
 

 

Budapest, 2010. december 16. 
 

ALTEO-beruházás Egerben 

Modern kiserőmű biztosítja az Agria Park bevásárlóközpont energiaellátását 

 

A dinamikusan növekvő, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ALTEO energetikai csoport kiserőműve 

biztosítja a jövőben az egri Agria Park energiaellátását. A beruházás számos szempontból 

kimagasló műszaki-technológiai teljesítménynek számít. 

 

Átadta 1 MW villamos és 1,2 MW hőteljesítményű kiserőművét az egri Agria Park bevásárlóközpontban az 

ALTEO energetikai csoport. A földgázüzemű gázmotoros termelőegység feladata a 22 ezer 

négyzetméteres alapterületű komplexum villamosenergia-, melegvíz-, valamint téli fűtési igényének 

kiszolgálása.  

A kiserőmű-beruházás tervezését az ALTEO 2008 szeptemberében indította, a fejlesztés kivitelezése 2010 

áprilisában kezdődött meg, és közel 200 millió forintos ráfordítást igényelt. „A beruházás szervesen 

illeszkedik az ALTEO saját fejlesztésekre és akvizíciókra épülő, a decentralizált energiatermelést és -

felhasználást a középpontba állító növekedési stratégiájába” – közölte ifjabb Chikán Attila, az ALTEO 

vezérigazgatója. 

A beruházás jelentős műszaki-technológiai kihívások elé állította a társaságot. Egyrészt egy mintegy 10 

tonna tömegű, kisteherautó méretű műszakiberendezés-csoportot kellett elhelyezni az épület 

homlokzatának megbontása nélkül. Másrészt a munkálatok nem zavarhatták a bevásárlóközpont életét 

sem.  

Az ALTEO a lehető legmagasabb hatásfok elérésére, azaz a lehető legkevesebb primer energiahordozó 

felhasználására törekedett végig a beruházás tervezése és megvalósítása során. A kitűzött cél elérését 

mutatja, hogy a kiserőmű összhatásfoka meghaladja a 80 százalékot. „Az egység energiahatékonysága 

mintaértékű; környezet- és energiatudatos társaságként ezt jövőbeli fejlesztéseinknél is alapvető értéknek, 

elérendő célnak tartjuk” – mondta ifjabb Chikán Attila.    

 

  

*** 
 
Az ALTEO-ról 
Az ALTEO hazai tulajdonban lévő energetikai befektető vállalat, üzleti aktivitása kiterjed a megújuló 
erőforrásokon is alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint az energiagazdálkodási 
szolgáltatások területére. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók a hazai kis- és 
középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt. Az ALTEO csoport 2008 márciusában kezdte működését, 
árbevétele 2009-ben 1,2 milliárd forint volt, az idén mintegy 6 milliárd forint lesz. Érdekeltségi körébe 
tartozik többek között a győri és a soproni fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát hasznosító 
kiserőmű is. Az ALTEO részvényeit 2010 októbere óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik. 
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