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Az ipari üzemeknek érdemes megfontolni külső energetikai
partnerek bevonását
Költséghatékonyság szempontjából sok esetben jobban megéri külső energetikai partnerekhez
fordulni: az idén 50 éves Soproni Erőmű példája is bizonyítja, hogy a termelő vállalatok találhatnak
minőségi energiaszolgáltatást telephelyen kívül is
Sopron, 2014. szeptember 18. – A magas hőigényű ipari termelést végző vállalkozásoknak nem
feltétlenül éri meg megawattonként több tíz millió forintért kiépíteni saját energiatermelő
rendszerüket, sok esetben érdemesebb körülnézniük a már működő helyi lehetőségek között – vallják
az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. szakértői. Az idén 50 éves Soproni Erőmű jó példája annak, hogy a
megfelelően karbantartott és folyamatosan fejlesztett erőművek is képesek költséghatékonyan
kielégíteni a modern kor ipari energiaigényeit.
„Tekintettel arra, hogy egy megawattnyi saját hőtermelő kapacitás kiépítése konstrukciótól és a
választott technológiától függően akár 40-70 millió forintba is kerülhet az ipari vállalatoknak, sok
esetben jobban megéri egy külső erőművet bevonni az energiaigények kielégítésébe. A feltételek sok
esetben adottak, a megfelelő garanciavállalás és az eszközök szakszerű üzemeltetése pedig az
ellátásbiztonságot is garantálja, ami a költségek mellett szintén elsődleges szempont a termelő
vállalatok számára” – emeli ki Ifj. Chikán Attila, a Soproni Erőmű tulajdonosa, az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. vezérigazgatója.
A vezérigazgató szerint a beruházási költségek mellett a szükséges engedélyek beszerzése, valamint az
üzemeltetés és karbantartás későbbi költségei is egyre inkább abba az irányba terelik a vállalkozásokat,
hogy a környezetükben gazdaságosan elérhető, már működő megoldásokat is felmérjék.
Az erőműveknek ugyanakkor meg kell felelniük a kor kihívásainak és a gyorsan változó fogyasztói
igényeknek. A biztonságos, költséghatékony és rugalmas energiaellátás ma már a versenyképesség
egyik záloga, ezeknek a követelményeknek az erőművek csak folyamatos fejlesztéssel, szakaszerű
üzemeltetéssel és fogyasztóközpontú szemlélet mellett tudnak megfelelni.
A Soproni Erőmű a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. mellett további 30 kisebb-nagyobb helyi ipari
ügyfelet szolgál ki hőenergiával, saját távhőszolgáltatói engedélye révén 250 háztartás számára biztosít
távfűtést és használati meleg vizet, illetve a városi távhőszolgáltató részére is értékesít hőenergiát.
A Soproni Erőmű történelme a 19. század végéig nyúlik vissza: az erőmű elődjének tekinthető Soproni Légszesz
és Világítási Rt.-t 1898-ban alapították. Az első nagyobb átépítésre az 1930-as években került sor,
hőszolgáltatási tevékenység az 1950-es években vált az erőmű fő profiljává és alaptevékenységévé.
Az új erőmű építése 1959-ben kezdődött, és 5 éven át tartott. A jelenlegi telephelyen 1964 novemberének elején
adták át az I-II. turbinákat.
Az 1990-es évek gazdasági és társadalmi átalakulása az erőmű fogyasztói és termelési viszonyait lényegesen
átformálta, az erőmű közelében a technológiai hőfogyasztók termelése és ezáltal az általuk igényelt hő
mennyisége is jelentősen csökkent.
1993. január 1-től az erőmű új szervezeti formában, mint Soproni Fűtőerőmű Kft. folytatta termelő és
szolgáltató tevékenységét. A 2003-as átszervezés során az erőmű az E.ON tulajdonába került. 2004-ben egy 6

megawatt kapacitású kogenerációs – hőt és villamos energiát azonos tüzelőanyagbázison termelő – gázmotort
telepítettek az erőműben. A Soproni Erőművet az ALTEO Csoport 2009 végén vásárolta meg.
Az erőmű jelenlegi beépített kapacitása 15 megawatt villamos- és 120 megawatt hőteljesítmény. Az erőművet a
Soproni Erőmű saját szakembergárdája üzemelteti. Az erőmű hőszolgáltatást nyújt a környező üzemek és
lakossági fogyasztók számára. A hőt részben technológiai célokra, részben fűtésre használják a fogyasztók. Az
erőmű távhőtermelői és távhőszolgáltatói engedéllyel is rendelkezik, így közvetlenül is ellát lakossági
távhőfogyasztókat.
A Soproni Erőmű rendelkezik megfelelő hőteljesítménnyel a környezetében működő és induló beruházók és
vállalkozások ellátására is.

*****
HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ
Az ALTEO-ról
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a megújuló
erőforrásokon is alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint az energiagazdálkodási szolgáltatások
területére. A társaság fogyasztói számára megbízható, megfizethető, minimális környezetterheléssel járó, a megújuló energia
gazdaságos hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók a hazai kisés középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt. Az ALTEO 2008 márciusában kezdte működését, árbevétele 2013-ban 6,2
milliárd forint volt. Érdekeltségi körébe tartozik többek között a győri és a soproni fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát
hasznosító kiserőmű és négy szélerőmű is. A társaság részvényei 2010. október 11-én jelentek meg a Budapesti Értéktőzsde
parkettjén.
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