
 

 
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Továbbra is az ALTEO látja el távhővel Kazincbarcikát 
 
Budapest-Kazincbarcika, 2021. október 21. Tíz évre szóló hőszolgáltatási szerződést kötött 
Kazincbarcika Város Önkormányzatával az ALTEO. A megállapodás értelmében az újgenerációs 
energiacég leányvállalata, az ALTEO-Therm Kft. 2032. szeptember 30. napjáig állít elő távhőt Borsod-
Abaúj-Zemplén megye harmadik legnagyobb településének. 
 
Összesen 8300 lakást, valamint városi fenntartású épületeket, így az önkormányzatot, a bíróságot, 
továbbá iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, sportlétesítmények lát el környezetkímélő 
távhőszolgáltatással az ALTEO. A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett társaság 
leányvállalata a mai napon tíz évvel hosszabbította meg a várossal még 2002-ben kötött, távhőtermelő 
beruházási és hosszútávú hőszolgáltatási szerződését, melynek értelmében 2032. szeptember 30. 
napjáig fogja hővel ellátni a települést. 
 
„A hosszabbítás révén tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá válnak a magas hatásfokú, három 
gázmotorból és három forróvízkazánból álló, kapcsolt energiatermelésre is alkalmas fűtőmű 
karbantartását, fejlesztését és felújítását célzó beruházások” – közölte Varga Viktor, az ALTEO 
energiatermelésért és -szolgáltatásért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezek bázisa a kapcsolt, az 
ALTEO Szabályzási Központja által menedzselt villamosenergiatermelés, hiszen a hatósági áron 
értékesített távhő önmagában nem nyújtana fedezetet a beruházásokra.  
 
„A távhőellátás nem csupán kiváltja az önálló hőközpontokat és sokszor elavult tüzelőberendezéseket 
felvonultató, a szétaprózottság ellenére komoly környezeti károkat okozó rendszereket, hanem a 
hatásfok javulásával és a centralizált kapcsolt energiatermelésnek köszönhetően a széndioxidemissziós 
hozzájárulása is alacsonyabb, mint a decentralizált rendszereké” – hangsúlyozza Varga Viktor. A 
célirányos fejlesztések révén a földgázalapon működő, tehát a szilárd tüzelőanyagokat mellőző távhő 
egyre környezetkímélőbben állítható elő.  
 
Nem véletlen, hogy több településen, így Kazincbarcikán is az energiaellátás ezen formájára alapoznak 
a városi fejlesztések tervezésekor. „Az észszerű, gazdaságos és fenntartható településirányításban az 
energiaellátás megkerülhetetlen és környezetkímélő eleme a távhő” – mondta Szitka Péter, a település 
polgármestere, aki kiemelte, hogy az új városfejlesztési beruházások esetében is ezzel a megoldással 
terveznek. Számunkra a megbízhatóság, gazdaságosság és a kiszámíthatóság volt a legfontosabb 
szempont, melyet az ALTEO Nyrt. hosszú távon tud biztosítani a város számára. 
 
Az ALTEO nemrég Ózdon újította meg tavaly decemberben lejárt hosszútávú hőszolgáltatási 
szerződését, és ehhez hasonló konstrukcióban termel hőenergiát a távhőellátáshoz Sopronban, 
Tiszaújvárosban, továbbá a főváros 14. kerületében. A fenntartható jelleg mellett a távhőszolgáltatás 
további előnye a közel 100 százalékos rendelkezésre állás, ez a hétköznapokban azt jelenti, hogy 
Kazincbarcikán például nem volt a távhőtermelésből adódó, nem tervezett távhőkimaradás az elmúlt 
két évtizedben. 
 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt.  honlapján, és a Magyar Nemzeti Bank e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 
  

https://bet.hu/newkibdata/128624338/ALTEO_Kazinc_hosszabb%C3%ADt%C3%A1s_20211021.pdf


 

 
  
 

*** 
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, 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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