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Az ALTEO és a Shell közös használt sütőolaj-begyűjtési programba 
kezd Magyarországon 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 19. - A fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatok példaértékű 
együttműködése veszi kezdetét az ALTEO, a Shell Hungary zRt. és a Biotrans Kft. országos lakossági 
használt sütőolaj visszagyűjtési programjával. A 2022 végéig összesen 120 Shell töltőállomásra 
kikerülő gyűjtőkonténerbe bárki bedobhatja az otthonában keletkező sütőolajat, egy lezárt 
edényben vagy PET palackban. A használt olajból vagy zsírból újrahasznosítás céljából 100 
százalékban biodízel készül. A kezdeményezésnek köszönhetően a Shell Hungary zRt. és vásárlói 
közösen egy újabb lépést tehetnek a környezetterhelés csökkentése érdekében országszerte. 
 
Az ALTEO, a Shell Hungary zRt. és a Biotrans Kft. együttműködése jó példája a körforgásos gazdaság 
gyakorlati megvalósulásának. A Shell hazai hálózatának 193 tagjából a mai napon már 44 
töltőállomáson lehet leadni az otthon elhasznált sütőolajat, miután a cég az ALTEO-val együttműködve 
valósítja meg lakossági használt sütőolaj begyűjtő programját. 2022 végére pedig már összesen 120 
Shell állomáson lehet elhelyezni az ALTEO dedikált, 240 literes műanyag gyűjtőedényeibe 
háztartásában keletkezett olajat. A megtelt gyűjtőedényeket az ALTEO partnere, a Biotrans Kft. saját 
telephelyére szállítja, ahol az összegyűjtött használt olajat nagyobb tartályokba fejtik át. Az ülepítési 
eljárást követően bioüzemanyagot előállító üzemekbe szállítják, ahol biodízel készül belőle. Ezt – 
jogszabályban rögzített módon és megszabott arányban – az üzemanyagkereskedők hozzáadják a 
gépjárművekbe szánt üzemanyagokhoz, annak érdekében, hogy csökkentsék a közlekedés károsanyag-
kibocsátását.  
 
„A nettó zéró kibocsátású működés és a fenntartható jövő irányába tett lépések a Shell számára mind 
globálisan, mind Magyarországon a legfontosabb üzleti célok között szerepelnek. A használt sütőolaj 
begyűjtésével és újrahasznosításával vásárlóinkkal közösen csökkentjük a környezetterhelést és 
elősegítjük a körforgásos gazdaság megvalósítását” – mondta Istenesné Solti Andrea, a Shell Hungary 
zRt. elnöke. 
 
 
„Az ALTEO-ban tudjuk, hogy a körforgásos gazdaság már nem csak a jövőnk, hanem a jelenünk is. 
Folyamatosan keressük iparágon belül és kívül is azokat az együttműködő partnereket, akikkel a közös, 
jó üzleti megoldásokon túl együtt tudunk dolgozni a szemléletváltást támogató kezdeményezéseken 
is” – mondta az ALTEO vezérigazgatója. Ifj. Chikán Attila kiemelte, hogy ezek a szempontok mind 
érvényesek a mostani programra, amely ráadásul széles körű cselekvésre ösztönzi a lakosságot 
környezetünk megóvása érdekében. Az újrahasznosításra kiépített rendszer segít megvédeni az 
élővizeinket és a talajt is azáltal, hogy a biodízellé alakított sütőolaj nem a csatornarendszerben vagy 
az emésztőgödörben végzi. A Shell Hungary zRt. döntése által az ALTEO ki tudja terjeszteni a tavaly 
decemberben már megkezdett közös munkát a Biotrans Kft-vel, és még több ember számára teszik 
könnyebben elérhetővé a mára több mint 900 településen működő CseppetSem! programot. 
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A Shell Hungary zRt-ről 
A Shell 1925 óta van jelen Magyarországon. Jelenleg kiterjedt töltőállomás-hálózatot üzemeltet 
országszerte, és az egyik legnagyobb nemzetközi energetikai vállalat az országban. A magas minőségű 
üzemanyag-kínálat mellett széleskörű szolgáltatásokat is biztosít ügyfelei számára, úgymint a 
ClubSmart hűségprogram, a Karbonsemlegesítési Program, Shell Café, Tesco Minishopok a Shell 
töltőállomásokon, valamint ingyenes előtető alatti szolgáltatások. További információ: www.shell.hu. 

 
 
Az ALTEO Csoportról 
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 pedig sikeres nyilvános 
részvénykibocsátást hajtott végre. A társaság folyamatosan aktív a tőkepiacon, a nyilvános 
részvénykibocsátását követően is hajtott végre zártkörű részvény és kötvénykibocsátásokat intézményi 
befektetők körében, az így bevont források aggregált értéke megközelítette a 20 milliárd forintot. 
Eközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2021-ben elérte a 44 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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