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Debreceni erőművel bővül az ALTEO zöldenergia portfóliója 
 
 
Augusztus elején megkezdte működését az ALTEO új, 300 millió forint értékű, 499 kilowattos 
erőműve, mely a Kötelező Átvételi Rendszernek köszönhetően támogatott áron értékesíti a 
megtermelt villamos energiát. Az új létesítmény a vállalat harmadik depóniagáz-hasznosító 
egysége, mely termelése során évente 15.000 tonna széndioxiddal egyenértékű üvegházhatású 
gázt semlegesít azzal, hogy átalakítja értékes villamos energiává. 
 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett ALTEO már 2010 óta sikeresen 
működtet egy depóniagázas erőművet a városban. Az eddigi működési tapasztalatokra alapozva 
bővítették most a környezettudatos energiatermelő infrastruktúrát. Az új, közel 300 millió forint 
értékű beruházás keretében a debreceni hulladékkezelő és hulladéklerakó telepen keletkezett 
depóniagázt hasznosító, 499 kilowatt névleges teljesítményű kiserőművet építettek, melynek 
üzembe helyezése augusztus elején megtörtént. Az erőmű a Kötelező Átvételi Rendszer 
mérlegkörében támogatott áron tudja értékesíteni a megtermelt villamos energiát. 
 
„Az új debreceni erőmű építését márciusban jelentettük be, és a munkálatok során minden rendben 
ment, így a terveknek megfelelően augusztus elejére el is készült a létesítmény, melynek 
köszönhetően tovább bővül az ALTEO zöldenergia portfóliója. A célunk továbbra is az, hogy új 
beruházásokat indítsunk, és ezzel alapozzuk meg vállalatunk stabilitása mellett a jövőbeli további 
növekedésünket is.” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 
 
A depóniagázas erőművek lényege, hogy a hulladéklerakókban keletkezett energiatermelésre 
hasznosítható gázokat, főként magas üvegházhatású metánt, összegyűjtik és elégetik, hogy ezzel 
hőt és villamos energiát állítsanak elő magas hatásfok mellett. Az új erőmű – a nyíregyházi, és a 
másik debreceni erőmű mellett – az ALTEO harmadik depóniagázt hasznosító egysége, amely 
termelése során évente 15.000 tonna széndioxiddal egyenértékű üvegházhatású gázt semlegesít 
azzal, hogy átalakítja értékes villamos energiává. 
 

 

***** 
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 

 
Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti 

tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, 

valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. A társaság ügyfelei 

számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. 

Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei 

igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint virtuális erőművének 

köszönhetően. Az ALTEO részvényeket 2010. októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres 

nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 

 

Sajtóközlemény 



 

1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A vállalat 2016-os árbevétele 13,9 milliárd 

forint volt, nettó eredménye pedig meghaladta a 800 millió forintot, kiugró növekedést tükrözve. Az ALTEO egy dinamikusan 

fejlődő vállalat, mely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy 

ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, amelyen keresztül tartósan 

kívánja növelni a részvényesi értéket. 

Az ALTO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján 

(http://alteo.hu/tarsasagra-vonatkozo-alapinformaciok/kozlemenyeink/), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 

(https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353) és a Magyar Nemzeti Bank (http://kozzetetelek.mnb.hu/) e célra 

szolgáló közzétételi felületén olvasható. 
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