
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
E-mobilitási arcát mutatta meg a Planet Budapesten a megújulókra szavazó ALTEO Csoport 
 
Budapest, 2021.11.30. Egyre nagyobb a megújuló energia aránya az ALTEO termelésében. Az 
újgenerációs energiaszolgáltató – portfóliója többi eleme mellett – egyik zászlóshajó termékét, egy 
elektromos autókhoz használható innovatív töltőoszlopot mutatott be a visegrádi országok közös, 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó rendezvényén, a Planet Budapesten. 
 
Még visszafordíthatók az emberiség jövőjét beárnyékoló negatív változások – erre, valamint a 
legnagyobb kockázatokat hordozó, kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra hívja 
fel a figyelmet a visegrádi négyek közös rendezvénye, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó 
és Világtalálkozó. 
„A körforgásos gazdaság és az ESG elveinek konzekvens beépítése a mindennapi gyakorlatba már 
megkerülhetetlenek egy modern energetikai cég számára” – mondta ifj. Chikán Attila, az eseményen 
kiállítóként résztvevő ALTEO Csoport vezérigazgatója. Ez szerinte csak felerészben jelenti azt, hogy a 
vállalat energiatermelésében egyre nagyobb a megújulók részaránya. Felerészben viszont azzal az 
állandósuló törekvéssel jár, amely az innovatív megoldások fejlesztésére irányul.  
Utóbbiak közé tartozik a nemrég átadott kazincbarcikai energiatároló, amely képes hasznosítani az 
elektromos autók akkumulátorait. Az akkumulátoros energiatárolásban Magyarországon piacvezető 
ALTEO-nak nem ez az első hazai fejlesztése: 2018-ban hazai úttörőként létesített ipari léptékű 
energiatárolót a zuglói erőműben. „Élenjárunk abban, hogy a fejlesztések mellett a mindennapos 
tevékenységekre, a front- és a háttérterületek szervezésére, a céges működés legapróbb részleteire is 
a fenntarthatóság szemüvegén keresztül nézünk, és hasonló szemléletre ösztönözzük partnereinket is” 
– teszi hozzá ifj. Chikán Attila, a hulladékgazdálkodást hozva példaként. Ezzel sokszor a korábban csak 
energetikai szolgáltatásokat használó ügyfeleiket is meg tudják szólítani, hogy közösen tegyenek 
határozott lépéseket a hulladékmentes jövő irányába.  
A vállalati zöldlábnyom csökkentésének manapság már mikroszinten is számos kézenfekvő módja van, 
amilyen például az elektromos autók használata. Ezek elterjedését leginkább a töltési infrastruktúra 
lassítja, pedig már a kisebb cégek számára is elérhetők olyan megoldások, amelyek a meglévő 
elektromos hálózat felskálázása nélkül képesek energiával ellátni egy vagy több gépkocsit. Egy ilyen 
innovatív e-autótöltő totemoszlopot mutat be a Planet Budapesten az ALTEO, amely az 
infrastruktúrához speciális energiamenedzsment megoldást is képes szállítani. Ezek legnagyobb 
előnye, hogy az új töltési igényt intelligens módon tudják beilleszteni a telepítés helyének addigi 
fogyasztási univerzumába, elkerülve az áramigényben mutatkozó nagyobb eltérések esetleges 
buktatóit. 
A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozót 2021. november 30-a és december 
5-e között rendezik meg a Hungexpo területén.  

*** 
 
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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