SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdte a több mint 100 éves Gibárti Vízerőmű
rekonstrukcióját az ALTEO
Budapest, 2019. augusztus 1. – A mai napon ideiglenesen leállították az ALTEO által
üzemeltetett Gibárti Vízerőművet, így a vállalat megkezdheti az 1903 óta üzemelő
létesítmény rekonstrukcióját a hosszú távon fenntartható és biztonságos működés
érdekében. A műemlékké nyilvánított erőmű lelkét képező generátoron és turbinán ugyanis
az elmúlt 48 évben nagyobb felújítást nem végeztek, az 1,1 milliárd forint értékű beruházás
azonban nagyságrendileg 35 évvel képes megnövelni az erőmű élettartamát 70 százalékos
teljesítménynövekedés mellett.
Megtörtént az ALTEO által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gibárt községben üzemeltetett
vízerőmű leállítása, így elkezdődhetnek a közel egy éven át tartó felújítási munkálatok. Az
erőmű ünnepélyes leállítására két olyan munkatársat kért fel a beruházó, akik már közel 40
éve dolgoznak rendületlenül a Hernád folyó mentén üzemelő vízerőműben.
A több mint száz éve üzemelő Gibárti Vízerőművet 1902-ben a környék egyik birtokosa
építette az akkori vízimalom helyére, abból a célból, hogy a víz energiáját a környék
villamosítására és mezőgazdasági ipari célokra használják fel. Az évek során árvizeket és a
háború pusztításait is túlélő erőmű turbináit a Ganz Vagon és Gépgyár készítette.
Az erőművön az elmúlt 48 évben nagyobb felújítást nem végeztek, így mára szükségessé váltak
a rekonstrukciós munkálatok a további megbízható és hosszútávú működtetéshez. Amellett,
hogy a létesítmény energiatermelő berendezéseinek műszaki állapota már önmagában is
megköveteli a felújítást, a beruházással – a hosszú távú üzemképesség biztosítása mellett –
jelentősen javítani lehet a rendelkezésre álló természeti erőforrások hasznosításának
hatásfokát is. A beruházás egyik fő eleme a korábbi turbinák lecserélése a mai műszaki
színvonalnak megfelelő, magas hatásfokú, illetve nagyobb vízhozamot hasznosító turbinákra,
5,75 gigawattóra/év teljesítménnyel – ez a korábbiakhoz képest 70 százalékos
teljesítménynövekedést jelent.
Az erőművet, illetve annak berendezéseit 2005-ben műemlékké nyilvánították, ennél fogva az
erőmű eredeti állapotához hasonló jellegének megőrzése a beruházás előkészítésétől kezdve
mindvégig kiemelt szempont. A tervezett korszerűsítés révén tehát az erőmű műemlék jellege
hosszútávon megőrizhető és bemutatható. Az 1,1 milliárd forintból megvalósuló
munkálatokat követően az erőmű műszaki átadása 2020 második felében várható, ezt
követően pedig az erőműből kiszerelt régi turbinák megtekinthetők lesznek a nagyközönség
számára is.

A vízerőmű az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. tulajdona. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a 2015
májusa óta az ALTEO Csoport tagjaként működő Sinergy Kft. által 2004-ben megkötött – azóta
többször módosított - szerződések alapján az ALTEO Csoport jelenleg mint bérlő és üzemeltető
vesz részt a vízerőmű működtetésében. Az ALTEO elkötelezett a megújuló energiaforrások
hasznosítása iránt, megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitása mostanra
elérte az 55 megawattos teljesítményt. A vízerőművi felújítás sem ismeretlen terep az ALTEO
számára. A Gibárti Vízerőműtől 11 kilométerre lévő Felsődobszai Vízerőművet egy hasonló,
900 millió forintos beruházás keretében, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
támogatásával újították fel 2012-2013-ban.
********
Az ALTEO Csoport
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 szabályozó központjának
köszönhetően. Az ALTEO részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére, azóta a társaság több sikeres
kötvény- és részvénykibocsátást bonyolított le. A vállalat 2018-as árbevétele 18,7 milliárd forint volt, nettó eredménye pedig
meghaladta az 500 millió forintot, miközben a befektetett eszköz állományát 80%-kal növelte. 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.

Sajtókapcsolat:
Merényi Zsuzsanna
+36-70 984 9121
merenyi@goodwillcom.hu

