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COVID-19: Több mint tízezer védőmaszkot adományozott az ALTEO    

Budapest, 2020.04.17. Több mint 10 000 orvosi védőmaszkot szerzett be és adományozott az 

ALTEO Nyrt. a koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítására. Az energetikai vállalat a 

védőfelszerelések egy részét öt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzathoz juttatta 

el, másik részét pedig a Háziorvosok Online Szervezetén keresztül háziorvosok támogatására 

ajánlotta fel.  

Az ALTEO Csoport erőműveiben zajló munkafolyamatok megkövetelik, hogy a cég munkatársai 

minden esetben szigorú előírásoknak megfelelő védőöltözékben végezzék a munkájukat. Ezért 

a vállalat évek óta megbízható beszállítókon keresztül szerzi be az ehhez szükséges 

védőruházatot. A jelenlegi koronavírus-járvány elleni védekezésre az energiaszolgáltató több 

mint 10 000 darab három rétegű orvosi szájmaszkot vásárolt és juttatott el a legtöbb rászoruló 

által lakott régió néhány önkormányzatának, valamint háziorvosának. 

A felajánlás egy részét Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések kapták: Tiszaújváros, Ózd 

és Kazincbarcika önkormányzata egyenként 1500 darab maszkot vehetett át, Felsődobsza és 

Gibárt pedig 500-500 darabot. Több okból is erre a megyére esett a választás: egyrészt itt 

működik a szolgáltató legtöbb erőműve és itt van a legtöbb munkavállalója, másrészt ez az 

ország egyik leginkább segítségre szoruló régiója.  

A felajánlott további 5000 darab maszkot a Háziorvosok Online Szervezete kapta, ahol 

folyamatosan óriási igény mutatkozik a védőeszközre.  

„Mindent megteszünk a munkavállalóink egészségének megóvásáért és egy ilyen vészhelyzet 

esetén azt is fontosnak tartjuk, hogy a közösség szolgálatába állítsuk saját kapcsolatainkat, 

erőforrásainkat” – mondta Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. Hozzátette: 

„mindenkitől azt kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra is. A maszk viselésével 

csökkenthetjük az átfertőzés veszélyét, ami a vírus visszaszorítása szempontjából most a 

legfontosabb.”  

Amennyiben a települések és a háziorvosok igényt tartanak rá, és a járvány további alakulása 

indokolttá teszi, az ALTEO Csoport a későbbiekben még több védőmaszkot fog beszerezni.  

 

 

 



 
 

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. 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 folyamatosan aktív a tőkepiacon, 
2019-ben 12,5 Mrd Ft értékben bocsátott ki kötvényt vagy részvényt, miközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2019-
ben elérte a 25,6 milliárd forintot, befektetett eszközállománya megközelítette a 25 Mrd Ft-ot. Az ALTEO egy dinamikusan 
fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 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. 
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