
                                                             
         
 
 

AZ ALTEO SZERZŐDÉST KÖTÖTT A NEMZETI KÖZMŰVEKKEL A 
ZUGLÓ-THERM TÖBBSÉGI TULAJDONRÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL 

 
 
Budapest, 2018. január 30. – A Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója és az ALTEO Csoport a mai 
napon aláírta azt az üzletrész adásvételi szerződést, amely feltételeinek teljesülését követően a 
Zugló-Therm Erőmű többségi tulajdonrésze is az ALTEO Csoport tagvállalata, a Sinergy Kft. birtokába 
kerül. A tőzsdén jegyzett energetikai vállalatcsoport jelenleg 49 százalékos kisebbségi tulajdonrészt 
birtokol az erőműben, amelynek műszaki üzemeltetését is végzi, illetve amely az ALTEO virtuális 
erőművének is tagja. Az ügylet zárására a szükséges engedélyek megszerzését követően, várhatóan 
2018 májusában kerülhet sor. Az Üzletrész adásvételi szerződés tárgyát képező 51 százalékos 
tulajdonrészt jelenleg az NKM Földgázszolgáltató Zrt. birtokolja.  
 
A Zugló-Therm Kft.-t az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (az egykori FŐGÁZ) és a 2015 májusa óta az ALTEO 
Csoport tagjaként működő Sinergy Kft. alapította a Budapest XIV. kerületében található fűtőerőmű 
korszerűsítésére és üzemeltetésére. A blokkfűtőerőmű, amely 18 MW villamos- és 17 MW 
hőteljesítménnyel rendelkezik, fedezi a körzeti távhőrendszer hőigényének több mint 30 százalékát és 
15 éves futamidejű szerződés keretében szolgáltatja a hőenergiát a távhőszolgáltató részére. A 
fűtőerőművet az ALTEO Csoport jelenleg is saját személyzettel üzemelteti, az tagja az energetikai 
vállalatcsoport virtuális erőművének.  
 
„Ez a most elindított tranzakció szervesen illeszkedik az ALTEO kiserőművi stratégiájába, hiszen a 
megújuló energiaforrások minél teljesebb kihasználásához elengedhetetlen a korszerű, magas 
hatásfokú földgázalapú erőművi kapacitások megléte is. Azzal, hogy a Zugló-Therm Erőműve teljes 
egészében a vállalatcsoport tulajdonába kerül, lehetőségünk nyílik arra, hogy minél hatékonyabban 
kihasználjuk az egységben lévő lehetőségeket.” – emelte ki Ifj. Chikán Attila. Hozzátette: a lépés nem 
veszélyezteti az erőmű által jelenleg biztosított távfűtési célú hőszolgáltatást, az ALTEO Csoportnak 
továbbra is kiemelt prioritást jelent a hőfogyasztók legmagasabb szintű kiszolgálása. 
 
„A Nemzeti Közművek közel 4,5 millió lakossági és versenypiaci földgáz- és áramfogyasztó felelős 
szolgáltatójaként mindig kiemelt figyelmet kell fordítson tevékenységének racionalizálására és az 
optimális működés elérésére. Minden területen keressük a szinergia lehetőségeket, amelyek 
megvalósítására jelen esetben az a leginkább megfelelő megoldás, ha tulajdonunkban lévő 
részvényeket értékesítjük. Biztos vagyok benne, hogy az ALTEO Csoport, mint többségi tulajdonos 
személyében a legjobb kezekben lesz a Zugló-Therm„– mondta Kóbor György, a Nemzeti Közművek 
elnök-vezérigazgatója.  
 
 
***** 
 
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 
 
Az ALTEO-ról 
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 részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres 
nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 
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, amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy 
ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan 
növelje a részvényesi értéket. 
Az ALTO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján 
(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/), 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. 
 
 
A Nemzeti Közművekről 
Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. feladata a nemzeti közműszolgáltatási rendszer egységes, központi irányításának biztosítása, 
az állami közműszolgáltatások kialakítása és hosszú távú, fenntartható működtetése a földgáz és a villamosenergia 
ágazataiban. A Nemzeti Közművek jelenleg közel 4,5 millió lakossági és versenypiaci földgáz-és áramfogyasztót lát el 
országszerte.  
A Nemzeti Közművek az állami közműszolgáltató rendszer egységes irányítását biztosítja. Az engedélyesi tevékenységet a 
Nemzeti Közművekhez tartozó vállalatok végzik. 
 
 
 
Sajtókapcsolat: 
Rózsa Nikolett 
06-70-199-7877 
rozsa@goodwillcom.hu 
Goodwill Communications 
 

https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/
https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353
http://kozzetetelek.mnb.hu/

