át a 

gazdasági vállalkozásig alapvető a szerepe. Elég körültekinteni bármelyik otthonban vagy munkahelyen: villamos áram nél-

kül nincs informatika és internet, ez működteti az orvosi berendezéseket és az ipari gépeket, nélkülözhetetlen a közlekedés-

hez, és még hosszasan lehetne sorolni. Ez az energia nélkülözhetetlen, ezért jelent különösen nagy felelősséget az ellátás 

folyamatos biztosítása. Az Alpiq ennek a felelősségnek a tudatában alakította ki működését és szervezetét. A hatékony és 

megbízható termelést szem előtt tartva megszabta a kötelező érvényű  feltételeket és szigorú követelményeket határozott 

meg: ilyen a rugalmas és átlátható vállalatirányítás, a korszerű és szabályozható technológia, az ellátásbiztonság érdekében 

tett intézkedések rendszere, a hosszú távú stratégia és fejlesztések, valamint végezetül a megalapozott gazdasági háttér és 

eredményorientált vállalati filozófia. A következő fejezetekben bemutatjuk, vállalatunk hogyan tesz eleget az említett felté-

teleknek és követelményeknek.

Our product: energy
Energy, including electricity, is a peculiar product which may be produced in a number of ways, using a number of energy 

carriers. As it is technically difficult, or almost impossible to store in large volumes, generation should closely follow nation-

al demand in every instant. Today energy is an essential product. Life would be unthinkable without electricity, as it has a 

vital role in our homes, public institutions and businesses. It takes just a look around in any home or workplace: without 

electricity, there would be no information technology and internet, it runs medical equipment and industry machinery, it is 

indispensable in transport, and the list is so long. This energy type is indispensable; therefore, continuous supply means a 

particularly high responsibility. In building up its operations and organisation, Alpiq was aware of that responsibility. Com-

pulsory conditions and strict requirements were set up to ensure efficient and reliable generation: such as flexible and trans-

parent business management, modern plant technology that can be regulated, system of measures taken to ensure safety of 

supply, long-term strategy and developments, and finally a robust economic background and performance-oriented compa-

ny philosophy. The following chapters present how our Business meets the mentioned conditions and strict requirements.

ENERGIA / ENERGY

Vállalatirányítás
Corporate Governance Ha megteheti, gyűjtse össze az esővizet, és 

használja öntözésre. Nemcsak vizet spórol, ha-

nem a virágoknak is jót tesz.  / Collect rain water, if 

possible, and use for irrigation.  You will save wa-

ter and it will be better for the plants

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI	TIPP

ENERGY SAVING TIP
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A vállalatcsoport felső vezetése hetente tart ülést, amelyen 

megvitatják, illetve értékelik a vállalatcsoportot érintő ese-

ményeket és terveket. Ezeken a felsővezetői megbeszéléseken 

a résztvevők rendszeres időközönként (2-3 hetente) tájékoz-

tatást adnak mindazon eseményekről, amelyek felelősségi 

körükben a fenntartható fejlődéshez kapcsolódnak. Az üzlet-

viteli és HR-vezető felel a belső kommunikációért, a belső kez-

deményezések és a vállalati események ügyeiért, valamint a 

foglalkoztatással kapcsolatos területekért.

A felső vezetés negyedévente, illetve az irányítási rendszerek 

éves vezetőségi átvizsgálása során kap tájékoztatást a kör-

nyezetvédelmi és a munkabiztonsági kérdésekről. A környe-

zetvédelmi kérdésekért a vegyész/környezetvédelmi vezető, 

az egészségvédelmi és munkabiztonsági kérdésekért pedig az 

üzemeltetési igazgató felel.

A tulajdonosok számára hetente készülnek beszámolók a ke-

reskedelem, az üzemeltetés és a pénzügyi teljesítmény alaku-

lásáról. Havonta állítunk össze olyan részletes kimutatásokat 

is, amelyek a gazdasági és üzemeltetési adatokon túlmenően 

tartalmazzák a foglalkoztatásra, a munkabiztonságra és a kör-

nyezetvédelemre vonatkozó információkat is.

The Group senior management holds weekly meetings to 

discuss and evaluate events and plans affecting the Group. 

Regarding the issues associated with sustainable develop-

ment, responsible managers brief on their respective areas 

periodically (every 2 to 3 weeks) at those senior management 

meetings. The Business Administration Manager and the HR 

Manager are responsible for internal communication, in-

house initiatives and company events, and for employment 

issues.

The senior management receives reports on environmental 

protection and work safety once in every quarter, and also dur-

ing the annual reviews of management systems. The Chemist / 

Environmental Manager is responsible for issues related to the 

protection of the environment, and the Production Director is 

responsible for health and safety issues.

Weekly reports are prepared for the owners on commercial, 

operational and financial performance. Detailed reports are 

prepared every month to provide financial and  operational 

data, as well as employment, work safety and environmental 

protection data.

Vezérigazgató
General  Manager

Üzletvitel és Emberi erőforrások 
Business Administration 
and Human  Resources

Jogász 
Legal  Adviser

Gazdasági Vezérigazgató 
helyettes 

Group Business Director

Kommunikáció
Communication

Pénzügy
Finance 

Kereskedelem
Commercial

IT
Számvitel / Könyvelés

Accounting / Bookkeeping

Kontrolling
Controlling

Csoport termelési igazgató  
Group Production Director

Termelés Üzemeltetés
Production Operation

Karbantartás
Engineering & Maintenance

Termelés Szolgáltatások
Production Supply & Services

Gáz divízió
Gas Division

Csepel I 
Vezérigazgató helyettes 

Dep. General Manager

Csepel III 
Projekt Iroda
Project Office

A vállalatcsoport szervezeti felépítése

Group organizational structure

ENERGIA / ENERGY – Vállalatirányítás / Corporate Governance
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Üzleti etika

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport elkötelezte magát amellett, 

hogy minden körülmények között megfeleljen az üzleti élet-

ben megkövetelt legmagasabb etikai követelményeknek. Úgy 

gondoljuk, hogy ennek legjobb módja az, ha anyacégünk, a 

svájci Alpiq, illetve saját vállalatcsoportunk etikai elveinek 

követésével hozzájárulunk mind a saját, mind pedig üzleti 

partnereink sikereihez. Ennek érdekében alkottuk meg etikai 

kódexünket, amelyet minden munkatársunkkal megismertet-

tünk, és amelyet minden munkatársunk a magáénak vall.

Irányelveink az alábbi területeket szabályozzák:

•	a	törvények	betartása;

•	az	anyagi	és	egyéb	kedvezmények	szabályozása	

	 (a	megvesztegetés	és	a	korrupció	kiküszöbölése);

•	az	érdekellentétek	feltárása	

	 (összeférhetetlenség	elkerülése);

•	környezet,	egészség,	biztonság;

•	a	munkatársakkal	való	korrekt	bánásmód	

	 (diszkrimináció	elkerülése);

•	belső	és	bizalmas	információk	kezelése.

Business conduct

Alpiq Csepel Business is committed to comply with the high-

est ethic requirements of business under all circumstances. 

We believe that its best way is to follow the ethic principles 

of the Swiss Alpiq and those of our Business Group, by which 

we contribute to the success of our own business as well as to 

that of our business partners. Our Code of Conduct has been 

created towards that goal. It has been presented to all staff 

and they have accepted it as their own.

Our policies control the following areas:

•	 legislative	compliance;

•	regulating	financial	and	other	benefits	

 (eliminating bribery and corruption);

•	exposing	conflicts	of	interest	

 (avoiding incompatibility);

•	environment,	health,	safety;

•	fair	treatment	to	staff	

 (free of discrimination);

•	managing	of	internal	and	confidential	information.

Az	Alpiq	Csepeli	Vállalatcsoport	felsővezetése;	balról	jobbra	/	The Executive Board of Alpiq Csepel Business from left to right: 

Varga Csaba – csoport termelési igazgató / Group Production Director;	Bene Balázs – gazdasági vezérigazgató-helyettes / Group Business Director;	

Ambrovics Dénes – vezérigazgató-helyettes / Dep. CEO;	Briglovics Gábor – vezérigazgató / Chief Executive Officer

ENERGIA / ENERGY – Vállalatirányítás / Corporate Governance
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ENERGIA / ENERGY

Üzleti tevékenységeink 
Our Business Activities

A Csepel I Erőmű tevékenysége 

A Csepel I Erőmű a csepeli ipartelepen működő társaságok, va-

lamint a Csepel II Erőmű számára végez termelési és szolgálta-

tási tevékenységeket. 

Termelési tevékenységek: hő- és iparivíz-termelés. 

A hőtermelés során az erőmű tüzelőberendezéseket (kazá-

nokat) üzemeltet tartalék üzemmódban fűtési célú forró víz 

előállítására. Az erőmű kazánparkja 2 db PTVM típusú forró-

víz-kazánból áll. 

Az előállított ipari vizet 2012-ben folyamán döntő mértékben a 

Csepel II Erőmű vette igénybe, miután a csepeli ipartelep más 

fogyasztói részére az iparivíz-szolgáltatás megszűnt. Az  ipari-

víz-hálózatot a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemen kívül helyezte, 

és az iparivíz-ellátást ivóvízzel váltotta ki az. 

Szolgáltatási tevékenységek: 

távhő-, gáz- és csatornaszolgáltatás.

A Csepel I Erőmű távhőszolgáltatási tevékenysége keretében 

fűtési célú forró vizet szolgáltat a csepeli ipartelep fogyasz-

tóinak. A társaság a fűtési célú forró víz keringtetésével és a 

tápvíz-ellátás biztosításával részt vesz abban a távhőszolgál-

tatási tevékenységében, amelyet a Csepel II Erőmű a Fővárosi 

Távfűtő Művek Zrt. részére végez.

 

Activities of the Csepel I Plant

The Csepel I Plant performs production and supply activities 

to companies operating on the Csepel Industrial Estate and 

also to the Csepel II Plant. 

Production activities: production of heat and industrial water. 

During heat production the plant operates combustion equip-

ments (boilers) in reserve mode to produce hot water for heat-

ing purposes. The fleet of boilers at this site consists of two 

PTVM-type hot water boilers. 

In 2012 most of the produced industrial water has been taken 

off by the Csepel II Plant because the industrial water service to 

other consumers on the Csepel Industrial Estate had been ter-

minated. The industrial water network was decommissioned 

by the Fővárosi Vízművek Zrt. (Capital City Water Company), 

and industrial water supply was replaced by drinking water. 

Supply activities: 

district heat and gas supply, provision of sewer service.

In its district heat supply activity, the Csepel I Plant supplies 

hot water for heating purposes to customers on the Csepel In-

dustrial Estate. The company circulates hot water for heating 

purposes and provides make-up water as part of the district 

heat supply activity performed by the Csepel II Plant to the 

Fővárosi Távfűtő Művek Zrt. (Főtáv Zrt., the Capital City District 

Heating Company).

Csatorna-szolgáltatás Csepel I / Sewage service Csepel I  

Iparivízből keletkezett szennyvíz élővízbe / 
Wastewater from industrial water into natural water  

Ivóvízből keletkezett szennyvíz élővízbe / 
Wastewater from drinking water into natural water

Iparivízből keletkezett szennyvíz csatornára / 
Wastewater from industrial water into sewer  

Ivóvízből keletkezett szennyvíz csatornára / 
Wastewater from drinking water into sewer  

250

2012

202,1211,5198,6

2,4 9,9
28,7

11,1 2,2 11,0 4,4 11,90,01

2010 2011

200

150

100

50

ezer m3 / th m3

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzé-

kelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így 

valóban csak akkor ég a világítás, amikor szük-

ség van rá. / Movement sensors may be a positive 

addition to lights in certain rooms to reduce light-

ing for the periods of our presence.  

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI	TIPP

ENERGY SAVING TIP
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A Csepel II Erőmű technológiájának folyamatábrája
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A forróvíz-szolgáltatásokhoz szükséges hőt alapvetően a Cse-

pel II Erőmű állítja elő, de esetenként a Csepel I Erőmű kazánjai 

is termelnek hőt.

A távhőszolgáltatás forróvíz-hálózata zárt rendszerű, a kering-

tetési rendszer üzemeltetése során környezetkárosító szeny-

nyezés nem keletkezik. A hőfokszabályzás a Főtáv Zrt. által 

megadott napi menetrend szerint történik.

Heat required for hot water supply is produced primarily by 

the Csepel II Plant, however, the boiler plants of the Csepel I 

Plant also produce heat occasionally.

The hot water network of the district heat supply is a closed 

system, and no harmful environmental pollution is created dur-

ing the operation of the circulation system. Temperatures are 

controlled in accordance with daily schedules set by Főtáv Zrt.

Értékesített iparivíz Csepel I
Industrial water sold at Csepel I
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Csepel I által szolgáltatott földgáz mennyisége
Natural gas supplied by Csepel I 
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A társaság földgáz-szolgáltatási tevékenységének végzéséhez 

földgázelosztási, földgáz-kereskedelmi és egyetemes szolgál-

tatási engedéllyel rendelkezik. A szolgáltatást a Csepeli Iparte-

lep fogyasztói veszik igénybe.

A csatornaszolgáltatás keretében a társaság üzemeltetésében 

lévő ipartelepi csatornahálózaton elvezeti az ott működő tár-

saságok szennyvizeit.

A csepeli ipartelepen társaságunk közműszolgáltatásait 2012-

ben is több mint 250 különféle ipari, kereskedelmi és egyéb 

tevékenységet folytató fogyasztó vette igénybe. Ez a szám a 

korábbi évekhez viszonyítva nem változott.

 A Csepel II Erőmű tevékenysége 

A Csepel II Erőmű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű, amely 

két egymás után kapcsolt villamosenergia-termelő folyamatot 

foglal magába. Napjainkban világszerte egyre nagyobb szám-

ban építenek ilyen tiszta és hatékony létesítményeket, ame-

lyeket az energiatermelés tekintetében több szempontból is a 

legkedvezőbbnek tartott megoldások jellemeznek

For performing its natural gas supply activity, the company 

possesses natural gas distribution, natural gas trading and 

universal supply licences. This service is provided for consum-

ers on the Csepel Industrial Estate.

In the course of its sewer service provision, the Company uses its 

own sewer network on the Csepel Industrial Estate to drain sew-

age water from businesses operating on the Industrial Estate. 

On the Csepel Industrial Estate, more than 250 various industri-

al, commercial and other consumers have used the public utili-

ty services of our Business in 2012. That figure has not changed 

as compared to previous years.

Activities of the Csepel II Plant 

The Csepel II Plant is a combined-cycle gas turbine plant, con-

sisting of two power generating cycles in sequence. There is 

a growing number of similar clean and efficient stations built 

all over the world today, and they are considered for many as-

pects as the most favourable energy production solutions.

Flow-diagram of the Csepel II Plant technology process 
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A Csepel II Erőmű 2000 októberében kapta meg az üzemelte-

téshez szükséges környezetvédelmi engedélyt, és 2000. no-

vember 1-jén kezdte meg kereskedelmi üzemét. A vállalatcso-

port vezetése már az erőmű tervezésekor döntött egy olyan 

világszínvonalú környezetvédelmi rendszer kialakításáról, 

amelynek fenntartásáért egy 36 fős üzemeltetői és karbantar-

tási csoport felel.

Az ilyen nagy tüzelőberendezések esetében az előírt lég-

szennyezőanyag-kibocsátási határértékei igen szigorúak. 

A Csepel II Erőmű gázturbináinak nitrogén-oxid kibocsátá-

sa például a széntüzelésű erőművekének körülbelül az egy-

negyede, szén-monoxid-kibocsátásuknak az ötvened része, 

kén-dioxid-kibocsátásuknak pedig a négy százada, ami gyakor-

latilag a nullával egyenlő.

 

Az erőmű fő berendezéseit a szakmai gyakorlatban elterjedt 

2:2:1-es elrendezés szerint építették be, ami két gázturbinát, 

két hőhasznosító kazánt és egy gőzturbinát jelent. Ez az elren-

dezés teszi képessé az erőművet arra, hogy terhelését viszony-

lag tág tartományon belül legyen képes változtatni.

Az erőmű villamosenergia-termelését a Magyar Villamos Mű-

vek az országos igények figyelembevételével kialakított me-

netrend szerint szabályozza. A villamosenergia-rendszer ope-

ratív irányítását és a hazai erőműpark teherelosztását az MVM 

Csoporthoz tartozó MAVIR Zrt. (Magyar Villamosenergia-ipari 

Átviteli	Rendszerirányító	Zrt.)	végzi.	Az	erőmű	távszabályozá-

si funkcióval is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a MAVIR az 

erőmű terhelési alapjelét számítógépén keresztül közvetlenül 

az erőmű blokkszabályzójának küldi, kiiktatva így az emberi 

beavatkozást. Ebben az üzemmódban az erőmű teljesítménye 

a 40 és 100 százalék közötti teljesítménytartományban szabá-

lyozható, ami szintén növeli az üzemirányítás rugalmasságát.

Tekintettel arra, hogy az erőmű elsődleges célja a villamos-

energia-termelés, ezért a folyamatos és zavarmentes távhőel-

látás érdekében további négy forróvízkazán és egy segédgőz-

kazán áll rendelkezésre.

The Csepel II Plant was granted its environmental licence, 

required for operation, in October 2000, and it started com-

mercial operation on 1 November 2000. Already in the phase 

of  designing the plant, the Group management decided to 

set up a world-class environmental protection system with a 

team of 36 employees who are responsible for its operation 

and maintenance.

Emission limits in the case of such large combustion equip-

ments are very strict. For example, the nitrogen oxide emis-

sion by the Csepel II gas turbines is about one-fourth of that of 

a coal-fired power plant, while in comparison the proportion 

of carbon monoxide emission is 1:50 and the proportion of 

the sulphur dioxide emission is 1:400, so the latter is actually 

equal to zero.

 

The main plant equipments show the wide-spread 2:2:1 layout 

consisting of two gas turbines, two heat recovery steam gener-

ators and one steam turbine. That layout enables the plant to 

change its load within a relatively broad range.

Power generation at the plant is controlled by Magyar Villam-

os Művek (Hungarian Power Companies – “MVM”) following 

a schedule reflecting national demand levels. The national 

power grid and load distribution of the domestic power sta-

tions are controlled by a member company in MVM Group, 

MAVIR Zrt.  (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-

irányító Zrt. - Hungarian Transmission System Operator Com-

pany). The Csepel II Plant also has a remote control feature 

which means that the load base signal is sent from a MAVIR 

computer directly to the unit control thus not requiring any 

human action.  In that operation mode, load can be changed 

between 40 to 100 % which again offers an increased flexibil-

ity of plant control.

As the main purpose of the plant is electricity generation, four 

additional hot water boilers and one auxiliary steam boiler 

were built in to provide continuous and smooth district heat 

supply.

Termelt villamos energia és hő / Electricity Generation  & Heat Production 

Termelt villamos energia / Electricity Generation

Termelt hő / Heat Production Csepel II

Termelt hő / Heat Production Csepel I
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Piaci modell a liberalizáció előtt: 

hosszú távú villamosenergia-vásárlási 

és kapacitás-lekötési megállapodások

A kilencvenes évek elején, a villamosipari privatizáció előtt Ma-

gyarországon olyan piaci modell alakult ki, amelyben a villamos-

energia-piaci értéklánc tevékenységeit (termelés, szállítás és 

rendszerirányítás, nagykereskedelem, elosztás, illetve szolgál-

tatás) vertikális integráció helyett külön társaságokba szervez-

ték ki. A Magyar Villamos Művek (MVM) hosszú távú villamos-

energia-vásárlási és kapacitás-lekötési megállapodásokat 

(HTM) kötött az önállóvá vált villamosenergia-termelő társasá-

gokkal. Hasonló szerződések jöttek létre később a zöld-, illet-

ve barnamezős beruházásokat létrehozó új társaságokkal is, 

Market model before liberalisation: long-term 

power purchase and capacity contracting agreements

In the early 90’s, before the privatisation of the Hungarian 

power industry, the market model was functional: instead of 

vertical integration, activities (production, transmission and 

system operation, wholesales, distribution and supply) along 

the value chain of the electricity industry had been outsourced 

into individual companies. The Hungarian Power Companies 

(MVM) then entered into long-term power purchase and ca-

pacity contracting agreements (PPAs) with those power gen-

eration businesses that had become independent.  Later on 

similar agreements were concluded also with those new com-

panies which were developing green-field and brown-field in-

ENERGIA / ENERGY

Ellátásbiztonság
Safety of Supply Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 

15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a 

hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és min-

den belső ajtót nyitva tartani. / If gone for 2 days, 

turn heat control down to 15 °C. Set it to 12 °C for any 

longer periods of absence, and open internal doors. 

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI	TIPP

ENERGY SAVING TIP

 Csepel II Erőmű vezénylőterme / Control room of Csepel II Power Station
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köztük az Alpiq Csepel Kft. jogelődjével. Ezek a megállapodások 

egyfelől biztosították az államnak azokat a jogokat és garanci-

ákat, amelyek az ellátás biztonságához kapcsolódnak, másfelől 

lehetőséget nyújtottak a befektetőknek, hogy jelentős beruhá-

zásokat hajtsanak végre, amelyekkel egyúttal modernizálták 

is az egyébként részben már elöregedett villamosenergia-ipari 

parkot.

Piacnyitás: a fogyasztók a legkedvezőbb ajánlattevőtől 

vehetnek villamos energiát

Az a piaci modell, amely elsősorban az ellátás biztonságát 

szolgálta, az európai uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan 

megváltozott: bár a hálózati tevékenységeket és rendszerirá-

nyítási szolgáltatásokat végző társaságok továbbra is szabá-

lyozott természetes monopóliumként működtek, mellettük 

2003. január elsejétől megjelentek a piacon az energiakeres-

kedők és a szabadpiaci beszerzésre feljogosított fogyasztók. 

A 2007-ben elfogadott új villamosenergia-törvény (VET) ezt a 

piacnyitási folyamatot teljesíti ki. A közüzemi ellátás meg-

szűnését követően minden fogyasztó jogosult lett arra, hogy 

piaci alapon, a számára legkedvezőbb ajánlattevőtől vásárol-

hasson villamos energiát. Az úgynevezett egyetemes szolgál-

tatás keretében csupán a lakossági és a legkisebb fogyasztók 

élvezhetnek bizonyos hatósági védelmet. Ez a helyzet jelen-

tősen megváltoztatta a villamosenergia-nagykereskedelmi 

piac addigi erőviszonyait, hiszen a korábban a közüzemi 

nagykereskedőként megkülönböztetett jogokkal és felelős-

séggel bíró MVM ma már csupán egy a villamosenergia-keres-

kedők közül.

A piacnyitás óta eltelt időszakban az Alpiq Csepeli Vállalatcso-

port a technológia megújításával, a vállalati folyamatok haté-

kony szervezésével és kereskedelmi tevékenységével agyaránt 

bebizonyította, hogy olyan megbízható üzleti partner, amely 

rugalmasan alkalmazkodik a piaci kihívásokhoz.

vestment projects, and, among them, with the predecessor of 

Alpiq Csepel Kft. Those agreements, on the one hand, provided 

the Hungarian state those rights and guarantees which are as-

sociated with the safety of supply, and on the other hand, they 

provided an opportunity to investors to realise substantial 

investment projects which at the same time modernised the 

otherwise partly antiquated fleet of electricity industry plants.

Market opening: consumers may purchase power from the 

party making the best offer

That market model, which had served primarily the safety of 

supply, changed with the accession of Hungary to the Europe-

an Union:  although the companies providing network activ-

ities and system operation services were still operating as a 

regulated natural monopoly, energy traders and consumers, 

eligible to purchase in the liberalised market, also appeared 

along them in the market from 1 January 2003 on. The new 

Electricity Act (VET), passed in 2007, completes the process 

of market liberalisation. Following the termination of public 

utility supply, all consumers became eligible, that is, they may 

buy electricity on a market basis from the supplier making the 

best offer. Only private consumers and the smallest business 

consumers may enjoy certain protection by the authority in 

the framework of the so-called universal supply. That situation 

substantially changed the conditions that had existed within 

the electricity wholesales market before, because MVM today 

is just one of the electricity trading businesses while previous-

ly it used to have priority rights and responsibility as public 

utility wholesaler.

Since the market liberalisation, Alpiq Csepel Business has 

demonstrated through the renewal of plant technology, the 

efficient organisation of company processes and also with 

its commercial activity, that it is a reliable business partner 

which flexibly adapts to market challenges.

ENERGIA / ENERGY – Ellátásbiztonságl / Safety of Supply
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Stratégiánk: értéket teremteni hosszú távon

Társaságunk stratégiája az energetika piacán is a hosszú távú 

értékteremtésre fókuszál. Ehhez elengedhetetlenek azok a 

hosszú távú stratégiai megállapodások amelyek az erőművi 

beruházások alapját képezik. Emellett azonban fontos az is, 

hogy képesek legyünk folyamatosan alkalmazkodni a változó 

piaci környezethez.

Csökkenő piac, növekvő import

A magyarországi villamosenergia-import a piacnyitást köve-

tően rendkívül gyors növekedésnek indult. 2007-ben és 2008 

első félévében a régióban már kapacitáshiány alakult ki, így 

vállalatcsoportunk villamosenergia-termelése meredeken 

emelkedett. A kapacitáshiány olyan nagymértékű volt 2008-

ban, hogy az év vége felé már érzékelhető gazdasági vissza-

esés ellenére villamosáram-termelésünk minden mennyiségi 

rekordot megdöntött. A magyar villamosenergia-piac növe-

kedése azonban a globális válság hatására 2008 szeptembe-

rében megtorpant, majd hirtelen zsugorodni kezdett. Az igé-

nyek 2009 elejére már több mint 7 százalékkal estek vissza. 

Mivel a válság miatt a hazai villamosenergia-igény csökkent, 

miközben az importárak alacsonyak maradtak, illetve mivel a 

kötelező átvételre termelő erőművek is jelen voltak a piacon, 

az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport termelésében a hangsúly a 

nagy volumenről áttevődött a rugalmasságra és a különböző 

vevői igényeknek való gyors megfelelésre. 

Our strategy: creating value in the long term

The strategy of our Business focuses on also creating value in 

the energy market in the long term. For that goal the long-term 

strategy agreements are indispensable, because they serve as 

the foundation of the power plant investments. In addition it 

is also important that we are able to continuously adapt our-

selves to the changing market environment.

Shrinking market, increasing imports

Following the market liberalisation, the volume of electric-

ity imported into Hungary was rapidly increasing. In 2007 

and in the first half of 2008, the volume of power generated 

by the Business Group was steeply increasing due to the ca-

pacity shortage in the Central European region. This capaci-

ty shortage reached such a high level in 2008 that our power 

generation exceeded all previous volume peaks in spite of the 

economic depression that could already be felt by the end of 

the year. The growth of the Hungarian electricity market, un-

der pressure from the global crisis, had come to a halt in Sep-

tember 2008, and then suddenly it started  shrinking. Demand 

dropped by more than 7 per cent by the beginning of 2009. As 

the crisis was reducing domestic electricity demand while at 

the same time import prices remained low; and as there were 

power stations in the market which were producing electricity 

for mandatory purchase, the activity of the Alpiq Csepel Busi-

ness shifted from large volumes to flexibility and to the ability 

to meet promptly the various customer requirements. 

ENERGIA / ENERGY

Stratégia, beruházás
Strategy and Investment Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az 

edény	 szélén;	 elektromos	 tűzhely	 esetén	 pe-

dig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű 

edényt használjon. / Take care that the dish fully 

covers the gas flame or the hot plate of the oven.  

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI	TIPP

ENERGY SAVING TIP
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A hazai villamosenergia-piac 2009-től tapasztalt újbóli fej-

lődése 2012-ben megállt, az év végére némi csökkenés volt 

tapasztalható. Az olcsó behozatali villamosenergia-áraknak 

köszönhetően az importált energia mennyisége tovább nőtt, 

tavaly már a teljes nettó fogyasztás mintegy 23%-át adta. Ilyen 

környezetben a folyamatosan változó piac kihívásaira történő 

reagálás stratégiánk egyik fókuszpontja lesz.

Erőfeszítésinket a kedvezőbb 

beszerzési árak elérésére fókuszáljuk

A földgáz ára az utóbbi években – egy drasztikus áresést köve-

tően – folyamatosan emelkedik. Mivel a tüzelőanyag beszer-

zési ára a villamosenergia-termelés költségének mintegy 65-

70%-át teszi ki, érthető, hogy fokozott figyelemmel fordultunk 

a villamosenergia-piaccal párhuzamosan nyíló gázpiac felé. 

2007 óta figyelemre méltó eredményeket értünk el a gázbe-

szerzés területén, és 2012-ben is törekedtünk arra, hogy a lehe-

tőségekhez képest a legkedvezőbb beszerzési feltételeket ér-

jük el. Annak ellenére, hogy a gázpiacon a verseny a kisszámú 

gázforrás miatt csak korlátozottan alakult ki, bízunk benne, 

hogy rugalmas és gyors döntéshozatallal további eredménye-

ket érhetünk el ezen a téren.

Versenyképességünk megőrzéséhez 

elengedhetetlenek a további beruházások

A vállalatcsoportnál már évekkel ezelőtt felvetődött az erőmű 

bővítésének gondolata. Mérlegelve az energetikai helyzetet, 

valamint a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrásokat, 

a társaság úgy döntött, hogy – tekintettel a csepeli beruházás 

sikeres működtetésére is – bővíteni kívánja meglévő erőművi 

kapacitását, és Csepel III néven új beruházásba kezd a csepeli 

ipartelepen. A tervezett fejlesztés keretében egy közel 450 MW 

villamos teljesítményű, kombinált ciklusú gázturbinás erőművi 

blokk létesülne, és a beruházás értékelésében további pozitív 

szempont, hogy a Csepel III blokk kedvező feltételekkel képes 

lesz segíteni a budapesti távhőrendszer fenntarthatóságát.

Figyelembe véve a magyar erőműpark jelenlegi állapotát (az 

erőművek több mint fele legalább 25 éve épült, hatásfokuk 

alacsony), illetve azt a tényt, hogy 2020-ra az erőművi kapaci-

tás nagyobb részét pótolni kell, úgy gondoljuk, hogy továbbra 

is létjogosultsága van a magyar piacon a Csepel III Erőműnek. 

Miután az egy főre eső magyar villamosenergia-felhasználás 

alig több mint a felét éri el a nyugat-európai értékeknek, így 

hosszú távon várhatóan növekedni fog a fogyasztás, az álla-

mi (MVM) tulajdonban álló Paksi Atomerőmű bővítése mellett 

mindenképpen szükség lesz a jövőben olyan korszerű, nagy 

hatásfokú, jól szabályozható és környezetkímélő létesítmé-

nyekre, mint a Csepel III Erőmű.

The domestic electricity market had been increasing from 2009 

but the growth stopped again in 2012, and the market even 

dropped back to some extent by the end of the year. Low im-

port electricity prices were further pushing up the volumes of 

imported energy, reaching about 23% of full net consumption 

in the last year. In such an environment responding to the chal-

lenges of the rapidly changing market will be one of the focus-

es of our strategy.

Our efforts are focused on achieving 

more favourable procurement prices

The price of natural gas has been constantly increasing in re-

cent years after it saw a drastic drop. As the procurement cost 

of fuel accounts for 65-70% of the costs of electricity genera-

tion, our attention has turned to the gas market which was 

liberalised parallel to the electricity market. We have made re-

markable achievements in the procurement of gas since 2007, 

and in 2012 we were still trying to reach the most favourable 

possible procurement conditions. Although competition has 

been limited in the gas market owing to the small number of 

gas sources, we hope that we will be able to reach further re-

sults by flexible and prompt decision making..

Future investment projects are essential 

to maintaining our competitive edge

The idea of extending the power plant was raised within our 

Business Group years ago. Considering the status of the energy 

market, the available staff and financial resources, and also the 

fact that the Csepel Project was operating with considerable 

success, the  company decided to extend its existing genera-

tion facilities and launch a new project, called Csepel III, in the 

Csepel Industrial Estate. The planned project is a combined-cy-

cle gas turbine power station unit of nearly 450 MW electrical 

capacity. Furthermore, it is also a positive feature of the project 

that the Csepel III unit will be able to support the district heat-

ing system of Budapest under favourable conditions.

Considering the present status of power plants in Hungary 

(more than half of them are at least 25 years old, with low 

efficiency levels),  and also that much of the power generat-

ing capacities need to be replaced by 2020, we believe that 

the construction of the Csepel III Plant is still justified in the 

Hungarian market. Since electricity consumption per person 

in Hungary just slightly exceeds half of the Western European 

value, consumption is expected to increase in the long term, 

and besides the extension of state-owned (MVM) Paks Nucle-

ar Plant, modern, efficient, easy-to-regulate and environmen-

tally friendly plants like Csepel III will definitely be needed in 

the future.

ENERGIA / ENERGY – Stratégia, beruházás / Strategy and Investment
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Eredményesség

A Vállalatcsoport a növekvő adóterhek ellenére pozitív 

eredménnyel zárta a 2012-es évet, ami elsősorban a Vállalat-

csoport rendkívüli alkalmazkodó képességének és a hagyo-

mányos üzlet-, illetve üzemviteli kultúrának köszönhető, a 

termelés-szolgáltatási volumen szintentartása mellett. Akár-

csak az elmúlt években, megbízható teljesítményünk azon 

alapult, hogy a Csepel II Erőmű rendelkezésre állása világvi-

szonylatban is kiemelkedően magas szintű volt. Összességé-

ben 2012-ben is kedvező eredményt hozott, hogy korábban 

kiléptünk a szabad gázpiacra, noha ez jelentős többletkocká-

zat vállalásával járt. Amellett, hogy ez a lépés csökkentette 

tüzelőanyag költségeinket, lehetővé tette az értékesített vil-

lamos energia árának viszonylag alacsony szinten tartását is. 

Magyarországon az egyik legmegbízhatóbb, legrugalmasabb 

gáztüzelésű erőműnek számítunk, és üzleti sikereink mögött 

egy nagy tudású, lelkes, összeszokott csapat odaadó munkája 

áll. A gazdaságot sújtó válsággal egyidejűleg  a villamosener-

gia-termelés minimális csökkenésének lehettünk szemtanúi 

2012-ben. A villamosáram-termelés 2012-ben 1582 GWh volt, 

szemben az előző évi 1831 GWh-val. A hőtermelésben nem 

volt jelentős mennyiségi változás.

A piaci és gazdasági folyamatok hatása következtében ta-

pasztalt hatékonyságromlást a Vállalatcsoport további 

költségtakarékossági intézkedések bevezetésével tudta el-

lensúlyozni, amivel megfelelt a tulajdonosi elvárásoknak. A 

költségtakarékossági intézkedések nem érintettek meglévő 

munkahelyeket, mivel a Vállalatcsoport a munkaerő-haté-

konyság szempontjából már a korábbi években is kimagasló 

eredményességgel működött.

Jövedelmezőség

Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II Erőmű építésével 

260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az 

erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül 

a közüzemi fogyasztók szolgálatába.

Earnings

Although the tax burden has grown, the Business Group closed 

2012 with a positive result which was primarily due to the 

extraordinary adaptability of the Group as well as of its tra-

ditional business and operational culture, while the produc-

tion and service level had been maintained. Like in previous 

years, the foundation of our reliable performance has been 

the high availability of the Csepel II Plant, which is considered 

outstanding even by world-class standards. Overall, in 2012, it 

also had a positive impact on the results that we had already 

entered the liberalised gas market, even if this decision posed 

significant extra risks. This step, however, reduced our fuel 

costs and made it possible to keep the price of sold electricity 

at a relative low level. The Power Station has remained one of 

the most reliable and most flexible gas fired plants in Hungary.  

These achievements have been realised thanks to the commit-

ted efforts of a very skilled and enthusiastic team who have 

great experience in working together. In spite of the economic 

crisis, the level of power generation just slightly decreased in 

2012. The volume of power generation reached 1582 GWh in 

2012, while it was 1831 GWh in the previous year. The volume 

of heat production did not change substantially.

Market tendencies and changes in the economy together led 

to a drop in efficiency; however, the Group introduced addi-

tional cost saving measures and could therefore meet the ex-

pectations of its owner. Cost saving measures did not affect 

existing job positions because regarding workforce efficiency, 

the Group had an outstanding high performance already in 

previous years.

Profitability

The owners of Alpiq Csepel Kft invested USD 260 million into 

building Csepel II Plant between 1997 and 2000. The plant 

started its operation on 1 November 2000 to supply electricity 

directly for MVM and, through the Hungarian national power 

company, for the public utility consumers as well.

ENERGIA / ENERGY

Eredményesség, jövedelmezőség
Earnings and profitability Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó 

részén lévő géprészeket, a szellő-

zőnyílást hagyja szabadon! / Clean 

regularly the parts in the back of the 

refrigerator, and keep the ventila-

tion opening free.  
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A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:

A 2012 évi eszközarányos nyereség (ROA) számításánál nem 

vettük figyelembe azt a rendkívüli tételt, amelyet az előző 5 év 

során képzett nagyjavítási céltartalék egyösszegű visszaforga-

tása idézett elő.

Az  eszközarányos megtérülési mutató (ROA) az eltelt időszak-

ban az üzleti életben szokásos szinten mozgott, 2012-ben az 

előző évek csökkenő trendjét követően kismértékben emelke-

dett. A jövőben azonban a mutató előre nem látható mértékű 

szűkülését okozhatja a magyar villamos piacon tapasztalható 

jelentős mértékű áresés. Ennek legfőbb okai a megújuló for-

rásból származó olcsó import, illetve a kormánynak a közmű-

díj csökkentésére irányuló intézkedései. 

Reményeink szerint az európai szinten tapasztalható piacszű-

külés, amely a nem megújuló erőműveket fokozottan érinti, 

valamint a veszélyes mértékű áresés nem eredményezi azt, 

hogy a tulajdonosok a termelő eszközök és az ellátásbiztonsá-

got szolgáló beruházások feladására kényszerüljenek. Ebben 

az esetben az európai villamos rendszer rugalmassága olyan 

mértékben sérülne, ami a rendszer fenntarthatóságát is ve-

szélybe sodorná.

Termelés, értékesítés, szolgáltatás

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2012-ben is megbízható-

an teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, 

ezzel is biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. A vevőink-

kel és beszállítóinkkal történt elszámolások – a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően – zökkenőmentesen zajlottak. Tár-

saságaink a 2011. évivel közel azonos árbevételt értek el. Ha-

sonlóan az előző évhez, 2012-ben is a csúcsidőszaki villamos-

energia-termelés mellett a kiegyenlítő és rendszerszintű tar-

talékok biztosítása adta a termelés döntő részét. A megnöve-

kedett gázár az anyagjellegű ráfordítások összegében sokkal 

nagyobb arányú növekedést okozott, mint ami az árbevételnél 

Project return rates (ROA) are presented in the next graph:

 

During the calculation of the 2012 ROA ratio we did not take 

into account an extraordinary item, the returning in one sum 

of the overhaul provision which had been created over the pre-

vious 5 years.

In the past period, return-on-assets rate of the Group was 

around the normal business level, while in 2012 it increased 

slightly. In the future, however, the significant price fall in the 

Hungarian market may lead to an unforeseen decrease of ROA. 

The main reasons are the cheap import electricity from renew-

able resources and the efforts of the Government to reduce 

public utility fares. 

We hope that the shrinking of the markets which affects pri-

marily the non-renewable power plants at a European level 

and the hazardous price drop will not lead to a situation where 

the owners are forced to step back from investment projects 

that serve generation assets and the safety of supply. Such a 

scenario would damage the flexibility of the European power 

system to an extent which would endanger the sustainability 

of the system itself.

Production, sales and supply

The business units within the Alpiq Csepel Group reliably per-

formed their contractual liabilities in 2012, thus providing an 

excellent quality of services. Settlement with our customers 

and suppliers has been performed smoothly just like in pre-

vious years. Our companies have realised revenues similar to 

those of 2011. In 2012, like in the previous year, electricity gen-

eration for the peak periods and provision of balancing and 

system-level reserves gave the bulk of the production.  Higher 

gas prices resulted in an increase in the amount of material 

and services much greater than what could be seen in sales 

revenues. The reason for it was that the price of electricity 

dropped to nearly one-third of the price in the previous year 

Eszközarányos eredményesség (ROA) / Return on assets (ROA)
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volt tapasztalható. Ennek oka az, hogy a villamos energia ára 

az előző évinek csaknem a harmadára csökkent, míg a fosszilis 

energiahordozók ára tartósan magas maradt. A kialakult üzleti 

környezetben megnyugtató biztonságot adnak azok a keres-

kedelmi szerződések, amelyeket az Alpiq Csepel évek óta zök-

kenőmentesen működtetett legfőbb partnereivel.

Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős sze-

repet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:

while the prices of fossile fuels have steadily remained high. 

In the present situation, however, the commercial contracts, 

which have smoothly functioned with the key partners of Al-

piq Csepel for a number of years, provide a reassuring safe 

basis.

The following figures reflect how factors that have a strong 

effect on sales revenue tendencies have changed since the 

previous year:

Árbevétel tényező / Sales revenue factor 2009 2010 2011 2012 

Villamosenergia-termelés (GWh) / Power generation (GWh) 975 794 1 831 1 582

Hőtermelés (GJ) / Heat production (GJ) 847 514 1 103 990 1 024 908 991 910

CHP arány (%)* / CHP ratio (%)* 49% 46% 74% 65%

Rendelkezésre állás (%) / Availability (%) 99,66% 99,97% 99,03% 99,67%

Kényszerkiesés (MW) / Forced outages (MW) 1,6 0,1 4,1 1,1

Indítások száma (db) / Number of starts (numbers) 178 274 146 163

Olajtüzelés (%) / Oil fi ring (%) 3,9% 0,4% 0,0% 0,0%

Brent nyersolaj éves átlagára (USD/Bbl)

Annual average price of Brent crude oil (USD/Bbl)

61,74 79,61 111,26 111,64
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Költséggazdálkodás

A költségstruktúra továbbra is egyértelműen tükrözi, hogy a 

termelés közvetlen költségei képviselik a társaság költségei-

nek túlnyomó részét. A 2012. évi villamosáram-termelés az elő-

ző évhez képest kismértékben csökkent, így a tüzelőanyag és 

a termelés közvetlen költségei is kisebb hányadot alkotnak a 

költségek között. Az erőmű üzemeltetési és karbantartási költ-

ségeinek aránya az előző évhez képest növekedett a 2012-ben 

lezajlott, 30 napos leállást igénylő nagyjavítás többletköltsé-

geinek következtében.

A többi költség tekintetében lényeges, a termelési és működé-

si tevékenységet befolyásoló vagy éppen abból eredő változás 

nem volt.

Likviditás, pénzügyi helyzet

A Vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2012-ben is szilárd volt, 

kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A gazdasági visz-

szaesés ellenére a társaság sikeresen fenntartotta fizetőképes-

ségét, és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program 

bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a terme-

lési kapacitások csökkentését eredményezte volna. A hiteltör-

lesztések és kamatfizetések is a szerződések szerinti ütemben 

és nagyságrendben történtek meg, új folyószámla- vagy más 

hitelforrás bevonása nélkül.

Mérleg fordulónap utáni események

A mérleg fordulónapját követően a Vállalatcsoportban nem 

történt olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2012. 

évi beszámolóra.

Cost management

The cost structure clearly shows that the direct costs of gen-

eration represent the bulk of the total expenditures of the 

Company. Power generation has slightly decreased in 2012, 

compared to the previous year, therefore the fuel cost and the 

direct cost of production represent a slightly lower portion of 

all considered costs. The ratio of operation and maintenance 

costs of the plant has increased compared to that of the pre-

vious year primarily because the 30-day overhaul in 2012 had 

extra costs.

Other cost types show no major change which would have any 

relevance to the production and operation activities.

 

Liquidity and financial position

The financial position of the Group was stable in 2012, all liabil-

ities were met in due time. In spite of the recession, the Com-

pany successfully maintained its solvency, and was not forced 

to introduce any cost saving measures that would have result-

ed in the termination of jobs or the reduction of production. 

Loans and interests were paid according to the requirements 

of the contracts, without using any new current account or 

other credit source.

Events after the close of balance sheet

No such event has occurred within the Business Group after 

the close of balance sheet which would have affected the 2012 

statements. 

Költségszerkezet alakulása (pénzügyi ráfordítások és céltartalékok nélkül)

Change of cost structure (without financial expenditure and provisions)

Költségek aránya összköltséghez képest

Ratio of costs compared to total cost

2011 2012 

Tüzelőanyag beszerzés / Fuel procurement 82,5% 81,6%

Termelés egyéb közvetlen, változó költségei / Other direct, variable costs of production 1,3% 1,1%

Termelés egyéb, közvetlen fix költségei / Other fix, direct costs of production 1,3% 1,3%

Közvetlen termelési költségek összesen / Total direct production costs 85,2% 84%

Értékcsökkenés / Depreciation 6,4% 5,1%

Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek / Plant operation and maintenance costs 3,8% 4,7%

Személyi jellegű ráfordítások / Personnel-type expenditure 0,7% 0,9%

Erőmű biztosítás / Plant insurance 0,8% 0,9%

Helyi adók, válságadó / Local taxes, crisis tax 1,8% 1,9%

Egyéb közvetett költségek / Other indirect costs 1,2% 2,5%

Közvetett költségek összesen / Total indirect costs 14,8% 16,0%

Mindösszesen / Total 100,0% 100,0%
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A legmagasabb fokú biztonságra törekszünk

Az erőművi technológia adottságaiból fakadóan veszélyes. 

Nagy nyomáson forró víz, gőz és füstgázok haladnak keresztül 

a rendszer elemein, az új típusú berendezések esetében szá-

mítógépek által szabályozott körülmények között. A komoly 

biztonsági rendszabályoknak és a fejlett technológiáknak 

We strive for the highest level of safety

Power station technology has inherent dangers. High-pres-

sure hot water, steam and flue gases pass through the com-

ponents of the plant system, controlled by computers in 

modern plant types. Thanks to strong safety regulations 

and advanced technology, personal injury is very rare in the 

BIZTONSÁG / SAFETY

Menedzsment-rendszerek
Management Systems Ügyeljen a csöpögő csapokra! Egy, percenként 10-

20 cseppet áteresztő vízcsappal egy hét alatt egy 

kádnyi vizet pocsékol el. / Watch dripping taps! 

A tap which releases 10-20 drops a minute will 

waste a bathtub of water over one week.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI	TIPP

ENERGY SAVING TIP

Ellenőrzés a Csepel II Erőműben / Inspection at Csepel II Power Station
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köszönhetően az iparágban igen ritkák a személyi sérüléssel 

járó balesetek, de ha a baj bekövetkezik, akkor a következ-

mények igen súlyosak lehetnek mind a kezelő személyzetre, 

mind a környezetre nézve.

Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy folyamatosan fej-

lesszük irányítási rendszereinket, szigorú, a megelőzésre 

koncentráló munkabiztonsági és egészségvédelmi intézke-

déseket tartsunk érvényben, illetve felkészítsük munkatársa-

inkat. A megelőző környezetvédelmi intézkedések öszessége 

azt a célt szolgálja, hogy megteremtsük a biztonság elérhető 

legmagasabb fokát.

Irányítási rendszereink az iparágban 

a legkorszerűbbnek számítanak 

A Csepel I Erőmű három harmonizált, európai szabványnak 

megfelelő integrált irányítási rendszert működtet a minő-

ségbiztosítás (ISO 9001), a környezetközpontú irányítás (ISO 

14001), valamint a munkabiztonság és az egészségvédelem 

(MSZ 28001, OHSAS) területén.

A Csepel II Erőmű környezetközpontú (ISO 14001), valamint 

munkabiztonsági és egészségvédelmi (MSZ 28001, OHSAS) 

rendszerrel rendelkezik. Környezetvédelmi rendszerünket 

első ízben 2002-ben tanúsíttattuk, MEBIR (a munkahelyi egész-

ségvédelem és biztonság irányítási rendszere) tanúsítvánnyal 

pedig 2006 januárja óta rendelkezünk. Rövid távú terveink kö-

zött szerepel a MIR (minőség irányítási rendszer) kiépítése, be-

vezetése és ISO 9001 szabvány általi tanúsíttatása.

2012-ben megtörténtek a független tanúsító cégek által le-

folytatott felülvizsgálati, illetve megújító auditok. A sikeres 

auditok tanúsítják, hogy a társaság folyamatosan megfelel a 

nemzetközi szabványok követelményeinek.

Irányítási rendszereinkhez kapcsolódóan környezetvédelmi 

és munkabiztonsági irányelveket határoztunk meg, melyek 

tükrözik vezetési szemléletünket.

energy sector. A plant disaster, however, may potentially 

have severe consequences for the operating staff and also 

for the environment.

Therefore, it is extremely important for us to continuous-

ly improve our control systems, keep strict work safety and 

health protection measures which focus on prevention, and 

train our staff members. The set of preventive environmental 

protection measures serves the purpose of establishing the 

highest possible level of safety.

Our management systems are considered 

the most modern in the energy sector

The Csepel I Plant has an integrated management system cor-

responding to three harmonised European standards: Quali-

ty Assurance (ISO 9001), Environmental Management System 

(ISO 14001) and Workplace Health and Safety (MSZ 28001, 

OHSAS).

The Csepel II Plant operates the Environmental Management 

System (ISO 14001) and the Workplace Health and Safety Sys-

tem (MSZ 28001, OHSAS). Our Environmental Management 

System was first certified in 2002, and we have had the cer-

tification for WHSMS (Workplace Health and Safety Manage-

ment System) since January 2006. Short-term plans include 

setting up and introducing the QMS (Quality Management 

System) and certifying it under ISO 9001.

Reviews and renewal audits have been performed by inde-

pendent certification contractors in 2012. Successful audits 

demonstrate that the Company continues to comply with the 

requirements of international standards.

In relation to our management systems, environmental pro-

tection and work safety policies have been specified which 

reflect our management approach.

BIZTONSÁG / SAFETY – Menedzsment-rendszerek / Management Systems
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Kiemelt fókuszban a munkahelyi biztonság 

és az egészségvédelem 

Az Alpiq felvállalt és hirdetett értékei közül kétségtelenül az 

emberek biztonsága áll az első helyen. Ennek bizonysága, 

hogy a világszínvonalú munkahelyi biztonságot és az egész-

ségvédelmet tekintjük üzleti sikereink egyik sarokkövének 

is. A biztonság tekintetében legfőbb célunk, hogy megakadá-

lyozzuk a balesetek minden formáját, és gondoskodjunk arról, 

hogy az emberek a munkaidő végén ugyanolyan egészségesen 

hagyják el létesítményeinket, mint ahogyan oda beléptek.

Ezt a célkitűzést úgy teljesítjük, hogy a vállalatirányítási 

rendszereken belül pontosan meghatározott folyamatokat 

és eljárásokat dolgoztunk ki a megelőzésre, illetve a folyama-

tos ellenőrzésre, amik az esetleges problémák előzetes kiszű-

rését és megakadályozását szolgálják. Ezeket az eljárásokat 

a magas szintű vállalati kultúra részének tekintjük, és ezt a 

kultúrát mind „házon belül”, mind közvetlen környezetünk-

ben méltó módon igyekszünk képviselni. Így például beszállí-

tóink kiválasztásánál is fontos szempont az, hogy rendelkez-

nek-e ISO-minősítésekkel. 

Vállalatcsoportunk mélyen hisz abban, hogy a munkatársak 

csak akkor képesek hatékonyan dolgozni, ha egészségesek, és 

ha a nyitott, konstruktív munkahelyi légkör mellett biztosítani 

lehet fizikai kondíciójuk javítását is. A dolgozók egészségének 

megőrzése érdekében az erőműben saját edzőterem működik, 

és a kollégáknak változatos programokat biztosítunk.

A veszélyesnek számító erőművi környezetben igen nagy vív-

mánynak tartjuk, hogy az Alpiq magyarországi vállalatcso-

portja immár több mint tizennégy éves balesetmentes idő-

szakot tudhat maga mögött. Ezt a megnyugtató eredményt 

legalább annyira köszönhetjük a folyamatosan tökéletesített 

biztonsági irányítási rendszereknek, mint munkatársaink fe-

gyelmezettségének és maradéktalan körültekintésének.

Workplace safety and health protection 

in the main focus

Safety of people has without doubt the utmost priority 

among the announced values Alpiq is committed to. This is 

demonstrated by the fact that world-class workplace health 

protection and safety are regarded as the cornerstones of 

our business success. Regarding safety our ultimate goal is to 

prevent accidents of any form and thereby ensure that at the 

end of their working hours people leave our sites in the same 

healthy condition in which they arrived.

In order to achieve that objective, well-defined company 

processes and procedures have been developed within the 

company management schemes for prevention and monitor-

ing which aim at early screening and avoidance of potential 

problems. We regard those processes part of our high-level 

corporate culture, and we do our best to represent that cul-

ture properly both in-house and in our immediate environ-

ment. Accordingly, for example, in selecting our suppliers, it is 

an important criterion that they possess an ISO-certification.  

The credo of our Group is that we are able to work in an ef-

ficient manner only if our colleagues are healthy, and if the 

opportunity to improve their physical condition is provided 

to them in addition to an open and constructive workplace 

atmosphere. To maintain the health conditions of staff mem-

bers, we provide our own fitness room on site, and offer a va-

riety of programmes to them.

We consider it a major success that the of Alpiq Business 

Group in Hungary has been operating for more than 14 years 

without any lost time accident in a power plant environment 

which falls into the hazardous category. That reassuring 

achievement is a direct result of the safety management sys-

tems which are regularly improved, and it is equally due to 

the discipline and full prudence of staff, as well.

BIZTONSÁG / SAFETY
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BIZTONSÁG / SAFETY – Munka- és egészségvédelem / Work Safety and Health Protection

Munkabiztonsági és egészségügyi fejlesztéseink rangos külső el-

ismerést kaptak azzal, hogy a Brit Baleset-megelőzési Királyi Tár-

saság (RoSPA: The Royal Society for the Prevention of Accidents) 

2012-ben mind a Csepel I Erőmű, mind pedig a Csepel II Erőmű 

pályázatát a „President’s Award” fokozatú oklevéllel díjazta.

Átfogó	 biztonsági	 eljárásaink	 keretében	 Magyarországon	

egyedülálló irányítási rendszereket vezettünk be az ún. „rend-

szertől való biztonság” és az „általános biztonság” területén. 

A biztonsági szabályzat előírásainak értelmében 2012-ben is 

szerveztünk ismétlő oktatásokat. A körültekintő megelőzés 

része, hogy dolgozóink és alvállalkozóink az év folyamán közel 

száz „majdnem-baleseti bejelentőt” készítettek. Majdnem-bal-

esetnek hívjuk azokat az eseményeket, amelyek más körülmé-

nyek között esetleg balesethez vezettek volna. A jelentési rend-

szernek köszönhetően azonban ilyen esetekben azonnal meg 

lehet tenni azokat a gyakorlati intézkedéseket, amelyek bár-

milyen körülmények között garantálják a tényleges balesetek 

megelőzését. Ezen túlmenően az év során több olyan rendkívül 

hasznos, biztonsági kérdésekkel foglalkozó ülést és találkozót 

tartottunk, amelyek végső soron a folyamatos és fenntartható 

fejlődést segítették elő a munkavédelem területén is.

Egészségmegőrző programunk keretében évente szűrővizs-

gálatokat szervezünk munkatársaink részére. Olyan vizsgá-

As an excellent external recognition of our health and safety 

improvements, the UK’s Royal Society for the Prevention of 

Accidents (RoSPA) granted its President’s Awards for the ap-

plications of both the Csepel I Plant and the Csepel II Plant 

in 2012.

As part of our comprehensive safety processes, we have im-

plemented management schemes unparalleled in Hungary, 

to achieve the so-called “Safety from the System” and “Gener-

al Safety”. Refreshment training courses have been arranged 

according to the Safety Rules in 2012 again. As part of our 

careful preventive measures, nearly one hundred “near-hit re-

ports” have been filed by our employees and contractors over 

the year. A near-hit event is a situation which may have lead 

to an accident had the conditions been somewhat different. 

Thanks to the reporting scheme, in those cases corrective ac-

tions can be immediately taken which actually prevent acci-

dents under all circumstances. In addition to that, several ex-

tremely useful sessions and meetings have been held during 

the year about safety issues which at the end of the day have 

contributed to continuous and sustainable improvement in 

the area of work protection, as well.

As part of our health protection scheme, yearly health screen-

ing examinations are organised for the staff. We select exam-

RoSPA díjátadó ünnepség / RoSPA award presentation ceremony

30



latokat választunk, amelyek más körülmények között nehe-

zen elérhetőek, vagy nem részei a társadalombiztosítás által 

finanszírozott rendszernek. 2012-ben az alábbi egészségügyi 

programokra biztosítottunk lehetőséget: bőrgyógyászat, 

reumatológiai szűrés, ételallergia vizsgálat, thai masszázs.

Célkitűzéseink az egészségvédelem és biztonság területén

Kitűzött céljainkat természetesen csak úgy tudjuk elérni, ha 

számíthatunk minden érintett elkötelezettségére és közre-

működésére, beleértve a vállalatcsoport munkatársait, a vál-

lalkozókat, a beszállítókat és a látogatókat egyaránt.

Tevékenységünket az alábbi területekre összpontosítjuk: 

•	a	vállalatvezetés	személyes	példamutatásával	is	demonstrál-

ja elkötelezettségünket az egészségvédelem és a munkabiz-

tonság	területén;

•	munkatársainkat	 a	 belső	 és	 külső	 kommunikációs	 fórumo-

kon	aktívan	bevonjuk	az	információáramlásba;

•	biztonsági	kultúránkat	belső	és	külső	forrásokra	támaszkod-

va	folyamatosan	fejlesztjük;	

•	a	kiemelkedő	biztonsági	teljesítmény	elérésére	tett	erőfeszí-

téseket	megfelelő	elismerésben	részesítjük;

•	rendszeres	 képzések	 révén	 biztosítjuk	 minden	 alkalmazot-

tunk folyamatos fejlődését.

Őszinte meggyőződésünk, hogy megfelelő irányítással, a 

munkatársak felelősségteljes hozzáállásával, a hatékony 

ellenőrzési rendszerekkel és kezdeményező módon eljárva 

minden sérülés, baleset megelőzhető és elkerülhető. Egyér-

telmű célkitűzésünk a „nulla” baleseti szint fenntartása.

inations that are otherwise rather difficult to receive or that 

are not covered by social insurance. In 2012, the following 

medical examination programmes have been made available: 

dermatology, rheumatology screening, food allergy testing, 

Thai massage.

Our aims in the area of health protection and safety

To reach our objectives, we obviously need to rely on the com-

mitment and contribution of every involved person, includ-

ing Group staff, contractors, suppliers and visitors.

Our activities have the following focus areas: 

•	The company management personally give good example to 

demonstrate our commitment in the areas of health protec-

tion and workplace safety;

•	through internal and external communication forums, our 

staff members are actively involved in the flow of information;

•	relying on internal and external resources, our safety culture 

is continuously improved;  

•	efforts made to achieve outstanding safety performance are 

awarded by appropriate recognition;

•	regular training courses ensure ongoing development of all 

staff members.

It is our sincere belief that by having appropriate manage-

ment and a responsible attitude by the staff, with efficient 

control systems and by working in a proactive manner, all in-

juries and accidents can be prevented and avoided. The clear 

target is to maintain the zero accident level.

Biztonsági rendszerünk dokumentumszéfjei

Document safes in use by the Safety System
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Ellenőrzés a Csepel II Erőműben / Inspection at Csepel II Power Station
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Munkatársaink szaktudása

Munkatársaink a személyes képességeket, kompetenciákat és a 

képesítéseket alaposan vizsgáló, szigorú kiválasztási folyamat 

eredményeképpen kerülnek be a vállalati szervezetbe, ahol a 

legtöbb területen még hosszú betanulási folyamat vár rájuk. 

Ezért különösen fontos számunkra, hogy mind a már velünk 

dolgozó, mind a hozzánk majd ezután csatlakozó kollégáink 

kiemelkedő képességekről és felkészültségről adjanak számot.

A képzési folyamat nem áll meg a betanulási időszak elteltével. 

Folyamatos, több területre kiterjedő oktatással kívánjuk fenn-

tartani és továbbfejleszteni munkatársaink szaktudását és ké-

pességeit annak érdekében, hogy vállalatunk minden évben el 

tudja érni üzleti céljait.

A készségfejlesztő továbbképzések, valamint a szakmai okta-

tások 2012-ben is folytatódtak a szervezet minden szintjén:

•	Erőműveinkben	 folyamatosak	 az	 átfogó	 szakmai	 és	 infor-

matikai képzések.

•	Csapatépítő	programjaink	elősegítették	az	egyes	részlegek	

még hatékonyabb együttműködését .

•	Folytatódott	 a	 vállalat	 által	 támogatott	 angol,	 német	 és	

francia nyelvi képzés, 2012-ben is több munkatársunk tett le 

sikeres nyelvvizsgát.

•	Folyamatos	 munka-	 és	 balesetvédelmi,	 elsősegélynyújtó	

tréningekkel biztosítjuk munkatársaink számára a bizton-

ságos munkavégzést.

•	A	 munkatársak	 legmagasabb	 iskolai	 végzettségének	meg-

oszlása:

 A felsőfokú végzettségűek aránya: 43% – 35 fő

 A szakközépiskolai vagy középfokú képesített végzettségűek 

aránya: 57% – 46 fő

Jutalmazási rendszerünk 

az egyéni és vállalati teljesítményen alapul

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is egyik kiemelt felada-

tunknak tekintettük, hogy jutalmazási rendszerünk az egyéni 

és a vállalati teljesítmények együttes értékelésén alapuljon 

minden dolgozónál, beosztott és vezető munkakörökben 

egyaránt. A vállalati mutatók alappillérei a pénzügyi nyere-

ségesség, a munkabiztonság és a környezetvédelem, amelyek 

alakulása meghatározza az egyéni feladatok értékelésével ki-

alakított bónusz értékét. A teljesítményértékelés közérthető, 

világos definíciók alapján meghatározott rendszer, mely visz-

szacsatolást ad a munkavégzésről és a tanulási mechanizmu-

sokról a vezetők és beosztottak között.

Béren kívüli juttatások 

Nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak egészségére és biz-

tonságára, amelyekről a lehetőségeinkhez képest maximálisan 

BIZTONSÁG / SAFETY

Szakmai felkészültség biztosítása
Provision of Professional Skills

Humán politikánk célja a jól képzett 

és motivált munkatársak megtartása

Vállalatunk stratégiai emberierőforrás-menedzsmentjének 

célja, hogy olyan munkatársaink legyenek, akik jól képzettek, 

motiváltak és elégedettek, mert így munkájukkal hozzájárul-

nak társaságunk stratégiai céljainak eléréséhez. Ehhez elen-

gedhetetlen, hogy HR-rendszereinket integráltan tervezzük, 

működtessük, értékeljük és fejlesszük. Ezek a tevékenysé-

gek együttesen komoly támogatást jelentenek társaságunk 

stratégiájának végrehajtásában, valamint hozzájárulnak ver-

senyképességünk megtartásához és növeléséhez.

The aim of our human resources policy 

is to keep the well-trained and motivated staff

The goal of the strategic human resources management 

of our company is to have employees who are well trained, 

motivated and satisfied, and therefore with their work they 

contribute to reaching the strategic targets of the company. 

The essential conditions to that are the integrated planning, 

operation, evaluation and development of our HR systems. 

Those activities together mean major support to implement-

ing our company strategy, and help maintain and raise our 

competitiveness. 

Laboratórium a Csepel II Erőműben / Laboratory at Csepel II Power Station
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Munkatársaink szaktudása

Munkatársaink a személyes képességeket, kompetenciákat és a 

képesítéseket alaposan vizsgáló, szigorú kiválasztási folyamat 

eredményeképpen kerülnek be a vállalati szervezetbe, ahol a 

legtöbb területen még hosszú betanulási folyamat vár rájuk. 

Ezért különösen fontos számunkra, hogy mind a már velünk 

dolgozó, mind a hozzánk majd ezután csatlakozó kollégáink 

kiemelkedő képességekről és felkészültségről adjanak számot.

A képzési folyamat nem áll meg a betanulási időszak elteltével. 

Folyamatos, több területre kiterjedő oktatással kívánjuk fenn-

tartani és továbbfejleszteni munkatársaink szaktudását és ké-

pességeit annak érdekében, hogy vállalatunk minden évben el 

tudja érni üzleti céljait.

A készségfejlesztő továbbképzések, valamint a szakmai okta-

tások 2012-ben is folytatódtak a szervezet minden szintjén:

•	Erőműveinkben	 folyamatosak	 az	 átfogó	 szakmai	 és	 infor-

matikai képzések.

•	Csapatépítő	programjaink	elősegítették	az	egyes	részlegek	

még hatékonyabb együttműködését .

•	Folytatódott	 a	 vállalat	 által	 támogatott	 angol,	 német	 és	

francia nyelvi képzés, 2012-ben is több munkatársunk tett le 

sikeres nyelvvizsgát.

•	Folyamatos	 munka-	 és	 balesetvédelmi,	 elsősegélynyújtó	

tréningekkel biztosítjuk munkatársaink számára a bizton-

ságos munkavégzést.

•	A	 munkatársak	 legmagasabb	 iskolai	 végzettségének	meg-

oszlása:

 A felsőfokú végzettségűek aránya: 43% – 35 fő

 A szakközépiskolai vagy középfokú képesített végzettségűek 

aránya: 57% – 46 fő

Jutalmazási rendszerünk 

az egyéni és vállalati teljesítményen alapul

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is egyik kiemelt felada-

tunknak tekintettük, hogy jutalmazási rendszerünk az egyéni 

és a vállalati teljesítmények együttes értékelésén alapuljon 

minden dolgozónál, beosztott és vezető munkakörökben 

egyaránt. A vállalati mutatók alappillérei a pénzügyi nyere-

ségesség, a munkabiztonság és a környezetvédelem, amelyek 

alakulása meghatározza az egyéni feladatok értékelésével ki-

alakított bónusz értékét. A teljesítményértékelés közérthető, 

világos definíciók alapján meghatározott rendszer, mely visz-

szacsatolást ad a munkavégzésről és a tanulási mechanizmu-

sokról a vezetők és beosztottak között.

Béren kívüli juttatások 

Nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak egészségére és biz-

tonságára, amelyekről a lehetőségeinkhez képest maximálisan 

Skills of the employees

Candidates go through a rigorous selection process which as-

sesses both their soft and hard skills before joining the com-

pany organisation, and then they progress through lengthy 

learning courses in most areas. Therefore, staff members - 

those working with us and also those who will join us in the fu-

ture - of excellent qualities and qualifications are particularly 

important for us.

The training process does not stop after the induction period. 

Our intention is to provide continuous training, covering a 

number of areas, and maintain and further develop the skills 

and knowledge of staff in order to support the achievement of 

our company’s business targets year after year.

Ability improvement and professional training courses have 

continued at all levels of the organisation in 2012:

•	There	are	continuous	and	comprehensive	training	courses	on	

our sites covering both professional and information tech-

nology subjects.

•	Team	 building	 events	 have	 been	 organised	 to	 further	 im-

prove the co-operation of various business units.

•	English,	German	and	French	language	courses	continue	to	be	

supported by the Company, and several staff members have 

successfully passed language examinations again in 2012.

•	Through	 continuous	 work	 protection,	 accident	 prevention	

and first-aid training courses, we ensure the safe working of 

staff members.

•	Highest	degree	of	education	by	staff:

 University or college degrees: 43% – 35 persons

 Technical school or secondary school degrees: 57% – 46 

persons

Our bonus scheme is based 

on individual and company performance levels

As in previous years, in 2012 our bonus scheme focused on 

reflecting the joint evaluation of business and individual 

performances for each staff member including managers, 

as well. Profitability, work safety and environmental protec-

tion are the basic indicators which determine the value of 

bonuses that reflect also the assessment of individual per-

formance. The performance appraisal system is based on 

easy-to-understand and clear definitions, and provides feed-

back between managers and staff on work performance and 

learning mechanisms.

Benefits above the salaries 

Great importance is given to the health and safety of our em-

ployess, and we do our best within the possibilities to pro-

vide the highest level of care in those areas in the oncoming 

BIZTONSÁG / SAFETY – Szakmai felkészültség biztosítása / Provision of Professional Skills
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Csepel I Csepel II Központ / Head office

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Létszám

Staff numbers

29 29 30 28 27 38 38 36 37 36 17 19 20 19 18

Ebből felsőfokú/

középfokú 

végzettségű

With university or 

college/medium level

qualifications

10/19 10/19 10/20 8/20 8/19 12/26 12/26 12/24 12/25 13/23 13/4 15/4 16/4 15/4 14/4

Ebből férfi /nő

Male/female

23/6 23/6 24/6 23/5 22/5 33/5 33/5 32/5 31/6 33/3 8/9 10/9 11/9 10/9 8/10

Határozatlan idejű/

határozott idejű

munkaszerződéssel  

Unlimited term/

limited term em-

ployment contracts

29/0 29/0 30/0 28/0 27/0 39/0 39/0 37/0 36/1 36/0 17/0 19/0 20/0 19/0 18/0

Belépett / kilépett 

Entered / left

0/0 0/0 1/0 0/2 0/1 0/0 0/0 0/2 1/0 2/3 2/2 2/0 1/0 0/1 1/2

Tűzoltási gyakorlat a Csepel II Erőműben / Fire-fighting exercise at Csepel II Power Station
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szeretnénk gondoskodni a következő évben is. Mivel ezek a tö-

rekvések 2012-ben is kiemelt szerepet kapnak a vállalatcsoport 

stratégiájában, a vállalatvezetés ragaszkodott bizonyos jutta-

tási tételek biztosításához. Ezek alapján:

•	a	csoportos	dolgozói	balesetbiztosítást	

•	és	a	komplex	egészségügyi	szűrést	

továbbra is integráltan biztosítjuk minden munkavállalónk 

számára.

Munkavállalóink alkotják az egyik legfontosabb 

kommunikációs célcsoportunkat

Kommunikációs tevékenységünk belső irányában hagyomá-

nyos saját dolgozóinkat tekintjük a legfontosabb célcsoport-

jának. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink, akiket 

közvetlenül érint a vállalatcsoport működésének bármilyen 

változása, naprakész információkkal rendelkezzenek a cég 

működéséről, az iparági eseményekről vagy akár a vállalat te-

vékenységét érintő gazdasági kérdésekről.

Ahhoz, hogy a szükséges adatokat és információkat eljuttas-

suk hozzájuk, vagy elérhetővé tegyük számukra, különböző 

felületeket, illetve találkozási alkalmakat biztosítunk.

Intranet

Belső intranetes hálózatunk segítségével olyan kommuniká-

ciós fórumokat teremtettünk, ahol nemcsak a napi aktuális 

hírekhez lehet hozzájutni, hanem a vállalat működését gördü-

lékennyé tevő egységes eljárásokat, folyamatokat is tanulmá-

nyozhatják kollégáink.

year, as well. As those aims have again received priority in the 

strategy of the Business Group in 2012, the Management has 

insisted on providing certain benefits. Based on that:

•	group	accident	insurance	for	staff	

•	and	comprehensive	health	screening	

continue to be provided to all employees in an integrated 

manner.

 

Our staff members constitute 

one of our key communication target groups

In our internal communication, we traditionally regard our 

own workers as the most important target group. Our col-

leagues are directly affected by any change in the operation 

of the Group, therefore, in our view it is essential to provide 

up-to-date, first-hand information to them on company op-

eration, industry events or even economic issues relevant to 

our business.

Various platforms and communication forums are provided to 

them to keep necessary information and data available and 

flowing to them.

Intranet

The company intranet has been used to create communication 

forums where daily news are available for our staff together 

with integrated procedures and processes that make company 

operation smooth.

Intranet és belső újságunk, az Energize 

Intranet and “Energise”, our internal newsletter

6. oldal 
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csodálva, mint a Somlyó, Bada-
csony vagy Ábrahámhegy. Zalahaláp egy kis falu a Dunántúl 
egyik legszebb táján, a Tapolcai - 
medencében található. Egy hangulatos fogadóban száll-
tunk meg, a nagyon ízlésesen be-
rendezett „Dolce Vita Villában”. 
A vacsorát a szállásadók készítet-
ték, amit a teraszon szolgálták föl. 
A házat körül vevő kertben nagyon 
sok fűszernövényt termesztenek, 
amelyek fölhasználásával nagyon 
finom vacsorát tálaltak föl nekünk.  

Az egész kertből, teraszról a tanú-
hegyek, Badacsony, és Csobánc 
látható. Vacsora után sétáltunk a környé-
ken (próbáltunk minél többet sétál-
ni, mert a fantasztikus ebéd és va-
csora után igazán hiányzott már 
valami mozgás). Később sokáig 
beszélgettünk a teraszon. A másnapi program a herendi por-
celán manufaktúra megtekintése és 
egy ebéd volt még mielőtt vissza-
utaztunk Budapestre. Herend méltán híres porcelánmú-
zeuma mindenkit lenyűgözött. Az 
idegenvezetés két részből állt, 
előbb egy rövidfilmet láttunk a he-
rendi porcelán történetéről, majd 
lépésről lépésre bemutatták a kü-
lönböző gyártási technológiákat, a 
végén pedig a kiállított porcelánok-
ban gyönyörködhettünk, és az épü-
let kávézójában herendi porcelán 
étkészletből kávézhattunk!  
Két napos csapatépítő programunk 
ezzel véget is ért. Egy látnivalók-

ban igazán bővelkedő, élmények-
ben és ízekben gazdag két napot 
töltöttünk el együtt! Ezúton is kö-
szönet a szervezésért! 

 

- Gyurkó Zsuzsanna 

O&M CSAPATÉPÍTŐ  
Az idei O&M Csapatépítőn a Tisza-tó környé-két vette be az O&M Csapat. Sajnos az időjá-rás nem kifeje-zetten fogadott kegyeibe ben-nünket, mert a csütörtöki nap során az eső 

nem igazán akart a maga igazából engedni.  

Szerencsére a délelőtti program, amikor igazán sza-

kadt az eső, az komplikáció mentesen indoorra vál-

toztatható volt. Kis felpörgetés, némi tigrisbukfenc 

és csapatversenyek társaságában el is telt gyorsan 

a délelőtt. Az élelmezési kérdésekre nem térnék ki, mert azt gondolom, aki ott volt emlékszik, aki meg nem, nos, az nem ma-radt le semmi-ről… 
A délutáni prog-ram nagy része már szabad ég alatt telt. Három csoportban kel-

lett egy szétszabdalt térkép darabkáiért megküzde-

nünk. És most itt tényleg küzdelemről van szó. 

Mert, hogy verset költsünk egy cukrászdáról még 

ok, de aztán jött az aranyhal pecázás, és a feledhe-

tetlen óvodai előadások sora. Szerintem mindenki-

ben mély nyomott hagyott. Én személy szerint kel-

lemesen csalódtam pár emberben, hogy a komfort-

zónájából igencsak kilépve részt válla-lat az előadásokból! Amikor az összes darabja meglett annak a bizonyos térképnek, akkor az a  T i sza  tav i Ö k o c e n t r u m h o z vezetett bennünket. Ez egy új létesít-mény, a legna-gyobb édesvízi akváriumot is itt találhatjuk. Itt ha-

talmasabbnál, hatalmasabb halakat szemlélhettünk 

meg, kecsegét, vizát, busát, (óriás) csukát…  Sze-

mély szerint az én kedvenceim mégis inkább a vid-

rapár volt. Hát ők valami, nagyon édesek! Na, és 

nagyon hangosak, legalábbis a—mi véleményünk 

szerint— kislány!!! Valószínűleg csak éhes volt, nem 

sokkal az etetés előtt voltunk ott, de, hogy mekkora 

ricsajt csinált—hát az hihetetlen volt. Az etetést is 

meg lehet nézni, és mondjuk erről sajnos lemarad-

tam... 

2012.IV szám  

3. oldal   

A nyári hónapok viszonylag eseménytelenül teltek, 
már ami a környezetvédelmet illeti. A jogszabály, 
miszerint Csepel II üzemeltetőjének katasztrófa-
védelmi hozzájárulást kell fizetnie, megszűnt, mi-
előtt az első ilyen jellegű befizetést meg kellett 
volna tennünk. Információink szerint az állam 
adminisztrációs terhe nagyobb lett volna, mint a 
várható bevétel maga, így a kormány úgy dön-
tött, hogy lemond erről az adóbeszedési formáról. 
Ez ellen tudtommal senki nem tiltakozott. 
 
Az erőmű biztonsági elemzését felülvizsgáltuk, 
határidőre be is nyújtottuk, a hiánypótlást is 
megtettük már, de az elfogadó határozatot eddig 
még nem kaptuk kézhez. Ehhez kapcsolódóan két 
ellenőrzést is tartott nálunk a katasztrófás ható-
ság, az első alkalommal egy egész napos 

„ismerkedős” ellenőrzésre jöttek az átalakult szerve-
zet új emberei, második alkalommal a belső vé-
delmi tervünk gyakorlatát tekintették meg. Kifo-
gás, vagy bármilyen probléma egyik esetben sem 
merült fel a hatóság részéről. A gyakorlatról ké-
szült jegyzőkönyvet már el is juttattuk a kataszt-
rófásoknak.  
Környezetvédelmi kárelhárítási gyakorlatot kettőt 
is tartottunk az elmúlt időszakban, egy még hátra 
van. Mindkét alkalommal jól vizsgáztak az üze-
meltetők. 
 
Az integrált fenntarthatósági és éves jelentésünk 
elkészült, és már postáztuk is partnereinknek, 

érdekelt feleinknek. Néhány visszajelzést is kaptunk, ezek igen pozitívak. Kiadványunkat idén is indítjuk a Zöld béka pá-lyázaton, nem csorbítja lelkese-désünket, hogy néhány éve már nem a miénk a 
fődíj. Sőt, igyekszünk minden évben fejleszteni a 
jelentésen, aminek elkészítését Kovács Attila 
fogja össze.  
Augusztusban megmérettük a Csepel II-ben a 
munkahelyi légterek mikrobiológiáját, idén első 
alkalommal a klímák tisztítása előtt. A vezénylő-

ben felütötte a fejét egy ritka gombafaj, aminek je-

lenléte vizesedésre, penészesedére utal. Hogy tisz-
tábban lássuk a helyzetet, jövőre megméretjük a 
légteret a klímák tisztítása előtt és után is. 
 
A közeljövő feladata a gázturbinák és segédkazá-
nok emisszió mérése, melyet idén is a BME mun-
katársai végeznek majd.  
Az elmúlt hónapok környezetvédelmi mutatóit a 
grafikonokon láthatjátok:  
Dolgozzunk továbbra is környezettudatosan! 
 
 

- Leveles Bea 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

ENERGISE 

Az Alp iq Csepel i  Vá l la latcsoport  h í r levele  
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Biztonság: 
November 19-én a Csepel I balesetmentes napjainak szá-ma:  

4898 

November 19-én a Csepel II balesetmentes napjainak szá-ma:  

5153 
November 19-én a Vállalkozói balesetmentes napok száma:  

2233 

Vezetői hír 2 
Környezetvédelem 3 
Go Alpiq! 4 
Arculati változások 5 
Csapatépítő esemé-nyek 5-7 

Családi Nap 8 
Programkereső: De-cember 8-9 

Ergonómia az irodák-ban 10 

Házipraktikák 10 
Bemutatkozik Tóth Gábor 10 

Ebben a számban: 
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Belső újságunk, az Energise

Három havonta megjelenő hírlevelünk, az Energise beszámol 

minden közérdekű információról: a vállalati eseményekről és 

személyi változásokról csakúgy, mint a házasulandó párokról 

és gyermekáldásról. Az újság az intraneten is elérhető, de - a 

környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve – korláto-

zott példányszámban nyomtatott formában is eljuttatjuk dol-

gozóinkhoz. Az Energise lapjain is olvashatnak például azokról 

a projektekről, amelyek munkatársaink közösségi, helyi, illetve 

környezetvédelmi ötleteiből indultak, és amelyek végül a vál-

lalatcsoport segítségével valósultak meg.

Kommunikációs nap

Belső tájékoztatási rendszerünk egyik legnépszerűbb csator-

nája a félévente megrendezett kommunikációs nap. A vállalat 

összes munkatársa hivatalos erre a fórumra, ahol valóban első 

kézből kaphatnak információt a társaság felső vezetésétől, ki-

fejthetik észrevételeiket és feltehetik aktuális kérdéseiket az 

egyes területek működésére vonatkozóan. 

“Energise”, our internal newsletter

Our quarterly company newsletter, the “Energise” presents 

every piece of information having interest for the communi-

ty: company events, staff changes, couples planning marriage 

and children born. The newsletter is available on the intranet 

and is also printed out for the staff, however, for environmen-

tal considerations only in limited numbers. The “Energise” in-

forms on implemented projects which were the initiatives of 

our employees concerning community, local or environmental 

issues, and have finally been realised with support from the 

Business Group.

Communication Day

Organised twice a year, Communication Days are one of the 

most popular channels of our internal communication system. 

All staff members of the company are invited to that forum 

where they can receive real first-hand information from sen-

ior managers, may make their comments and ask questions on 

the operation of business functions. 

Az üzemeltetői és karbantartási csoport csapatépítő programja / Team-buliding event of the O&M team
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Dolgozói vélemények vállalatcsoportunkról / Staff comments about our Business Group:

Kontroller, Központ:

„2012-ben kezdtem a vállalatnál dolgozni, ahol egy barátságos környezetben láthattam neki új feladataim megoldásának. A kol-

légák összetartása és segítőkészsége szembetűnő, melyhez nagyban hozzájárulnak a rendezvények, csapatépítések vagy csupán 

egy munkafeladat közös megoldása. A jókedvűen töltött hétköznapok ösztönzik az embert tudásának legjobb kihasználásában 

és az elvégzett munka hatékonyságában, így lesz a vállalat nem csupán dolgozók halmaza, hanem egy jó csapat.”

Controller, main office:

“I started working at the company in 2012, and I could set to work on my tasks in a friendly environment. It is striking how support-

ive and helpful the colleagues are, features which are strongly developed at events, team building events or just by joint efforts in 

solving a work tasks.  Weekdays spent in good spirits motivate one to use his knowledge in the best way and work in an efficient 

manner, all which make the company a good team, not just the group of workers.”

Gáz divízió munkatárs, Csepel I:

„Amikor írom e sorokat, immár ötödik éve dolgozom a vállalatcsoportnál. Korábbi energiaiparban szerzett tapasztalataim alap-

ján elmondható, hogy a cégcsoport méretéből és struktúrájából fakadóan rendkívül rugalmasan és gyorsan képes reagálni az 

energetikai vállalatokat érintő mindennapi kihívásokra. Kiváló szakembergárdájának köszönhetően állandó és magas színvona-

lon képes az energetikai szolgáltatások széles tárházának nyújtására, melyet a cégcsoport a munkavállalói részére még az ipará-

gi gyakorlathoz mérten is kiemelt módon honorál. Örülök, hogy a vállalatcsoporthoz kerültem, mely reményeim szerint stabil és 

hosszú távon munkalehetőséget kínál mind munkatársaim, mind személyem részére.”

A member at the Gas Division, Csepel I:

“Now, when I am writing these lines, I have worked at the Business Group for 5 years. Based on my experience gained in the en-

ergy industry before I can tell that due its size and structure, the Group is able to respond in an extremely flexible and fast way 

to everyday challenges on businesses in the energy sector. Thanks to an excellent team of professionals, the company is able to 

provide a wide range of energy services at a high standard, and the remuneration to employees is above even the level in the 

industry. I am happy to have been hired by the Group, and I trust that my colleagues and I will have steady job opportunities in 

the long term.”

Beszerzési vezető, Csepel II:

„A mai gazdasági körülmények okozta, magyarországi foglalkoztatási viszonyok ellenére is az Alpiq mindent megtesz a munka-

vállalói jogok betartására (pl. munkaidő, biztonság), sőt, ezeket túlteljesítve igyekszik megfelelő munkakörülményeket (pl. bére-

zés, bónusz, béren kívüli juttatások) feltételeket biztosítani dolgozói számára. A jól strukturált munkafolyamatok, kompetenciák 

miatt relatív kis létszámmal működő Vállalatcsoport partnerként tekint alkalmazottaira, így érdekeltté téve őket is a hatékony és 

eredményes munkavégzésben. A fenti, mindenkit megillető juttatásokon kívül a Vállalatcsoport nagy figyelmet fordít az egyénre 

és az egyéni, szakmai fejlődésre (pl. nyelvtanfolyam, szakmai továbbképzések) is biztosít lehetőségeket. Mindezek biztos, jól kal-

kulálható rövid- és hosszú távú munkát tesznek lehetővé és azt gondolom, az anyavállalat támogatása mellett ez a kompetens 

vezetés és a HR elvitathatatlan érdeme.”

Procurement Manager, Csepel II:

“Under the current employment conditions in Hungary created by the economic situation, Alpiq does its best to fulfil the rights 

of employees (e.g. working time, safety), and even overperforms these duties to provide proper working conditions (e.g. wages, 

bonuses, benefits above the salaries) to the workers. Due to the well-structured work processes and competence, the Group 

operates with a relative low number of staff and regards its employees as partners, thus making them interested in an efficient 

and successful work performance. In addition to the above mentioned benefits which go to all people, the Group pays a lot of at-

tention to the individuals, providing the options for professional development of individuals (e.g. language courses, professional 

training courses). All those facts make the employment safe and foreseeable in the short term and the long term, as well, and in 

my view, that is down to the support received from the parent company and also to the capable management and the human 

resources department.”
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Környezetvédelmi erőfeszítéseink fókuszában 

a víz és levegő megóvása

Vállalati filozófiánk egyik alapvető értéke a környezet védel-

me. Mivel működésünk óhatatlanul érintheti környezetünk-

ben a víz és a levegő minőségét, a legnagyobb erőfeszítése-

ket ezek tisztaságának megóvásáért tesszük. Fennállásunk 

során mindig is elsődleges célunk, hogy az erőmű üzemelé-

séből eredően ne történjen határérték-túllépés, és büszkék 

vagyunk arra, hogy ezt mind a mai napig sikerült maradékta-

lanul elérnünk.

Folyamatosan nyomon követjük a jogszabályok változása-

it, és az azokból eredő új kötelezettségeket haladéktalanul 

beépítjük működési és eljárási folyamatainkba. A Csepel II 

Erőmű 2005 óta, a Csepel I Erőmű pedig 2006 óta rendelke-

zik egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE, vagy 

angol rövidítésben IPPC). A Közép-Duna-völgyi Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a további-

akban KDV-KTVF), mint minden évben, 2012-ben is mindkét 

társaságnál átfogó ellenőrzést hajtott végre. Ennek során 

a felügyelőség azt vizsgálta, hogy az erőmű eleget tesz-e a 

környezethasználati engedélyben előírt kötelezettségeknek. 

Az ellenőrzés során, amely kiterjedt a környezeti elemek min-

den fontos területére (levegő, víz, zaj és hulladékok), mind a 

két, engedéllyel rendelkező telephely jól vizsgázott. Az egy-

séges környezethasználati engedélyek dokumentációját öt 

évente felül kell vizsgálni, ami a Csepel II-ben 2010-ben, a Cse-

pel I-ben pedig 2011-ben volt esedékes. A felülvizsgálati doku-

mentációkat a környezetvédelmi hatósághoz benyújtottuk. 

Ennek eredményeként a Csepel II Erőmű 2011-ben, Csepel I 

pedig 2012-ben kapott új egységes engedélyt.

A környezeti tényezők és hatások részletes felmérése

A Csepel II Erőmű építése előtt részletes környezeti hatásta-

nulmány készült az építkezés és az üzemelés várható környe-

zeti hatásairól. Terület-felhasználás szempontjából az erőmű 

„barnamezős” beruházásként olyan övezetben épült, amely 

azt megelőzően több régi magyar vállalat közös tulajdonában 

The protection of water and air is in the focus 

of our environmental efforts 

The protection of the environment is one of the fundamental 

values of our company philosophy. As our operation may in-

evitably have an impact on the quality of water and air in our 

environment, our efforts are concentrated on their protection.  

During our existence the primary aim has always been to pre-

vent any breach of limits by the operation of the power plant, 

and we are proud of the fact that this aim has been successfully 

achieved to date.

Changes in legislation are monitored, with any new require-

ments promptly built into our operation processes and pro-

cedures. The Csepel II Plant has had a licence for Integrated 

Pollution Prevention and Control (“IPPC”) since 2005, and the 

Csepel I acquired the same licence in 2006 The Central Dan-

ube Valley  Environmental Inspectorate (“KDV-KTVF”) holds 

wide ranging audits at both companies each year, and held 

one also in 2012. In the audit the Inspectorate examined 

whether the power plant met its obligations under the IPPC 

scheme, or not. The audit covered all key elements of the en-

vironment (including air, water, noise and wastes), and both 

licenced sites passed the audit. Documentation of the Inte-

grated Pollution Prevention and Control Permits has to be 

reviewed every 5 years. This review was due at the Csepel II 

Plant in 2010, and at the Csepel I Plant it was due in 2011. The 

review documentation was submitted to the Environmental 

Inspectorate. As a result of that process, new Integrated Li-

cences were granted to the Csepel II Plant in 2011 and to the 

Csepel I Plant in 2012.

A detailed assessment of environmental factors and impacts

Prior to the construction of the Csepel II Plant, a detailed en-

vironmental impact study was completed on the foreseeable 

environmental impacts of both construction and commercial 

operation. In terms of land use, the Csepel II Plant is a “brown-

field” project as the footprint is is in a zone that formerly was 

in the joint ownership of a number of traditional Hungarian 
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volt. A terület múltbeli használatáról nem voltak biztos isme-

reteink, így a korábbi ipari tevékenységek öröksége környezeti 

szempontból kihívást és kockázatot jelentett az építők számá-

ra. Ezért részletes talaj- és talajvízvizsgálat történt, amelynek 

keretében több mint 40 fúrást végeztek az erőmű központi te-

rületén. A mérések alapján itt mintegy 15 000 m3 szennyezett 

talajt kellett ártalmatlanítani és elszállítani, majd helyette 

friss talajjal feltölteni a terepet.

Az erőmű tervezése és építése során a műszaki és a gazdasá-

gi szempontok mellett kiemelt szerepet kaptak azok a meg-

oldások, amelyekkel a környezeti hatások minimális szinten 

tarthatók.

2012-ben sem történt környezeti káresemény 

A jelenlegi üzemeltetési szakaszban a folyamatos KIR- (környe-

zetirányítási rendszer) tevékenységek részeként rendszeresen 

felmérjük a működésből származó környezeti tényezőket és 

azok hatásait. A környezeti hatások kezelésére és szabályozá-

sára környezetvédelmi szervezeteket hoztunk létre.

A környezetvédelmi szervezetben (vagy kárelhárítási csoport-

ban) azoknak a területeknek a képviselői dolgoznak aktív tag-

ként, amelyekben az üzemi tevékenységek és a folyamatok 

companies. There was no reliable information available to us 

about past operations in the area, consequently the legacy of 

the previous industrial processes presented an environmental 

challenge and risk for the developers. Therefore, soil and ground 

water were thoroughly surveyed including 40 boreholes deep-

ened on the site central area. Based on that survey, contaminat-

ed soil, approximately 15,000 m3, had to be neutralised and dis-

posed of, and the area had to be filled up with fresh soil.

In addition to the engineering and economy aspects, solutions 

to minimise the environmental impact were given high priori-

ty throughout the design process and the construction phase 

of the power station project.

No environmental incident has occurred in 2012, either

In the present operational phase, and as part of the ongo-

ing activities under the Environmental Management System 

(“EMS”), environmental factors arising from the generation 

process and their impacts are regularly assessed. Environmen-

tal protection organisations have been established to manage 

and control environmental impacts.

Representatives of various functions whose plant activities or 

processes may have an impact on the environment are active 

Környezeti tényezők és hatásaik / Environmental factors and impacts

Nincs környezeti 
hatás Csepel II
No environmental 
impact Csepel II

Nincs környezeti 
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No environmental 
impact Csepel I 

Elhanyagolható 
környezeti hatás
Negligible environ-
mental impact

Közepes 
környezeti hatás
Medium environ-
mental impact

Jelentős 
környezeti hatás
Substantial 
environmental impact
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hatással lehetnek a környezetre. A feltételek biztosítása a te-

rületi vezetők (igazgatók) hatásköre és feladata.

A kárelhárítási csoport tagjait folyamatosan képezzük annak 

érdekében, hogy ha váratlan környezeti vészhelyzet vagy 

rendkívüli esemény fordulna elő, akkor képesek legyenek el-

látni a kárelhárításhoz szükséges feladataikat.

Örvendetes fejlemény, hogy környezeti káresemény a ko-

rábbi évekhez hasonlóan 2012-ben sem történt. A környezeti 

káresemények megelőzésére a kárelhárítási csapat részére 

frissítő oktatásokat, megfelelő kezelésük érdekében pedig 

minden évben kárelhárítási gyakorlatokat szervezünk. 2012-

ben is három gyakorlatot tartottunk, amelyek során olaj-

folyást szimuláltunk, és a kárelhárítási csapat reagálását 

teszteltük. A gyakorlatok alatt munkatársaink bizonyították 

felkészültségüket.

Környezeti céljainkat és programjainkat 

évente aktualizáljuk

Hogy a kedvezőtlen környezeti tényezők hatását folyamato-

san csökkentsük, illetve kiküszöböljük, minden évben új célo-

kat tűzünk ki magunk elé. A programok végrehajtása és a cé-

lok elérése érdekében részletes követelményeket állítunk fel, 

és kötelezzük magunkat a teljesítésükre.

members in the Environmental Organisation (or Emergency 

Remediation Team). The scope and duty of Function Control-

lers (Directors) is to provide the conditions.

Emergency Remediation Team members are regularly trained to 

make them capable of performing remediation actions should 

any unexpected environmental emergency or incident occur.

It is a pleasing fact, that similarly to the previous years, no 

environmental incident has occurred in 2012, either. Envi-

ronmental incident prevention includes refreshing training 

courses for the Emergency Remediation Team, and in order to 

be able to properly manage the incidents, remediation drills 

are organised in each year.  In 2012 we held 3 drills which sim-

ulated oil leaks and tested the response of the Emergency Re-

mediation Team. The drills demonstrated that staff members 

are prepared.

Our environmental targets and programmes 

are updated each year

Each year new internal targets are set up to reduce or elimi-

nate unfavourable environmental impacts in an ongoing man-

ner. Detailed implementation requirements, compulsory to us, 

are established to promote the achievement of those targets 

and the completion of programmes.

Környezeti célkitűzések

Environmental targets

Célok, programok

Targets and programmes

Megvalósulás éve

Year of implementation 

Természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás

Efficient management of natural resources

Segédkazán kálium-hidroxid felhasznált mennyiség 

csökkentése 20%-kal

Reduce by 20% the volume of potassium hydroxide 

used in the auxiliary boiler

2012

Az üzembiztonság növelése

Improve safety of operation

Csepel II vízkezelőjében vészhelyzetkor 

külön gyűjtött hiba menjen a vezénylőbe 

In the case of emergency in the Water Treatment Plant, 

a separately collected error message should be sent from the 

Water Treatment Plant of Csepel II to the Control Room

2012

Természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, 

hulladékgazdálkodás

Efficient management of natural resources, 

waste management

Olajos felitatók legalább 50%-ának kiváltása 

mosható olajos rongyokkal 

Replace at least 50% of oil absorbents 

with washable oily rags

2013

Természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás

Efficient management of natural resources

Vízkezelő üzem aktív szén és kationcserélő gyanták 

élettartamának megnövelése 50%-kal  előző ciklushoz képest

Increase by 50% on the previous cycle the life of active carbon 

and cation exchanger resins in the Water Treatment Plant

2013-tól 

folyamatosan

Continuously 

from 2013 on

Felszíni vizek védelme

Protection of surface waters

Csepeli  Ipartelepről élővízi befogadóba vezetett szennyvizek 

tisztítása a 2012. évben benyújtott szennyezés csökkentési  

ütemtervben foglaltak szerint 

Cleaning of wastewater discharged from the sewer system 

of the Csepel Industrial Estate into natural water recipient, 

in accordance with the pollution reduction schedule 

submitted in 2012

2013-től 

folyamatosan 

Continuously 

from 2013 on
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„Zöld” irodákban dolgozunk

Az Alpiq irodáiban 2011-ben már működött a „zöld beszerzés”, 

vagyis csak olyan beszállítókkal dolgozunk, akik környezetba-

rát irodaszerekkel látnak el bennünket. „Zöld” irodaszernek 

minősülnek például az újrahasznosított papírok, az újrahasz-

nosított anyagokból készült tollak, kihúzó stiftek, korrekto-

rok, tűzőgépek, tolltartók, lyukasztók, amelyek a természetbe, 

a földbe kerülve biológiai módon lebomlanak. Ehhez a lebom-

láshoz szükségesek bizonyos körülmények, pl. egy komposz-

táló vagy egy kommunális szeméttelep, ahol magas páratarta-

lom és hőmérséklet mellett, baktériumok közreműködésével 

viszonylag hamar, 6-12 héten belül lezajlik ez a folyamat. Ener-

giatakarékossági célból néhány olyan helyiségben, ahol nem 

tartózkodunk állandóan, mozgásérzékelős villanykapcsolót 

szereltettünk fel. Takarításhoz évek óta kizárólag környezet-

barát tisztítószereket használunk.

Egyre kevesebb veszélyes anyagot használunk

2010-ben célul tűztük ki, hogy a segédgőzkazán kálium-hid-

roxid felhasználását  csökkentsük évi 20 százalékkal, illetve 

– amennyiben lehetséges – a vegyszert váltsuk ki kevésbé ve-

szélyes anyaggal. Még 2010-ben kipróbáltunk egy foszfát ala-

pú, nem veszélyes készítményt, de ezzel még nagy mennyiség 

felhasználásával sem sikerült elérnünk a kívánt kémhatást, 

ráadásul a készítmény jóval drágább is. Ezért ezt a lehető-

séget elvetettük. A felhasznált maró kálilúg mennyiségének 

csökkentése érdekében ezután a segédgőzkazán szoftverén 

módosítottunk. Korábban akkor is üzemeltek a vegyszera-

dagoló szivattyúk, ha állt a kazán. Ezt módosítottuk úgy, 

hogy a vegyszert már csak akkor adagoljuk, ha a kazándobba 

vízpótlás történik. Ettől az ésszerű módosítástól évi 20%-os 

csökkenést vártunk. Az átalakításnak köszönhetően 2011-ben 

már harmadára csökkent a segédgőzkazán üzemóráira jutó 

kálium-hidroxid adagolás. Ezzel a módszerrel azt is sikerült 

elérnünk, hogy ritkuljon az utántöltés gyakorisága, valamint 

csökkentettük a veszélyes anyaggal történő érintkezés koc-

kázatát is.

A Csepel III-as fejlesztés kapcsán 2012 májusában újabb kísér-

letbe kezdtünk, melynek során a szilárd lúg helyett ammóni-

um-hidroxiddal lúgosítottunk. A kísérlet sikeresnek bizonyult, 

de ismét visszatértünk a szilárd lúgosításhoz, mivel a kiépí-

tett ammóniaadagoló vezeték csak ideiglenes volt. Amennyi-

ben a vezetőség a végleges illó lúgosítás mellett döntene, az 

adagoló rendszert teljesen át kell alakítanunk. A végső döntés 

meghozataláig a rég bevált módszert alkalmazzuk.

A vegyszer felhasználások a következőként alakultak:

We work in “green” offices

Alpiq introduced “green procurement” already in 2011, that 

is, we operate only with such suppliers who provide us with 

environmentally friendly office items.  “Green” office supplies 

include, for example, recycled paper, pens, marker pens, correc-

tors, staplers, pen holders, punchers made of recycled materials 

which biologically degrade in nature, in the soil. Degradation 

needs certain conditions, for example, a composter or a com-

munal waste disposal site where at high humidity and temper-

ature bacteria perform the process in a relatively short period 

of time, over 6 - 12 weeks. Several premises where there are no 

permanent staff members have been equipped with movement 

sensor light switches. In cleaning we have used only environ-

mentally friendly cleaning materials for several years already.

We use less and less hazardous materials

In 2010, an objective was set to reduce the use of potassium 

hydroxide in the auxiliary steam boiler by 20% per year, and 

to replace this chemical by a less hazardous substance, if 

possible. A phosphate-based non-hazardous substance was 

tested in 2010 but the desired neutrality level could not be 

achieved even with large volumes applied, and on top of that, 

the substance is much more expensive. Therefore, that option 

was rejected. Then, the software of the auxiliary steam boiler 

was modified to reduce the volume of the caustic potassium 

hydroxide used. Previously, the chemical dosing pumps were 

running also when the boiler was out of operation. Now, as the 

result of the modification, chemical is dosed only when make-

up water is being fed into the boiler header. We expected a 

20% reduction per year by that reasonable modification. Due 

to this solution, in 2011 potassium hydroxide dosing per oper-

ating hours of the auxiliary steam boiler was reduced to one 

third of the original amount. The method was also successful 

in reducing the frequency of filling up which also decreased 

the risk of being in contact with the hazardous material.

In relation with the Csepel III Project, another experiment was 

started in May 2012 to use ammonium hydroxide instead of sol-

id alkali for turning the solution alkaline. The experiment was 

successful, however, we returned to using solid alkali because 

the ammonia dosing line had been built only as a temporary 

line. If the management decides to use volatile alkali, we will 

have to completely modify the dosing system. We are using the 

old proven method until a final decision is made.

The table shows that before September 2011, when we decid-

ed to definitively move back to KOH as alkali, over three times 

more chemical per operating hour had been used than after-

wards. Volumes of dosed KOH could be more accurately regu-

lated in 2012 by refurbishing the chemical dosing pump.
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A táblázatból látható, hogy 2011 szeptemberéig, amíg el nem 

döntöttük, hogy végleg visszaállunk a csak KOH-s lúgosításra, 

több mint háromszor annyi vegyszer fogyott üzemóránként, 

mint azt követően. Az adagolt KOH mennyiségét 2012-ben tovább 

tudtuk pontosítani a vegyszeradagoló szivattyú felújításával.

Hatékonyan gazdálkodunk az erőforásainkkal

Vízkezelő üzemünkben néhány használt alapanyag élettarta-

mának növelését tűztük ki célul. A szűréshez használt aktív 

szén és a kationcserélő gyanták élettartamának 50 száza-

lékos növelését szeretnénk elérni azáltal, hogy folyamatos 

minőség-ellenőrzés mellett a javasolt élettartamon túl addig 

használjuk ezeket az anyagokat, amíg a gyártott víz minő-

ségromlása nem indokolja a cseréjüket.  Így például az aktív 

szenet nem két-, hanem háromévente tervezzük cserélni, a ka-

tioncserélő gyantákat pedig nem négyévente az anioncserélő 

gyantákkal együtt, hanem csak hatéves üzem után. A program 

sikeres megvalósítása azzal jár, hogy a vízkezelő üzemben ke-

vesebb hulladék keletkezik majd.

Környezetbarát megoldásokat keresünk

Az olajjal szennyezett munkagépek törléséhez eddig olaj-

felitató lapokat használtunk, melyeket elszennyeződésüket 

követően veszélyes hulladékként kellett elszállíttatnunk.  A 

MEWA Kft. segítségével 2013-ban lehetőségünk nyílik mos-

ható olajos rongyok használatára, melyek jobb minőségűek, 

könnyebb a használatuk, és nem keletkezik belőlük veszélyes 

hulladék. Ezzel a célkitűzéssel a 2012-ben felhasznált olajfeli-

tató lapok mennyiségének remélhetően legalább 50 százalé-

kos csökkentését tudjuk majd elérni 2013-ban. Továbbra is el-

dobható lapokat kell majd használnunk ott, ahol az olaj földre 

csöpögését kell megakadályoznunk.

Az erőmű alapanyaga a földgáz, 

olajat kivételes esetben használ

Az erőmű tüzelőanyaga elsősorban földgáz, amelyet közvetle-

nül az E.ON Földgáz Trade Zrt.-től kapunk nagynyomású gázve-

zetéken. Olajat kizárólag gázkorlátozás és üzemkészség-tesz-

telés során használunk, és ezt az alacsony kéntartalmú 

gázturbina-tüzelőanyagot 2 darab egyenként 8.000 m3-es stra-

tégiai tárolótartályban tartjuk. Az erőmű 12 éves üzemelése 

kg vegyszer / SGK üz.óra 

kg chemical / ASB op. hours

2010.ápr - 2011.szept

Apr. 2010 - Sept. 2011

3,13 KOH+NALCO

2011.okt-2012.ápr + 2012.dec

Oct. 2011 - Apr. 2012 + Dec. 2012

1,03 KOH

2011.okt-2012.ápr + 2012.dec

May 2012 - Nov. 2012

0,94 NH
4
OH

Az erőmű segédgőzkazánja 

The auxiliary steam boiler of the Power Station

We manage our resources efficiently

We have set the goal of increasing the lifetime of several base 

materials used in our Water Treatment Plant. We wish to in-

crease by 50% the lifetime of active carbon and cation exchang-

er resins used in filtering by monitoring the quality of water 
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során összesen körülbelül 35.000 m3 olajat használt fel, ami 

elenyésző mennyiség a földgázfelhasználással szemben.

Az olajtartályok kialakításukat tekintve kettős falúak, és az 

ún. „fenéknyomásméréssel” bármilyen – a két fal közötti – kez-

deti szivárgás azonnal észlelhető. Kialakításukból következő-

en így még szivárgás esetében sem kerül olaj a környezetbe.

A működéshez felhasznált villamos energia mennyisége (ön-

fogyasztás) a termelt energiának átlagosan 2,5%-a.

A két 8 000 m3-es tüzelőolaj tartály / Two 8 000 m3 distillate tanks

Csepel II Csepel I

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport földgázfelhasználása 
Natural gas consumed by Alpiq Csepel Business

500

20122010 2011
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1,9 0,7 0,0

374,7
435,9

and using those materials beyond their proposed life up to the 

point where the quality of produced water starts to deteriorate 

and replacement is required.  For example, we are intending to 

replace active carbon in every 3 years instead of every 2 years, 

and replace cation exchanger resins not in every 4 years togeth-

er with anion exchanger resins but rather only after 6 years of 

operation. If implemented with success, the programme will re-

sult in less waste created in the Water Treatment Plant.

We seek for environmentally friendly solutions

So far work machines polluted with oil have been wiped with 

oil absorbent sheets which, after use, have had to be disposed 

of as hazardous waste.  With support from MEWA Kft., in 2013 

we already have the option to use washable oily rags which are 

of better quality, easier to use and avoid the piling of any haz-

ardous waste. This goal should hopefully result in a minimum 

50% reduction of oil absorbent sheets in 2013 compared to the 

amount used in 2012. We still have to apply disposable sheets 

wherever oil is to be prevented from dripping on the ground.

The fuel is natural gas, as oil  is used only in exceptional cases

Tha main fuel of the plant is natural gas, supplied directly 

from E.ON Földgáz Trade Zrt. in a high-pressure gas pipeline. 

Exclusively in the case of gas supply restriction and operations 

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport turbinaolaj-felhasználása 
Distillate consumed by Alpiq Csepel Business
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A veszélyes anyagok felhasználását 

nagyfokú körültekintés jellemzi

A felhasznált vegyszerek mennyiségét elsősorban a termelés 

volumene határozza meg. A vegyszer fajlagos mutató körülbe-

lül 2 kg / 1 MWh megtermelt energiára vetítve.

A vízelőkészítés során a Csepel II Erőműben 30-33 százalékos 

sósavat és 48-50 százalékos nátronlúgot (nátrium-hidroxid) 

használunk fel. A sósav tárolására 2 darab 30 m3-es tartály 

szolgál, a lúgot pedig 1 darab 30 m3-es tartályban tároljuk. A 

tartályok alatt kármentők helyezkednek el, amelyek vegyszer-

kiömlés esetén alkalmasak a teljes mennyiség befogadására. A 

kármentőkből vészhelyzet esetén a kiömlött vegyszert vízsu-

gárszivattyúval a semlegesítő tartályba szivattyúzhatjuk.

A Csepel I Erőmű az ipari víz előállításához derítőszerként po-

lialumínium-kloridot (BOPAC), fertőtlenítésre pedig 90 g/l-es 

nátrium-hipoklorit- (hipó) oldatot használ. A vegyszerek alkal-

mazása elősegíti a vízben lévő lebegő anyagok és algák meny-

nyiségének jelentős csökkenését.

A BOPAC beszállítása 1 m3-es konténerekben történik, ame-

lyek tartalmát azonnal átfejtjük az üzemi tárolótartályokba. 

Adagolásuk a napi adagolótartályokból történik. A kiürült 

konténerek visszaszállítását a forgalmazó biztosítja.

A beszerzett vegyszerek mennyisége (Csepel I + Csepel II összesen)

Volumes of chemicals procured (Csepel I + Csepel II total)

tests, the alternative fuel is turbine oil of low sulphur content, 

stored in two 8,000 m3 strategic storage tanks. Over its operation 

of 12 years, the plant has so far used approximately 35,000 m3 

of oil, which is a negligible amount compared to the volume 

of natural gas used.

Tanks are built with double walls and any leaks between the 

walls  can be detected in the initial stage by monitoring the 

bottom pressure. That design would prevent any oil spillage 

into the environment even in the case of a leak.

The volume of electricity used for operation (house load) is 

2.5% of generation in average.

Hazardous materials are used with great care

The volume of chemicals used is primarily determined by pro-

duction volumes. Chemicals usage rate is approximately 2 kg 

per 1 MWh of produced power.

In the water treatment process at the Csepel II Plant 30-33%  

hydrochloric acid and 48-50% caustic soda (sodium hydroxide) 

are used. Hydrochloric acid is stored in two tanks, 30 m3 each, 

and caustic soda is stored in one tank of 30 m3 capacity. Under-

neath the tanks, bunds were built capable of holding the full 

volume back in case of spillage. In emergency, spillages can be 

pumped to the neutralisation tank by an ejector.

The Csepel I Plant uses polyaluminium chloride (BOPAC) as floc-

culation material to produce industrial water, and 90 g/litre 

sodium hypochlorite solution (hypo) for disinfection purposes 

(more information in the Section Environmental targets and 

programmes). The application of chemicals helps strongly re-

duce the volume of floating materials and algae in the water.

BOPAC is received in 1 m3 vessels, and it is immediately unload-

ed into the plant storage tanks. They are dosed from daily dos-

ing tanks. Empty delivery vessels are taken back by the supplier. 

Éves beszerzett mennyiség

Volumes of purchased chemicals (kg) 2010 2011 2012 

Ammónium-hidroxid / ammonia solution (25%) 4 550 14 540 10 920

Hipó / sodium hypochlorite (9%) 10 348 13 406 16 024

Bopac / polyaluminium chlorite (40%) 11 550 15 491 10 021

Nátrium-hidroxid / sodium hydroxide (50%) 123 425 255 270 242 580

Sósav / Hydrochloric  acid (33%) 286 100 516 760 448 560

Összesen / Total 435 973 815 467 728 105

Fajlagos vegyszerfelhasználás
Chemical use per unit energy production
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A hőhasznosító kazánok tápvizének lúgosításához 24 száza-

lékos ammónium-hidroxid-oldatot használunk fel. Az ammó-

nium-hidroxidot 1 m3-es konténerben szállítják a helyszínre. 

A kiürült konténereket a szállító cseréli.

A segédgőzkazán tápvizének kondicionálásához kálium-hid-

roxidot és oxigénmegkötő szert (NALCO 1700) használunk, a 

zártkörű hűtővízrendszerben pedig korróziós inhibitort (Corr-

shield) alkalmazunk.

A kompresszormosáshoz használatos nem-ionos mosószer a 

Penetone 19 márkanevű anyag, amely ballonokban érkezik a 

helyszínre. A göngyölegek visszaszállítását a beszállító vállal-

ta, de eddig erre még nem került sor, mert azokat folyékony 

veszélyes hulladékok gyűjtésére használtuk fel.

A vegyszerek tárolására szolgáló tartályok mindenhol megfe-

lelő méretű kármentőkkel vannak ellátva.

A 24 % ammonia solution is applied to the feed water of heat 

recovery steam generators to alkalify it. Ammonium hydrox-

ide is delivered in 1 m3 vessels to the site The contractor re-

places empty vessels.

Potassium hydroxide and oxygen scavenger (NALCO 1700) are 

applied to treat the feed water of the auxiliary steam boiler, 

and a corrosion inhibitor (Corrshield) is used in the closed-cir-

cuit cooling water system.

The non-ionic detergent, used for compressor washing, is 

Penetone 19 delivered to the site in vessels. Supplier agreed to 

take empty vessels away but that has not been required yet 

because we collect liquid hazardous wastes in them.

Tanks storing chemicals are all equipped with spillage contain-

ment bunds of sufficient size.
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Water management

The main source of industrial water use is the Danube

Csepel I

Production of industrial water is one of the core activities of 

the Csepel I Plant. Raw water required for production, which 

is filtered water from the Danube, is provided by the Csepel II 

Plant since the commissioning of the interconnecting pipeline 

in 2010. BOPAC (polyaluminium chloride), an environmentally 

favourable flocculator is applied during the water treatment 

process. In the course of industrial water production, hypo as 

dosing material is added to further reduce algae numbers.

The Fővárosi Vízművek Zrt. (Capital City Water Company) de-

commissioned the industrial water network on the Csepel 

Industrial Estate in 2012. Accordingly, since then no industrial 

water has been supplied by the Csepel I Plant on the Csepel 

Industrial Estate except for one single customer who is sup-

plied on a separate direct line. Currently, the full volume of pro-

duced industrial water is used by the Csepel II Plant.  Volumes 

sold are presented in the section on Products.

Vízgazdálkodás

Az ipari vízfelhasználás legfőbb forrása a Duna vize

Csepel I

Az ipari víz termelése a Csepel I Erőmű egyik fő tevékenysége. 

A termeléshez szükséges nyersvizet – amely szűrt Duna-víz 

– a 2010-ben kialakított összekötő vezeték üzembe helyezé-

se óta a Csepel II Erőmű biztosítja. Vízkezelési technológi-

ánkhoz a környezetvédelmi szempontból is előnyös BOPAC 

(polialumínium-klorid) derítőszert alkalmazzuk. Az ipari víz 

termelése során az algaszám további csökkentése érdekében 

hipó adalékanyagot alkalmazunk.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012-ben üzemen kívül helyezte a 

csepeli ipartelep iparivíz-hálózatát. A fentiekből következő-

en a Csepel I Erőmű ipari vizet – egyetlen, külön célvezeté-

ken ellátott fogyasztó kivételével – többé nem szolgáltat a 

telepen. A teljes előállított iparivíz-mennyiséget a Csepel II 

Erőmű használja fel.  Az értékesített mennyiségeket a termé-

kekről szóló fejezetben mutatjuk be.

Ipari víz / Industrial water

Ivóvíz / Drinking water

Saját célú vízfelhasználás Csepel I
Water usage for own purposes at Csepel I
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Csepel II

A Csepel II Erőmű működéséhez három különböző minőségű 

vizet használunk fel: 

•	Az	ivóvizet	szociális	célokra,	valamint	öntözésre	használjuk.

•	Technológiai	célokra	a	Csepel	I	Erőmű	által	szolgáltatott	de-

rített és ülepített Duna-vízből (ipari víz) nagy tisztaságú sóta-

lanított vizet állítunk elő vízelőkészítő üzemünkben. 

•	Szintén	Duna-vizet	használunk	hűtővízként	is,	amely	a	teljes	

iparivíz-felhasználás több mint 95%-a. A hűtővizet kétféle cél-

ra használjuk fel. Az úgynevezett főhűtővizet a gőzturbiná-

ból a kondenzátorba érkező gőz kondenzálására használjuk. 

 A segédhűtővízzel – amelyet a főhűtővíz további szűrésével 

kapunk – a zártkörű hűtővizet hűtjük.

Szigorúan felügyeljük a felhasznált vizek minőségét

Csepel I

A Csepeli Ipartelep szennyvízelvezetését a Csepel I Erőmű által 

üzemeltetett egyesített, gravitációs rendszerű szennyvíz- és 

csapadékvíz-hálózat biztosítja. 2012-ben a csepeli ipartelepről 

elvezetett szennyvizek 94,5 százaléka élővízi befogadóba ke-

rült. A bebocsátás két végponton történik az olaj- és iszapfogó 

műtárgyakkal felszerelt főgyűjtőkön keresztül. A gyártelepen 

keletkező szennyvizek fennmaradó részét a Fővárosi Csatorná-

zási Művek Zrt. saját hálózatán keresztül vezeti el. A fogyasz-

tók elvezetett szennyvizének mennyisége a technológiát és 

termékeket bemutató fejezetben található.

Az ipartelepi fogyasztók mind tevékenységük jellegét, mind 

az üzemnagyságot illetően folyamatosan átrendeződnek. 

A képződött szennyvizek mennyisége 2012-ben az előző évek-

hez viszonyítva ugyan kisebb mértékben, de továbbra is csök-

kenő tendenciát mutatott.

Csepel II

Water of three different quality levels is used for the operation 

of  the Csepel II Power Plant: 

•	Drinking	water	is	used	for	social	premises	and	irrigation.

•	Settled	and	flocculated	Danube-water	(industrial	water)	from	

Csepel I is turned into high purity demineralised water in our 

Water Treatment Plant for technology purposes. 

•	Danube-water	 is	 also	 used	 as	 cooling	water,	 and	 this	 wa-

ter type represents more than 95% of the total volume of 

process water used. Cooling water is used for two purpos-

es. The so-called main cooling water is used to condensate 

steam received at the condenser from the steam turbine as 

described in the section on Cooling water discharged. Aux-

iliary cooling water is obtained by further screening of the 

main cooling water and it is used in cooling the closed-cir-

cuit cooling water system.

We strictly control the quality of water types used

Csepel I

Wastewater and rainwater networks create an integrated 

gravitational network, operated by the Csepel I Plant to drain 

sewage water from Csepel Industrial Estate. In 2012, 94.5% of 

wastewater flowing through the sewer system of the Csepel 

Industrial Estate has been discharged into natural water recipi-

ent.  Discharge is made at two end points through the main col-

lecting lines equipped with oil and mud traps. The rest of waste-

water created on the Industrial Estate is discharged through 

the network of Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (Capital City 

Sewer Company). Volumes of wastewater drained from custom-

ers are presented in the section on Technology and products.

Customers on the Industrial Estate continue to change their 

businesses in terms of activities and business size, as well. 

The volume of wastewater created has again reduced in 2012 

although at a lower rate than in previous years.

Ipari víz / Industrial water Ivóvíz / Drinking water

Vízfelhasználás Csepel II / Water usage  Csepel II

20122010 2011

120 000

150 000

180 000

90 000

60 000

30 000

ezer m3 / th m3

97 822

3000

165 803

3000

140 226

5000

Ahol a Duna vizét kiemeljük

Where water from the Danube is extracted

BIZTONSÁG / SAFETY – Környezetvédelem / Protection of the Environment

47



BIZTONSÁG / SAFETY – Környezetvédelem / Protection of the Environment

Csepel I iparivíz-tisztító mű / Csepel I Industrial Water Treatment Plant

In terms of the parameters of wastewater discharged into nat-

ural water, wastewater types are basically of communal na-

ture, therefore, regarding several pollutants (dichromate oxy-

gen consumption, 5-day biological oxygen demand), the most 

important task is to keep the parameters within the limits. 

Our target is to find a solution for the operation of the sewer 

network on the Industrial Estate in the long run. The pollution 

reduction schedule submitted to the environmental agency in 

2012 contains the description of technology and a detailed list 

of wastewater treatment structures planned for installation to 

clean the wastewater discharged into natural water recipient. 

Volumes of wastewater created by the own activities of the 

Csepel I Plant are reducing.

Csepel II

Since 2003, the parameters and the impact of the wastewa-

ters discharged on Danube water have been monitored under 

a self-audit plan approved by the Environmental Inspector-

ate. Most water quality parameters are measured in an in-

dependent accredited laboratory, and some parameters are 

examined in the laboratory of the power plant. Annual state-

ments are based on accredited measurement data. No breach 

of the limits has occurred since the start of operation of the 

plant.

Az élővízbe bocsátott szennyvizek minőségüket tekintve 

alapvetően kommunális jellegűnek minősülnek, ezért né-

hány szennyezőanyag vonatkozásában (dikromátos oxigén-

fogyasztás, ötnapos biokémiai oxigénigény) a legfontosabb 

feladat az értékek határértéken belül tartása. 

Célunk, hogy megoldást találjunk az ipartelep csatornaháló-

zatának hosszú távú üzemeltetésére. A környezetvédelmi ha-

tóságnak 2012-ben benyújtott szennyezés-csökkentési ütem-

terv tartalmazza a csepeli ipartelepről élővízi befogadóba 

kerülő szennyvizek tisztítására létesíteni kívánt technológia 

leírását a beépítendő szennyvízkezelő műtárgyak részletes 

listájával. A Csepel I saját tevékenységéből keletkező szenny-

vizeinek mennyisége csökkenő tendenciát mutat.

Csepel II

2003 óta a kibocsátott hulladékvizek minőségének ellenőrzé-

se és a Duna-vízre gyakorolt hatásuk vizsgálata a környezet-

védelmi felügyelőség által elfogadott önellenőrzési terv alap-

ján történik. A vízminőségi mérések nagy részét független 

akkreditált laboratórium végzi, néhány paramétert pedig az 

erőmű saját laboratóriumában vizsgálunk. Az akkreditált mé-

rési eredmények képezik az éves bevallások alapját. Az erőmű 

működésének kezdete óta határérték-túllépés nem volt.

A technológiai szennyvizek legnagyobb részét a vízelőké-

szítő üzemben keletkező, nagy sótartalmú regenerátumok 

alkotják. A vízelőkészítő üzemben a derített Duna-vízből szű-

rés után ioncserés eljárással a víz összes sótartalmát eltávo-

lítjuk, így nagy tisztaságú sótalanított vizet állítunk elő. Az 

ioncserélő blokkok regenerálása sósavval, illetve nátrium-hid-

roxiddal történik. A nagy sótartalmú regenerátumok egy sem-

legesítő tartályba kerülnek. A sótartalom legnagyobb része 

a nátrium-hidroxid és a sósav reakciójából keletkező nátri-

um-klorid, közismert nevén konyhasó. A regenerátum a sem-

legesítő tartályból keverés és automatikus pH-beállítás után 

(pH: 6,5–9) jut egy átemelő aknába, majd nagymértékű hígítás 

után végül visszakerül a befogadóba (Duna).

Ipari víz élővízbe / Industrial water into natural water

Ivóvíz élővízbe / Drinking water into natural water

Csepel I saját szennyvize / Csepel I own waste water

20122010 2011

12,0
12,1

2,2
0,5 0,70

2,4

15,0

9,0

6,0

3,0

ezer m3 / th m3

48



The majority of process wastewater is the highly saline reclaim 

created at the Water Treatment Plant. The Water Treatment 

Plant produces high-purity demineralised water using clarified 

river water from the Danube and by removing all salinity by an 

ion exchange process. Highly saline reclaim is led into a neu-

tralisation tank. Most of the salt content is sodium chloride, 

known as common salt, created by the reaction of sodium hy-

droxide and hydrochloric acid. In the neutralisation tank, the 

solution is mixed and pH is automatically set (pH: 6.5-9), and the 

next step is a shaft pump station where saline is strongly dilut-

ed before finally discharging it into the recipient (the Danube).

High-purity demineralised water, produced in the Water 

Treatment Plant, is used as make-up water to the heat recov-

ery steam generators and the hot water circulation system. 

Approx. 95 % of the make-up water used in the heat recovery 

steam generators serves environmental purposes because 

steam produced here is forwarded to the combustion space 

of gas turbines to reduce nitrogen oxide levels created by 

combustion. Ion exchange units are regenerated by hydro-

chloric acid and sodium hydroxide.

Gas turbines compressors tend to collect contamination from 

ambient air which deteriorates plant capacity and efficiency. 

Therefore, compressor blades need washing at a specified fre-

quency. The washing liquid is a non-ionic detergent solved in 

very pure demin water. Majority of the wastewater created 

there is cleaned by an equipment using a ceramic filter (see 

more details in the Section Waste management). 

Normal operation of the plant does not create any waste-

water contaminated with oil. Oil content of wastewater dis-

charged from the plant is continuously measured by an in-

strument and reported to the environmental agency as part 

of the self-audit scheme.

Nevertheless, there are three oil trap structures on site to 

prevent environmental incidents. One trap is next to the oil 

tanks, a second one is connected to the spillage bunds of 

electrical transformers, and a third trap cleans the potential 

oil-contaminated water collected from the hot water boilers 

and roads. No incident has occurred in the past three years.

A vízelőkészítő üzemben előállított nagy tisztaságú sótala-

nított víz a hőhasznosító kazánok és a forróvíz-keringetési 

rendszer pót-tápvize. A hőhasznosító kazánokban a pót-táp-

víz körülbelül 95 százaléka környezetvédelmi célokat szolgál, 

ugyanis az ebből előállított gőz kerül a gázturbinák égőterébe 

az égés során keletkező nitrogén-oxidok csökkentése céljából.

A gázturbinák kompresszorai a levegőben található szeny-

nyezőanyagoktól időszakonként elkoszolódnak, ami rontja 

a berendezés teljesítményét és hatásfokát. Ezért a kompresz-

szorlapátokat meghatározott időközönként célszerű lemosni. 

A Csepel II Erőmű kibocsátott szennyvizei / Wastewater discharged by Csepel II Station

ezer m3 / thousand m3 2010 2011 2012 

Hűtővíz / Cooling water 90 729 792 153 730 481 130 014 108

Technológiai szennyvizek / Technological waste water 88 256 148 009 73 063

Kommunális szennyvíz / Sanitary waste water 613 524 472

Dolgoznak a hullámtörők a Csepel II hűtővíz-kifolyójánál  

Surf breakers in full action at the cooling water discharge point 

of Csepel II

BIZTONSÁG / SAFETY – Környezetvédelem / Protection of the Environment

49



BIZTONSÁG / SAFETY – Környezetvédelem / Protection of the Environment

Sanitary sewage from the social facilities, approximately 1 to 

1.5 m3 a day, is cleaned in the microbiological sludge treat-

ment plant.  Water leaving the treatment facility is quarterly 

analysed by a laboratory with proper accreditation.

Ezt egy nagy tisztaságú sótalan vízben oldott, nem-ionos de-

tergens folyadékkal végezzük. A keletkezett szennyvíz nagy 

részének tisztítását egy kerámia szűrőbetéttel ellátott beren-

dezés végzi .

Az erőműben normál üzemelés esetében nem keletkeznek 

olajjal szennyezett vizek. 

A káresemények megelőzésére ugyanakkor az erőmű terüle-

tén három olajfogó berendezés üzemel. Egy az olajtartályok 

mellett, egy a villamos transzformátorok kármentőihez kap-

csolódva, egy pedig a forróvíz-kazánoktól és az utakról elfo-

lyó potenciálisan olajos vizek tisztítására. Az elmúlt három 

esztendőben káresemény nem történt. Az erőművet elhagyó 

hulladékvíz olajtartalmát folyamatos mérőműszer méri, és az 

értékeket az önellenőrzési terv részeként jelentjük a környe-

zetvédelmi hatóságnak.

Az erőmű szociális létesítményeiből származó kommunális 

szennyvizeket, naponta mintegy 1-1,5 m3 mennyiségben, az 

eleveniszapos szennyvíztisztítóban kezeljük. A tisztító elfolyó 

vizét negyedéves gyakorisággal, akkreditált laboratóriummal 

vizsgáltatjuk meg.

A biológiai szennyvíztisztító csatornafedelei 

Lids of sanitary wastewater treatment equipment
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The oil traps and the biologic wastewater treatment plant are 

weekly regularly inspected for proper operation, and mainte-

nance actions are performed as necessary. Site sewer system 

is annually inspected, and if further cleaning and maintenance 

are necessary, the company identifies actions together with 

responsibles and timescales.

Steam from the steam turbine is led to the main condens-

er where it is cooled down using river water. Danube water, 

in average 382,000 m3 per day in 2012, is extracted and then 

screened in three stages. This is how cooling water gets into 

the condenser and then back to the Danube.

The temperature of the water does not rise by more than 8 °C 

through this process. According to measurement results, dis-

charged cooling water raises the temperature only in an about 

70 metre broad strip along the embankment. The temperature 

rise, caused by cooling water, reduces below 1 °C within 50-70 

metres, and in about 1000 metres from the point of discharge, 

temperature drops back to that of the water extracted. Tem-

perature and pH-value (neutrality) of water extracted and dis-

charged are continuously measured.

As a result of multi-stage screening, the floating material con-

tent of the discharge into the Danube substantially decreases 

because the contamination, tied to floating particles, is sepa-

rated. Thus, at the end of the process the water goes back to 

the river, in terms of a number of parameters, cleaner than 

it was before extracting. In 2012 approximately 4.6 tons of 

screened river wash and 1.2 tons of river sludge have been dis-

posed of as industrial waste. 

The large volume of screened water finally dilutes all the waste-

water types mentioned so far before they are discharged back 

into the recipient. More than 99.8% of wastewater discharged 

into the river is screened Danube-water.

The quality of groundwater is regularly checked

The Group operates 19 groundwater wells to monitor ground-

water quality parameters. The operational activities of our 

company have no impact on the ground or the groundwater, 

therefore, the monitoring system is operated to track the con-

tamination types that appear with the movement of ground-

water. Groundwater parameters are checked by an accredited 

laboratory in every quarter, and results are sent to the relevant 

government agency in the form of a report.

Az olajfogók és a biológiai szennyvíztisztító működését heti 

rendszerességgel ellenőrizzük, a berendezéseket szükség 

szerint karbantartjuk. Az erőmű csatornarendszerében éven-

te	szemlét	tartunk;	amennyiben	további	tisztításokra	és	kar-

bantartásra lenne szükség, a vállalat a felelősök és határidők 

megjelölésével szabja meg a feladatokat.

A gőzturbináról a gőz a főkondenzátorba kerül, ahol azt Du-

na-vízzel hűtjük. A Duna-vizet – 2012-ben naponta átlagosan 

382 ezer m3-t – kiemelése után három fázisban szűrjük. Így ke-

rül a hűtővíz a kondenzátorba, majd onnan vissza a Dunába.

Ebben a folyamatban a víz hőmérséklete legfeljebb 8  °C-ot 

emelkedik. Mérési eredményeink alapján a kilépő hűtővíz csu-

pán a Duna egy kb. 70 méter széles part menti sávjában ered-

ményez hőmérséklet-változást. A hűtővíz hatására kialakuló 

hőmérséklet-emelkedés 50-70 méteren belül 1 °C alá csökken, 

a bevezetéstől mintegy 1000 m-re pedig ismét megegyezik a 

kivett hűtővíz hőmérsékletével. A kivett és visszavezetett víz 

pH-értékét (kémhatását) és hőmérséklet-különbségét folya-

matosan mérjük.
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Air cleaness

We consider the protection of air cleanness a priority task

Major emission components released by the Csepel II Plant are 

as follows: carbon dioxide (CO
2

), nitrogen oxides (NO
x

), sulphur 

dioxide (SO
2

), carbon monoxide (CO) and soot. The plant pos-

sesses the modern technology processes which are capable of 

controlling the major emission components and keeping them 

below the authority limits. The high engineering standard of 

the General Electric gas turbines enables complete burning of 

the fuels which keeps carbon monoxide emission at a low lev-

el. The fuels chosen (natural gas and low-sulphur oil) minimise 

sulphur dioxide emission. Steam is directly injected into the 

combustion chambers of gas turbines to reduce the emission 

of nitrogen oxides. Thus the volume of nitrogen oxides pro-

duced can be reduced by about 70%.

Since the monthly average values of nitrogen oxides emitted 

is, unlike the other parameters, closer to the limit, a strict man-

agerial instruction is in place to set up a procedure to manage 

short-term excursions. In the procedure, the provision 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.

A többfokozatú szűrés eredményeképpen a Dunába visszave-

zetett hűtővíz lebegőanyag-tartalma lényegesen csökken an-

nak következtében, hogy a szennyező anyagokhoz kötődő le-

begő anyagokat felfogjuk. Így a technológiai folyamat végén 

a Duna-víz több paraméter tekintetében is tisztábban hagyja 

el az erőművet, mint amilyen a kiemelés előtt volt. 2012-ben 

kb. 4,6 tonna rácsszemetet és 1,2 tonna Dunavíz-szűrleményt 

szállíttattunk el ipari hulladékként. 

A nagy mennyiségű szűrt víz végül az összes, eddig említett 

típusú kezelt szennyvizet hígítja, mielőtt azok visszajutnak a 

befogadóba. A folyóba bocsátott hulladékvíz több mint 99,8%-

a szűrt Duna-víz.

Rendszeresen ellenőrizzük a talajvíz minőségét

A vállalatcsoport a talajvíz minőségi paramétereinek ellenőr-

zésére 19 darab talajvízfigyelő kutat üzemeltet. Társaságunk 

üzemszerű tevékenységéből adódóan nem szennyezi a talajt, 

illetve a talajvizet, ezért a monitoring rendszer fenntartásá-

nak elsődleges célja az, hogy figyelemmel lehessen kísérni a 

talajvíz áramlásának következtében megjelenő szennyeződé-

seket. Akkreditált laboratórium bevonásával negyedévente 

ellenőriztetjük a talajvíz minőségi paramétereit, és az ered-

ményeket jelentésben küldjük el az illetékes hatóságnak.

A levegő tisztasága

A levegő tisztaságának védelmét 

kiemelt feladatunknak tartjuk

A Csepel II Erőmű által kibocsátott legfontosabb légszennye-

ző anyagok a következők: szén-dioxid (CO
2
), nitrogén-oxidok 

(NO
x
), kén-dioxid (SO

2
), szén-monoxid (CO) és korom. Az erőmű 

rendelkezik azokkal a korszerű technológiákkal, amelyek-

kel képes a kibocsátott értékeket kontrollálni és a hatósági 

határérték alatt tartani. A General Electric gyártmányú gáz-

turbinák műszaki színvonala lehetővé teszi a tüzelőanyagok 

tökéletes elégetését, ami biztosítja az alacsony szén-mo-

noxid-kibocsátást (emisszió). A tüzelőanyag-választásnak 

köszönhetően (földgáz és alacsony kéntartalmú gázturbina-

olaj) a kén-dioxid-emissziót is sikerül a minimumon tartani. 

A nitrogén-oxidok kibocsátásának csökkentésére a gázturbi-

nák tűztereibe közvetlen gőzbefecskendezést alkalmazunk. 

Így a keletkező nitrogén-oxidok mennyiségét kb. 70%-kal tud-

juk csökkenteni.

Mivel a kibocsátott nitrogén-oxidok havi átlagértéke a többi 

paraméterhez viszonyítva közelebb van a hatósági határérték-

hez, szigorú vezetői utasítás van érvényben a pillanatnyi ha-

tárérték-túllépés esetén követendő eljárás meghatározására. 

Talajvíz figyelő kút a Csepel II Erőműben 

Ground water monitoring well at Csepel II
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Major emission parameters of gas turbines are monitored by 

measurement instruments running round the clock. Data of on-

line measurement instruments are processed in a central com-

puter, and the declaration is based on the reports of it. No limits 

have ever been exceeded during the operation of the plant.

Since 2012, there are two flue gas point emission sources at 

the Csepel I Plant. The second chimney is for the flue gases 

of the three fast steam generators which have been recently 

commissioned. The new point source was permitted in the 

amended Integrated Pollution Prevention and Control Permit 

Eszerint ha gőzbefecskendezés hiányában két óra elteltével 

sem sikerül helyreállítani a normál üzemi viszonyokat, akkor 

a turbinát le kell állítani, tekintet nélkül arra, hogy a törvényi 

előírások ennél hosszabb időt is megengednének.

A gázturbinák légszennyezőanyag-kibocsátásának legfon-

tosabb paramétereit folyamatos üzemű mérőműszerekkel 

ellenőrizzük. Az online műszerek által mért adatokat egy köz-

ponti számítógép dolgozza fel, és ennek jelentései képezik a 

bevallás alapját. Az erőmű eddigi üzemelése során még nem 

történt határérték-túllépés.
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of the company, which was received in 2012. Emission levels 

are always below the agency limits, and the absolute volume 

of emission has a very low impact on the environment.

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. Carbon di-

oxide is considered one such important gas; methane, ozone, 

dinitrogen oxide and freon types, however, may have the same 

impact to a lower extent.

According to some calculations, if the emission of greenhouse 

gases continued at the rate experienced in recent years, by 

2030 the average temperature of the Earth would rise and an-

nual precipitation levels would substantially decrease. A 1-2 

°C rise in annual mean temperature would melt masses of ice, 

and over onehudred years raise the level of the oceans by ap-

proximately 40 cm.

According to the scientific viewpoint, to stop the global warm-

up, global carbon dioxide emission should not exceed the level 

of the previous century, and the  1990 level should be reduced 

by 80% by 2050.

A Csepel I Erőműnek 2012-től két füstgáz-kibocsátó pontfor-

rása van. A második kéményen az újonnan üzembe helyezett 

3 darab gyorsgőz-fejlesztő kazán füstgázai távoznak. Az új 

pontforrás engedélyezése a társaság 2012-ben megkapott mó-

dosított egységes környezethasználati engedélyében meg-

történt. A kibocsátott szennyezőanyag-tartalom mindenkor 

a megengedett határérték alatt van, és abszolút mennyiségé-

ben is csak minimális környezeti hatást fejt ki.

Szén-dioxid-kibocsátás – üvegházhatás

A hőenergia bizonyos gázok jelenléte esetén csapdába esik 

légkörben, akárcsak egy üvegházban. Elsősorban a szén-dioxid 

számít ilyen gáznak, ám kisebb mértékben ugyanilyen hatást 

idéz elő a metán, az ózon, a dinitrogén-oxid és a freonok.

Ha az üvegházhatású gázok kibocsátása az utóbbi évek üte-

mében folytatódna tovább, akkor – egyes számítások szerint 

– 2030-ra a Föld átlaghőmérséklete megemelkedne, emellett 

jelentősen csökkenne az évi csapadékmennyiség is. Ha az évi 

középhőmérséklet 1-2 °C-al növekedne, akkor az elolvadó jég-

tömegek miatt 100 év alatt kb. 40 cm-rel emelkedne meg a vi-

lágtenger szintje.
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The European Union has undertaken to reduce its total emis-

sions by at least 20% of the 1990 level by 2020. In addition the 

EU has set the target of meeting 20% of the energy demand of 

the Community using renewable sources by 2020, and reduc-

ing its energy consumption 20% below the forecast level by 

improving energy efficiency.

To reduce the emission of greenhouse gases, the EU has set 

up an emission trading scheme which has an important role 

in mitigating the impacts of global climate change. The large 

emitters, listed in the Emission Trading Scheme created by the 

Kyoto Treaty, were allocated certain quotas (free emission per-

mits) in the beginning, and have accounted for those quotas, 

based on audited emission reports, at the end of each year. 

The carbon dioxide quota or carbon credit is the financial tool 

which corresponds to one ton of carbon dioxide pollution.

Emission quotas are allocated through the so-called National 

Allocation Plan which has so far had two cycles: between 2005-

2007 and 2008-2012. The third trading period is 8 years long and 

starts in 2013, and unlike before, now allocation for power gen-

eration will not be free of charge. For other emission types, as 

for example carbon dioxide emitted by burning fossil fuels in 

energy production for district heating, a temporary free alloca-

tion scheme is applied based on the so-called reference values. 

The term “temporary” means that in the beginning free alloca-

tion will be 80% of the volume specified by the Community im-

plementation measure, and will be reducing in equal amount 

each year. Therefore, free allocation will be 30% in 2020, and it 

will reach 0% in 2027 according to the plans (when there will be 

no free allocation). 

A tudományos álláspont szerint a globális hőmérséklet-emel-

kedés megállításához arra van szükség, hogy a globális 

szén-dioxid-kibocsátás ne haladja meg a múlt századi értéket, 

és az 1990-es szintet csökkentsük 80 százalékkal 2050-ig.

Az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ra leg-

alább az 1990-es szintek 20 százalékával csökkenti összes ki-

bocsátását. Ezen kívül az EU azt is célul tűzte ki, hogy 2020-ra 

a közösség energiaigényének 20 százalékát megújuló energia-

forrásokból teremti elő, illetve az energiahatékonyság javítá-

sával energiafogyasztását 20 százalékkal az előrejelzések sze-

rint várható szint alá csökkenti.

Az EU az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

érdekében kibocsátás-kereskedelmi rendszert hozott létre, 

amelynek szintén fontos szerep jut a globális éghajlatváltozás 

hatásainak mérséklésében. A kiotói megállapodással létreho-

zott kibocsátás-kereskedelmi rendszerben kezdetben a nagy 

kibocsátók köre meghatározott mennyiségű kvótához (térí-

tésmentes kibocsátási egységhez) jutott, amellyel minden év 

végén elszámolt egy hitelesített kibocsátási jelentés alapján. 

A szén-dioxid kvóta vagy karbon kredit az a pénzügyi eszköz, 

amely egy tonna széndioxid-szennyezésnek felel meg.

A kibocsátási egységek szétosztását az ún. nemzeti kiosztási 

tervben határozták meg, először a 2005–2007-es, majd pedig a 

2008–2012-es időszakra. 2013-ban kezdődik a harmadik, ezúttal 

8 éves kereskedési időszak, melyben a a villamosenergia-ter-

melés vonatkozásában a korábbi gyakorlattal ellentétben nem 

lesz ingyenes kiosztás. Más kibocsátások esetében, mint pél-

dául az erőművekben a távfűtés számára termelt energiához 

Az üvegházhatás folyamata / Process of the greenhouse effect

Napsugárzás / Sunlight

A Föld által visszavert 

és a légkör által csapdába ejtett hő 

Heat reflected by the Earth

and trapped by the atmosphere

A légkör által visszavert hő

Heat reflected by the atmosphere
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Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport szén-dioxid-kibocsátása és az emisszió-kereskedelemhez kapcsolódó adatai

Carbon dioxide emission levels and emission trading of Alpiq Csepel Business

CSEPEL I CSEPEL II

kvóta (t)

quota (t)

kibocsátott (t)

emitted (t)

egyenleg (t)

balance (t)

kvóta (t)

quota (t)

kibocsátott (t)

emitted (t)

egyenleg (t)

balance (t)

2010. 2 432 3 697 -1 265 759 648 414 922 344 726

2011. 2 432 1 336 1 096 759 648 842 118 -82 470

2012. 2 432 788 1 644 759 648 727 908 31 740

In 2011 and 2012 the Csepel I and Csepel II Plants supplied such 

authenticated figures for the third trading period of carbon di-

oxide emission which will serve as a basis for the allocation of 

free quotas. 

Emission levels are monitored under very strict requirements, 

and declarations must be authenticated by independent spe-

cialist. The goal of the scheme is to find and encourage effi-

cient solutions to reduce carbon dioxide emission.

szükséges fosszilis tüzelőanyagok elégetése révén kibocsátott 

szén-dioxid, az úgynevezett referenciaértékeken alapuló átme-

neti ingyenes kiosztást alkalmazzák. Az „átmeneti” kifejezés 

azt jelenti, hogy az ingyenes kiosztás kezdetben a közösségi 

végrehajtási intézkedések révén meghatározott mennyiség 80 

százaléka, és minden évben egyenlő összegekben csökken, így 

2020-ban 30 százalékos lesz az ingyenes kiosztás, a terv szerint 

pedig 2027-ben éri el a 0 százalékot (amikor már nem lesz ingye-

nes kiosztás).

Carbon dioxide emission levels are a function of fuel used 

which mainly depends on production volumes and efficiency. 

The power plant primarily burns natural gas which has the 

lowest so-called fuel-specific emission factor among the oth-

er fossil fuel types. This factor shows that when burning the 

volume of fuel having 1 TJ heat value how many tons of CO
2
 

are created.

A kibocsátott szén-dioxid mennyisége a felhasznált tü-

zelőanyag függvényében változik, ami viszont elsősorban a 

termelés volumenétől és hatékonyságától függ. Az erőműben 

tüzelőanyagként elsődlegesen földgázt használunk, amelynek 

a többi fosszilis tüzelőanyag-fajtához viszonyítva a legkisebb 

az úgynevezett tüzelőanyag-specifikus kibocsátási tényező-

je. Ez a tényező azt mutatja meg, hogy 1 TJ hőmennyiségű tü-

zelőanyag eltüzelésével hány tonna CO
2
 keletkezik.

 Kibocsátási tényező / Emission factor

t CO
2
 / TJ tüzelőanyag / fuel

Tüzelőanyag megnevezése / Fuel type

Tűzifa- és fahulladék / Fire wood & waste wood 109.63

Biobrikett és egyéb bio-tüzelőanyagok / Bio bricks & other bio fuels 109.63

Hazai feketeszén / Domestic black coal 94.6

Dízelolaj / Diesel oil 74.07

Erőművi tüzelőolaj / Distillate 74.07

Benzin / Petrol 69.3

Földgáz / Natural gas 56.1

Biogáz /Bio gas 54.9

Tüzelőanyag-specifikus CO2-kibocsátási tényezők (forrás: 213/2006 kormányrendelet)

Fuel-specific CO2-emission factors (Source:  Government Decree 213/2006)
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Nem veszélyes hulladékok / Non-hazardous wastes

Veszélyes hulladékok / Hazardous wastes

Keletkezett hulladékok / Wastes 2010-2012
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Plant noise impact is measured quarterly

Noise protection was a priority aspect already during the 

phase of planning of the Csepel II Plant. A main “source of 

noise”, that is, the machine hall was designed and orientated 

to protect the areas most sensitive to noise, and noise sources 

were installed with insulation and / or mufflers.

Noise generated by the plant, built in an industrial environ-

ment, and its impact on areas to be protected from the noise 

were surveyed by a specialist contractor during test runs in 

2000. Contractors have been appointed on several occasions 

to measure noise levels, and the plant purchased a noise me-

ter. Plant noise is measured quarterly. According to the meas-

urements, noise levels have never exceeded 60 dBA at the site 

fence which means that plant noise does not have any signifi-

cant impact on the areas to be protected.

Az erőmű által okozott zajhatást negyedévente ellenőrizzük

Már a Csepel II Erőmű tervezésekor is kiemelt szempont volt 

a zajvédelem. Az egyik legnagyobb „zajforrás”, vagyis a gépte-

rem tájolásánál figyelembe vették a zajvédelem szempontjá-

ból leginkább védendő területeket, ezért a zajforrásokat meg-

felelő szigeteléssel és/vagy hangtompítókkal látták el.

Az ipari környezetben felépített erőmű zajkibocsátását és a 

zajvédelmi szempontból védendő területekre gyakorolt ha-

tását 2000-ben, a próbaüzem alatt egy szakértő cég mérte fel. 

A zajkibocsátás ellenőrzésére ezután is több alkalommal szak-

értő céget bíztunk meg, illetve beszereztünk saját zajmérő ké-

szüléket is. Az erőmű által okozott zaj hatását negyedévente 

ellenőrizzük. A mérések alapján az erőmű zajszintje a kerítés-

nél eddig még egy alkalommal sem haladta meg a 60 dBA-t, ami 

azt jelenti, hogy nincs jelentős hatással a védendő területekre.

2010-ben az egységes környezethasználati engedély megújítá-

si kérelme kapcsán újból fel kellett mérnünk a Csepel II Erőmű 

zajhatását a környező védendő területekre. A szakértő ismét 

azt találta, hogy zaj szempontjából az erőmű hatásterülete 

nem elhatárolható az egyéb környezeti zajoktól.

Hulladékgazdálkodási tevékenységünk fő célja 

a hasznosított hulladék arányának növelése

A Csepel II Erőmű működése során igen kevés veszélyes hulla-

dék keletkezik. A legnagyobb mennyiségben keletkező veszé-

lyes  hulladék 2012-ben az olajos víz volt, kb. 18 m3. Ezt  az olaj-

szeparátorok tisztító szivattyúzása során vitettük el.

A nem veszélyes ipari hulladékok közül a legnagyobb tömegű 

hulladék 2012-ben az összesen 32 m3 kommunális szennyvíz 

volt. Ez a mennyiség egyben az eleveniszapos szennyvíztisztí-

tó berendezésünknek befogadó kapacitása is. Az év elején az 

eleveniszapot alkotó baktériumok a téli hidegben és tápanyag-

hiány miatt elpusztultak, ezért a berendezést ki kellett üríttet-

nünk és feltöltenünk tiszta vízzel, majd új baktériumteleppel 

oltottuk be.
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In the course of the application for the renewal of Integrated 

Pollution Prevention and Control Permit in 2010, the impact of 

noise levels of the plant on the areas to be protected in the vi-

cinity had to be assessed again. The specialist contractor again 

found that the noise impact area of the power plant could not 

be separated from other environmental noise effects.

The main target of our waste management activity 

is to increase the percentage of wastes re-used

Just a very low amount of hazardous waste is created owing to 

the operation of the Csepel II Plant. The highest volume of haz-

ardous waste produced in 2012 has been approximately 18 m3 

of oily water. That volume was disposed of in the course of the 

cleaning pumping of the oil separators.

Regarding non-hazardous industrial wastes, in 2012 communal 

wastewater has been of the highest volume, 32 m3 in total. That 

volume corresponds to the full receiving capacity of or microbi-

ological sludge treatment plant. Early in the year bacteria in the 

microbiological sludge perished due to the cold winter weather 

and the lack of nutrients, therefore we had to empty the plant, 

fill it up with clean water and add new starter bacteria.

For an efficient waste material management, we have accepted 

a proper waste management plan in place including goals for 

the plan period. A Waste Management Plan has been set up for 

the period ending in 2014, and its main focus is on increasing 

the percentage of wastes recycled. Whether we can achieve 

this goal greatly depends on a nation-wide solution of re-utilis-

ing the waste materials created at the power plant. At the end 

of the plan period we will have to report how the objectives 

have been achieved, and thereafter there will be no further leg-

islative requirement to prepare waste management plans.

Details on wastes created are presented in the Supplement, 

this year together with the waste materials created during the 

site preparations of the Csepel III Power Plant Project. Regard-

ing non-hazardous wastes disposed of, iron had the highest 

volume, and wastes polluted with oil made up the biggest part 

of hazardous waste materials, owing to historical reasons of 

the Csepel Industrial Estate. 

Waste materials are taken away and neutralised by contrac-

tors possessing the necessary licences.  No temporary storage 

is operated by us.

A hatékony hulladékgazdálkodás érdekében megfelelő 

szakmai tervet fogadtunk el, amelyben meghatároztuk a 

tervidőszak végére elérendő célokat. A 2014-ig tartó időszak 

hulladékgazdálkodási tervében a fő irányvonal a keletkező 

hulladékok hasznosítási arányának növelése. Ennek a célnak 

a megvalósulása nagyrészt attól függ, hogy az erőműben ke-

letkező hulladékok országos újrahasznosítása megoldott-e.  

A tervidőszak végét követően be kell számolnunk az elérendő 

célok teljesüléséről, majd ezt követően a hulladék termelők-

nek már nem jogszabályi előírás a hulladékgazdálkodási terv 

készítése.

A keletkezett hulladékok részletes adatai a mellékletben ta-

lálhatók, ahol idén megjelentek a Csepel III-as erőmű-bővítés 

előkészületi munkáihoz kapcsolódó területrendezés kapcsán 

keletkezett hulladékok is. Az elszállított nem veszélyes hulla-

dékok között legnagyobb mennyiségben vasat vitettünk el, a 

veszélyes hulladékok többségét pedig az olajjal szennyezett 

hulladékok adták, melyek a csepeli ipartelep történelmi szeny-

nyeződéséből erednek. 

A hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását a szükséges en-

gedélyekkel rendelkező társaságok végezték. Ideiglenes, átme-

neti tárolókat nem üzemeltetünk.

Hulladék- és vegyszertároló épületünk 

Our waste materials and chemical stores
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A figyelem fókuszában Csepel

Csepel és a csepeliek fontos szerepet játszanak életünkben. 

Termelőegységeink a csepeli ipartelepen működnek, munka-

társaink egy része Csepelen él, a többiek pedig ide járnak dol-

gozni nap mint nap. Stratégiánkban már a kezdetektől arra tö-

rekedtünk, hogy aktív kapcsolatot alakítsunk ki a városrésszel, 

és vállaljunk szerepet annak életében.

Fontosnak tartjuk, hogy a körülöttünk élőket rendszeresen 

tájékoztassuk minden olyan tevékenységünkről, amelyet kör-

nyezetünk védelmben, valamint a társadalmi felelősségválla-

lás jegyében végzünk. Közösségi szerepvállalásunk alapvető 

elemeinek a munkavédelmet és az egészség megőrzését te-

kintjük, valamint azt, hogy munkánkat, értékeinket és ered-

ményeinket minél teljesebb körben bemutathassuk szűkebb 

és tágabb értelemben vett környezetünknek. A következőkben 

ezekről a területekről számolunk be.

Üzleti partnereink 

Munkánkban törekszünk arra, hogy rendszeresen és többféle 

módon tájékoztassuk legfontosabb partnereinket, valamint a 

közvéleményt az erőműről és annak működéséről.

Csepel in the centre of our attention

Csepel and its inhabitants play an important part in our life. Our 

production units operate on the Csepel Industrial Estate, some 

of our staff members live in Csepel, and the others come here 

to work day by day. Our strategy has from the beginnings been 

aimed at establishing an active relation with this district and 

taking a role in its life.

We deem it important to regularly inform the residents in our 

neighbourhood on all our activities aimed at environmental 

protection and corporate social responsibility. Work safety and 

the protection of health, together with the provision of com-

plete information presented on our work, values and achieve-

ments to our direct and broader environment, are the corner 

stones of the role we take in the community. The following sec-

tions take look at those fields.

Our business partners 

In our work we strive to use a number of channels regularly to 

inform our key partners and the public on the plant and its op-

eration.

CSEPEL

Érintetti térkép, közösségi szerepvállalás
Stakeholder Map, Taking a Role in the
Community / Corporate Social Responsibility

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport üzleti partnerei / Business Partners of Alpiq Csepel Business

Finanszírozás – magyar és nemzetközi bankok
Financing – local and international banks

Engedélyek és jogosítványok – MEH, Körny.véd. 
Hatóságok, Csepeli Önk. / Permits and licences – 
HEO, Csepel Municipality, env. agencies

Opciós villamos energia szállítási és átvételi 
keretszerződés – MVM / 
Offtake  Option Frame Contract – MVM

Electricity Delivery & 
Földgáz adás-vételi megállapodás – E.ON 
Natural Gas Supply Agreement – E.ON 

Hálózati csatlakozási megállapodás – MVM
Grid Connection Agreeement – MVM

Vízgazdálkodás – Fővárosi Vízművek, Fővárosi 
Csatornázási Művek / Water  Management – 
Metropolitan Water Co., Metropolitan Sewers Co.

Hőkapacitás-lekötési és forróvíz szállítási meg-
állapodás – Főtáv / Heat Capacity Contracting & 
Hot Water Supply Agreement – Főtáv

Ipartelepi fogyasztók
Customers on the Industrial Park

Üzemeltetési és karbantartási szerződés
O&M Agreement

Hálózati üzemeltetési megállapodás – Csepel / 
MVM / ELMŰ
Grid Operation Agreement – Csepel / MVM / ELMŰ

Alpiq Csepeli 

Vállalatcsoport

Alpiq Csepel 

Group
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In its operations, our company has relations with a number 

of other firms, and therefore our key objectives include main-

taining particularly good relations with business partners. In 

addition to everyday business contacts, we aim at maintaining 

good relations with our partners at conferences and business 

events within the framework of cooperation with various pro-

fessional organisations.

Our communication with the community

Alpiq Csepel Business aims at presenting its environmental as-

pects to the broad public as comprehensively and precisely as 

possible, using its company publications and appearances in 

the professional press.

Professional press such as “Ma és Holnap”, “Energiafogyasz-

tók Lapja”, regularly inform on our environmental aims and 

achievements.

Our Environmental Report has been released each year since 

2001. Our Year 2007 Report received Deloitte’s first prize at the 

competition of Eastern / Central European environmental re-

ports, the so-called “Green Frog” Award, and we have received 

Merit Awards each year since 2008.

Taking a role in the community 

Alpiq Csepel Business wishes to influence society not only as 

a market player in the Hungarian economy but also using its 

business culture and high ethical requirements. We believe 

that for the sake of long-term success and sustainable de-

velopment in the economic sense, a profit-oriented business 

must respond sensitively to the expectations of social groups 

which are affected by its operations.

Vállalatunk működéséből fakadóan számos gazdasági társa-

sággal áll kapcsolatban, ezért számunkra elsődleges szem-

pont, hogy üzleti partnereinkkel különösen jó viszonyt tart-

sunk fenn. A mindennapi üzleti érintkezésen túl a különböző 

szakmai szervezeteken belüli együttműködés keretei között 

konferenciákon, üzleti rendezvényeken törekszünk a jó kap-

csolatok ápolására partnereinkkel.

Közösségi kommunikációnk

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport saját kiadványaiban és a szak-

mai sajtóban róla megjelent híradásokban is arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy az érdeklődőknek a lehető legteljesebb és leg-

pontosabb képet adja környezetvédelmi törekvéseiről.

Környezetvédelmi törekvéseinkről, eredményeinkről rendsze-

resen számot adunk olyan szakmai kiadványokban, mint pél-

dául a Ma és Holnap vagy az Energiafogyasztók Lapja.

2001 óta minden évben megjelentetjük környezetvédelmi il-

letve fenntarthatósági jelentésünket is. 2007-ben elnyertük a 

Deloitte kelet-közép-európai környezeti jelentéseket minősítő 

pályázatának első díját, az ún. „Zöld Béka” díjat, és azóta is 

minden évben elismerő okleveleket kapunk.

Közösségi szerepvállalásunk

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport nemcsak piaci szereplőként 

van jelen a magyar gazdaságban, hanem üzleti kultúrájával 

és magas etikai követelményeivel is hatást szeretne gyako-

rolni a társadalomra. Meggyőződésünk, hogy egy profitori-

entált vállalkozás csak akkor lehet hosszú távon is sikeres, 

gazdasági értelemben pedig akkor lesz képes a fenntartható 

fejlődésre, ha érzékenyen reagál a működése szempontjából 

releváns társadalmi csoportok elvárásaira.

Értékrendünk azt diktálja, hogy a közösségi életben való sze-

repvállalást, a helyi gazdaság fejlesztését üzleti stratégiánk 

szerves részének tekintsük. Ennek jegyében nagy jelentőséget 

tulajdonítunk annak, hogy hozzájáruljunk a környezeti, szoci-

ális és kulturális célok eléréséhez szűkebb és tágabb környeze-

tünkben egyaránt.

Elkötelezettségünk oly módon fejezzük ki, hogy a magyar-

országi átlagot jóval meghaladó mértékben teszünk erőfe-

szítéseket környezetünk védelméért, természeti értékeink 

megőrzéséért. Ezen túlmenően olyan beruházásokat is kez-

deményezünk, amelyek javítják a helyi környezetet és az élet 

minőségét, illetve részt vállalunk csepeli fejlesztési projektek 

megvalósításában.

Fenntart-

ható fejlődés

Sustainable 

developement

Társadalom
Society

Környezet
Environment

Életképes

Viable
Gazdaság
Economy

Méltányos

Fair

Elviselhető

Tolerable
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Társadalmi szerepvállalási programunk célkitűzései a kö-

vetkezők:

•	Munkavédelem	és	egészségmegőrzés

•	Ismeretek	átadása

•	Környezetvédelmi	kezdeményezések

Munkavédelem és egészségmegőrzés

Elsődleges célkitűzésünk, hogy az erőmű üzemeltetése során 

mind munkatársaink, mind látogatóink, vendégeink testi ép-

ségét megőrizzük, ezért különös figyelmet fordítunk a mun-

kavédelmi ruházat és eszközök használatára. Belső folyama-

taink és eljárásaink is azt a célt szolgálják, hogy a folyamatos 

ellenőrzés révén meg lehessen előzni a baleseteket, és időben 

fel lehessen ismerni az esetleges problémákat. Ez az Alpiq vál-

lalati kultúrájának egyik alapeleme, és ezt képviseljük mind 

„házon belül”, mind közvetlen környezetünkben. Beszállítóink 

kiválasztásánál például fontos értékelési szempont az ISO-mi-

nősítés megléte. A vállalati kultúra másik döntő eleme, hogy 

csak akkor tudunk hatékonyan dolgozni, ha kollégáink egész-

ségesek. Azért, hogy ez az elv a gyakorlatban is érvényesüljön, 

saját edzőtermet és egészségmegőrző programot biztosítunk 

munkavállalóinknak. Elkötelezettségünk azonban nem csak 

az erőmű és a vállalatcsoport dolgozóira terjed ki: szívesen 

csatlakozunk a helyi lakosságot szolgáló hasonló egészség-

védelmi kezdeményezésekhez, illetve elősegítjük a sporto-

lási lehetőségeket. Büszkék vagyunk rá, hogy segítségünkkel 

2012-ben is számos csepeli kisiskolás sportolhatott a Csepeli 

According to our set of values, our business strategy includes 

taking responsibilities in the life of the community and sup-

porting the development of the local economy. Therefore, we 

deem it very important to contribute to the environmental, 

social and cultural objectives of our closer and wider neigh-

bourhood.

Our commitment is demonstrated by taking efforts well above 

the Hungarian average for the protection of our environment 

and conservation of our natural values. In addition, we initiate 

projects which raise the quality of life and improve the local 

environment, and we take part in the implementation of pro-

jects for the development of Csepel.

Our social responsibility programme has the following targets:

•	Work protection and health conservation

•	Knowledge transfer

•	Environmental initiatives

Work protection and health conservation

Our priority goal is to make sure that staff members, visitors 

and guests all remain safe in the course of the operation 

of the plant, and therefore we pay special attention to the 

use of work protection clothes and equipment. Our manage-

ment processes and procedures aim at the prevention of ac-

cidents by monitoring and early screening potential issues. 

That is one cornerstone of the corporate culture of Alpiq, 

A Csepeli Művészeti Hét megnyitója / The opening of the Csepel Art Week
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Birkózó Clubban. A klub színeiben versenyző, a nemzeti válo-

gatottban Európa- és világbajnoki címet szerzett sportolóink 

példaképül szolgálhatnak az utánpótlás fiataljainak, hogy egy-

szer ők is hasonlóan fényes érmeket szerezhessenek.

Ismeretek átadása

Vállalati kultúránk része a nyitottság is, amelynek jegyében 

szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel az erőmű működé-

sét és környezetvédelmi tevékenységünket. Éppen ezért rend-

szeresen szervezünk erőmű-látogatást szakmai csoportoknak. 

2007-ben pedig elindítottunk egy általános iskolásoknak szóló 

programot, melynek keretében a diákok kihelyezett fizikaórán 

ismerkedhetnek meg az elektromos áram előállításának folya-

matával. Mérnökeink szakavatott előadásainak köszönhetően 

a tanulók a gyakorlatban szerezhetnek ismereteket az erőmű 

berendezéseinek működéséről. 2012-ben hét, 2011-ben hat, míg 

2010-ben nyolc iskola élt ezzel a lehetőséggel.

Szintén a nyitottságot szolgálja, hogy, hogy dolgozóink család-

tagjai is betekintést nyerhetnek az erőmű „mindennapjaiba”.

Vállalatcsoportunk a Csepeli Ifjúsági Katasztrófavédelmi Ver-

seny hagyományos támogatója. A katasztrófavédelem szer-

vezetekkel fenntartott szoros együttműködésünk része, hogy 

segítjük annak feladatait: a polgári lakosság tájékoztatását, 

felkészítését a veszélyhelyzetekre, beleértve a középiskolások 

megfelelő képzését is. Ezekhez a feladatokhoz kapcsolódik a 

verseny is, melynek keretében a diákok évről évre összemérik 

tudásukat, felkészültségüket.

Ahogyan a fejezet korábbi részében már szó esett róla, válla-

latunk 2012-ben is támogatást nyújtott a Csepeli Birkózó Club-

nak, ahol különböző korcsoportokban 60-65 gyermek birkózik:

and that culture is represented by us both in-house and in 

our direct environment. In selecting our range of suppliers, 

for example, the existence of ISO-certification is a key crite-

rion. Another essential element of our company culture is 

that we are able to work in an efficient manner only if our 

colleagues are healthy. Towards the implementation of that 

goal we provide our own fitness room on site and a health 

conservation scheme to them. Our commitment goes beyond 

the staff of the Power Station and the Business Group: we are 

always ready to join health protection initiatives within the 

local public and to provide opportunities for sports activities. 

We are proud that we helped provide the opportunity for a 

number of elementary school children to pursue sports at the 

Csepel Wrestler Club in 2012. Succession generation is well 

motivated by the brilliant European and world championship 

medals achieved by the wrestlers of the Club as members of 

the National Team.

Knowledge transfer

Openness is part of our company culture, and therefore we 

wish to show the operation of the plant and our environmen-

tal activities to interested parties.  Therefore, we regularly ar-

range site visits for professional groups. A programme of field 

physics classes to elementary school children was launched in 

2007 to show them the process of electricity generation. Our 

engineers hold professional presentations to provide the stu-

dents with knowledge in practice on the operation of plant 

items. In 2012 seven schools, in 2011 six schools and in 2010 

eight schools used that opportunity.

Another step towards being open is that we provide the oppor-

tunity for the families of staff members to have an insight into 

the “everyday life” of the Station.

Our Business Group is a traditional supporter of the Csepel 

Youth Emergency Competition.  Our close cooperation with 

emergency organisations includes a significant support of the 

company so that they can do their work: informing and prepar-

ing civilians for potential disaster situations and proper train-

ing of middle-school students. The competition is related to 

those tasks, and the students can prove their knowledge and 

preparedness at the competition each year.

As it was already mentioned above in this section, in 2012 

again our company provided support to the Csepel Wrestling 

Club where about 60-65 children can practice this sport in var-

ious age groups.
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„A Csepeli Birkózó Club 2012. évben az Alpiq támogatásának 

köszönhetően eredményes tevékenységről adhat számot. 

A különböző területi és országos meghívásos versenyeken 

gyermek és diák korcsoportban 68 arany, 75 ezüst és 52 bron-

zérmet szereztek versenyzőink. Juniorjaink több nemzetkö-

zi meghívásos versenyen vettek részt, ahol számos éremmel 

gazdagították gyűjteményüket.

Az Alpiq által biztosított támogatásnak köszönhetően nyu-

godt és eredményes munkát tud végezni a Clubunk edzői 

kara, amit bizonyít, hogy a 126 birkózó egyesület között az 

előkelő 7. helyet szerezte meg.

Még egyszer köszönjük a biztosított támogatást, melyet mi-

nél jobb eredmények elérésével kívánunk honorálni.”

Tóth Endre

Csepeli Birkózó Club, elnök

Önkéntességi programunkat munkatársaink segítőkészségére 

építjük. A program támogatja munkájukat, illetve részvételü-

ket a jótékonysági célra, közhasznú szervezetek, kezdeménye-

zések javára rendezett gyűjtésekben. Ezt az érintett szerve-

zeteknek juttatott pénzadományokkal vagy a dolgozók által 

adott összeg kiegészítésével valósítjuk meg.

Vállalatunk a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 

tagja. Az egyesület szakmai programokkal, konferenciákkal és 

céglátogatásokkal segíti a legjobb vállalati gyakorlatok bemu-

tatását, illetve terjesztését.

Környezetvédelmi kezdeményezéseink

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport megalakulása óta szem előtt 

tartja Csepel közösségi érdekeit. Tisztában vagyunk azzal, mi-

lyen hatása van a kerület életére annak, hogy egy ilyen nagy-

ságrendű ipari park található a közvetlen környezetében. 

Cégünknek ezért is célja, hogy pozitívan járuljunk hozzá a ben-

nünket befogadó helyi társadalom fejlődéséhez, jólétéhez és 

a közösség életminőségének emeléséhez. Számos területfej-

lesztési programot valósítottunk meg a Csepeli Önkormány-

zattal karöltve. A kerületi általános iskolásoknak szóló, a kör-

nyezettudatos nevelést szolgáló program olyan lehetőség volt 

számunkra, amellyel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára 

hívtuk fel a diákok figyelmét. A környezettudatos gondolkodás 

a cég mindennapjait is áthatja. Nemcsak a technológiai fejlesz-

tések, de az irodai munka során is fontos számunkra, hogy új-

rahasznosítsuk a keletkezett hulladékot, és környezetkímélő, 

illetve környezetbarát megoldásokat valósítsunk meg.

“In 2012the  Csepel Wrestling Club has had another suc-

cessful year thanks to the support from Alpiq. In the child 

and student age categories our competitors have won 68 

gold medals, 75 silver medals and 52 bronze medals at the 

various regional and national competitions Our junior wres-

tlers have participated in a number of international sports 

events, and added many medals to their collections. 

Thanks to the support provided by Alpiq, the team of train-

ers of the Club may work in a positive and successful atmos-

phere as demonstrated by the fact that the club is the 7th 

among the 126 wrestling associations of Hungary.

Once again we express our thanks for the provided support, 

and intend to reach the best possible results in return.”

Endre Tóth 

Csepel Wrestling Club, Chairman

Our volunteering scheme is based on the willingness of our 

staff to help. The scheme supports their work and participa-

tion in charity actions and fund raising programmes for pub-

lic non-profit organisations and initiatives. That is realised by 

corporate financial donations made to organisations covered 

by the scheme, or by donations made by staff members whose 

contributions are enhandced with a top-up payment from the 

company.

Our company is a member in the Association “KÖVET”, an or-

ganisation supporting sustainable development, The Associa-

tion organises professional events, conferences and visits to 

businesses to share and spread best company practices.

Our environmental initiatives

Since its foundation, Alpiq Csepel Business has kept in mind 

the interests of Csepel community. We are fully aware of the 

impact of an industrial park of such size being in the neigh-

bourhood upon the life of the district. Therefore, it is one of 

our corporate goals to positively contribute to the develop-

ment and welfare of the local community which accommo-

dates our business, and to raise the local community’s quality 

of life. A number of area development initiatives have been 

completed together with the local Municipality. Their pro-

gramme serving the environmental education of elementary 

school pupils in the Csepel District offered an opportunity for 

us to highlight the importance of selective waste collection. 

The company’s everyday activities have a strong environmen-

tal focus. Recycling of wastes is a key goal in both the devel-

opment of technology and office activity, and we choose envi-

ronmentally protective and friendly solutions.

CSEPEL – Érintetti térkép, közösségi szerepvállalás / Stakeholder Map, Taking a Role in the Community  /Corporate Social Responsibility
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Hulladékgazdálkodási adatok
Waste management figures

Hulladékkód

Wastecode Hulladék megnevezése / Waste Mennyiség / Quantities (kg)

EWC 2010 • 2011 • 2012 •

060102 Sósav hulladék / Hydrochloric acid waste 0 0 0

060106 Egyéb sav hulladék / Other acid waste 0 120 D 0

060205 Nátronmész / Soda lime 330 D 0 350 D

060205 Folyékony lúgok / Liquid alkaline 155 D 0 0

080111 Festékmaradék / Paint residue 98 D 95 D 0

080317 Irodatechnikai hulladék / Office wastes 47 D 80 D 100 D

100120 Kompresszor lapát mosóvíz iszapja / Compressor vane wash water sludge 1 420 D 1 681 D 3 215 D

120109 Kompresszor lapát mosóvíz / Compressor vane washing liquid 0 D 27 000 R 0

130205 Fáradt olaj / Used oil 19 875 R 530 R 1 070 R

130502 Olajszeparátorból származó olajos iszap / Oily sludge from oil separator 59 880 D 0 0

130507 Olajos víz / Oily water 0 48 160 D 18 000 D

130508
Homokfogóból és olajszeparátorból származó olajos víz

Oily water from sand trap and oil separator
0 0 0

130701 Tüzelőolaj hulladék / Destillate waste 0 0 0

130702 Benzin maradék / Petrol residual 0 140 R 0

130802 Olajos emulzió / Oily emulsion 175 R 0 0

150110 Festékkel szennyezett fémhulladék / Metal waste polluted with paint 8 R 15 R 0

150110 Festékkel szennyezett műanyag hulladék / Plastic waste polluted with paint 35 D 6 D 0

150110 Olajjal szennyezett műanyag / Plastic contaminated with oil 11 D 50 D 40 D

150110
Savval lúggal szennyezett műanyag hulladék 

Plastic waste contaminated with acid and alkaline
5 D 0 5 D

150110 Laborvegyszer göngyöleg / Lab chemicals packaging 18 D 53 D 70 D

150110 Savval szennyezett fém csomagolási hulladék / Metal packaging contaminated with acid 0 0 0

150110 Olajos papír / Paper contaminated with oil 0 0 0

150110 Olajos üveg / Glass contaminated with oil 10 D 0 0

150111 Spray flakon / Spray bottles 15 R 45 R 80 D

150202 Lúggal szennyezett felitató anyag / Alkali absorber material 55 D 15 D 60 D

150202 Légszűrők – műanyag / Air filters – plastic 94 R 0 150 D

150202 Olajjal szennyezett fémszűrő / Metal filter contaminated with oil 93 R 125 R 85 R

150202 Olajjal szennyezett fémszűrő / Metal filter contaminated with oil 13 D 0 10 D

150202 Olajos felitató anyag / Oil absorber material 280 D 695 D 970 D

160506 Laborvegyszer maradék – savas/lúgos / Lab chemicals residues – acidic/alkaline 105 D 70 D 180 D

160601 Ólomakkumulátor / Lead batteries 0 0 0

200121 Fénycsövek / Light tubes 82 D 30 D 43 D

200133 Akkumulátorok / Batteries 57 D 65 D 0

200133 Akkumulátorok / Batteries 0 0 60 R

200133 Száraz elemek / Dry batteries 0 0 60 R

200133 Száraz elemek / Dry batteries 5 D 15 D 27 D

200135 Elektrotechnikai hulladék / Electrotechnical waste 45 D 0 0

200135 Elektrotechnikai hulladék / Electrotechnical waste 403 R 153 R 250 R

Összes veszélyes hulladék Csepel II / Total hazardous wastes at Csepel II 83 314 79 143 24 825

Veszélyes hulladék Csepel II / Hazardous wastes at Csepel II
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Hulladékkód

Wastecode Hulladék megnevezése / Waste Mennyiség / Quantities (kg)

EWC 2010 • 2011 • 2012 •

100199 Reve kazánból / Boiler scale 0 355 R 0

150101 Karton, hullámpapír / Carton, corrugated paper 0 0 350

150102 PE műanyag csom. hull. + műanyag fólia / Polyethylene packaging waste + plastic foil 0 0 130

150103 Fa csomagolási hulladék / Wooden packaging waste 0 0 0

150203 Légszűrők/ Air filters 0 193 D 70

150203 Munkavédelmi felszerelés / Safety equipment 0 0 20

160103 Gumiabroncs / Rubber tyre 18 R 22 R 0

160304 Purhab / Insulation foam 0 117 D 0

160306 Gumi hulladékok / Rubber waste 0 5 D 20

170604 Szigetelő anyagok / Insulation materials 910 D 65 D 3 450

190801 Dunavíz rácsszemét / Danube-water screen debris 0 0 0

190805 Kommunális szennyvíz iszap / Communal waste water sludge 0 0 0

190805 Dunavíz szűrlemény / Danube-water filtered debris 7 360 R 2 830 R 0

190904 Kimerült aktív szén / Exhausted active carbon 0 0 0

190905 Kimerült ioncserélő gyanta / Exhausted ion exchange resin 0 0 0

200101 Papírhulladék / Paper waste 1 461 R 730 R 545

200102 Üveghulladék / Glass waste 70 R 40 R 25

200136 Elektronikai hulladékok / Electronic waste 170 R 0 0

200139 Műanyagok / Plastics 23 D 0 35

200139 Műanyagok / Plastics 298 R 459 R 85

200140 Fém hulladék / Metal waste 445 R 695 R 1 970

200301 Dunavíz rácsszemét / Danube-water screen debris 1 685 D 5 425 D 4 602

200301 Települési hulladék / Communal waste 25 969 D 25 969 D 28 466

200306 Dunavíz szűrlemény / Danube-water filtered debris 0 0 1 170

200306 Kommunális szennyvíz / Communal waste water 0 4 000 D 32 000

Összes nem veszélyes hulladék / Total non-hazardous wastes 38 409 40 905 72 938

Hulladékkód

Wastecode Hulladék megnevezése / Waste Mennyiség / Quantities (kg)

EWC 2010 • 2011 • 2012 •

130502 Olajos iszap / Oily sludge 50 400 D 0 6 000 D

150110 Festékes műanyag göngyöleg / Plastic wrapping contaminated with paint 0 D 0 0

150110 Vegyszeres műanyag göngyöleg / Plastic contaminated with chemicals 3 3 D 0

150110 Festékes fémgöngyöleg / Metal wrapping contaminated with paint 7 D 0 0

150111 Spray flakon / Spray bottles 0 1 D 0

150202 Olajos rongy és olajfaló  / Oily rag & used oil scavenger 10 D 13 D 24 D

160506 Hulladék laborvegyszerek / Lab chemicals waste 15 D 0 9 D

160601 Akkumulátorok / Batteries 10 R 0 14 R

200133 Száraz elemek / Dry batteries 3 D 5 D 6 D

Összes veszélyes hulladék Csepel I / Total hazardous wastes at Csepel I 50 448 22 6053

200301 Csepel I Települési hulladék / Communal waste Csepel I 42 900 D 11 880 D 12 510 D

Veszélyes hulladék Csepel I / Hazardous wastes at Csepel I

Nem veszélyes hulladék / Non-hazardous wastes

* A betűk a kezelés módjára utalnak. R: újrahasznosítás, D: lerakás / The letters R and D refer respectively to recycling and depositing

* A betűk a kezelés módjára utalnak. R: újrahasznosítás, D: lerakás / The letters R and D refer respectively to recycling and depositing

** Csepel I papír-, műanyag, üveghulladékait Csepel II gyűjti és szállíttatja el / The paper, plastic and glass waste materials of Csepel I are collected arranged for disposal by Csepel II

FÜGGELÉK / SCHEDULE 
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adatok mFt-ban / HUF million

Alpiq Csepeli Vállalatcsoport (konszolidált eredménykimutatás)

Alpiq Csepel Group (Consolidated Profit & Loss Statement)
2010 2011 2012

Nettó árbevétel / Net sales revenue 34 532   60 101   58 982   

Egyéb bevételek / Other income 3 343   47   3 743   

Anyagjellegű ráfordítások / Materials and services 20 257   44 795   43 432   

Egyéb költségek, ráfordítások (értékcsökkenés nélkül) / Other expenditure items (excl. depreciation) 8 251   8 560   9 116   

EBITDA (üzleti tev. eredménye értékcsökkenés nélkül) / EBITDA (operating result excl. depreciation) 9 367   6 793   10 177   

Értékcsökkenési leírás / Depreciations 3 807   3 395   2 699   

EBIT (üzleti tevékenység eredménye) / EBIT (operating result) 5 560   3 398   7 478   

Pénzügyi műveletek eredménye / Outcome of fi nancial transactions -1 380   -3 034   1 388   

Rendkívüli eredmény / Extraordinary profit/loss 703   364   1 480   

Adózás előtti eredmény / Profit before tax 4 883   3 435   10 346   

Adófizetési kötelezettség / Taxation 1 039   1 368   1 916   

Adózott eredmény / Profit after tax * 3 844   2 067   8 430   

Jóváhagyott osztalék / Approved dividends 3 854   2 083   0   

Mérleg szerinti eredmény / Balance sheet profit/loss * -10   -16   8 430   

adatok mFt-ban / HUF million

Alpiq Csepeli Vállalatcsoport (konszolidált mérleg)

Alpiq Csepel Group (Consolidated Balance Sheet)

2010

dec. 31.

2011 

dec. 31.

2012

dec. 31.

Befektetett eszközök / Fixed assets 39 756   36 594   33 546   

Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások / Current and deferred assets 12 347   11 038   9 369   

Eszközök összesen / Total assets 52 102   47 632   42 915   

Saját tőke + alárendelt kölcsöntőke / Equity + subordinated loan 9 528   5 512   13 943   

Hosszú lejáratú kötelezettségek / Long-term liabilities 22 521   22 475   17 930   

Egyéb passzívák / Other liabilities 20 054   19 645   11 042   

Források összesen / Total liabilities 52 102   47 632   42 915   

FÜGGELÉK / SCHEDULE

Gazdasági adatok
Financial figures

adatok mFt-ban / HUF million

Adózott eredmény 2011 / Year 2011 Profit / Loss after taxation 2 067

Forint erősödés miatt elszámolt, nem realizált árfolyamnyereség / Exchange rate gain not realised, but accounted for due to stronger HUF   4 124

Előző éveket érintő rendkívüli tételek / Extraordinary items affecting previous years 2 178

Fizetett nyereség-, helyi- és egyéb adók / Tax on profits, local tax and other taxes paid -548

Egyéb eredménynövelő tételek / Other items increasing the profits 609

Adózott eredmény 2012 / Year 2012 Profit / Loss after taxation 8 430

* A 2012 évi adózott eredmény alakulásában a legjelentősebb szerepet játszó tételek összefoglalója az alábbiakban található. / Factors having major influence on the Year 2012 

Profit / Loss after taxation figure are listed here:
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4.2 Tüntessük fel, hogy a legfelsőbb szintű irányító testület elnöke 
ügyvezetői szerepkörrel is rendelkezik-e. / Indicate whether the chair-
man of the highest governance body is also an executive officer.

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok jogi formája 
korlátolt felelősségű társaság, így nem rendelkeznek igazgatótanáccsal, elnök-
kel. / The legal form of business companies belonging to Alpiq Csepel Business 
is limited liability company, therefore they do not have a board of directors or 
chairman.4.3 Azon szervezetek esetében, amelyek egyszintű igazgatótanácsi 

szerkezettel rendelkeznek, tűntessük fel a legfelsőbb szintű irányító 
testületben résztvevő azon tagok számát, akik függetlenek, és/vagy 
akik nem rendelkeznek ügyvezetői jogkörrel. / For organisations that 
have a unitary board structure, state the number of members of the 
highest governance body that are independent and/or non-executive 
members.

4.12 Azon külső szervezetek által kialakított gazdasági, környezeti vagy 
társadalmi normákat tartalmazó charták, alapelvek vagy egyéb 
kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója. / 
Externally developed economic, environmental and social charters, 
principles or other initiatives to which the organization subscribes or 
endorses.

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport nem tagja gazdasági, környezeti vagy társadalmi 
normákat tartalmazó chartáknak vagy egyéb kezdeményezéseknek. / Alpiq Cse-
pel Business is not a member in charters or other initiatives of economic, environ-
mental or social norms.

3.1 Jelentéstételi időszak / Reporting period 2012.

3.2 Legutóbbi jelentés dátuma / Date of most recent previous report 2012. május / May 2012

3.3 Jelentéstételi ciklus / Reporting cycle egy éves / one year

3.4 További információ / Contact point for information Kovács Attila kommunikációs referens / Attila Kovács communication associate 
Tel: +36 1 429 1039
Fax: +36 1 268 1536
E-mail: attila.kovacs@alpiq.com
http://www.csepel.alpiq.hu/ 

3.5 A jelentés tartalmának meghatározása
  Process for defining report content

Iparági benchmarkok, lényeges hatások azonosítása az ISO rendszerek működ-
tetése kapcsán, a jelentésben lévő válaszlapon adott olvasói visszajelzések. / In-
dustrial benchmarks, identification of significant effects by the operation of ISO 
systems, reader feedbacks sent back on the evaluation form placed in the report.

3.6 A jelentés tárgya / Report boundary A jelentés az Alpiq Csepeli Vállalatcsoportra vonatkozik. / The Report covers Alpiq 
Csepel Business.

3.7 A kiterjedési körrel és határokkal kapcsolatos bárminemű korlátozás  
Any specific limitations on the scope or boundary of the report

A vállalatcsoport központja bérelt irodákban működik, ezért az ottani víz- és en-
ergiafelhasználásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. / Group head 
office operates in leased office premises therefore no figures are available for wa-
ter and energy consumption in the office premises.

3.8 Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet jelentésé-
ben azon vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, 
kiszervezett tevékenységek és egyéb egységek teljesítményét lefedi, 
amelyek jelentősen befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más 
szervezetekkel történő összehasonlíthatóságát. / Presenting the basis 
for reporting on joint venture, subsidiaries, leased facilities, outsourced 
operations and other entities that can significantly affect comparability 
from period to period and /or between organisations.

Nem szerepelnek a jelentésben vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott 
létesítmények és kiszervezett tevékenységek. / The report does not include any 
joint venture, subsidiary, leased facility or outsourced activity.

3.9 Adatmérési technikák és számítások
 Data measurement techniques and calculations

Adataink megbízhatóságát irányítási rendszereink (ISO 9001;	 ISO	 14001;	 MSZ	
280001) valamint belső jelentési rendszerünk és adatbázisunk biztosítja. / Reli-
ability of our figures is ensured by our management systems (ISO 9001; ISO 14001; 
MSZ 280001), and our reporting scheme and database.

3.10 A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének in-
doklása és hatásának magyarázata / Explanation of the effect of any 
re-statements of information provided in earlier reports and the reason 
for such re-statement.

Nem releváns, nincs újraközlés / This is not relevant as there is no re-statement.

3.11 Az előző jelentéstételi időszakokhoz képest a jelentés kiterjedési köré-
ben, határaiban, vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentős 
változások. / Significant changes from previous reporting periods in the 
scope, boundary or measurement methods applied in the report. 

Nincs változás / No change.

3.13 Tanúsítás / Assurance Jelentésünket külső, független fél nem tanúsította. Terveink között szerepel a 
külső tanúsítás. / Our report has not been assured by an external, independent 
party. We are planning to implement such external assurance.

Nem releváns indikátorok / Non-relevant indicators

A jelentés paraméterei / Report profile

Jelentésünket a GRI G3 Útmutatója alapján készítettük el, megfelelési szintje „B”. / Our Report has been prepared according to the GRI G3 Guidance, its application level is “B”.

FÜGGELÉK / SCHEDULE
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GRI tartalmi index / GRI contents index

Az alábbi index a GRI G3 Útmutatója szerint kódok alapján tartalmazza az indikátorokat, témakörök szerinti csoportosításban. Az indikátorok leírása elérhető a www.globalreporting.org 

címen. / The index below presents indicators in groups in accordance with the codes and subjects as per GRI G3 Guidance. Indicators are described at www.globalreporting.org.

indikátor

indicator

oldal

page

Stratégia és analízis/Strategy and analysis

1.1 6-8.

1.2 6-8.

Szervezeti profil/Organisational profile

2.1 9.

2.2 9-10.

2.3 9.

2.4 9.

2.5 9.

2.6 9.

2.7 9.

2.8 9-11.

2.9 ne volt

2.10 30.

EU2 18.

EU5 56.

A jelentés paraméterei / Report parameters

A jelentés profilja / Report profile

3.1 67.

3.2 67.

3.3 67.

3.4 67.

A jelentés kiterjedési köre és határai
Scope and boundary of report

3.5 67.

3.6 67.

3.7 67.

3.8 67.

3.9 67.

3.10 67.

3.11 67.

GRI tartalmi index / GRI contents index 3.12 68.

Tanúsítás / Assurance 3.13 67.

indikátor

indicator

oldal

page

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek
Governance, commitment and engagement

Irányítás / Governance

4.1 13.

4.2 67.

4.3 67.

4.4 36.

4.5 33.

4.6 14.

4.7 33.

4.8 10., 14.

4.9 13.

4.10 33.

Külső kezdeményezések iránti 
elkötelezettség
Commitments to external initiatives

4.11 6-8.

4.12 67.

4.13 63.

Érintettek bevonása
Stakeholder engagement

4.14 59-60.

4.15 59-60.

4.16 59-60.

4.17 59-63.

Vezetési szemlélet / Management approach

Gazdaság / Economy 35-38.

Környezetvédelem / Environmental protection 38-41.

Munkaügyi gyakorlat / Labour practices 33-35.

Emberi jogok / Human rights 39-40.

Termékfelelősség / Product responsibility 29-31.

Társadalom / Society 14.

indikátor

indicator

oldal

page

TÁRSADALOM / SOCIETY

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka
Labour practices and decent work

Foglalkoztatás / Employment

LA1 34.

LA2 34.

LA3 33-35.

EU14 33.

Munkahelyi egészség és biztonság
Occupational health and safety

LA7 29.

LA8 31.

EU16 27-28.

Képzés és oktatás
Training and education

LA11 33.

LA12 33.

LA13 34.

Emberi jogok / Human rights

Gyermekmunka / Child labour HR6

Az Alkotmány 
XVIII. cikkének 
betartásával.
By respecting 
Article XVIII of 
the Constitution

Kényszermunka / Forced labour
HR7

Az Alkotmány 
III. és XII. cikkének 
betartásával.
By respecting Ar-
ticles III and XII of 
the Constitution

EU21 39-40.

Társadalom / Society

Korrupció / Corruption SO3 14.

Termékfelelősség / Product responsibility

Vevők egészsége és biztonság
Customer health and safety

PR1 29., 31.

EU30 23.

indikátor

indicator

oldal

page

Gazdaság / Economy

Gazdasági teljesítmény
Economic performance

EC1 25., 66.

EC2 56.

EU6 19-20.

EU10 8.

Környezetvédelem / Environmental protection

Anyagok / Materials EN1 44.

Energia / Energy EN3 43.

Víz / Water
EN8 46-47.

EN9 46.

Kibocsátások és hulladékok
Effluence and waste

EN16 56.

EN20 53.

EN21 48-49.

EN22 57.

EN23 39.

EN25 51-52.

Termékek és szolgáltatások
Products and services

EN26 38-41.
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Leányvállalatok és üzletágak / 

Subsidiaries and business activities

Kereskedő és értékesítő vállalatok / 

Trading and sales companies

Energiaszolgáltatás / Energy Services

Áramtermelés / Electricity generation



Alpiq Csepel Business

Központi iroda / Head office:

H-1085 Budapest

Kálvin tér 12.

T +36 1 429 1030

F +36 1 268 1536

www.csepel.alpiq.hu




