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Ma már teljes a konszenzus a kormányzatok, a gaz-
daság szereplői és a társadalom részéről is abban, 
hogy a környezetünk védelme a 21. század egyik leg-
fontosabb és legsürgetőbb kihívása. Egy szervezeti 
működés eredményességének, az üzleti hatékony-
ság mellett a fenntarthatóság, a felelős magatartás 
és a közösségi kapcsolatok egyaránt fontos fokmé-
rői.  
A társaságunk által vallott és követett alapértékek 
szerint földgázelosztóként a fenntarthatóság azt je-
lenti számunkra, hogy a piaci szereplők jövőbe mu-
tató gondolkodással belső működésük és folyama-
taik fejlesztésével, partneri együttműködéseikkel és 
beruházásaikkal is hozzájárulnak a fejlődő társada-
lomhoz és a megújuló környezet megteremtéséhez.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. fenntarthatósági jelentésének 
célja, hogy áttekintse a társaságunknak a fenntart-
hatóság, a környezetvédelem és társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében kialakított működésmódját, 
hosszú távú célkitűzéseit és alkalmazott eszközeit. 
Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk a biz-
tonság és egészségmegóvás területeire, hiszen a 
pandémiás helyzet még tavaly is éreztette hatását. 
Továbbra is kiemelt jelentőséggel kezeltük a felhasz-
nálókkal, szerződéses partnerekkel és érdekelt felek-
kel a közös értékeink mentén kialakított kapcsola-
tainkat. A helyi közösségek támogatása érdekében 
több kezdeményezést is megvalósítottunk, folytat-

tuk oktatástámogató programjainkat, külső és bel-
ső képzéseinket. Környezettudatos működésünket 
többek között a nagyfokú digitális átállásunk és az 
új munkairányítási rendszerünk fokozatos beveze-
tése is támogatja, amely például az üzemanyag-fel-
használás és az abból eredő CO2 kibocsátási szint 
mérséklését is célozza. 
A jövőben is erősítjük fenntarthatógot célzó gya-
korlatainkat. A károsanyag-kibocsátás csökkentése 
érdekében tovább növeljük hálózatunk rendszeres 
és teljes körű szakmai ellenőrzésének gyakoriságát, 
valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 
számát. Célunk, hogy a földgáz - mint az egyik leg-
tisztább energiahordozó - a villamosenergia-terme-
lés, a közlekedés és az üzemanyag felhasználás terü-
letein is növekvő szerepet kapjon. 
Környezetünk megóvása közös és egyéni köteles-
ségünk, mert ezen múlik, hogy milyen környezetet 
hagyunk örökül a jövő generációja számára. Köszö-
nettel fordulok munkatársaim felé az az üzleti és 
környezetvédelmi céljaink elérése érdekében vég-
zett felelős és eredményes munkájáért, a közös si-
kerekért. 

TORDA BALÁZS
vezérigazgató
OPUS TIGÁZ Zrt.

VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
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1. BEVEZETÉS – A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSRŐL
Az OPUS TIGÁZ Zrt. fenntarthatósági víziója: mint 
Magyarország egyik meghatározó földgázelosztó-
ja, mindennapi működése során elkötelezetten, 
proaktívan és mindenki számára átlátható módon 
tesz azért, hogy a fenntarthatóság a vállalati kultú-
ra részévé váljon. Jövőbe mutató gondolkodásával, 
az alkalmazott technológiák és a szolgáltatási szín-
vonal folyamatos fejlesztésével, felelős magatartásá-
val hozzájárul a megújuló társadalom és környezet 
megteremtéséhez, fenntartásához.
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2. A VÁLLALAT

MINDEN ENERGIÁNKKAL A JÖVŐÉRT!

Az OPUS TIGÁZ Zrt. több évtizedes múltra vissza-
tekintő, megbízható és stabil vállalat, melynek leg-
főbb feladata a zavartalan földgázellátás biztosítása. 
Társaságunk Magyarország legnagyobb vezetékes 
földgázelosztója, az ország észak-keleti régiójában 
lát el földgázelosztói engedélyes tevékenységet. 
33.760 km hosszú gázvezeték-hálózat üzemelteté-
sével, amellyel több mint 1,2 millió háztartás föld-
gázellátását biztosítja, 1092 településen. A társaság 
földgázipari vagyonának értéke meghaladja a 110 
milliárd forintot. 

Mint a hazai energiaipar meghatározó szereplője, 
fontosnak tartjuk a tradicionális értékek megőrzése 
mellett azt, hogy az innovatív módszerek és techno-
lógiák alkalmazásával folyamatosan fejlesszük szol-
gáltatásainkat az ügyfeleinkért, a jövőért. 
Küldetésünk, hogy a munkabiztonság állandó fenn-
tartása mellett gondoskodjunk az ellátásbiztonság-
ról, biztosítsuk az ügyfeleink számára a magas szintű 
kiszolgálást a környezetvédelem, a fenntarthatóság 
és a társadalmi felelősségvállalás szempontjainak 
érvényesítésével.
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A vállalalat tevékenységének központjában a fel-
használók állnak, célunk az ő igényeiknek és befek-
tetőink elvárásainak való maradéktalan megfelelés. 
Ennek érdekében korszerű technikai eszközök alkal-
mazásával egyre biztonságosabb rendszereken ke-
resztül tesszük elérhetővé felhasználóink számára a 
gázszolgáltatást.

Tevékenységi körünkben kiemelt célunknak tekint-
jük a fenntartható fejlődést, beleértve az energia-
hatékonyság és megtakarítás kérdését is, valamint 
a munkavállalók, a felhasználók egészségének és 
biztonságának védelmét, illetve a környezet meg-
óvását.
E cél, valamint az elvárások teljesítése érdekében az 
OPUS TIGÁZ Zrt. Integrált Irányítási Rendszert mű-
ködtet az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 
14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018 szabványok 
szerint.
E rendszer politikájának fókuszába a következő mot-
tót helyeztük:

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÜNK 
A BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁS!

A szolgáltatások biztonságát, szakszerűségét és fo-
lyamatosságát, a környezet védelmét, a felhasználói 
elégedettség egyik zálogaként tekintjük.

Az Integrált Irányítási Rendszer működésének, ered-
ményességének folyamatos fejlesztése érdekében 
felhasználóink, munkatársaink elégedettségét, vala-
mint a vállalat működésének hatékonyságát rend-
szeresen mérjük, elemezzük.

Az Integrált Irányítási Rendszer folyamataiba alap-
vető elemként épül be a jogszabályi és egyéb köve-
telményeknek való megfelelés.

A munkahelyi egészség-, biztonság- és környezetvé-
delem, továbbá a környezetszennyezés, a sérülések, 
egészségkárosodások megelőzése érdekében alkal-
mazzuk a „legjobb iparági gyakorlat” szerinti elveket, 
szabványokat és megoldásokat.

Integrált Irányítási Rendszerünk megfelelőségét 
rendszeres időközönként elvégzett vizsgálati ered-
mények alapján független tanúsító igazolja.

2.1. A fenntarthatóság irányítási rendszere
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VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Elnök Elnök

Dr. Csák Gyula Sárkány Hunor

Tagok Tagok

Konczné Kondás Tünde Varga Gyula

Dr. Csák Gyula Sárkány Hunor

Bakos Imre Dr. Csapó András

Torda Balázs

VEZÉRIGAZGATÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG

Torda Balázs PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős 
személy

Biczó Péter

Egy megfelelően irányított gazdasági társaságnak 
olyan hosszú távú jövőképpel kell rendelkeznie, mely 
integrálja a társaság társadalom és környezet iránti 
felelősségét a kockázatelemzés és az új lehetőségek 
feltérképezése érdekében tett erőfeszítéseivel.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. legfőbb szerve a Közgyűlés, 
amely a társaság részvényeseinek összeségéből áll. 
A társaság főrészvényese az MS Energy Holding Zrt., 
99,14 %-os tulajdonosi részesedéssel.

Az Igazgatóság az OPUS TIGÁZ Zrt. vállalatirányítási 
rendszerének központi szerve. Felelős a vállalat irá-
nyítás szabályainak meghatározásáért, alkalmazá-
sáért és aktualizálásáért, a hatályban lévő jogszabá-
lyok betartásáért, a társaság stratégiai irányelveinek 

meghatározásáért, valamint a társaság működé-
sének nyomon követéséhez szükséges ellenőrzési 
rendszer felülvizsgálatáért. Az Igazgatóság a hatás-
körét a jogszabályok, az Alapszabály és Igazgatóság 
Ügyrendjének keretei között gyakorolja.

A társaságnál Felügyelő Bizottság működik, amely-
nek feladata, hogy az Igazgatóságot a társaság érde-
keinek megóvása céljából ellenőrizze.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. operatív irányítását a vezérigaz-
gató látja el.

A társaság irányító testületeinek tagjait és könyvvizs-
gálóját 2021. december 31. napján az alábbi táblázat 
mutatja be:

2.2. Felelős vállalatirányítás: igazgatóság, 
felügyelőbizottság
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ELTÉRÉSKEZELÉS RENDSZERÉNEK CÉLJAI

A vállalat területén a 
különböző vizsgálatok, 
auditok során feltárt 
eltérések rögzítése, a 
helyesbítő és megelőző 
intézkedések tervezésének 
támogatása

A feltárt eltérések 
megszüntetésének, 
folyamatok nyomon 
követésének biztosítása, 
riportok, jelentések 
támogatása a vezetők és a 
tulajdonos felé.

Elkötelezettek vagyunk egy olyan hatékony belső 
ellenőrzési rendszer kialakítása és fenntartása iránt, 
mely magába foglal eszközöket, szervezeti felépí-
tést, társasági előírásokat és szabályzásokat annak 
érdekében, hogy biztosíthassa az eredményes és 
korrekt üzletvitelt, a meghatározott céloknak meg-
felelően. Ez az ellenőrzési rendszer a főbb kockáza-
tok beazonosításának, felmérésének, kezelésének 
és monitorozásának folyamatában testesül meg, 
valamint a megfelelő információáramlási csatornák 
lét- rehozása révén, az információcsere biztosítása 
érdekében.

A tanúsított IIR működtetésével egy olyan hatékony, 
a vezetőket támogató eszköz jött létre a cég irányítói 
számára, amely alkalmas a folyamatok működésé-

Az OPUS TIGÁZ Zrt. tevékenysége és kapcsolatai 
kezelése során kiemelt cél, hogy a vállalat üzleti te-
vékenységét maximális tudatossággal és elkötele-
zettséggel, a vonatkozó jogszabályok betartásával 
az etikus üzleti magatartás legszigorúbb normáival 
összhangban végezze.
A társasági szabályzatok ismerete, megfelelő alkal-
mazása és betartása munkatársaink irányába alap-
vető elvárás.

Az Etikai Kódex a vállalat megfelelőségi követelmé-
nyeinek összefoglalását tartalmazza, rögzíti az OPUS 

TIGÁZ Zrt. közös értékeit, és egyben a vállalat repu-
tációjának záloga is. Az Etikai Kódex a társaságon 
belül mindenkire érvényes. Ezen túlmenően a társa-
ság szerződéses partnereinek is meg kell ismerniük 
és el kell fogadniuk ezeket az értékeket a szerződés-
kötési folyamat során.

Külső beszállítóink irányába az Általános Szerződési 
Feltételeken keresztül határoztuk meg - a kölcsö-
nösség elvére épülő – kötelezettségeket, elvárásokat.

nek felügyeletéhez szükséges információk bizto-
sítására. Az IIR alkalmazási területe kiterjed a vál-
lalat teljes tevékenységi körére és telephelyeire.
Az audit kritériumok teljesülésének ellenőrzésére 
a társaság szisztematikus, független és dokumen-
tált belső Integrált Irányítási Rendszer auditokat 
végez.

Az eltérések kezelése és lezárása meghatározott 
ütemterv szerint folyamatosan történik egy ún. 
„eltéréskezelő rendszeren” keresztül, mely a kü-
lönböző vizsgálatok, auditok során feltárt eltéré-
sek kezelésének nyilvántartását oldja meg, külön-
böző szerepek és az ahhoz kapcsolt jogosultságok 
segítségével.

2.3. Belső audit rendszer

2.4. Az érdekelt felek szerepe és az etikai normák
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2.5. GDPR
Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jog-
szerű kezelése és megfelelő védelme iránt, amelyet 
a működése és tevékenysége során törekszik maxi-
málisan érvényre juttatni. Adatkezelőként a szemé-
lyes adatok kezelése során minden esetben:

 ●  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a sze-
mélyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásá-
ról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR), valamint

 ●  az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény 
(Info tv.)

rendelkezései szerint jár el. Emellett kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy az adatvédelmi dokumentáci-
ója az érintettek számára a szükséges tájékoztatást 
biztosítsa és könnyen elérhető legyen.

Annak érdekében, hogy a társaság adatvédelmi 
rendszere a jogszabályi és hatósági elvárásokhoz 
teljesen illeszkedő és naprakész legyen, a Társaság 

adatvédelmi dokumentációs rendszere 2021. nyarán 
áttekintésre került egy részleges (dokumentációs) 
adatvédelmi audit keretében 2021. decemberében 
egy átfogó (folyamatszintű) adatvédelmi audit is 
elindításra került, amely várhatóan 2022. április 30. 
napjáig teljes egészében befejeződik. Az adatvédel-
mi rendszer és dokumentáció működtetése, kiala-
kítása során a társaság folyamatosan törekszik arra, 
hogy a földgázelosztási tevékenysége ellátása és üz-
leti működése során, a GDPR-nak megfelelő adat-
biztonsági és adatkezelési (adatfeldolgozási) gyakor-
latot folytasson, az érintettek jogainak tiszteletben 
tartása mellett.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. az adatkezelései tekintetében 
– megfelelve a GDPR előírásainak – adatkezelési tá-
jékoztatókat készített és tett elérhetővé az érintettek 
számára. Az adatkezelési alapinformációk és a nyil-
vános adatkezelési tájékoztatók a https://www.opus-
tigaz.hu/adatvedelem oldalon érhetők el. A társaság 
minden érintett részére biztosítja a tájékozódási le-
hetőséget: (i) a kezelt adatok köréről; (ii) az adatke-
zelés céljairól; (iii) jogalapjáról; (iv) megőrzési idejé-
ről; (v) és azok esetleges továbbításának kereteiről.
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A társaságunk érdekelt feleinek (stakeholder) kö-
rébe azok a csoportok tartoznak, amelyek hatással 
vannak a vállalat céljainak megvalósítására, vagy 
érdekeltek abban. A vállalat célja, hogy az érdekelt 
felek részére tevékenysége értékteremtő legyen és a 
velük való kapcsolat a tisztességes és jogkövető ma-
gatartásra épüljön.

Legfontosabbnak tekintett érdekelt feleink a szabá-
lyozók, a befektetők, a fogyasztók, az alkalmazottak, 
a közösségek, a civilek, a beszállítók és a partnerek, 
valamint a jövő generációi.

A vállalat kiemelt jelentőséget tulajdonít a humán 
erőforrás folyamatos fejlesztésére, kereskedelmi és 
pénzügyi kötelezettségeinek betartására, valamint 
szoros együttműködési kapcsolat kialakítására a tár-
sadalommal, helyi közösségekkel.
Tevékenységink ellátása veszélyekkel jár, ezért a  
társaság értékrendjében kiemelt szerepet játszik a 
munkatársai biztonságára, egészségére, valamint a 
környezetileg fenntartható működésre való odafi-
gyelés.

3.  A KAPCSOLATOKBAN REJLŐ ÉRTÉK
A kapcsolattartás nagy jelentőséggel bír az OPUS 
TIGÁZ Zrt. számára, mivel lehetőséget teremt a 
kölcsönös párbeszédre, társaságunk felé irányu-
ló elvárások megismerésére, a felmerülő kérdések 
megvitatására, az együttgondolkodás feltételei-
nek megteremtésére és a fenntartható jövőért való 
együttműködésre, valamint az együttműködés ki-
építésére és javítására. Társaságunk törekszik az ér-
dekelt felekkel való folyamatos kommunikációra, az 
egyetértésen és bizalmon alapuló partneri viszony 

kialakítására, a döntéshozatali folyamatok fejleszté-
sére, az esetleges ellentétek feloldására.

Figyelembe véve a társaság működési környezeté-
nek és kapcsolatrendszerének összetettségét és az 
érintettek körének kiterjedt voltát, kiemelt figyelmet 
fordítunk a potenciális kritikus témakörök előzetes 
beazonosítására, a kulcsszereplők következetes, pro-
aktív megszólítására és bevonására.

3.1. Fenntarthatósági elveink
A fenntarthatóság az OPUS TIGÁZ Zrt. számára azt 
jelenti, hogy a gazdasági fejlődésnek a társadalmi 
egyenlőség és igazságosság megtartásával kell vég-
be mennie úgy, hogy a hosszú távú gazdasági növe-
kedés minimális környezeti terhelés mellett, műkö-

dési területünk természeti erőforrásainak károsítása 
nélkül valósuljon meg.
A fenntarthatóság három dimenzióján belül a kö-
vetkező értékek jellemzik a fenntarthatósági felada-
tainkat:

Gazdasági dimenzió Társadalmi dimenzió Környezeti dimenzió

 ● vállalat, tisztesség, átláthatóság  ● jövő generációi, fenntartható 
társadalom

 ● élhető, egészséges környezet

 ● jövőkép, innováció  ● környezetközpontú irányítási 
rendszerek

 ● természeti kincsek, biológiai 
sokféleség védelme

 ● munkavállalók, csapat, dina-
mizmus

 ● Munkahelyi Egészségvédelem 
és Biztonság Irányítási Rendszer

 ● környezeti terhelések mini-
malizálása

 ● nyereségesség  ● sokszínűség, társadalmi szolida-
ritás, életminőség

 ● ökológiai hatékonyság

 ● felhasználók, fogyasztók  ● partnerség, tehetség, kreativitás

3.2. Érdekelt feleink
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4.  KAPCSOLATOK KEZELÉSE

4.1. Szakmai kapcsolatok

Az OPUS TIGÁZ Zrt., mint földgázelosztó társaság 
tevékenysége összetett és sokrétű, amellyel össze-
függésben érdekelt feleink köre is széles. A szakmai 
kapcsolatok sikeressége érdekében az érdekelt szer-
vezeti egységei megfelelő felkészültségű és dönté-
si jogkörrel felruházott szakembereket delegálnak 
kapcsolattartóként.
Vállalatunk elkötelezett a hatékony együttműködés 
iránt, ezért az érdekelt felekkel való kapcsolattartás 
folyamatos és rendszeres. Szervezeti egységei föld-
rajzilag nagy kiterjedésű területen helyezkednek el. 
A fenntarthatóság, energia- és költségtakarékosság, 
valamint a hatékony operatív együttműködés érde-
kében a vállalat a kapcsolattartáshoz szükséges mo-
dern és biztonságos infrastrukturális hátteret bizto-
sít.
Az szakmai és operatív együttműködés a teljesség 
igénye nélkül a jogszabályban előírt hatósági kap-
csolatokon (Pl: MEKH, SZTFH) túl az alábbi szerveze-
tekre terjed ki:

 ● Földgáz Elosztói Fórum. Ebben az iparági szak-
mai szervezetben bizottsági működési formá-
ban elsősorban műszaki, gazdasági, szabályozási 
és elszámolási kérdésekben történik egyeztetés. 
A Fórumot az iparág számára fontos hatóságok 
és szakmai szervezetek lényeges partnerként 
ismerik el.

 ● Katasztrófavédelem. Elsősorban az üzemzavari 
helyzetek kezelése terén valósul meg folyamatos 
operatív együttműködés, melyet megalapoz a 
szabályozási és képzési területeken megvalósuló 
együttműködés.

 ● Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat Szabályzati 

Bizottság. Az ÜKSZ a gázpiaci szereplői közötti 
együttműködést, a rendszerhez való hozzáférést 
és rendszerüzemeltetés szabályait tartalmazza.

 ● Adatcsere (rendszerhasználók és az elosztói 
engedélyesek közötti folyamatok és kommu-
nikációk rendszere) szabályzat készítéséért és 
fejlesztésért felelős biztosság, illetve az Adatcse-
re megfelelő működését Ellenőrző Testület 

 ● Műszaki jogszabályok szabályzati bizottságai.

 ● Egyéb aktuálisan időszakosan működő szerve-
zetek, mint Országos Hidrogén Munkacsoport, 
Szakmai konferenciák szervező bizottsága, Infra-
struktúra szövetség

A miskolci oktatóbázison jogszabályokban előírt, 
külső fél által megtartott kötelező oktatások és to-
vábbképzések kerülnek megtartásra mind a fizikai, 
mind a szellemi állomány részére. Az oktatóbázis a 
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egye-
sülés által akkreditált vizsga minősítőhely minősítés-
sel is rendelkezik.
Az alábbi oktatási típusokat különböztetjük meg:

 ●  elméleti és gyakorlati oktatások,

 ●  új munkavállalók oktatása,

 ●  alapképzés megszerzése,

 ●  ismétlődő oktatások,

 ●  továbbképzések.
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Az oktatóbázison az alábbi funkcionalitások állnak 
rendelkezésre az oktatások megtartásához:

 ● egy 30 fő és egy 20 fő befogadására alkalmas 
elméleti oktatóterem,

 ● egy műhely helyiség, amelyben korszerű kö-
rülmények között acél és műanyag vezetékek 
hegesztése, vagy a hegesztés gyakorlása is meg-
valósítható,

 ● demonstrációs pálya, ahol különböző esetek 
és robbanások szimulációit lehet biztonságos 
körülmények között megtekinteni,

 ● fedett gyakorlati tanpálya mesterségesen kiala-
kított munkaárokba fektetett csővezeték háló-
zattal,

 ● szivárgáskereső tanpálya,

 ● gyakorlati oktatás tanpálya,

 ● nyomásszabályozó állomás tanpálya
Az oktatóbázison időnként vállalkozók és külső felek 
oktatása is történik. Évente 2-300 kolléga elméleti és 
gyakorlati oktatása kerül megvalósításra a miskolci 
oktatóbázis szervezésében kihelyezett formában az 
üzemeknél, illetve az oktatóbázis területén.
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4.2.2. Beszerzés, szállítók

A társaság minőségirányítási rendszerének függet-
len tanúsító szervezet általi tanúsítá- sára először 
1997-ben került sor. Azóta a külső auditok folyama-
tosan, minden évben rend- szeresen megismétlőd-
tek és eredményesen zárultak.
A társaság vezetői és munkavállalói arra törekszenek, 
hogy munkavégzésük során folyamatosan megfelel-
jenek az Integrált Irányítási Rendszerünk előírásai-
nak, elvárásainak és ezáltal kiérdemeljék felhaszná-
lók, partnereink bizalmát, kivívják elégedettségüket.

A külső hatóságok rendszeresen végeznek vizsgála-
tot a feladatainkhoz kapcsolódóan.

Irányítási rendszerünk szabályozottságán és az azzal 
összefüggő belső ellenőrzéseken keresztül bizto-
sítjuk a korrupcióelleneség elvének érvényesülését, 
melynek normáit az Etikai Kódexünk is tartalmazza.
Az Etikai kódex a vállalat megfelelőségi követelmé-
nyeinek összefoglalását tartalmazza, rögzíti a válla-
lat közös értékeit, és egyben a vállalat reputációjá-
nak záloga is.
Az OPUS TIGÁZ Zrt. megfelelőségi és visszaélési 
kockázatnak kitett szakterületein dolgozók számára 
2021 októberében e-tr@iner-en keresztül megvaló-
sult képzést biztosítottunk a korrupcióellenes ma-
gatartással összefüggő szabályok témakörében.

4.2. Kapcsolat a területekkel

4.2.1. Integritás és átláthatóság

A külső függőségek és kockázatok mérséklésére 
az OPUS TIGÁZ Zrt. olyan beszállítókkal lép üzleti 
kapcsolatba, melyeknek gazdasági, társadalmi, kör-
nyezeti teljesítménye megfelelő. Ennek érdekében 
a Vállalatok fenntarthatósági szempontból is me-
nedzselik a szállítói kapcsolataikat. A szállítók a tör-
vényeknek megfelelő, szabályozott, a versenyt és a 
versenytisztaságot biztosító, átlátható, strukturált és 
dokumentált beszerzési eljárások során kerülnek ki-
választásra. Emellett törekszünk a beszerzéseink so-
rán a környezetbarát eljárások lefolytatására mind a 
folyamat végrehajtása során, mind pedig értékelési 
szempontként.

HSE Előminősítés
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a társaságunkkal 
szerződésben lévő vállalkozások a munkavédelmi, 
tűzvédelmi és a környezetvédelmi elvárásokainknak 
megfeleljenek. 
Ezért minden vállalkozást, aki a társaság telephe-
lyén, berendezésein vagy a társaság megbízásából 
végez munkát, munkavédelmi, tűzvédelmi és kör-
nyezetvédelmi előminősítésnek vetünk alá.

A szállítói minősítés célja, hogy értékelje, ellenőrizze 
és nyomon kövesse a szállító meghatározott szem-
pontok szerinti megfelelősége mellett a HSE aspek-
tusait, megfelelőségét. A minősítési eljárásban meg-
határozásra kerülnek HSE specifikus követelmények 
is, melyek elsősorban a szállító 

 ●  munkabiztonsági helyzetével 

 ●  a fontosabb tárgyi, személyi és szervezési feltéte-
lek biztosításával,

 ●  a kockázatértékeléssel és egyéni védőeszköz 
juttatással,

 ●  az alkalmazott munkaeszközök felügyeletével,

 ●  a környezetvédelemmel, 

 ●  valamint a hulladékkezléssel kapcsolatosak.
A fenti szempontok alapján kapott információk ér-
tékelésének eredménye beépül a minősítésbe.

A szállítók referenciáit, gazdasági helyzetét, minő-
ségi és fenntarthatósággal kapcsolatos képességeit 
stratégiai árucsoport kategóriákba sorolva előmi-
nősítő rendszerben, szerződéses teljesítményüket 
utóminősítő rendszerben értékeljük. A szállítók mi-
nősítése arra az árucsoportra történik, amelyre vo-
natkozóan szerződéses jogviszonyba lépnek a válla-
latunkkal.
A szállítói adatbázis a meglévő szerződéses kapcso-
latokból, a beszerzési szervezet piackutatásaiból, a 
felhasználói szakmai területek szakmai kapcsolatai 
alapján feltárt potenciális beszállítói kör szűrése, mi-
nősítése alapján épül fel.
A szállítók minél szélesebb körű felkutatása céljából 
biztosítjuk a szállítók részére, a honlapon keresztül 
történő jelentkezést is.
Az OPUS TIGÁZ Zrt. beszerzési tevékenységét a ha-
tályos jogszabályi környezet, a tulajdonosi elvárások 
és a saját belső szabályozási rendszernek betartása 
mellet végzi. A szabályozásokba beépített ellenőr-
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zések a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok át-
láthatóságát hivatottak biztosítani a beszerzési tevé-
kenység minden egyes szakaszában.

Ilyen intézkedések:

 ● Papír alapú, zárt borítékban beadott ajánlatok 
kezelése: Ezt az ajánlatadási módot a TIGÁZ Zrt. 
az ügyviteli rendszere korszerűsítése eredménye-
ként teljes mértékben ki fogja vezetni. Várhatóan 
2023-ban.

 ● Zárt, elektronikus rendszerben történő ajánlat és 
adatkezelés:

 – e-mail-ben történő ajánlatadás: a beszerzési 
szervezet kezeli

 – internetes aukciós felületek igénybevétele

 – a vállalati ügyviteli rendszer, az ELO/DMS 
dokumentumkezelő valamint a SAP integ-
rált vállalatirányítási rendszer  fejlesztése a 
beszerzési eljárások ügyviteli, engedélyezési, 
döntési folyamatainak támogatására. A be-
szerzési folyamatokat támogató rendszerek 
2021-ben is fejlesztettük.

 ● A belső szabályozási rendszer aktualizálása, kor-
szerűsítése:

 – Az ajánlati árak és a szakmai értékelés elkü-
lönítése. Az ajánlati árakat csak a beszerzési 
szervezet ismeri

Vállalataink számára fontos a korrupcióellenesség, az 
etikus és tisztességes piaci magatartás, ezért szállító-
inktól elvárjuk, hogy elfogadják az Etikai kódexben 
lefektetett szabályokat és értékrendszert, valamint a 
korrupcióellenes nyilatkozatot. Fontos, hogy megis-
merjék és meg- feleljenek ezen dokumentumokban 

rögzített elvárásoknak, amelyek a szerződés feltéte-
lekben is rögzítésre kerülnek.
A költséghatékony működés érdekében ugyanakkor 
folyamatosan racionalizáljuk beszerzési folyamata-
inkat TIGÁZ-TITÁSZ vállalati szinten valamint a tu-
lajdonosi körhöz tartozó vállalatcsoport szinten is, a 
beszerzésekben rejlő szinergiák kiaknázása révén. A 
beszerzési szervezet 2021-ben is kiemelt figyelmet 
fordított a beszerzési folyamatok eredményesebbé 
és hatékonyabbá tételére.
A feltárt szinergia lehetőségek kutatása, kiaknázása:

 ● kategóriák felmérése, összegyűjtése

 ● beszerzési eljárások összehangolása:

 – pályáztatási időpontok egyeztetése

 – specifikációk egységesítése

 – szerződés tervezetek, ÁSZF-ek közös kidol-
gozása

A szerződött partnerek minősítése és érté kelése 
során, a vonatkozó törvényi, rendeleti és szakható-
sági előírásokon túlmenően kérdőíveken és egyes 
esetekben helyszíni bejáráson keresztül vizsgáljuk a 
partnerek HSE-szempontú gyakorlatát. Pl. speciális 
balesetvédelmi kurzusok tartása, megfelelő munka-
környezet és baleset-megelőzési rendszerek meg-
léte, mely a stratégiai szállítói partnerek esetében 
helyszíni telephely és szúrópróbaszerűen kiválasz-
tott munkaterület bejárással párosul. A tapasztalato-
kat jegyzőkönyvekben rögzítjük.

Minősített szállítók száma 2021-es adatok alapján:

 – Minősített szállító: 722 db

 – Regisztrált szállító: 186 db

Minősítési szint Minősítés módja Teljesítés értékelés

1. szint
Corre (fő) tevékenység

Kérdőív + helyszíni 
értékelés + átvilágítás

Negatív visszacsatolást követően azonnal.
Rendszeres értékelés a szerződéses telje-
sítményről.

2. szint
Non Core (nem fő) tevékenység

Kérdőív + átvilágítás

3. szint
Core (fő) / Non Core tevékenység
Regisztráció

Átvilágítás
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 ●  „Mert adni jó! – Ajándékozz számítógépet!” 
címmel indítottunk november elején pályázatot 
munkatársaink körében. A pályázat keretében 
kollégák ajánlhattak olyan szervezeteket, pél-
dául iskolákat, idősotthonokat, ahol jó helyre 
találnak a nálunk már használaton kívül helye-
zett számítógépek. A kezdeményezés során 30 
darab jó állapotú gép jutott el a pályázó kollégák 
segítségével a kiválasztott közösségekhez. A kez-
deményezésében a fenntarthatóbb és digitális 
újrahasznosítást célzó gyakorlatok ösztönzése is 
fontos szempont volt. 

4.2.3. Társadalmi szerepvállalás

Felelős vállalatként folyamatosan keressük annak le-
hetőségét, hogy non-profit szervezetekkel, társadal-
milag hasznos célokért történő együttműködéseink 
során átadjuk azt az energiát, mely a mi fejlődésün-
ket is meghatározza. Elkötelezett célunk, hogy kö-
zösen tegyünk a környezetünkért, a társadalomért, a 
biztonságért, és töltődjünk fel együtt azzal a pozitív 
energiával, amit ezért cserébe kapunk! Támogatási 
alapelveink adják meg a keretet ahhoz, hogy mind-
ezt a lehető leghatékonyabban valósíthassuk meg.

TÁMOGATÁSI ALAPELVEINK:

PARTNERSÉG
Proaktív, partneri együttműködések kialakításá-
ra törekszünk minden olyan közösséggel, mellyel 
kapcsolatba kerülünk, és akiknek anyagi vagy tárgyi 
hozzájárulást nyújtunk. Célunk, hogy ne kívülálló-
ként tekintsenek ránk, hanem olyan szervezetként, 
mellyel az együttműködés új lehetőségeket teremt 
számukra. 

SZAKMAISÁG
Bármilyen ügyet támogatunk, fontosnak tartjuk, 
hogy valódi eredményeket érhessenek el a helyi kö-

zösségek, és épp ezért olyan szakmai partnerekkel 
dolgozunk együtt társadalmi felelősségvállalási pro-
jektjeink során, akik szakértői munkájukkal garanci-
át jelentenek a társadalmilag hasznos és fontos cél 
elérésére.

ÉRTÉKTEREMTÉS
Programjainkkal olyan tudást és értékrendszert kí-
vánunk átadni, melyek megteremtik a lehetőséget 
arra, hogy hosszú távon előnyhöz jussanak a közös-
ségek és az egyének egyaránt. Kihívásokkal a jól mű-
ködő, stabil közösségek is szembesülnek időről idő-
re, a fejlődéshez pedig elengedhetetlen, hogy olyan 
eszköztárral rendelkezzenek, melynek birtokában 
magabiztosan reagálhatnak a környezetükben vég-
bemenő változásokra.

AKTÍV RÉSZVÉTEL
Fontosnak tartjuk és támogatjuk, hogy munkatársa-
ink csatlakozzanak egy-egy olyan kezdeményezés-
hez, melyet a szívügyüknek tekintenek, és szabad 
energiájukkal, szakértelmükkel tevékenyen építhes-
sék az általuk választott közösséget. Arra biztatjuk 
munkatársainkat, hogy ők maguk hozzanak javasla-
tot, milyen ügyeket karoljunk fel.

2021-BEN SZÁMOS KEZDEMÉNYEZÉS VALÓSULT MEG:
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 ● A Mészáros Csoport az adventi időszakban 
mintegy 10 ezer élelemiszercsomagot juttatott 
el rászoruló családoknak a Magyar Vöröskereszt 
közreműködésével. Ennek megvalósításához 
csatlakozott az OPUS TIGÁZ is a segíteni akaró 
és tudó munkatársai bevonásával. Munkatár-
saink a karitatív célú akció sikeréhez önkéntes 
munkájukkal járultak hozzá, melynek keretében 
a felajánlott élelmiszeradományok csomagolásá-
ban tudtak segíteni.

 ● 2021/2022-es szezontól 5 éven keresztül az OPUS 
TIGÁZ Zrt. támogatja az ASK Hajdúszoboszlói 
Kézilabda Sportegyesületet és ezzel hajdúszobo-
szlói kézilabda sportágat.

 ● Az OPUS TIGÁZ Zrt. 10 millió forint összértékű 
adománnyal támogatta az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság (OKF) munkáját a társa-
dalmi felelősségvállalás és tudatosság, valamint 
a biztonság, a balesetek megelőzése jegyében. 
A támogatás részeként 500 darab szén-mo-
noxid-érzékelőt is felajánlásra került, melyek 
rászoruló családokhoz kerültek.

 ●  500 darab szén-monoxid érzékelőt ajándékozott 
az OPUS TIGÁZ Zrt. a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) számára annak érdekében, 
hogy növelni tudják a családok otthonainak biz-
tonságát a fűtési szezon beköszöntével.
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4.2.4. Kapcsolat oktatási intézményekkel
Társaságunk számára kiemelt fontosságú a megfe-
lelő szakemberek folyamatos utánpótlásának biz-
tosítása, különös tekintettel az egyre kisebb számú, 
szakirányú végzettséggel rendelkező fizikai munka-
vállalókra. Nagy hangsúlyt fektetünk a szakképző 
intézményekkel való kapcsolattartásra, a velük való 
együttműködésre, rendszeresen jelenünk meg pá-

lyaorientációs rendezvényeken, szakmai napokon, 
a szakmát népszerűsítő iskolai rendezvényeken. 
Mindezek mellett szoros kapcsolatot ápolunk egye-
temekkel is: több fiatal számára biztosítunk szak-
dolgozat írási lehetőséget, nyári gyakorlatot, tartunk 
előadásokat. 
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5.  ÜGYFÉLKAPCSOLATOK
Az OPUS TIGÁZ Zrt. számára a legfontosabb érték  
az energia folyamatos biztosítása felhasználói szá-
mára. Ez a vállalat nyelvére lefordítva a szolgáltatás 
minőségét és az ellátásbiztonságot jelenti.
A gázszolgáltatás alapszolgáltatás, és szinte kivétel 
nélkül minden embert, felhasználót, üzleti vállalko-
zást érint. Éppen ezért az ügyfélkapcsolatok terén 
az OPUS TIGÁZ Zrt.  célja, hogy minden fogyasztó 
részére biztosítsa az energiához való hozzáférés le-
hetőségét, a zavartalan ellátást, és a szolgáltatás 
igénybevétele kapcsán felmerülő ügyek gyors, zök-
kenőmentes intézését, valamint a vállalat rugalmas 
és egyszerű elérhetőségét. Arra törekszünk, hogy a 
vállalat könnyen elérhető legyen és az ügyfelek kér-
déseire 15 napos határidőn belül, vagy hamarabb 

választ adjunk. Válaszainkban törekszünk a közért-
hetőségre és a teljeskörűségre.
Valljuk, hogy az ügyfeleinktől érkező észrevételek 
- akár panaszok is - hasznos jelzések, melyek segí-
tenek feltárni az esetleges folyamatközi vagy egyéb 
hiányosságokat. Ezek megszűntetésével javíthatjuk 
ügyfeleink kiszolgálását és sikeresebbek lehetünk. 
Az elmúlt években megkezdett munkát folytatva 
továbbra is arra törekszünk, hogy az ügyfélkiszolgá-
lás terén, ide értve a panaszkezelést is, hatékonyab-
bá tegyük az ügyintézést, lerövidítsük a válaszadást, 
minimális szintre szorítsuk vissza az ügyfeleket érő 
kellemetlenséget és előtérbe helyezzük az azonnali 
megoldásokat, válaszokat.

5.1. Ügyfelek tájékoztatása
Az OPUS TIGÁZ Zrt. számára fontos, hogy meglévő 
és leendő fogyasztóit a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően tájékoztassa.
Honlapunkon https://www.opustigaz.hu/tarsasa-
gunk  elérhető üzletszabályzatunk, jogszabályok, 
díjkalkulátorok, közszolgálati információk, tájékoz-
tatók, dokumentumok mellett a gyakori kérdésekre 
adott válaszaink segítik ügyfeleinket az ügyintézés 
során.
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) 
Korm. rendeletben foglalt kötelezettségünknek 
eleget téve a honlapon megtalálhatók az épülete-
nergetikai tanúsítást végző tanúsítók, energetikai 
auditálást végző személyek és szervezetek, energia-
hatékonyság javítását célzó intézkedések, progra-
mok valamint energetikai fogyasztói tanácsadó vagy 
érdekvédelmi szervezetek elérhetőségei.

5.2. Fenntarthatóság az ügyfélkapcsolatokban
A szolgáltatási terület kiterjedtsége, földrajzi ta-
goltsága, infrastrukturális és közlekedési fejlettsége 
révén valamint a pandémiás helyzet miatt az ügy-
intézés egyre inkább a telefonos, és az online ügy-
félszolgálati csatornára terelődik, ami az ügyintézés 
szempontjából kényelmesebb, és szélesebb elérhe-
tőséget tesz lehetővé. 
Az  ügyfélszolgálati csatornákat és azok kapacitását 
folyamatosan figyelemmel kisérjük és  a változó fo-
gyasztói szokásokhoz igazítjuk.
A fogyasztói szokások változásának megfelelően 
az OPUS TIGÁZ Zrt. fontosnak tartotta a weblapjá-
nak megújítását. 2020-ban a mai ügyféligényeknek 
megfelelő új honlapot készítettünk, melyet 2021-
ben folyamatosan fejlesztettünk. (https://www.opus-
tigaz.hu), 

2022-ben további olyan felhasználóbarát online 
szolgáltatásokat alakítunk ki, amik könnyen, rugal-
masan és folyamatosan hozzáférhető információfor-
rásul szolgálnak fogyasztóinknak és lehetővé teszik 
számukra, hogy gyakorlatilag bármikor, bárhonnan 
kapcsolatba léphessenek társaságunkkal.
Mivel egyre nagyobb mértékben növekszik a mo-
bil eszközökről érkező látogatók száma, honlapunk 
mobiltelefonokra, tabletekre is optimalizálva van.
A weboldalak tartalmát folyamatosan naprakészen, 
frissen tartjuk.
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Az OPUS TIGÁZ Zrt. vezetése elkötelezett a mun-
kavégzés hatékonyságának növelésében, melynek 
egyik eleme mobilitási képességünk javítása, ideért-
ve az otthoni munkavégzést. 
Ennek egyik feltétele a papíralapú dokumentumok 
számának nagyságrendi csökkentése, amit részben 
átszervezéssel, részben digitalizálással valósítunk 
meg. 
Ez részben az ügyfeleinkkel kapcsolatos tevékenysé-
geink során keletkezett papíralapú dokumentumok 
(munkalapok, tervdokumentációk, stb.) csökken-
tése elektronikusan aláírt digitális dokumentumok 
rendszeresítésével, részben a vállalat folyamatainak 
digitalizálása többek közt DMS rendszer (Document  
Management System) alkalmazásával.  
Társaságunk az ügyfélkezelés tekintetében is ki-
emelt fontossággal kezeli a fenntarthatósági szem-
pontokat. Példaként, az ügyintézést érintő irodai pa-
pírfelhasználás csökkentése érdekében a társaság 
az egész ügyintézésre kiterjesztette az elektronikus 
feldolgozást és a dokumentumkezelési rendszert, 
valamint optimalizálta a nyomtatóparkot.
A már említett mobilitás érdekében és részeként le-

cserélésre került a korábbi Microsoft Skype alkalma-
zás és egy korszerűbb, de szintén Microsoft szolgál-
tatás, a nagyvállalati gyakorlatban elterjedt Teams 
került bevezetésre. 
Ennek alkalmazásával a klasszikus chat, hang-és 
videó konferencia hívásokon kívül számos csoport-
munkát támogató funkció is elérhetővé vált. A szol-
gáltatás elérhető asztali PC-ken, notebook-okon 
és mobiltelefonokon is. A mobiltelefonon történő 
használat támogatására magasabb mobilinternet-
csomagok kerültek aktiválásra.
Részben a pandémiás helyzetnek, részben a vállalat 
stratégiai céljainak elérése érdekében dinamikusan 
fejlődnek azok a megoldások, amik elősegítik a szol-
gáltatások – ideértendő a vállalaton belüli funkciók 
és alkalmazások - helyfüggetlen elérését, mellyel 
részben utazási költséget és időt takaríthatunk meg, 
részben komfortosabban végezhetjük feladatainkat, 
akár otthonról. 
Megemlítendő, hogy jelentősen nőtt a notebook-ok 
aránya az összes felhasználói eszközállományhoz 
képest, mely szintén a mobilitás érdekében történik.  

5.3. Az energiahatékonyság és a felelős magatartás 
elterjedésének támogatása

5.4. Fogyasztóvédelmi kapcsolatok
Az ügyfélkapcsolatok kezelése tekintetében a tár-
saság kiemelt hangsúlyt fektet a személyes ada-
tok biztonságának megőrzésére, valamint szoros 
együttműködésben és kapcsolatban áll a Kormány-
hivatalok Fogyasztóvédelmi Osztályaival. E kapcsola-
tok elsődleges célja, hogy a fogyasztóinknak nyújtott 

szolgáltatások terén a fogyasztói jogok és érdekvé-
delem széles körűen érvényesüljön. A kapcsolattar-
tás elektronikusan,  cégkapun keresztül történik. 
Társaságunk hatékony munkavégzését fogyasztóvé-
delmi referens segíti, aki minden évben munkatár-
saink részére fogyasztóvédelmi képzést tart. 
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5.5. Részvétel felmérésekben
Az OPUS TIGÁZ Zrt. 2020-ban vett részt először a 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
által megújított Fogyasztói Elégedettségi Felmérés-
ben, amelynek keretében a lakossági felhasználók 
földgázellátással kapcsolatos elégedettsége kerül 
vizsgálatra.
Három típusa van: alap- azonnali- és kiegészítő fel-
mérés.
Az alap felmérés egy eseményfüggetlen, kétévente, 
független közvélemény-kutató szervezet közremű-
ködésével elvégzendő vizsgálat, amelyben az adat-
felvétel kérdőív alapján, személyes megkérdezésen 
alapul. 
Az azonnali felmérés egy esemény utáni adatfelvé-
tel, amelyet a személyes, a telefonos és az elektroni-
kus (online, e-mail) ügyfélkapcsolat befejező fázisa-
ként, az adott ügyfélkapcsolati formához illeszkedő 

kérdéslistából, véletlenszerűen feltett 1 darab kérdés 
lekérdezésével kell megvalósítani. Az adatfelvétel az 
Alapfelmérés évében folyamatosan történik.
A kiegészítő felmérés egy eseményközeli elége-
dettségi felmérésére szolgáló, alapvetően telefo-
nos megkérdezésen alapuló adatfelvétel, amely a 
felhasználói megkeresésekhez közeli időpontban 
valósul meg. A felmérés azokat a tevékenységeket 
vizsgálja, amelyek az Alapfelmérésben nem szere-
pelnek.
Az eredményekről a MEKH által kiadott határozat 
alapján szükséges meghatározott időközönként és 
módon adatot szolgáltatni.
A felmérés során született eredményeket, megál-
lapításokat társaságunk figyelembe veszi termékei, 
szolgáltatásai és ügyfélkezelési rendszerének fej-
lesztése során.

5.6. Ügyfélkapcsolati csatornák
Az OPUS TIGÁZ Zrt. aktív fogyasztási helyeinek szá-
ma 2021-ben 1 263 902 db volt. Ezen kiterjedt ügyfél-
kör nagyszámú ügyfélkapcsolati megkeresést ered-
ményez.
A felhasználók, partnerek sokrétű igényeihez iga-
zítva az OPUS TIGÁZ Zrt. biztosította a személyes 
ügyfélkiszolgálást, írásos elérhetőséget postai és 
elektronikus úton, a telefonközponti elérést és az 
online ügyfélszolgálatot. https://www.opustigaz.hu/
kapcsolat/ugyfelszolgalat

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS:
Az OPUS TIGÁZ Zrt. 2021-ben 11 ügyfélszolgálati iro-
dában fogadta lakossági ügyfeleit. Ügyfélszolgálati 
irodáink az adott régió lakossága számára könnyen 
elérhetőek, központi helyen találhatók és tömeg-
közlekedéssel könnyen megközelíthetők voltak.
Az ügyfélszolgálati irodákban modern ügyfélhívó 
rendszer üzemelt. Az időpontfoglalásra személye-
sen, telefonon és az interneten keresztül is lehető-
ség volt. 
A személyes ügyfélmegkeresések száma 2021-ben: 
15 701 db volt.

TELEFONOS ÜGYINTÉZÉS:
A telefonos ügyfélszolgálat vezetékes telefonról, to-
vábbá mobiltelefonról is fogadta a megkereséseket. 
A telefonos menürendszeren keresztül az alábbi 
ügyek intézésére nyílt lehetőség: panaszügyintézés, 

szerződéssel kapcsolatos megkeresések, információ 
készülék adatokról, időpontfoglalás, védendő fo-
gyasztókat érintő kérdések, üzemzavar elhárítással 
kapcsolatos ügyek, és általános információkérés.
A telefonos ügyfélszolgálathoz érkező, telefonos 
ügyintéző által fogadott hívások száma 2021-ben: 
102 616 db volt.

ÍRÁSOS MEGKERESÉSEK ÜGYINTÉZÉSE:
Az OPUS TIGÁZ Zrt. a postai úton érkező megkere-
sések kezelésének tekintetében is előtérbe helyezi 
a fenntarthatósági szempontokat. Ennek megfele-
lően az ügyintézést érintő irodai papírfelhasználás 
csökkentése érdekében a társaság az egész ügyinté-
zésre kiterjedően alkalmazza az elektronikus doku-
mentumkezelési rendszert (DMS).
Az írásos ügyfélmegkeresések száma 2021-ben: 106 
801 db volt.
Az elosztó és a rendszerhasználók együttműködése 
során az adatcsere szabályzatnak megfelelően adat-
kommunikáció formában is érkezhet ügyfélmegke-
resés, melynek kezelése az írásos megkeresések sze-
rint történik.

ON-LINE ÜGYINTÉZÉS:
A személyes, írásbeli és telefonos csatornák mellett 
az OPUS TIGÁZ Zrt. az ügyfeleinek és partnereinek 
biztosítja az internet használatával történő ügyinté-
zés lehetőségét is https://www.opustigaz.hu/
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2020-2021 ÉVBEN ÉRKEZŐ ÜGYFÉLMEGKERESÉSEK ALAKULÁSA CSATORNÁNKÉNT

PANASZKEZELÉS:
Az ügyfélpanaszok kezelését a panasziroda szerve-
zeti egység végzi, akik munkájuk során a teljeskörű, 
szakszerű kivizsgálás érdekében együttműködnek a 
társaság minden szervezeti egységével.
A panaszügyek intézése a társasághoz történő beér-
kezést követő 15 napon belül megtörténik.

Gázszivárgás és üzemzavar bejelentésére éjjel-nap-
pal ingyenesen hívható „zöld számot” (+36 80 300 
300) üzemeltetünk.
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6.  EMBEREK

6.1. Biztonság

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
A koronavírus-járvány 2021. évben is jelen volt a min-
dennapokban. 
Intézkedésekkel akadályoztuk, lassítottuk a társa-
ságon belül a betegség terjedését, amellyel célunk 
a munkatársak egészségének védelme, a társaság 
működésének fenntartása volt. 
Az Operatív Irányító Bizottság mellett létrehoztunk 
egy Középvezetői Pandémiás Bizottságot, valamint 
kidolgoztuk és bevezettük a Pandémiás Védekezési 
Stratégiánkat.

Számos, a vírus terjedésének megfékezését elősegí-
tő, megelőző intézkedés vezettünk be. 
A vezetőség folyamatosan figyelemmel kíséri az 
országos, az iparági és a társasági járványadatokat, 
elemzi a járvány valószínűsíthető kimeneteit, és 
minden lehetséges lépést megtesz a munkatársak 
egészségének védelme és gazdasági hatások enyhí-
tésére.

OKTATÁSOK
Az oktatások célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa 
és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkez-
zen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, 
megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és 
információkat. A munkavédelmi oktatások, a tűzvé-
delemmel, a vészhelyezetek kezelésével és a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadásával 
együtt a HSE oktatások keretében valósulnak meg. 
Az azonosított célcsoportok számára, különböző 
oktatási anyagok kerülnek összeállításra, melyben 
az általános HSE ismereteken felül, a követelmény, 
technológia, eszköz vagy védőeszköz változások és 
az elmúlt időszak baleseti eseményeinek tanulsá-
gai is beépítésre kerülnek. Az oktatások éves gya-
korisággal kerülnek megszervezésre, a fizikai mun-
kakörben dolgozók számára személyes, a szellemi 
munkakörben dolgozó munkatársak számára pedig 
e-tarineres, majd minden harmadik évben, szintén 
személyes jelenléttel kerülnek lebonyolításra. Az el-
méleti és gyakorlati részt is magában foglaló ismét-
lődő oktatások, miden alkalommal számonkéréssel 
zárulnak.

Az általános HSE képzéseken felül további, speciális 
célcsoportok számára előírt oktatások is megszerve-
zésre kerülnek:

 ● gépkezelői ismeretek oktatása, új munkaeszköz 
bevezetése során valósul meg, a tavalyi évben pl. 
a fűkaszák valamint a fázisceruzák beszerzése 
során történtek.

 ● vészhelyzeti gyakorlatok szervezése történik a 
telephelyekhez kapcsolódóan, az esetlegesen 
bekövetkező rendellenes munkakörülmények 
kialakulásának kezelésére. Az elmúlt évben a 
gyöngyösi és a debreceni raktárban, valamint 
a miskolci telephelyen történtek vészhelyzeti 
gyakorlatok.

 ● elsősegélynyújtó képzések, két éves gyakoriság-
gal kerülnek megszervezésre, melyben az összes 
gázveszélyes munkában részt vevő fizikai mun-
kavállalón felül, a telephelyeken kijelölt elsőse-
gélynyújtók vesznek részt.

 ● a közúti, gépjárműves közlekedésből eredő 
kockázatok csökkentése érdekében vezetéstech-
nikai oktatások kerültek megszervezésre, mely 
során az elméleti ismeretek megszerzésén felül, 
gyakorlati vezetéstechnikai feladatok teljesíté-
sére nyílt lehetősége a résztvevőknek. 2021-ben 
összesen 26 munkatárs vett részt ilyen oktatá-
son, mely a további években kiterjesztésre kerül.
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ELLENŐRZÉSEK
A munkavédelemre vonatkozó szabályok maradék-
talan betartása kiemelten fontos a balesetek meg-
előzése érdekében. 
Társaságunk rendszeresen ellenőrzi a munkavéde-
lemre vonatkozó szabályok betartását mind a saját 
munkavállalók tekintetében, mind a vállalkozóink 
tekintetében. Ennek egyik alappillére a korábban 
bevezetett és 2020-ban átalakított gázveszélyes 
munka ellenőrzési rendszer. Az ellenőrzések során 
egy team végzi a helyszíni ellenőrzéseket, melynek 
különböző szakterületeken működő szakemberek a 

tagjai, így a technológiai, műszaki területen felül, a 
HSE terület munkatársa és az üzemeltetési terület 
üzemvezetői is részt vesznek. Az ellenőrzések célja 
egy átfogó, minden szempontra kiterjedő helyszíni 
ellenőrzés.
A gázveszélyes munkák felügyeletének másik fon-
tos eleme a fotóelemzés, ahol a helyszínen készí-
tett fényképek alapján, utólag kerül kiértékelésre az 
adott munka.
A fentiekben említett ellenőrzés száma 2021. évben 
meghaladta a 8500 ellenőrzést.

BALESETI HELYZET
2021. évben összesen 5 kiesett napos baleset történt 
társaságunknál, amely 163 kiesett nappal járt. Az 
esetek között nem volt magas kockázatú, vagy tech-
nológiából eredő baleset. A magas kiesett napok 
számának oka egy balesetnek köszönhető.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. 2011. óta a MIR, KIR, MEBIR 
rendszerszabványokat magában foglaló tanúsított 
Integrált Irányítási Rendszert működtet. Az MSZ ISO 
45001:2018 rendszerszabványban foglaltaknak meg-
felelően azonosítja, értékeli, kezeli és felügyeli a te-
vékenységéből eredő kockázatokat, intézkedéseket 
határoz meg a nem elfogadható mértékű kockáza-
tok csökkentésére, folyamatosan javítja a munkabiz-
tonsági teljesítményét.
Ennek érdekében célokat és programokat határoz 
meg. A MEBIR kapcsán 2021-ben meghatározott cé-
lok:

 ● A koronavírussal kapcsolatos pandémiás helyzet 
kezelése érdekében, az országos helyzettel ösz-
szhangban, az OPUS TIGÁZ Zrt. tevékenységeire 
ható szabályozás kiadása, folyamatos aktualizá-

lása történt és az azokban előírt intézkedések, 
meghatározott védőeszközök folyamatos be-
szerzéssel történő biztosítása valósult meg.

 ● A robbanásvédelem területén, a zárt technológi-
ás berendezések fejlesztése és új zárt technoló-
giás eszköz bevezetése kezdődött meg.

 ● Gázveszélyes munkáknál a személyi védelem 
céljából alkalmazott gázkoncentráció mérő 
műszerek kapcsán, a kalibrálási ciklusidő szerint 
működtetett folyamat valamint az életvédelmi 
szenzor metrológiai értékeinek elemzésével szi-
gorodó felügyelet alkalmazása.

Az Integrált Irányítási Rendszer felügyeleti auditjára 
2021. október 27-29. közötti időszakban került sor, 
mely jó gyakorlatok megfogalmazása mellett, elté-
rések feltárása nélkül sikerrel zárult. 
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6.2. Egészség
A munkavállalóink biztonságos és egészséges mun-
kavégzésének biztosítása az egyik legfontosabb 
irányelvünk. Az alapvető munkaegészségügyi al-
kalmassági vizsgálatokon túl évente szervezünk 

vérképszűrő vizsgálatokat, illetve influenza és kul-
lancscsípés elleni oltási programot az arra jelentke-
ző munkavállalóknak. Rendszeresen részt veszünk 
véradási programokban is. 

MUNKAVÉDELMI HÉT EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMJAI 

A Munkavédelmi hét keretein belül egészségügyi 
témájú online előadásokon vehettek részt munka-
vállalóink.  
Orvos szakértők tartottak előadást a szív és érrend-
szeri megbetegedésekről, a rizikó felismeréséről, 

csökkentéséről, a helyes életmódról, valamint a he-
lyes táplálkozásról.
A vállalatcsoport szállodáinak szolgáltatásait mun-
katársaink kedvezményesen vehetik igénybe, így se-
gítjük őket a munkaidőn túli rekreációban.
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6.3. Munkaerő-gazdálkodás
Társaságunk munkavállalóinak 36%-a dolgozik szel-
lemi és 64%-a fizikai munkakörben, ehhez igazodva 
a dolgozói összlétszám 24%-a nő és 76%-a férfi. Fon-
tosnak tartjuk a női karrierutak támogatását, a fel-
ső- és középvezetőink 27%-a nő és 76%-a férfi. 2021. 
szeptember 1-jétől kezdődően 19 vezetőnk az OPUS 
TIGÁZ Zrt.-ben és az OPUS TITÁSZ Zrt.-ben ugyana-

zon szakterület vezetésé látja el többes foglalkozta-
tás keretében.
Korösszetétel tekintetében társaságunknál a 41-60 
éves korosztály felülreprezentált, ezért a munkálta-
tói márkaépítés stratégiánkban különös figyelmet 
fordítunk a fiatalabb korosztály (utánpótlás) bevon-
zására.

6.4. Szakszervezet, Paritásos Munkavédelmi Testület 
Az Érdekképviselettel átlátható, rugalmas és konst-
ruktív kapcsolatot tartunk fenn. A 2021. évi bérme-
gállapodás megköttetett és annak tartalmi elemei 
teljesültek.
Az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél a munkavállalói érdek-
képviselet a Paritásos Munkavédelmi Testület for-
májában működik, melynek célja a rendszeres és 
közvetlen párbeszéd a munkáltató és a munkavál-
lalók, illetve azok képviselői között. Ennek keretében 
együttesen törekszenek az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-

nyeinek megteremtésére, fenntartására és folyama-
tos fejlesztésére. 
Az elmúlt évben szeptember 21-én került sor a tes-
tületi ülés megszervezésére, melynek keretében 
a munkáltatói oldal rövid tájékoztatót tartott a 
munkabalesetek alakulásáról, a munkabiztonságot 
érintő fontosabb eredményekről és az előző ülés 
alkalmával elhangzott felvetések kezeléséről, a meg-
hozott intézkedések alakulásáról. A munkavállalói 
oldal további felvetéseit a testület megvitatta, azok 
kezelésére intézkedéseket állapított meg.

6.5. Egyenlő esélyek
Az egyes pozíciók betöltéséhez objektív kiválasztá-
si rendszert alkalmazunk, elsődlegesen szem előtt 
tartva a jelöltek szakmai felkészültségét és alkalmas-
ságát az adott feladatra. Fontosnak tartjuk az egyen-
lő bánásmód érvényesülését, az emberi méltóság 

tiszteletben tartását. Figyelmet fordítunk a nemek 
közötti esélyegyenlőség megvalósítására, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók esé-
lyeinek javítására, a családbarát munkahelyi körül-
mények megteremtésére és erősítésére. 
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Az eredményes és hatékony működés alapja a jól 
képzett munkaerő, ennek érdekében átgondolt 
képzési stratégiát alkalmazunk, melynek alapja az 
éves képzési terv. A pandémia miatt az elmúlt évek-
ben jelentősen megnövekedett az online formában 
megtartott képzéseink száma mind a belső erőfor-
rásból megvalósított, mind a külső képzések tekin-
tetében. Belső képzéseket elsősorban HSE, minősé-
girányítás és műszaki témákban szervezünk. Külső 

képzéseink fókuszában elsősorban a szakmai fej-
lesztés és kompetenciák fejlesztése áll. 
2021-ben az intenzív szervezeti változások miatt pri-
oritásként kezeltük a vezetőink kompetenciáinak 
fejlesztését csoportos tréningek és egyéni coaching 
keretében.
Belső képzéseink egy részét e-learning rendszeren 
keresztül valósítjuk meg.

6.6. Képzés
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Vállalatunk számára kiemelt fontosságú, hogy a 
munkatársak értesüljenek minden olyan hírről, ese-
ményről, amely a mindennapi munkavégzésükhöz 
kapcsolódik, vagy a jólétüket, elkötelezettségüket 
és elégedettségüket szolgálja. A tájékoztatás el-
sődleges csatornája az OPUS TIGÁZ Hírportál. Ez 
az intranet felület lehetőséget biztosít egyrészt a 
szakterületek számára, hogy bemutassák az álta-
luk végzett feladatokat, a szervezeti felépítést, az ott 
dolgozó kollégákat, másrészt itt jelennek meg te-
matikusan rendszerezve az aktuális hírek, informá-
ciók. A Hírportál kezdőoldaláról könnyen elérhetőek 
a legfontosabb tartalmakat bemutató aloldalak (pl: 
az aktuális járványügyi szabályok, a HR-vonatkozá-
sú tájékoztatók vagy a HSE hírek, stb.), amelyek akár 
napi szinten is frissülnek.
A belső kommunikáció másik fontos csatornája az 
elektronikus hírlevél. Ezt minden OPUS TIGÁZ Zrt. 
munkatárs saját címére érkező e-mailben kapja 
meg. A hírleveleket elsődlegesen HR-, IT-, HSE-té-
mában állítjuk össze olyan tartalommal, amely min-
den munkavállaló számára releváns. A hírleveleket 
saját, dedikált postafiókból küldjük a munkatársak 
számára egyedi hírlevél sablonban, egyedi fejléccel. 
Ezek az elemek különböztetik meg a vállalati hírle-
velet a mindennapi munkához kapcsolódó e-ma-
ilektől. Külön jelölést kap az adott hírlevél tárgya, 
amely könnyebb visszakereshetőséget tesz lehetővé.
A legfontosabb hírekről, határidőkről alkalmanként 
a munkavállalók céges mobiltelefonjára emlékezte-
tő, rövid szöveges üzenetet (sms-t) is küldünk, ami 
elsődlegesen a terepen dolgozó kollégák számára 
hasznos tájékoztatási forma.
A tavalyi évben online munkavállalói fórumot is 

szerveztünk, amely kiváló lehetőséget biztosít a 
munkatársak és a menedzsment számára a kétirá-
nyú kommunikáció megvalósításához.
A munkatársak közösségi életbe való bevonásának 
másik alapvető módja olyan események, progra-
mok szervezése, amelyek lehetőséget biztosíta-
nak számukra a közös időtöltésre, kikapcsolódásra, 
feltöltődésre, sportolásra, szórakozásra. 2021 során 
– a járványügyi helyzet miatt – korlátozottan volt 
lehetőségünk ilyen rendezvények megtartására. 
Szeptemberben az OPUS TIGÁZ Zrt. és OPUS TI-
TÁSZ Zrt. integrációját követően szerveztük meg az 
EGYÜTT-VELED rendezvénysorozatot, amely négy 
időpontban, négy helyszínen adott alkalmat a kollé-
gáknak a megismerkedésre, a közös játékra, kikap-
csolódásra. 

Munkatársaink elkötelezettségének növelése érde-
kében lojalitást erősítő programokat szervezünk. 
Ilyen program volt 2021-ben az Online Adventi 
Kalendárium, melyben az adventi időszakban min-
den nap más-más, ünnephez kapcsolódó tartalom 
(meglepetés, nyereményjáték, kvíz, stb.) várt a Hír-
portál dedikált felületére látogató kollégákra. 

A munkatársak bevonása nem csak a munkaválla-
lói érdekképviseleten keresztül, hanem közvetlen is 
megvalósul. Az elmúlt évben a munkaruházat és a 
munkacipő pályáztatása során a széles körű teszte-
lésen túl, a szerződéskötést követően egy roadshow 
keretében, minden telephelyen biztosítottunk lehe-
tőséget a munkavállalóknak, hogy felpróbálhassák 
az eszközöket, így kiválasztva a számukra leginkább 
megfelelő típust és méretet.

6.7. Munkatársak bevonása



FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2021.28

Az ívhegesztés kockázatainak csökkentése érde-
kében biztosított hegesztő fejpajzs kapcsán több 
munkavállalói észrevétel is érkezett, mely egy gya-
korlati tesztnap keretében került kivizsgálásra a he-
gesztő kollégák bevonásával, a miskolci tanpályán. 
Ennek eredményeként elindult egy piackutatás új 
eszközök felkutatására, melyek tesztelése jelenleg 
folyamatban van.

December hónapban 5 cikkből álló sorozatot tet-
tünk közzé a Hírportálon. A cikkek a Karácsony, a 
Karácsonyi készülődés HSE kockázatait mutatta be, 
és adott tanácsokat a kockázatok csökkenésére a 
munkavállalók részére.
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7. KÖRNYEZET

7.1. Környezetirányítási rendszer
Az OPUS TIGÁZ Zrt. az MSZ EN ISO 14001:2015 kör-
nyezetközpontú irányítási rendszerszabványban fog-
laltaknak megfelelően azonosítja, értékeli, kezeli és 
felügyeli a tevékenységének környezetre gyakorolt 
hatásait, mely az ún. környezeti hatásregiszterben 
kerül dokumentálásra. A hatásregiszterben azonosí-
tott jelentős környezeti tényezők képezik az alapját 
a társasági KIR célkitűzéseknek. Ezen célkitűzések 
kapcsán különböző akciók és programok kerülnek 
meghatározásra, valamint - a felsővezetés által el-
fogadott - HSE stratégia is tartalmaz olyan intézke-
déseket melyek hozzájárulnak a környezeti teljesít-
mény növeléséhez, a környezetre gyakorolt hatások 
csökkentéséhez és az Integrált Irányítási Rendszer 
folyamatos fejlesztéséhez.
A 2021-ben meghatározott KIR célok a következők:

 ● Földgázkibocsátás csökkentése a HMK mun-
kaprogramban meghatározott feladatok üte-
mezett végrehajtásával valósult meg. A HMK 
munkaprogram rendszeresen monitorozza a 
fellelt szivárgások mennyiségét. Az előző évek 
tendenciájának megfelelően a fellelt szivárgások 

darabszáma folyamatosan csökken, 2021 első 
három negyedévében 7%-al kevesebb szivárgás 
került felderítésre, mint 2020. ugyanezen idősza-
ka alatt. 

Külső szakértő bevonásával zajlik a gázelosztó háló-
zat ellenőrzési adatainak elemzése, a „projekt” egyik 
célja a szivárgások hatékonyabb megtalálása.
Pilot projekt keretein belül vizsgáljuk az ipari drónok 
alkalmazhatóságát szivárgásfelderítésre.

 ● Digitális adminisztráció kiterjesztésével a papír-
felhasználás csökkentése. Ennek keretében, az 
A3 méretű papírt illetően 2021-ben az előző év-
hez viszonyítva 83%-os csökkenés tapasztalható, 
míg az A4 formátumú papír esetében 15,6 %-os 
csökkenés figyelhető meg.

 ● Üzemanyagfelhasználás és az abból eredő CO2 
kibocsátás csökkentése érdekében az új mun-
kairányítási rendszer fokozatos bevezetésével, 
egy új útvonaloptimalizáló algoritmus kerül 
bevezetésre. Az elmúlt éven a tesztelés zajlott, az 
érdemi hatás 2022-ben válik mérhetővé.

Vállalatunk tevékenysége társadalmi és környezeti 
hatások szempontjából is vitathatatlan. Ezért igyek-
szünk munkánkkal fenntartható módon használni 
természeti környezetünket és erőforrásainkat, gaz-

dasági szempontokból sikereket elérni, ugyanakkor 
továbbra is a fogyasztóinkat és a jövő generációját 
szolgálva óvni környezetünket.
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7.2. Energiahatékonyság
Energetikai szakreferens alkalmazása a 122/2015.
(V.26.) Kormányrendelet alapján szerződés kötöt-
tünk a GreenEsco Kft.-vel az OPUS TIGÁZ Zrt. telep-
helyein energetikai szakreferensi feladatok ellátásá-
ra.
Felhasználói gépjármű igények kiszolgálása során a 
„telekocsirendszer” alkalmazásával koncentráljuk a 
futásteljesítményt.
A járműpark folyamatos megújításával segítjük elő 
a fogyasztás és ezzel párhuzamosan a környezetter-
helés csökkenését.

Munkairányítási rendszer alkalmazása útján csök-
kenteni törekszünk munkatársaink úton töltött ide-
jét, melyet a korszerű, központosított raktározási és 
kiszállítási rendszer fenntartásával is támogatunk.

Az IT eszközök fejlesztése, mely a webértekezletek 
tartásának elősegítése és támogatása révén, az uta-
zások racionalizálásával jelentős környezetterhelés 
csökkenést eredményez. E kommunikációs eszkö-
zök jelentősegítették a COVID-19 okozta helyzet ke-
zelését.

7.3. Légköri kibocsátások
Az OPUS TIGÁZ Zrt., mint földgázelosztó társaság 
tevékenysége végzése során keletkező metán ki-
bocsátását az alábbi tevékenységek és események 
okozzák:

 ● szivárgás, gázömlés (pl. varratrepedés, korróziós 
hiba, oldható kötések, stb.),

 ● rongálás,

 ● hálózati beavatkozások során keletkező techno-
lógiai veszteség.

A metánkibocsátás döntő hányadát a szivárgó 
mennyiség jelenti. A szivárgás nagy része a telekha-
táron belüli infrastrukturális elemeken keletkezik. 
Ezen elemek jelentős részben a felhasználó létesíté-
sében és üzemeltetésében állnak.

Társaságunk elkötelezett a metán kibocsátás csök-
kentése érdekében a vonatkozó EU-s és nemzeti 
irányelvekre figyelemmel, mellyel kapcsolatosan az 
alábbi intézkedések kerültek bevezetésre:

 ● a vonatkozó kockázat értékelés alapján történő 
hálózatellenőrzési gyakoriság és a szivárgással 
érintett infrastrukturális elemek cseréje.

 ● a hálózatellenőrzési tevékenység szakmai fel-
ügyeletének fokozása, az alkalmazott gázkon-
centráció érzékelő/mérő műszerek folyamatos 
fejlesztése

 ● a gázelosztó hálózaton a potenciális szivárgá-
si helyeket jelentő oldható kötések számának 
folyamatos csökkentése
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7.4. Vízgazdálkodás
A társaság tevékenysége során technológiai célú 
vízfelhasználás nem történik. A vállalat feltüntetett 
adatai a telephelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó 

(pl. szociális helységek) felhasználások. A vállalat 
minden telephelye a közcsatorna hálózatba van be-
kötve, a keletkező szennyvíz kommunális jellegű. 

OPUS TIGÁZ Zrt. 2020 2021

vízfelhasználás [m3] 5.360 5.673

7.5. Hulladékkezelés
A hulladékkezelés érdekében társaságunk folytatta 
a korábbi években elkezdett, a keletkező hulladék 
mennyiségének csökkentését, valamint az újrahasz-
nosítás mértékének növelését célzó intézkedéseket.
A 2015-ben bevezetett és azóta folyamatosan mű-
ködtett anyag- és hulladékmérleg nyilvántartó 
rendszerünk nyomon követhetővé teszi az anyag-
felhasználást és a hulladékok visszagyűjtését. Az 
újrahasznosítás érdekében az irodai szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszert tovább működtetjük, a kiürült 
flakonok gyártói visszagyűjtését elősegítjük.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok munkahe-
lyi tárolásának ellenőrzése folyamatos, a környezetet 
nem veszélyeztető, biztonságos tárolásuk elszállítá-
sukig a raktárakban lévő, jogszabályi előírásoknak 
megfelelő üzemi gyűjtőhelyeken történik.

Veszélyes hulladékaink mennyiségének csökkenté-
sére elindítottuk a jelenleg veszélyes hulladékként 
visszagyűjtött szivárgásvizsgáló spray gyártó részére 
történő visszajuttatását újrahasznosítás céljából.

7.6. Környezettudatosság
A környezettudatos szemlélet jelen anyagban be-
mutatottakon kívül számos esetben tettekben is 
megmutatkozik: egyéni döntéseink, cselekedeteink 
kapcsán a környezeti hatásokat is figyelembe kell 
vennünk. A környezettudatosság a társadalom szá-
mára hosszútávú környezeti érdekeket céltudatosan 
ötvöző, tudományosan megalapozott gondolkodás 
és az azon alapuló magatartásforma. Célja, hogy az 
egyéni és a közös társadalmi felelősség a klasszikus 
környezeti témakörökön (pl.: hulladékkezelés, a le-
vegőszennyezés, energiagazdálkodás, vízgazdálko-
dás) is túlmutató értékeket biztosítson:

 ● a környezetünkre úgy kell gondolnunk, mint az 
emberiség örökségére

 ● a környezet állapotának fenntartása és javítása 
közös és egyéni kötelességünk, az általános em-
beri egészség és az ökológiai egyensúly fenntar-
tásának része

 ● továbbá úgy gondoljuk mi is, hogy minden 
egyes ember képes hozzájárulni a környezet 
védelméhez, ezzel elősegítve az ember és a kör-
nyezet harmóniáját.

Hisszük, hogy a földgáz – mint legtisztább energia-
hordozók egyike – előtt még nagyobb fejlődés áll: 
még inkább részese lesz a villamosenergia-terme-
lésnek, a közlekedésnek és az üzemanyag felhasz-
nálásnak, ezzel is tovább szilárdítva iparágunk nagy 
múltját és biztos jövőjét.



FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2021.32

8. EREDMÉNYEINK

Az OPUS TIGÁZ Zrt. összefoglaló működési adatai M.e. 2019 2020 2021

Földgáz forgalmazás Mrd m3 2,31 2,49 2,81

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Mrd Ft 6,70 10,29 8,52

Adózott eredmény Mrd Ft 2,34 4,90 4,30

Bruttó beruházás Mrd Ft 6,36 7,52 7,79

Fogyasztói létszám db 1 253 811 1 266 190 1 263 902

Ellátott települések száma db 1 092 1 092 1 092

Vezetékhossz km 33 955 34 091 34 228

Alkalmazott létszám fő 1 088,0 1 017,8 978,5

Értékteremtés az OPUS TIGÁZ Zrt. érdekelt feleinek M.e. 2019 2020 2021

Megtermelt gazdasági érték

Bevételek (értékesítés nettó árbevétele+egyéb 
bevételek+részesedés társult vállalatok adózott 
eredményéből)

Mrd Ft 34,405 36,667 40,545

Érdekelt fél és felosztott gazdasági érték

Szállítók: Működési költségek (anyagjellegű 
ráfordítások)

Mrd Ft 9,744 8,211 12,112

Alkalmazottak: Alkalmazotti bérek és juttatások 
(bérköltség+bérjárulék+személyi jellegű egyéb 
kifizetések)

Mrd Ft 9,264 8,649 9,219

Befektetők: Tőkebefektetőknek szánt kifizetések 
(fizetett osztalék +- fizetett /kapott kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások/bevétek)

Mrd Ft 3,483 2,208 1,845

A magyar állam, önkormányzatok: Államkasszába / 
önkormányzatokhoz történő befizetések (társasági 
adó, helyi adók+ágazati adók)

Mrd Ft 4,689 7,045 6,257

Közösségek: Közösségi befektetések (adományok, 
támogatás, önkéntes munka, oktatás, szponzoráció)

MFt 7,583 13,281 70,552

Kamarák, egyesületek: Tagdíjak MFt 2,095 2,205 2,891
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