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NAPENERGIÁVAL BŐVÍT AZ ALTEO 
 
146 millió forintos, zöldmezős beruházás keretében épít ki fotovoltaikus kapacitást a vállalat – Az évi 250 
megawattórányi zöldáramot a kötelező átvételi rendszeren (KÁT) kívül, közvetlenül partnerének értékesíti az 
ALTEO 
 
A vállalati stratégiában foglaltaknak megfelelően fotovoltaikus kapacitások kiépítésével bővíti energiatermelő 
kapacitásait az időjárásfüggő megújuló energiaforrások kiaknázása területén aktív ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 
A vállalat projektcége, a SUNTEO Kft., Kecskeméten, a Graboplast Zrt. telephelyén létesít 243 kW névleges 
teljesítményű napelem parkot, melynek 250 megawattórányi termelését közvetlenül – a kötelező átvételi 
rendszeren kívül – értékesíti partnere számára. A 146 millió forint összértékű beruházáshoz a Környezet és Energia 
Operatív Programon keresztül 50 százalékos támogatást nyert a SUNTEO Kft. 
 
„Vállalati stratégiánk megvalósításának újabb lépcsőfokához érkeztünk a beruházással, hiszen ezzel egy újabb 
elemmel sikerül bővíteni a négy szélerőműből és két-két depónia-, illetve kísérőgáz-hasznosító kiserőműből álló 
megújulóenergia-termelő portfóliónkat” – emeli ki Ifj. Chikán Attila, a tőzsdén jegyzett, dinamikusan fejlődő vállalat 
vezérigazgatója.  
 
A kedvező pályázati döntést követően megkezdődött a leendő naperőmű engedélyeztetése, amely várhatóan két 
hónap alatt lezajlik. Ezt követi majd a berendezések beszerzése és a napelem park építése, amely legkésőbb 2014 
első negyedévében megkezdheti a termelést, ami éves szinten a 250 megawattórát is meghaladhatja.  
 
„Már a projekt tervezésénél kiemelt szempont volt, hogy az új naperőmű lehetőleg a kötelező átvételi rendszeren 
kívül, közvetlenül értékesíthesse a megtermelt villamos energiát, amivel a fejlesztés nem jelent plusz terhet az 
áramfogyasztók számára. Ehhez szerencsére sikerült partnerre lelnünk a Graboplast Zrt. személyében” – mondja a 
vezérigazgató. Ifj. Chikán Attila szerint a beruházás jó példa arra, hogy létezik élet a megújulók számára a kötelező 
átvételi rendszeren kívül is. 
 
A régió vezető padlógyártó vállalatával kötött megállapodás alapján zöldmezős beruházás keretében megvalósuló 
fejlesztés elsődleges célja, hogy a Graboplast Zrt. kecskeméti, szalagparkettát gyártó telephelyét megújuló 
energiaforrásból termelt villamos energiával lássák el. A kiserőmű a telephely kisfeszültségű elosztóhálózatára fog 
betáplálni és a létesítmény meglévő, közcélú hálózatról történő villamos energia vételezését fogja csökkenteni. 
 
„Az energiaellátási költségek csökkentése ma már minden termelő vállalat számára versenyképességi tényező. 
Emellett számunkra a megoldáskeresés során az is kiemelt szempont volt, hogy a környezeti fenntarthatóságra is 
jótékony hatással lévő megoldást találjunk. Ez működésünk egyik alapfilozófiája is. Az ALTEO által kínált 
együttműködés ennek a két szempontnak minden tekintetben megfelel, úgy csökkenthetjük az áramszámlát, hogy 
közben a környezetre is odafigyelünk” – emeli ki az együttműködés Graboplast Zrt. számára fontos szempontjait a 
vállalat elnök-vezérigazgatója, Jancsó Péter. 
 
A kivitelezés során összesen 972 darab napelem panel kerül elhelyezésre a telephelyen található üzemcsarnok 
tetejére. A beruházás 12 év alatt térül meg, várható élettartama eléri a 25 évet.  
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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 kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt. Az ALTEO 2008 márciusában 
kezdte működését, árbevétele 2012-ben 5,5 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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