
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
Az ALTEO Nyrt. megkezdte a „Különböző paraméterű akkumulátor cellákkal felépített tároló 

létesítmény integrálása a villamosenergia-rendszerbe” című kutatási projektjének megvalósítását 
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A megújuló energiaforrás alapú, időjárásfüggő energiatermelő egységek térhódításával párhuzamosan egyre nagyobb 
igény jelentkezik a rendelkezésre álló szabályozó kapacitásokra. Az ALTEO Szabályozási Központ folyamatos 
fejlesztésének egyik legfontosabb célja is az, hogy mennyiségben és minőségben is választ adhasson a villamosenergia-
rendszerben jelentkező folyamatosan növekvő szabályozási igényekre.  

A fejlesztések egyik formája az akkumulátoros energiatárolók létesítése. Az ALTEO csoport első, 6 MW-os 

energiatárolóját Budapesten, a Zuglói Fűtőerőmű területén valósította meg 2018-ban. Jelen projekt keretében az ALTEO 

a Kazincbarcikai Fűtőerőmű területén építi fel a második energiatárolóját, 5 MW-os teljesítménnyel.  

A kazincbarcikai akkumulátoros energiatároló kialakítása ugyanakkor eltér a jelenleg működő sztenderd piaci 

megoldásoktól. A beruházás különlegessége, hogy nagy teljesítményű, energiatárolóra optimalizált akkumulátorok 

mellett elektromos autókhoz gyártott akkumulátorokat is beépítenek a rendszerbe. Az ilyen tekintetben különböző 

paraméterű akkumulátorok egységesített energia-menedzsmentjének fejlesztésére összpontosul a pályázat keretében 

végzett kutatás-fejlesztési tevékenység. 

A kutatási eredmények megnyithatják az utat a más területeken már megfelelő teljesítményre nem képes, de még 

releváns kapacitással rendelkező akkumulátorok további hasznosítása felé is, így például hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

az elektromos autók elhasználódott akkumulátorainak villamosenergia-tároló rendszerekben történő további 

hasznosítása kidolgozott folyamattá válhasson. 

A projekt pályázati adminisztratív előkészítői munkái 2018.12.06-án kezdődtek meg, míg a kivitelezési munkálatok 2021 

júniusában indulnak, a projekt pályázati zárása 2022.01.13-án várható. 

 

Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti Értéktőzsde 

Zrt. honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank erre a célra szolgáló közzétételi felületén olvasható.  

 

 

 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program GINOP-2.1.2-8-1-4-16 azonosító számú Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 
kombinált hiteltermék felhívásának keretében 227,84 millió Ft összegű vissza nem térítendő-, valamint 249,68 
millió Ft összegű visszatérítendő hitel összegre nyert európai uniós támogatást kísérleti fejlesztési folyamatok 
megvalósítására.  

A GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00310 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

https://investors.alteo.hu/wp-content/uploads/2021/06/ginop_tarolo_hu.pdf
https://bet.hu/newkibdata/128574346/GINOP_Tarolo_hu.pdf
https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=643814&did=K258460/2021


 

 

 

*** 

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, valamint 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 társaság folyamatosan aktív a tőkepiacon, 2019 után 2020-ban is 

bocsátott ki kötvényt, ezúttal 3,8 milliárd forint értékben. Eközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2020-ban 

megközelítette a 33 milliárd forintot, befektetett eszközállománya meghaladta a 31 milliárdot. 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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