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Kedves Olvasó!

Tisztelettel köszöntöm az Atel Csepeli Vállalatcsoport nevében. Ön most a har-
madik kétnyelvû Környezetvédelmi Jelentésünket tartja kezében, mely bõvebb
információt nyújt a magyarországi Csepeli Vállalatcsoport környezetvédelmi
tevékenységeirõl.
Magyarországon a svájci Atel két erõmûvet üzemeltet, a Csepel I és Csepel II
Erõmûveket, melyeket a Csepeli Vállalatcsoport fogja össze.
Tudatában vagyunk azoknak a hatásoknak, amelyet az energiatermelés gyako-
rol a környezetre. Szilárd meggyõzõdésünk, hogy a villamos energiatermelés -
mely Csepelen a fõ profilunk -  a többi energiaipari tevékenységgel összeha-
sonlítva a leginkább környezetbarát, de tisztában vagyunk azzal is, hogy
kézben kell tartanunk termelõ tevékenységünk környezeti hatásait. 
Következésképpen célunk az, hogy a környezeti kockázatokat és hatásokat
egyaránt a lehetõ legalacsonyabb szinten tartsuk. Korszerû, igen hatékony
technológiáink és megelõzõ irányítási rendszereink segítségével mindent
megteszünk a környezetszennyezés lehetõségének elkerülése, valamint a
folyamatos fejlõdés biztosítása érdekében. Így kívánunk kölcsönös tiszteletet
és összhangot teremteni az ipari termelés és a környezet között.
Az országos villamos energia hálózatra történõ termelés mellett a csepeli ipartelep, valamint Budapest két
kerületének - Csepel és Pesterzsébet - távhõ ellátását is biztosítjuk, ezen kívül az ipartelepen gázszolgáltatást és
vízgazdálkodási tevékenységet is végzünk, a legnagyobb mértékben figyelembe véve fogyasztóink és partnereink
igényeit. Mindezen vállalati tevékenységeink környezeti hatásait rendszeresen mérjük és ellenõrizzük,  amelyben hoz-
záértõ és jól képzett személyzetünk segít bennünket, alvállalkozóinkat pedig - akik munkájuk során gyakran képvisel-
nek  bennünket  szûkebb környezetünkben - gondosan választjuk ki és munkájukat nagy odafigyeléssel irányítjuk. 
Az emberek és munkakörnyezetük tekintetében az Atel Csepeli Vállalatcsoport legfontosabb értéke az egészség és a
biztonság. Ezek az értékek tükrözõdnek természeti környezetünk egészségének és épségének megõrzése érdekében
tett erõfeszítéseinkben is. Mindkét törekvésünk célja: erõmûveinkben ne érjék káros hatások dolgozóinkat és láto-
gatóinkat, és Csepel lakossága továbbra is jó szomszédnak és a közösség hasznos tagjának tartson bennünket.
Célunk, hogy ezzel a kiadvánnyal is számot adjunk a környezet iránti elkötelezettségünkrõl, és elõsegítsük a nyílt
kommunikációt minden olyan környezetvédelmi kérdésrõl, mely a vállalatcsoportunk tevékenységével kapcsolatban
merülhet fel. Jelentésünkön keresztül ezután is éves gyakorisággal szeretnénk minden érdeklõdõt környezetvédelmi
teljesítményünkrõl tájékoztatni. A 2003. évi kiadványunkról érkezett visszajelzésekben tett olvasói javaslatokat meg-
próbáltuk figyelembe venni, és a jelenlegi Környezeti Jelentést ezek alapján is kiegészíteni. 
Reméljük, minden kedves Olvasónk talál számára hasznos és érdekes olvasnivalót kiadványunkban! Köszönjük
megtisztelõ érdeklõdésüket, a Jelentés olvasásához pedig kellemes idõtöltést kívánunk!

Allan Walmsley
vezérigazgató
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NYILATKOZAT A KÖRNYEZETPOLITIKAI IRÁNYELVEKRÕL
Az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál tudatában vagyunk annak, hogy a vállalatcsoporton belül folyó tevékenységek és
a környezet között kölcsönhatás áll fenn, és megteszünk minden tõlünk telhetõt folyamataink optimalizálása és a
fenntartható fejlõdés biztosítása érdekében.    
Arra törekszünk, hogy magas színvonalú környezetvédelmi politikát fejlesszünk ki és alkalmazzunk, megakadályoz-
zuk a környezetszennyezést, és folyamatosan javítsuk környezetvédelmi tevékenységeink színvonalát. A fenti cél-
kitûzés érdekében célunk az, hogy tevékenységünkkel ne veszélyeztessük a környezetet. 
Ennek érdekében:
• Megismerjük környezetvédelmi feladatainkat, és teljesítjük környezetvédelmi kötelezettségeinket. 
• Hatékony környezetvédelmi rendszert mûködtetünk. 
• Gondoskodunk a nyersanyagok és melléktermékek biztonságos kezelésérõl. 
• Ahol lehetséges, újrahasznosítással elõsegítjük az energia és az anyagi erõforrások hatékony, környezetbarát

felhasználását. 
• Figyeljük és ellenõrzés alatt tartjuk tevékenységeinknek a környezetre gyakorolt hatását. 
• A környezetre gyakorolt hatást figyelembe vesszük a döntés-elõkészítés folyamatában. 
• Minden környezeti káreseményt haladéktalanul bejelentünk, és törekszünk a jó kapcsolat kialakítására és fenn-

tartására a hivatalos szervezetekkel. 
• Azonnal és hatékonyan cselekszünk bármilyen rendkívüli környezetvédelmi esemény  bekövetkezésekor. 
• Olyan irányítási rendszereket vezetünk be, melyek az üzemi tevékenységek által okozott környezeti terhelés

csökkentését szolgálják. 
• Elõsegítjük és nagy odafigyeléssel kezeljük a talajvédelmet.
• Szoros kapcsolatot tartunk fenn a megfelelõ hatóságokkal és környezetvédelmi szervezetekkel. 
• Dolgozóinkat oktatjuk és képezzük, hogy munkavégzés során környezetvédelmi szempontból felelõsségteljes

magatartást tanúsítsanak. 
• Biztosítjuk, hogy a területünkön dolgozó alvállalkozók megfeleljenek ugyanazoknak a környezetvédelmi

szabványoknak, mint amelyeket az Atel Csepeli Vállalatcsoporton belül alkalmazunk. 
• A dolgozók, szállítók és alvállalkozók, valamint a nagyközönség körében fejlesztjük a környezetvédelmi

kérdések iránti fogékonyságot és azok tudatos kezelését. 
• Rendszeresen figyeljük és ellenõrizzük a folyamatokat, eljárásokat, azt, hogy a tevékenységek ténylegesen

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

A fenti irányelvek gyakorlati megvalósítása érdekében konkrét célokat tûzünk ki, és azok teljesülését rendszeresen
felülvizsgáljuk. 
Ezen kívül arra törekszünk, hogy mind a Csepel I Erõmûben, mind a Csepel II Erõmûben fenntartsuk a teljes körû ISO
14001 "Környezetvédelmi Irányítási Rendszerek" (KIR) akkreditációt. Ez az akkreditáció bizonyítja mind a helyi
közösségnek, mind a hatóságoknak azon elkötelezettségünket, mely szerint minden tevékenységünkben magas szin-
tû környezetvédelmi normákat tûzzünk magunk elé, azokat elérjük és fenntartsuk.
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A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA
Vállalat elérhetõsége, szervezet
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport központi üzeme a Csepel II Erõmû,  egy modern, hatékony és környezetbarát kom-
binált ciklusú gázturbinás erõmû, amely 2000-ben kezdte meg mûködését. Ez az erõmû az ország villamos energia
igényének mintegy 7%-át képes ellátni. A tüzelõanyagot közvetlenül a MOL Rt-tõl kapja gázvezetéken keresztül. A
Vállalatcsoporthoz tartozik még a Csepel I Erõmû is, mely
közmûszolgáltató erõmûként hõ és gáz szolgál-
tatást végez 240 fogyasztója számára,
valamint alapvetõ szolgáltatásokat biz-
tosít a Csepel II Erõmû részére. Az
erõmûvek a Csepeli Ipartelep terü-
letén, a Csepel-szigeten, a Duna
mellett, Budapest XXI. kerületében
találhatók. 
Az erõmûvek tulajdonosa a svájci
székhelyû Atel AG, amely egy európai
energiaipari társaság. 
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport magyarországi
felépítését, tulajdonosi szerkezetét és a fõbb kap-
csolódási pontokat az ábra szemlélteti:
A Csepel II Erõmû technológiájának és tevékenységének bemutatása
A kereskedelmi üzemét 2000. november 1-én megkezdõ, Csepel II Erõmû 2000. októberében kapta meg az üzemelés
megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt. Az erõmûben a magas színvonalú környezetvédelmi rend-
szer kialakításáért és fenntartásáért 34 fõs szakértõ gárda felel. 
A Csepel II Erõmû a napjainkban világszerte nagy számban épített és a tiszta, hatékony energiatermelés tekintetében
több szempontból is a legked-
vezõbbnek tartott kombinált cik-
lusú gázturbinás erõmû, mely két
egymás után kapcsolt villamos
energiatermelõ ciklust foglal
magába.
Az ilyen nagy tüzelõberendezések
légszennyezõanyag kibocsátási ha-
tárértékei igen szigorúak. A Csepel
II Erõmû gázturbináinak a nit-
rogén-oxid kibocsátása például a
széntüzelésû erõmûvekhez képest
azok körülbelül egynegyede, szén-
monoxid kibocsátása ötvened
része, kén-dioxid kibocsátása pedig
csaknem négyszázszor kisebb, gya-
korlatilag szinte nulla.
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Az erõmû fõberendezései a szakmai gyakorlatban elterjedt 2:2:1-es elrendezésben kerültek beépítésre, amely két
gázturbinát, két hõhasznosító kazánt és egy gõzturbinát jelent. Ez az elrendezés teszi képessé az erõmûvet arra,
hogy terhelését viszonylag tág terhelési tartományon belül legyen képes változtatni. 
A villamos, és közüzemi energiatermelést a Magyar Villamos Mûvek az országos igények figyelembevételével kialakí-
tott menetrend szerint szabályozza.
A villamosenergia-rendszer operatív irányítását, a hazai erõmûpark teherelosztását a korábban az MVM leányvál-
lalataként mûködõ, 2003. február 1.-tõl a Gazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó MAVIR Rt. (Magyar
Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.) végzi. Az erõmû rendelkezik távszabályozási funkcióval is, mely esetben
az erõmû terhelési alapjelét a MAVIR számítógépe közvetlenül az erõmû blokk szabályzójának küldi, kiiktatva ezál-
tal az emberi beavatkozás szükségességét. Ebben az üzemmódban az erõmû teljesítménye 50-92 % között szabá-
lyozható, növelve az üzemirányitás rugalmasságát.
Tekintettel arra, hogy az erõmû elsõdleges célja a villamos energiafejlesztés, a folyamatos és zavarmentes távhõel-
látás biztosíthatóságához további négy forróvíz kazán és egy segédgõzkazán került beépítésre. 
Az erõmû tüzelõanyaga elsõsorban földgáz (nyomásától eltekintve azonos a háztartásokban használt földgázzal), de
tartalék tüzelõanyagként gázturbina olajat is használhat. Ezen gázturbina olaj minõségi mutatói igen szigorúak 
(pl. max. kéntartalom 0,2 %) és felhasználása csak a földgázellátás szünetelése esetén kerül szóba. 
Csepel I Erõmû tevékenységeinek rövid bemutatása
A Csepel I Erõmû a Csepeli Ipartelepen mûködõ társaságok részére végez hõ- és ipari víztermelést és nyújt hõ-,
földgáz- és komplex vízgazdálkodási közmûszolgáltatást. A Csepel II számára is szolgáltat kisnyomású gázt és ipari
vizet, valamint átveszi a Csepel II-ben termelt forróvizet és gõzt, amit továbbít a helyi ipari fogyasztók és a Fõtáv felé.
Így két szomszédos budapesti kerület – Csepel és Pesterzsébet – mintegy 40 000 lakóját látjuk el hõvel. Az infra-
strukturális ellátás kapcsán mintegy 240 különbözõ ipari, kereskedelmi és egyéb tevékenységet folytató fogyasztó-
val áll kapcsolatban az Ipartelepen belül. 
A cég tevékenységei, melyek a késõbbiekben részletesen is ismertetésre kerülnek:

Hõtermelés és szolgáltatás
Ipari víz termelés és -szolgáltatás
Földgázelosztás és földgáz közüzemi szolgáltatás
Ivóvízhálózat üzemeltetés
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 
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A környezetvédelmi szervezet felépítése
Mindazon tényezõk felsorakoz-
tatására és szabályozására, melyek
a környezetközpontú irányítással
kapcsolatban vannak, környezet-
védelmi szervezetet hoztunk létre.
Az erõmûben a különbözõ munka-
területek együttesen vettek részt
Csepel II környezetközpontú irá-
nyítási rendszerének bevezeté-
sében.
A környezetvédelmi szervezet aktív
tagjai az üzemeltetési és karban-
tartási csoport  felsõvezetõsége, az
üzemeltetési/karbantartási cso-
portvezetõk (kárelhárítási cso-
portvezetõk) és a vegyész/kör-
nyezetvédelmi vezetõ.
A környezetvédelmi szervezet tag-
jai mindazon különbözõ területek
képviselõi, amelyekbõl származó
tevékenységek és folyamatok
hatással lehetnek a környezetre
vagy kapcsolatba léphetnek azzal. 
A kárelhárítási csoportvezetõket
kiképezzük, hogy amennyiben
esetleg környezeti vészhelyzet vagy
rendkívüli esemény fordulna elõ,
akkor elláthassák a kárelhárításhoz
szükséges feladatokat.

A két erõmû kárelhárítási szerve-
zetének felépítését az alábbiakban
ábrázoljuk:
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Termelt  villamos  energia:  GWh  2001.-22004.

Termelt  hõ:  GJ  2001.-22004.
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A  2004.  évben  termelt  villamos  energia:  GWh  

A  2004-bben  termelt  hõenergia:  GJ  
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A KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (KIR) BEMUTATÁSA        
A vállalatcsoport a környezet védelme, az erõforrá-
sokkal való hatékonyabb bánásmód érdekében
erõmûveiben célul tûzte ki a környezetközpontú
irányítási rendszerek (KIR) kiépítését, mely a környe-
zeti tényezõk és hatások, illetve a környezetvédelmi
feladatok leírásának hatékony eszköze. A KIR
fejlesztése a környezetvédelmi vezetõk irányításával
mindkét erõmûben a DENKSTATT Hungary Kft.
segítségével valósult meg.
A kezdeti, Csepel I-nél és Csepel II-nél végrehajtott
környezeti állapotfelmérést követõen feltártuk és
kiértékeltük az erõmûvek környezeti tényezõit,
hatásait. A jelentõsebb környezeti hatások csök-
kentése érdekében célokat, elõirányzatokat
tûzünk ki, melyeket a környezeti programok
foglalnak egységes keretbe. Környezetvédelmi
szervezet létrehozásával kialakítottuk KIR doku-
mentációs rendszerünket, és bevezettük a meg-
határozott intézkedéseket. 
A  KIR  bevezetésének  lépései:
A Csepel I Erõmû 1998. óta rendelkezik a jelen-
leg Magyar Szabványügyi Testület által kiállí-
tott ISO 9001 (MIR - Minõségirányítási
Rendszer) és ISO 14001 (KIR) bizonyítvánnyal.
2004-ben az erõmû MIR-KIR rendszere kibõvült
MEBIR-rel (Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Irányítási Rendszer), így a megújító
audit 2005-ben már mindhárom területet
együtt vizsgálja. 
Csepel II környezetvédelmi rendszerét elsõ
ízben 2002-ben az SGS Hungária Kft. tanúsí-
totta sikerrel. A 2004. évi felülvizsgálati audi-
ton az erõmû hibapont nélkül megfelelt.
A termelési és szolgáltatási folyamatokba
teljes körûen bevezetett irányítási rend-
szerek a hatékony munkavégzés támo-
gatása mellett biztosítják a környezeti poli-
tikánkban megfogalmazott céljaink elé-
rését.  
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Közvetlen és közvetett környezeti tényezõk és hatások bemutatása
A két erõmû anyagforgalma 2004-ben a következõképpen alakult:
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A Csepel II Erõmû építését megelõzõen az építkezés és az üzemelés várható környezeti hatásairól részletes környezeti
hatástanulmány készült. 
A terület-felhasználás szempontjából az erõmû "barnamezõs" beruházásként olyan területen épült, amely azt
megelõzõen több régi magyar vállalat közös tulajdonában volt, és amely terület múltbeli használatáról nem voltak
biztos ismeretek, ezért a korábbi ipari tevékenységek öröksége környezeti szempontból kihívást jelentett az építõk
számára. 
Az erõmû tervezése és építése során a mûszaki, gazdasági szempontok mellett kiemelt szerepet kaptak azok a
megoldások, melyekkel környezeti hatások minimális szinten tarthatók.
A jelenlegi üzemeltetési szakaszban a folyamatos KIR tevékenységek részeként rendszeresen felmérjük a
tevékenységeinkbõl származó környezeti tényezõket és azok hatásait, melyet a következõ ábra szemléltet:

A Csepel II Erõmû környezeti hatásai az ábra nagyobb, bal oldali részében, a sötétkék
alapú területen láthatók, míg a Csepel I Erõmûre vonatkozóan a világosabb kék alapú
terület vonatkozik. A grafikonon vízszintes irányban azok az erõmûvi területek kerültek
felsorolásra, ahol a környezetre gyakorolunk hatást, míg függõlegesen vannak a
környezet azon területei, ahol a tényezõk hatnak. A „piramisok” magassága is érzékel-
teti a kifejtett hatás nagyságát.
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Környezeti tényezők és hatásaik
Csepel II Csepel I



Környezeti célok, programok
A kedvezõtlen környezeti tényezõk hatásának folyamatos csökkentésére illetve kiküszöbölésére minden évben új
célokat tûzünk ki magunk elé a vállalaton belül. A célok és programjaink elérése érdekében részletes teljesítési
követelményeket szabunk, melyek elérésére kötelezzük magunkat. 2004. évre kitûzött  valamennyi célunkat sikerült
teljesítenünk, és újakat is tûztünk ki magunk elé. Fõbb céljaink teljesülését a következõkben mutatjuk be: 

KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport nagy hangsúlyt fektet a környezeti elemek védelmére. Mûködésünk jellegébõl
adódóan a legjelentõsebb hangsúlyt a vízvédelemre és a levegõtisztaság védelmére fektetjük. Elsõdleges célunk,
hogy üzemelésünkbõl eredõen határérték túllépés ne történjen, és büszkék vagyunk a tényre, hogy ezt a célt eddig
sikerült betartanunk. A jogszabályok változásait folyamatosan nyomon követjük, az abból eredõ kötelezettségeket
haladéktalanul beépítjük mûködési és eljárási folyamatainkba. 2004. év folyamán jogszabályi kötelezettségbõl
adódóan az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz készítettünk teljes körû környezetvédelmi
felülvizsgálatot, valamint a szén-dioxid kibocsátási engedélyt szereztük meg.
Környezeti káresemény 2004. év folyamán nem történt. A környezeti káresemények megelõzésre a kárelhárítási csa-
pat részére frissítõ oktatásokat, megfelelõ kezelése érdekében kárelhárítási gyakorlatokat szervezünk. A 2004 évi
gyakorlat során ammónia kiömlést szimuláltunk, mely során az üzemeltetõk bizonyították felkészültségüket. A
következõkben az egyes környezeti elemeket és azok környezeti hatásait mutatjuk be. 
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Vízvédelem a Csepel II Erõmûben
Technológiai  szennyvizek
A technológiai szennyvizek legnagyobb részét a vízelõkészítõ üzemben keletkezõ nagy
sótartalmú regenerátumok alkotják. Napi mennyiségük kb. 110 m3. 2004. évben összesen
38 720 m3 keletkezett.
A vízelõkészítõ üzemben (lásd kép) a derített Dunavízbõl szûrés után ioncserés eljárással a
víz összes sótartalmának eltávolításával nagytisztaságú sótalanvizet állítunk elõ. Ez a sóta-
lanvíz a hõhasznosító kazánok és a forróvíz keringtetési rendszer póttápvize. Az ioncserélõ
blokkok regenerálása sósavval, illetve nátrium-hidroxiddal történik. A nagy sótartalmú
regenerátumok egy semlegesítõ tartályba kerülnek. A sótartalom legnagyobb része a
nátrum-hidroxid és sósav reakciójából keletkezõ, konyhasó néven közismert nátrium-
klorid. A semlegesítõ tartályból keverés és automatikus pH beállítás után (pH: 6,5-9) jutnak
egy átemelõ aknába, majd nagy mértékû hígítás után a befogadóba (Duna). 
2003. óta a kibocsátott hulladékvizek minõségének ellenõrzése és a hulladékvizek hatásá-
nak vizsgálata a Dunavízre önellenõrzési terv alapján történik, melyben néhány
vízminõségi paramétert saját laboratóriumunkban is vizsgálunk, míg a többi mérést
akkreditált laboratórium végzi.
A gázturbinák kompresszorai a környezõ levegõ szennyezõanyagaitól idõnként elko-
szolódnak, mely rontja a berendezés teljesítményét és hatásfokát. Ezért a kompresszor
lapátokat meghatározott idõközökben üzemen kívül le kell mosni. Ezt nagy tisztaságú
sótalanvízben oldott nem ionos detergens folyadékkal végezzük el. A keletkezett szenny-
víz egy részének tisztítását egy kerámia szûrõbetéttel ellátott berendezés végzi. A tisztított
víz (kb. 20 liter/óra) egy átemelõ aknába kerül, majd nagy mértékû hígítás után a befo-
gadóba. Azt a mennyiséget, amit a berendezés nem volt képes megtisztítani, 2004-ben
veszélyes hulladékként szállíttattuk el (45 m3 szennyezett mosóvíz). A szennyvíz mennyi-
ségét jelentõs mértékben sikerült csökkentenünk, egyéb nagy tisztaságú technológiai
csapadékvizek más rendszerbe történõ vezetésével. Így lényegesen kevesebb, bár
töményebb szennyvizet kell megtisztítania a berendezésnek. 
Potenciálisan  olajjal  szennyezett  vizek
Az erõmûben normál üzemelés esetén nem keletkeznek olajjal szennyezett vizek. 
A káresemények megelõzésére az erõmû területén három olajfogó berendezés üzemel. Az
olajtartályok mellett lévõ olajszeparátor az esetleg elcsurgó olajok felfogására szolgál. 
A villamos transzformátorok alatt lévõ kármentõk szintén egy olajfogóba vannak vezetve.
A forróvíz kazánházból vészhelyzet (havária) esetén elfolyó olajok és az utakról az esõvízzel
potenciálisan olajjal szennyezett vizek tisztítására szolgál a harmadik olajfogó berendezés.
A tisztított víz hígítás után jut a befogadóba, az olajat pedig veszélyes hulladékként szál-
lítatjuk el. Évente tisztító szivattyúzást végeztetünk, az ott található vizet olajos vízként
szállíttatjuk el arra feljogosított céggel, bár eddig még nem került olaj a berendezésekbe.
Az olajfogó berendezések rendszeres karbantartásáról gondoskodunk, a befolyó és elfolyó
vizek minõségét éves gyakorisággal ellenõrizzük.
Az erõmûvet elhagyó hulladékvíz olajtartalmát folyamatosan mérjük és az önellenõrzési
terv részeként jelentjük a környezetvédelmi hatóság felé.

14

KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME



Kommunális  szennyvizek
Az erõmû irodaépületében és a portán lévõ szociális helyiségekbõl származó kom-
munális szennyvizeket, melynek napi mennyisége 1-1,5 m3, az eleveniszapos szenny-
víztisztítóban (lásd képen a csatornafedelek) tisztítjuk meg. A berendezések rendsze-
res karbantartásáról gondoskodunk. A tisztító befolyó és elfolyó vizét negyedéves
gyakorisággal akkreditált laboratóriummal vizsgáltatjuk meg.
Az erõmû csatornarendszerén éves gyakorisággal szemlét tartunk, az esetleges
tisztításokról felelõsök és határidõk megjelölésével gondoskodunk. 
Kibocsátott  hûtõvíz
A gõzturbináról lejövõ gõz kondenzálása a kondenzátorban történik, ahol a gõzt
Dunavízzel hûtjük. A Dunavizet - 2004. évben csaknem 500 ezer m3

naponta - kiemelése után három fázisban szûrjük, így kerül a
kondenzátorba, majd onnan visszajut a Dunába. A folya-
mat révén a víz hõmérséklete nem emelkedik meg job-
ban, mint 8 oC. Ez a hõmérséklet igen gyorsan
csökken a folyó sodrába visszatérve a relatíve
hidegebb folyóvízzel keveredve. A kivett és vissza-
vezetett víz hõmérsékletét és pH-ját folya-
matosan mérjük (lásd "pókháló" diagramok). 
A többfokozatú szûrés eredményeképpen a
Dunába visszaengedett hûtõvíz lebegõanyag
tartalma lényegesen csökken, ezáltal a lebegõ
anyagokhoz kötõdõ szennyezéseket visszatartjuk,
így mintegy tisztítva a Duna vizét. 

2004-ben 10,5 tonna rácsszemetet és 352 tonna Dunavíz iszapot szállíttattunk el ipari
hulladékként. A nagy mennyiségû szûrt víz hígítja az összes, eddig említett típusú,
kezelt szennyvizeket, mielõtt azok visszajutnak a befogadóba. 
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Így a folyóba bocsátott hulladékvíz több mint 99,8 %-a szûrt
Dunavíz (lásd "torta"  diagram).

Vízvédelem a Csepel I Erõmûben
Szennyvíz  és  csapadékvíz  elvezetés
A környezetvédelem tekintetében igazán nagy kihívást a
szolgáltatási területen belül a szennyvízelvezetés jelent. 
Az ipartelep szennyvíz- és csapadékvíz elvezetõ csatornahálózata
egyesített, gravitációs rendszerû. Az elvezetésre kerülõ szennyvíz egy
része a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. közcsatornájába kerül, a többi
egyesítve két végponti - olaj és iszapfogó mûtárggyal és átemelõvel ellátott -
fõgyûjtõn keresztül a Duna sodorvonalába kerül bebocsátásra. A Duna szennye-
zésének kockázata és felelõssége mind jogi, mind erkölcsi szempontból társaságunk
számára megkülönböztetett figyelmet követel. 
A csatornahálózatba történõ bebocsátók számát tekintve mintegy 240 fogyasztóval
állunk kapcsolatban Energia Szolgáltatási Szerzõdésben rögzített feltételek mellett.
A szolgáltatás sajátos jellemzõje még a bebocsátók eltérõ ipari, szolgáltatási és egyéb
profilú tevékenysége és mérete.
Összességében a keletkezõ szennyvíz minõségének nyomon követése és határérték
alatt történõ élõvízi bebocsátásának biztosítása jelent nagy feladatot. A Csepel I
Erõmû ezért 2004. évre környezetvédelmi tevékenységének fõ hangsúlyát a szenny-
vízminõség javítására helyezte. A munkák rendszerbefoglalására és tervszerû végre-
hajtására "Szennyvíz minõség javítása" tárgyú, hatóság által jóváhagyott programot
készített és hajtott végre. 
Az elmúlt évben a szennyvízkibocsátás
paraméterei jelentõs javulást mutattak.
A keletkezett szennyvizeket eredetüket
tekintve az alábbiak szerint csopor-
tosíthatjuk:
* tisztított technológiai szennyvizek,
* kommunális szennyvizek,
* hûtõvizek (melyek szennyezõdést 

nem tartalmaznak).
A keletkezett szennyvizek mennyiségi
adatai eredetük és kibocsátási helyük
szerint a következõ diagramon kerülnek
bemutatásra:
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Ipari  víz  termelés  és  szolgáltatás
A tevékenység során a szükséges vízmennyiség kiemelése a
Dunából történik. A nyersvízbõl a mechanikai szûrést
követõen a derítõ medencékben vegyszeres (alumínium-
szulfátos) kezeléssel történik a tisztított ipari víz elõállítása.
Az ipari víz az ipartelepen technológiai és tûzivíz célú fel-
használásra kerül. Meghatározó felhasználó a technológiai
célú igényével a Csepel II Erõmû.
Ivóvízhálózat  üzemeltetés
A tevékenység az ipartelep csatlakozó vízközmû hálózatának
üzemeltetését foglalja magában. Csepel I Erõmû a Fõvárosi
Vízmûvek Rt.-tõl átvett ivóvizet továbbítja fogyasztói részére.
Külön szabályozást igénylõ környezetvédelmi eljárást az
ivóvíz hálózat mûködtetése nem igényel.
Talajvizek
Az erõmûvek területén már a Csepel II-es beruházás megkezdését megelõzõen is üzemeltek talajvíz-figyelõ kutak. Az
építkezés idején fúrt további kutakkal együtt jelenleg 13 talajvíz monitoring kutat üzemeltet a vállalatcsoport. Bár
tevékenységünk üzemszerûen nincs befolyással a talajra és a talajvíz minõségére, akkreditált laboratórium bevonásá-
val a talajvíz minõségi paramétereit negyedéves rendszerességgel ellenõriztetjük. A talajvíz mozgásával a környezõ
területekrõl esetleg érkezõ szennyezõdések kimutathatók és útvonaluk nyomon követhetõ. Az eredményeket jelen-
tés formájában küldjük el az illetékes hatóság felé.

Levegõtisztaság védelem
A Csepel II Erõmû által kibocsátott legfontosabb légszennyezõ anyagok a következõk: szén-dioxid
(CO2), nitrogén-oxidok (NOx), kén-dioxid (SO2), szén-monoxid (CO) és korom. Az erõmû - ezen
legfontosabb légszennyezõ anyagok tekintetében - megfelelõ technológiai lépésekkel
képes a kibocsátott értékeket kontrollálni és a hatósági határérték alatt tartani. Az alkal-
mazott General Electric gyártmányú gázturbinák mûszaki színvonala a tüzelõanyagok
tökéletes elégetését teszi lehetõvé, ezzel biztosítva az alacsony szén-monoxid kibocsá-
tást (emisszió). A tüzelõanyag megválasztásával (földgáz és alacsony kéntartalmú
gázturbina olaj) biztosított, hogy a kén-dioxid emissziót minimum szinten tartsuk. 
A nitrogén-oxidok kibocsátásának csökkentésére a gázturbinák tûztereibe köz-
vetlen gõzbefecskendezés történik. Így a nitrogén-oxidok mennyiségét kb. 70%-kal
tudjuk csökkenteni.
Mivel a kibocsátott nitrogén-oxidok havi átlag értéke a többi paraméterhez viszo-
nyítva közelebb van a határértékhez, szigorú vezetõi utasítást léptettünk életbe,
mely meghatározza az esetleges pillanatnyi határérték túllépés esetén követendõ
eljárást. Az utasítás úgy rendelkezik, hogy  ha gõzbefecskendezés hiányában két órát
követõen sem sikerül helyreállítani a normál üzemi viszonyokat, a turbinát le kell állí-
tani annak ellenére, hogy a törvényi elõírások ennél hosszabb idõt is megengednének.
A turbinák leállítására ilyen okból eddig még nem volt szükség. A gázturbinák lég-
szennyezõ anyag kibocsátását folyamatosan üzemelõ mérõmûszerekkel ellenõrizzük a leg-
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A CO2 kibocsátás csökkentése érdekében hazánkban is bevezették az un. "Kibocsátás Kereskedelmi Rendszert",
melynek hatálya alá sorolt nagy kibocsátók köre meghatározott mennyiségû kvótához (engedélyhez) jut, mellyel az
idõszak végén (2007) el kell számolni. A rendszer célja megtalálni a lehetõ leghatékonyabb megoldásokat a CO2

kibocsátás csökkentésére. A csökkentésre pedig igen nagy szükség lesz, mert 2008-tól indul a Kyoto-imechanizmus,
melynek vállalásait az EU magára nézve kötelezõnek ismer el. Elsõ lépésként 2004-ben megszereztük a megfelelõ
engedélyt, ugyanis 2005. január 1-tõl egyetlen kibocsátó sem juttathat szén-dioxidot a leve-
gõbe hatósági engedély nélkül. A kibocsátások nyomon követése igen szigorú
követelmények alapján történik majd, a bevallást független szakértõkkel hite-
lesíttetni is kötelezõ.
A Csepel II Erõmû összes légszennyezõanyag kibocsátását a torta diagram,
fajlagos, vagyis megtermelt 1 kWh villamos energiára jutó grammnyi mennyi-
ségét pedig a táblázat szemlélteti. 

Szennyezõanyag gramm/kWh
Szén-monoxid 0,03
Nitrogén-oxidok 0,57
Kén-dioxid 0,00
Szén-dioxid 471
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Csepelen az erõmû támogatásával épült meg és üzemel azóta is folyamatosan
Budapest 9. levegõminõség-mérõ állomása, melynek mintavételi helye a Szent
István úton, színes kijelzõje Csepel központjában, a Szent Imre téren látható.
2004. novemberében Persányi Miklós környezetvédelmi- és vízügyi miniszter
és az Atel Csepeli Vállalatcsoport részérõl Allan Walmsley vezérigazgató által
szándéknyilatkozat aláírására került sor (lásd kép), melynek értelmében az
Atel anyagi támogatásával a csepeli mérõállomást az országos hálózatba
integrálják. A közös beruházásnak köszönhetõen Csepel levegõ-minõségi
adatai széles körben elérhetõvé és összehasonlíthatóvá válnak az országos
rendszerbe már korábban integrált települések és országrészek adataival.
Hõtermelés  és  szolgáltatás  a  Csepel  I  Erõmûben
A termelési üzemvitel során - mely hõtermelés miatt elsõsorban a levegõt terhelõ
szennyezést  okoz - a társaság a környezetet igen kis mértékben szennyezi. A kazánüzem
jóval a hatósági határértékek alatt bocsát ki szennyezõanyagot, sõt abszolút értelemben is minimális
az általa okozott környezeti terhelés. Termelés területén környezetvédelmi tevékenység a kedvezõ állapot fenn-
tartására irányul. A termelési folyamat integrált minõségbiztosítási rendszer mûködtetésével is szabályozott.
Az üzem egy füstgáz kibocsátó pontforrással ren-
delkezik (a két kazán közös kéménye). 
A saját hõtermelés mellett Csepel I részben a Csepel II
Erõmûtõl átvett forró vizet szolgáltatja az Ipartelep
fogyasztói, illetve fûtési célra a Fõtáv részére. A zárt
rendszerû hálózaton a forróvíz keringtetését beépí-
tett automatikus szabályzók irányítják. A hõfoksza-
bályzás a Fõtáv által megadott napi menetrend
szerint történik.
Gõzenergia szolgáltatásra az igény az elmúlt évek
során jelentõsen csökkent.
A légkörbe történõ éves összes kibocsátásokat a két
erõmû tekintetében a grafikon szemlélteti:
Zajvédelem

Az erõmû tervezésekor már kiemelt szempont volt a zajvédelem. Az egyik legnagyobb
"zajforrás", a gépterem tájolásánál figyelembe vették a zajvédelem szempontjából
kiemelt területeket, a zajforrásokat megfelelõ szigeteléssel vagy hangtompítókkal lát-
ták el. 
Az erõmû zajkibocsátását és a zajvédelmi szempontból védendõ területekre (lásd
térkép) gyakorolt hatását 2000-ben, a próbaüzem alatt szakértõ cég mérte fel. Ekkor
került meghatározásra az erõmû által kibocsátható zajszint, mely a kerítéstõl 10 m-re,
2 m magasságban 67 dBA lehet. A zajkibocsátás ellenõrzésére több alaklommal sza-
kértõ céget bíztunk meg, illetve zajmérõ készüléket is vásároltunk. Az erõmû által
okozott zaj hatását negyedéves gyakorisággal ellenõrizzük. A mérések alapján az
erõmû zajszintje a kerítésnél eddig még egy alkalommal sem haladta meg a 60 dBA-t
és nincs jelentõs hatással a védendõ területekre.
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AZ ERÕMÛ TERÜLETÉN KELETKEZÕ HULLADÉKOK
A 2004. évben keletkezett hulladékok mennyiségi megoszlását a következõ ábra szemlélteti. 

2004. november 30-án ünnepélyes keretek közt avatta fel új hulladék- és vegy-
szertároló épületünket a  környezetvédelmi miniszter. Az eseményrõl réztábla
emlékezik meg a hulladéktároló falán. 
A miniszter úr elmondta, hogy fontosnak tartja a hasonló környezetbarát
fejlesztéseket, ezért örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy személyesen avassa
fel a létesítményt. 

Veszélyes anyagok kezelésének szabályozása
A vegyi anyagok 2004. évben felhasznált mennyiségét a "torta" diagram mutatja. 
A következõ típusú veszélyes anyagokat használjuk fel: 
Vízelõkészítés során felhasznált veszélyes anyagok
A vízelõkészítés során a Csepel II Erõmûben 90 g/L-es nátrium-
hipoklorit oldatot (hipó), 30-33 %-os sósavat és 48-50 %-os
nátronlúgot (nátrium-hidroxid) használunk fel. A hipó 1 m3-es
konténerben érkezik az erõmû területére, a sósav
tárolására 2 db 30 m3-es tartály szolgál, a lúgot pedig 1 db
30 m3-es tartályban tároljuk. A tartályok alatt kármentõk
kerültek kialakításra, melyek vegyszerkiömlés esetén alkal-
masak a teljes mennyiség befogadására. A kármentõkbõl
vészhelyzet esetén a kiömlött vegyszer vízsugár szivattyú-
val a semlegesítõ tartályba szivattyúzható. 
Csepel I-ben az ipari víz elõállításához derítõszerként
alumínium-szulfátot használunk, ezzel segítjük elõ a vízben
lévõ lebegõ anyagok mennyiségének jelentõs csökkenését. 

Az erõmû területén keletkezõ hulladékok
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Az alu-szulfát billenõs teherautón érkezik a felhasználás helyére, ahol vízben oldjuk és így adagoljuk a szûrt
Dunavízhez.
Tápvíz kondícionálás
A hõhasznosító kazánok tápvizének lúgosításához 24%-os ammónium-hidroxid oldatot használunk fel. Az ammóni-
um-hidroxidot 1 m3-es konténerben szállítják a helyszínre. A kiürült konténereket a szállító cseréli. 
A segédgõzkazán tápvizének kondicionálásához kálium-hidroxidot (NALCO 72230) és oxigén-megkötõ szert (NALCO
1700) használunk, a zártkörû hûtõvíz rendszerben korróziós inhibitort (Corrshield) alkalmazunk.
Egyéb veszélyes anyagok
A technológiai szennyvizek fejezetben leírt kompresszormosáshoz használatos nem-ionos detergens a Penetone 19
márkanevû anyag, mely szintén olyan ballonokban érkezik a helyszínre, melynek visszaszállítását a szállító vállalta.
A vegyszerek tárolására szolgáló tartályok mindenhol megfelelõ méretû kármentõkkel vannak ellátva.
Tüzelõanyag
Az erõmû tüzelõanyaga elsõsorban földgáz (nyomásától eltekintve azonos a háztartások-
ban használt földgázzal), de tartalék tüzelõanyagként gázturbina üzemanyagot
is használhat. A gázturbina olaj minõségi mutatói igen szigorúak (maximum
kéntartalom 0,2 %).
A kizárólag gázkorlátozás és tesztelés során használatos alacsony
kéntartalmú gázturbina tüzelõanyag tárolására 2 db 8 000 m3-es
tárolótartály szolgál. Az olajtartályok kialakításukat tekintve ket-
tõsfalúak és az ún. "fenéknyomás" méréssel bármilyen kezdeti
szivárgás azonnal észlelhetõ. A kialakításból következõen a
környezetbe olaj még ebben az esetben sem kerülhet.
2004. évi tüzelõanyag felhasználásunkat a  diagram szemlélteti.
Vízfelhasználás
Az erõmû tevékenységéhez három különbözõ minõségû vizet
használunk, amelyek mennyiségi alakulását a következõ diagram
mutatja. 

Hûtõvizeinket kétféle célra használjuk fel. A fõhûtõvizet a
Kibocsátott hûtõvíz címû fejezetben leírtak szerint a gõz-
turbinából a kondenzátorba érkezõ gõz kondenzálására
használjuk. A  segédhûtõvízzel - melyet a fõhûtõvíz további
szûrésével kapunk - a zártkörû hûtõvizet hûtjük.
Az ipari víz gyakorlatilag alumínium-szulfáttal derített és
ülepített Dunavíz, melyet a Csepel I Erõmû szolgáltat 
Csepel II-nek. Ez a nyersvize a vízelõkészítõ üzemnek, ahol a
nagytisztaságú sótalanvizet állítjuk elõ.
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KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS
Cégünk filozófiájának tükrében fontos számunkra a hatékony információcsere a vállalaton belül, illetve a kommu-
nikáció külsõ érdekelt felekkel. 
Információcsere vállalaton belül
Vállalaton belüli információátadására az alábbi kommu-
nikációs csatornák állnak rendelkezésre:
Faliújság
A vezénylõteremben elhelyezett faliújságon az erõmû
teljesítményére, valamint a környezetvédelmi mutatók-
ra vonatkozó adatokat havonta frissítjük.
Az irodahelyiség elõterében lévõ faliújság a kommu-
nikációs értekezletek és a közérdekû fontos információk
közlésére szolgál.
Belsõ  információs  hálózat
Az Atel Csepel teljes területén belül mûködik az
egységes e-mail hálózat, amely mindenki számára gyors
információcserét biztosít. 
A vállalati Intranet-es hálózat a vállalatcsoport egyik
legfontosabb belsõ kommunikációs fóruma. Segít-
ségével aktuális információhoz juthat minden dolgozó a
megvalósított és tervezett környezetvédelmi beruházásokról, intézkedésekrõl.
Nagyon pozitív visszhangra lelt például a cégen belüli szelektív szemétgyûjtés elõ-
mozdítására itt közzétett felhívás is. Az Intraneten keresztül elektronikus for-
mában mindenki számára elérhetõk a KIR-rel és egyéb környezetvédelmi
témákkal kapcsolatos dokumentumok is. 
A vállalaton belül központi szerveren keresztül vezetjük készletnyilvántartá-
sunkat, mely szintén minden dolgozó számára hozzáférhetõ.
Hírlevél
Azok a munkatársak sem maradnak ki a környezetvédelemmel kapcsolatos
információk áramlásából, akik nincsenek napi szinten számítógép-közelben:
Az Energise címû vállalati hírlevél havi rendszerességgel tájékoztat a vál-
lalatcsoporton belüli környezetvédelmi eredményekrõl, aktualitásokról. Az
Intranet mellett itt adunk hírt a környezetvédelmet érintõ támogatásokról,
szponzorált eseményekrõl, melyeknél számítunk munkatársaink
részvételére, együttmûködésére.
Napi  jelentések  és  operatív  értekezletek  
Az üzemeltetési csoportvezetõk operatív napi jelentéseket
készítenek, amelyek kitérnek az elõzõ nap környezetvédelmi
eseményeire is. Ezek a jelentéseket és eseményeket a reggeli
értekezleten megvitatjuk, melyek után a szükséges intézke-
déseket meghozzuk.
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Havi  és  felsõ  vezetõségi  ülések
A havi rendszerességgel tartott üzemeltetési vezetõségi üléseken, valamint negyedévenként a felsõ vezetõség
részvételével megrendezett KIR üléseken a vegyész/környezetvédelmi vezetõ tájékoztatást ad az elmúlt hónap,
hónapok környezetvédelmi teljesítésérõl, a KIR-rel kapcsolatos információkról.
Kommunikációs  napok
A kommunikációs napokon, melyeken a Csepel II üzemeltetési és karbantartási csapata vesz részt, a biztonság, a
kiemelkedõ fontosságú környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek közzététele és megvitatása is napirendi pontok. 
A kommunikációs napokat az erõmû igazgató vezeti és a jegyzõkönyvek az intraneten érhetõk el.
Külsõ kommunikáció
Vállalatunknál környezetvédelmi szempontból a külsõ
kommunikáció legfontosabb eszközei a következõk: 
Hatóság,  önkormányzatok  -  proaktív  kooperáció
Kiemelkedõ fontosságú számunkra a hatóságokkal
kialakított jó kapcsolat. A környezetvédelmi hatósá-
gokkal a vegyész/környezetvédelmi vezetõ folyamatos
kapcsolatot tart fenn, melynek alapja a határidõre
történõ jelentés és az elõremutató együttmûködés. 
A helyi önkormányzattal 2004-ben is folytattuk a kerület
környezetbarát szépítését célzó programunkat: a csepeli
Barátság-Park felújításának támogatásával újabb lépést
tettünk annak érdekében, hogy a helyi lakosság valóban
élvezhesse Csepel-sziget természeti értékeit. Társadalmi
felelõsségvállalásunk másik fontos pillére a környezet-
tudatos nevelés elõsegítése, ezért 2004-ben a helyi önkormányzat hasonló célú programjait is támogattuk. Kiváló
példa erre a helyi környezetvédelmi projekt keretében segítségünkkel készített és minden iskoláshoz eljuttatott, a
szelektív hulladékgyûjtés jelentõségét hangsúlyozó prospektus. Vállalatunk finanszírozásával épült meg és üzemel
több éve a Csepel fõterén felállított levegõminõség-mérõ állomás is. 
Érdekelt  felek  -  jó  kapcsolat
A Vállalatcsoport célkitûzései között szerepel, hogy az összes érdekelt féllel jó kapcsolatot alakítson ki és tartson
fenn. Kapcsolatainkat az érdekelt felekkel a következõ ábra szemlélteti: 
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Finanszírozás - magyar és nemzetközi bankok

Áramvásárlási Szerzõdés (ÁVSz) - MVM Rt

Hőkapacitás-lekötési és Forróvíz Szállítási Megállapodás -  Főtáv Rt.

Üzemeltetési és Karbantartási Szerződés 

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

Fûtõanyag Szállítási Szerzõdés (FSzSz) - MOL Rt

Vízgazdálkodás - Fővárosi Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek

Ipartelepi Fogyasztók

Hálózat Üzemeltetési Megállapodás - Csepel / MVM / ELMÜ

Hálózati Csatlakozási Megállapodás - MVM Rt
Atel Csepeli

Vállalatcsoport



Kiadványok  -  folyamatos  tájékoztatás
Kiadványaink segítségével általános, környezetvédelemmel is kapcsolatos
vállalati információhoz juttatjuk érdekelt feleinket. Partnereink, ill. a csepeli
lakosság tájékoztatása érdekében rendszeresen jelentetünk meg a vállalat
aktuális környezetvédelmi törekvéseit, eredményeit is bemutató cikkeket
helyi és országos napilapokban (pl. Csepel Újság, Világgazdaság), magazi-
nokban (MIKM, Energiafogyasztók Lapja) és egyéb kiadványokban.

Erõmû  látogatások  -  nyitott  kapuk
Fontos számunkra a jó szomszédi viszony kialakítása és fenntartása, valamint
a nyílt kommunikáció. Ennek keretében látogatásokat szervezünk iskolák,
üzemek, hivatalos szervek részére az erõmû és a személyzet tevékeny-
ségének bemutatása céljából. Hogy ismeretanyagot szerezzenek az erõmû
mûködésérõl és környezetvédelmi tevékenységünkrõl, cégünknél 2004-ben
többek között látogatást tettek: 

Szakmai  gyakorlatok  -  tudásmegosztás
Tanulók számára lehetõséget biztosítunk szakmai gyakorlat elvégzéséhez,
valamint diplomadolgozatok elkészítésében is segítséget nyújtunk. 
2004-ben egy hónapos szakmai gyakorlatát töltötte nálunk egy, a Budapesti
Mûszaki Fõiskolán környezetvédelmi szakon végzett hallgató.

Komolyan  vett  társadalmi  felelõsség
Általánosan elmondható, hogy vállalatcsoportunk üzleti stratégiájának
szerves részét képezi a közösségi életben való szerepvállalás, a helyi gazdaság
fejlesztésére és környezetünk javítására irányuló törekvések támogatása -
legyen szó önkormányzati, civil szervezetek vagy munkatársaink kezde-
ményezésérõl. 
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Gazdasági Versenyhivatal 
MOL Rt. 
AES Tisza Erõmû Kft.
Brit Nagykövetség
Magyar Energia Hivatal
Vért Kft.
Axa Corporation
GE Hungary Rt.

Va Tech Elin
Budapest-Csepel Önkormányzat
Csepp TV, Csepel Újság
Környzezetvédelmi Minisztérium
Budapest Corvinus Egyetem
MAVIR Rt.
Calyon Bank




