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Újabb kétéves szerződést kötött az Audi és az ALTEO Group 
 

A speciális együttműködés keretében az ALTEO elsősorban az ellátásbiztonságot és a csúcsigények 

kiszolgálását garantálja az autóipari óriásnak – Itthon is terjednek a Smart Energy Management 

szolgáltatások  

 

Két éves, egy évvel opcionálisan meghosszabbítható, szerződést kötött az Audi Hungaria Motor Kft. 
és az ALTEO Group. A 2017 közepén lejáró szerződést a felek már a Smart Energy Management 
elveinek mentén kötötték az Audi speciális igényeinek megfelelően: az alternatív 
energiaszolgáltató a csúcsidőszaki technológiai hőigények kiszolgálására és tartalékkapacitások 
biztosítására szerződött. 
 

Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója szerint egyre jellemzőbb, hogy hasonló speciális 

igények kiszolgálására kérik meg energetikai partnereiket a nagyvállalatok, ami egyértelműen annak 

a jele, hogy a hazai cégek is magukévá teszik a Smart Energy Management szemléletet. „Az 
ügyfeleket ma már sikeresen csak azok az energetikai partnerek tudják kiszolgálni, amelyek 
rugalmasan és innovatívan képesek megoldásokat kínálni a felmerülő igényekre. Az Audi esetében a 
legfontosabb ilyen elvárást az ellátásbiztonságot garantáló tartalékkapacitások rendelkezésre 
bocsájtása és a csúcsidei hőtermelés támogatása jelentette” – emeli ki a vezérigazgató. 

 

Az újabb kétéves együttműködés a vállalatok között tökéletes példája a Smart Energy Management 

szemlélet terjedésének. A hazánkban is egyre inkább terjedő energiaszolgáltatási filozófia az 

energetikai partnerek és szolgáltatók oldaláról innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztését 

jelenti. „Ahogy az új szemlélet széles teret nyer, úgy lesz a hazai energetikai rendszer fenntarthatóbb, 
a szolgáltatások és partneri együttműködések egyre testre szabottabbak és rugalmasabbak, hiszen 
ennek a szemléletnek mentén az ipari vállalkozások, fogyasztói közösségek ahhoz a 
szolgáltatáselemhez, vagy ezek kombinációjához, jutnak hozzá a felkészült energetikai partnerén 
keresztül, amelyre szüksége van. Nincsenek sallangok, felesleges szolgáltatáselemek, csak az adott 
partner igényeinek megfelelő, magas szintű szolgáltatások” – hangsúlyozza Ifj. Chikán Attila. 

 

***** 
 
HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ 
 
Az ALTEO Groupról 

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 Group 2008 márciusában kezdte 
működését, árbevétele 2014-ben 5,9 milliárd forint volt. Érdekeltségi körébe tartozik többek között a győri és a soproni 
fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát hasznosító kiserőmű és négy szélerőmű is. Az ALTEO Group emellett 2014 
decemberében elindította a Sinergy Kft. megvásárlását, amelyet 2015. május elején sikeresen lezárt. A társaság részvényei 
2010. október 11-e óta jelen vannak a Budapesti Értéktőzsde parkettjén is. 
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