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2022 H1 időszak 

NEM AUDITÁLT PÉNZÜGYI EREDMÉNYEI

Jelen tájékoztatásban szereplő pénzügyi adatok a magyar számviteli
törvény szerint kerülnek bemutatásra, az ebben szereplő
információk 2022. I. félév vonatkozásában nem auditáltak, azokat
független könyvvizsgáló nem ellenőrizte.
Jelen prezentáció kizárólag az előzetes tájékoztatás céljára szolgál.
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Az OPUS TIGÁZ Zrt. bemutatása
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1. Az OPUS TIGÁZ Zrt. — Általános bemutatás

Az OPUS TIGÁZ Zrt. Magyarország legnagyobb vezetékes
földgázelosztója.

Legfőbb feladatunk a
zavartalan földgázellátás
biztosítása Magyarországon -
33 760 kilométer hosszú
gázvezeték-hálózatot
üzemeltetünk, amely több
mint egymillió
fölgázfelhasználóval köt
össze bennünket. Közel 70
éves történetünk során
iparági szinten is kiemelkedő
szaktudásra tettünk szert.

Az üzleti folyamatok
teljeskörű átvilágításának
eredményeként számos
olyan intézkedés indult – és
egyes esetekben le is
záródott – amely egy
hatékonyabb és korszerűbb
működést eredményezett.

A működés eredményességének alakulását jól tükrözik a 2022. június
30-ig elért eredmények, amelyek közül kiemelést érdemelnek az
alábbiak:

•az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: 3.097 millió Ft
•az adózott eredmény: 1.548 millió Ft
•cash-flow: 2.146 millió Ft
•beruházás: 2.698 millió Ft

A Társaság zavartalan működése a jövőben is biztosított.
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2. Elosztási tevékenység

A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes
földgáz eljuttatása biztonságosan, mérve a gázhálózatok betáplálási
(földgáz-átadó állomás) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig.

A földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek
folyamatos végzését jelenti:

• gázelosztó hálózatok létesítése/fejlesztése,
• gázelosztó hálózatok üzemeltetése,
• gázelosztó hálózatok karbantartása,
• üzemzavar elhárítás, diszpécserszolgálat,
• az elosztott gázmennyiség mérése, leolvasása,
• a földgázforgalmazás elszámolása.

A Társaság a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások
betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően,
biztosítva a biztonságos és folyamatos földgázelosztást. Ezen túl
műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2015,
az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018
követelményeinek megfelel.
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2. Elosztási tevékenység

Küldetésünk, hogy a hazai földgázelosztás terén szerzett
tapasztalatainkra és elért jelentős eredményeinkre építve
dolgozzunk azon – a változó környezeti körülmények között –, hogy
megőrizzük a szektorban eddig kivívott szerepünket, és működési
területünkön – a hatósági előírásoknak és a vonatkozó műszaki és
biztonsági szabványoknak megfelelően – fenntartsuk a gázelosztó
hálózat biztonságos működését. Működésünk újragondolása útján
modern, digitális, hatékony folyamatok kialakítására törekszünk.

Cégünk továbbra is biztosítani kívánja az eredmények
fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a
kereskedelmi és pénzügyi partnerekkel, beszállítókkal, az
alkalmazottakkal, javítva a Társaság teljesítményét. A társaság
elkötelezett az Európai Unió energetikai célkitűzéseinek elérésében és
ennek érdekében jelentős erőfeszítéseket tesz az üvegház hatású
gázok (elsősorban a hálózati veszteség okán a metán)
kibocsátásának csökkentése érdekében.
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2. Elosztási tevékenység

Az előbbiekben bemutatott tevékenységek elvégzése a saját
tulajdonában lévő gázhálózatokon az OPUS TIGÁZ Zrt. kizárólagos
joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati)
tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében az üzemeltetési
szerződés határozza meg a pontos feladatokat.

2022. június 30.-án az OPUS TIGÁZ Zrt. 
által ellátott települések száma: 

• ebből: saját tulajdonú 
gázközművagyon (kék színű jelzés)

• ebből: idegen tulajdonú, üzemeltetési 
szerződés keretében üzemeltetett 
(zöld színű jelzés)

• ebből: vegyes tulajdonú 
gázközművagyon (citromsárga színű 
jelzés)

1.092

1.077

9
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2. Elosztási tevékenység

A Társaság a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését,
üzemeltetését és rekonstrukcióját a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által jóváhagyott Műszaki Biztonsági
Irányítási Rendszer keretein belül végzi.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. kiemelt figyelmet fordít a biztonságra. Ennek
érdekében folyamatosan fejleszti a műszaki- és technológiai
előírásait. Az előírásokban leírtak átadása érdekében rendszeres
elméleti oktatásokat tart folyamatosan és gyakorlati képzést is
végez a korszerű miskolci demonstrációs és tanpályán. A folyamatos
gázellátás érdekében átgondolt, kockázat alapú ellenőrzéseket
végez.

A fenntartható működés érdekében a Társaság törekszik a
hatékony működésre, ennek érdekében folyamatosan keresi a
megoldásokat a szervezeti és technológiai erőforrásainak legjobb
kihasználására, valamint a hálózati veszteség csökkentésére. A
fejlődés érdekében a Társaság folyamatosan fejleszti az üzleti
folyamatait működtetése során alkalmazott digitális megoldásokat.
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3. Az elosztási tevékenység főbb adatai

Az előbbiekben bemutatott tevékenységek elvégzése a saját
tulajdonában lévő gázhálózatokon az OPUS TIGÁZ Zrt. kizárólagos
joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati)
tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében az üzemeltetési
szerződés határozza meg a pontos feladatokat.

A Társaság 2022 H1 időszakban összesen 2.698 millió Ft-ot fordított 
beruházásra, amelyből 2.423 millió Ft gázhálózattal kapcsolatos 
beruházás. A gázhálózati beruházás lényegi elemei a következők:

• korszerű gázmérő- és nyomásszabályzó vásárlása és 
alkalmazása,

• új gázelosztó vezetékek építése a fogyasztói igények 
figyelembevételével,

• gázvezeték-hálózatot és szerelvényeit érintő rekonstrukciós 
munkák, 

• üzemelő mérők, mérőköri elemek és nyomásszabályozók 
rekonstrukciója,

• a munkavégzés eszközparkjának megújítása és fejlesztése.
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3. Az elosztási tevékenység főbb adatai

A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati
fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés
kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is.

2022 H1 időszakban 1.354 darabbal csökkent a lakossági aktív
fogyasztói létszám és 2.097 darabbal a nem lakossági fogyasztói
létszám a 2021 H1 időszakhoz képest.

Az egyetemes szolgáltató részére forgalmazott gáz mennyisége
2022 H1 időszakban 34 m3-el volt magasabb, mint 2021 H1-ben.
A szabadpiaci gázforgalom 107 m3-el volt alacsonyabb 2022 H1-
ben, mint 2021-ben ugyanezen időszakban.

adatok db-ban 2021 H1 2022 H1 Változás

Lakossági 1.191.654 1.190.300 -1.354

Nem lakossági 76.932 74.835 -2.097

Összesen 1.268.586 1.265.135 -2.288

Aktív fogyasztói létszám

adatok millió m3-ben 2021 H1 2022 H1 Változás

Egyetemes szolgáltató részére 1.083 1.117 34

Szabadpiac részére 524 417 -107

Összesen 1.607 1.534 -73

Földgázforgalmazás összesen
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4. Jogi tevékenység

A Jogi szervezet amellett, hogy biztosította a jogszabályi
környezetnek megfelelő működés kereteit, és gondoskodott a
peres és a hatósági eljárások viteléről, gondoskodott a Társaság és
leányvállalatai működésével kapcsolatos jogi vonatkozású
feladatok ellátásáról is.

A Jogi szervezet a Társaság vezető testületei (Igazgatóság, Felügyelő
Bizottság) munkájának folyamatos támogatása mellett, összefogta a
Társaság éves rendes közgyűlésének (2022. március), valamint egy
közgyűlés tartása nélküli határozathozatalnak (2022. július) a
lebonyolítását is és bekapcsolódott a Társaság csoportnál zajló
fontosabb cégjogi események előkészítésébe is.

A 2022. év első félévében a Jogi szervezet részt vett több,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
hálózatfejlesztési beruházás lebonyolításának jogi támogatásában.

A szervezet koordinálta a Társaság adatvédelmi tevékenységét és
irányításával átfogó – folyamatszintű - adatvédelmi audit került
lebonyolításra a hatályos adatvédelmi rendszer felülvizsgálata
céljából.
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5. Szervezés, humánpolitika és foglalkoztatás politika

A Társaság Humánerőforrás és szervezetfejlesztési igazgatósága a
2022-es évre is elkészítette a fejlesztési elképzeléseit tartalmazó
stratégiai tervét, melyet az előző évi terv elemeire, eredményeire
alapozott. Figyelembe veszi a következő időszak kihívásait,
feladatait, illetve szoros összhangban áll a Társasági szintű stratégiai
célokkal.

Társaságunk menedzsmentje fontosnak
tartja a folyamatos párbeszéd
lehetőségének megteremtését mind a
munkatársak és vezetők, mind pedig a
munkáltató és az érdekképviselet vezetői
vonatkozásában, akik így gördülékenyen
tudnak kommunikálni a bérfejlesztésekről
és szociális támogatásokról. Az év első
negyedévében a felek aláírták a 2022. évi
bérmegállapodást, melynek tartalmi
elemei teljesültek is.

A humánerőforrás-gazdálkodás terén elsődleges prioriást élvez a
megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberállomány
megtartása és bevonzása, melynek érdekében a munkavállalói
élményt szem előtt tartva folyamatos fejlesztések zajlanak például
az onboarding területén is. A 2022-es évben a műszaki és egyéb
szakmai oktatásokon túl a vezetőfejlesztő programok, a vezetői
stratégiai workshopok, a változáskezelési tréningek és a
tudásmegosztás kaptak jelentősebb fókuszt. A Társaság
folyamatosan halad egy modern, dinamikus, adatvezérelt HR
kiépítése felé és folyamatosan valósulnak meg a kitűzött stratégiai
HR-fejlesztési tervei. Fontos szerepet kap a munkatársak
bevonódásának megteremtése is a belső kommunikáció eszközeinek
és csatornáinak fejlesztése által.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az OPUS TIGÁZ Zrt. kiemelt
szerepet tölt be az OPUS TITÁSZ Zrt. vállalatcsoportba történő
integrációjában. A két vállalat közös menedzsmenttel és a
munkatársak aktív bevonásával dolgozik a közös célok
megvalósulásán, az új vállalati kultúra kialakításán. A vállalat
vezetése ezt az utat közös kommunikációs tartalmakkal,
platformokkal és rendezvényekkel is támogatja.
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6. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység

A gazdasági terület, a tárgyidőszakban kiemelt figyelmet fordított:
az eladósodottság mértékére, és annak a gazdálkodásra gyakorolt
hatására,
új, kedvezőbb finanszírozási eszközök azonosítására/alkalmazására,
a számviteli és ügyviteli folyamatok digitalizálására,
tervezési és beszámolási rendszer kialakítására.

7. Beszerzési tevékenység

A Társaság beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat
betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések
biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok
átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes
szakaszában. A beszerzési szervezet 2022 H1 időszak folyamán is
kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok
hatékonyságának javítására. Ennek szellemében került sor a
beszerzési tevékenységeknek és az azt szabályozó
dokumentumoknak a legjobb gyakorlat szerinti megújítására.

Szállítókra vonatkozóan minősítési rendszert működtetünk a
beszerzési folyamathoz kapcsolódó kockázatok kezelése céljából. A
minősítési folyamat során, értékeljük, ellenőrizzük és nyomon
követjük a szállító műszaki, szervezeti és ügyviteli teljesítményét,
az etikai, gazdasági és pénzügyi megbízhatóságát,
minőségirányítási és HSE aspektusait.

A minősítést minden olyan szállítónál alkalmazni kell, amellyel
szerződést kötünk. A szállítók minősítése határozott időtartamra
szól, így a szállítók meghatározott időszakonként újraminősítésre
kerülnek. Szerződéses teljesítményük utóminősítő rendszerben
van értékelve.
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8. 2022 H1 időszak legfontosabb eseményei

A 2022. februárban kitört orosz-ukrán konfliktus a Társaság 2022.
első félévi gazdálkodására a hálózati veszteség pótlására beszerzett
gáz költségének jelentős emelkedés által és a növekvő infláció miatti
működési költség növekedésen keresztül gyakorolt eredményrontó
hatást.

2022. március 14-én a
Társaságunk részt vett az I.
Debreceni Szakmafesztiválon,
ahol a fiatalok pályaválasztását
segítve, megismerkedhettek az
OPUS TIGÁZ Zrt.-nél létező
karrierlehetőségekkel, duális
képzésekkel.
2022 tavaszán a társaságunk
csatlakozott a Miskolci Egyetemi
Állásbörzéhez is, ahol a fiatal
diplomás álláskeresőknek
mutatták be a társaságnál lévő
nyitott pozíciókat.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. – az OPUS TITÁSZ Zrt.-vel összhangban - a
2022. június 30-i tény beszámolójára alapozva vagyonmérleg és
vagyonleltár tervezetet készített, melynek célja egyes támogató
funkciók egy szolgáltató központba (OPTESZ OPUS Zrt.) történő
áthelyezése 2022. december 31-i fordulónappal történő kiválásos
beolvadással, a két Társaság közötti szinergiák erősítése érdekében.

2022.06.30. és a közzététel között megtörtént események

Az OPUS TIGÁZ Zrt. 2022.07.20-án tett versenyképes vételi
ajánlatot a T-Szol Zrt. részvénycsomagjának megvásárlására, a
Tatabányai gázelosztó hálózat további fejlődése és az
ellátásbiztonság érdekében. A vételi ajánlatot a T-Szol Zrt. elfogadta.

A SCOPE Hamburg a 2022. május 2-án életbe lépő, az európai
közüzemi társaságokra vonatkozó metodikai változás következtében
felminősítette az OPUS TIGÁZ Zrt. kapcsán korábban
megállapított BB+, illetve a Kötvények esetében korábban
megállapított BB+ hitelminősítést BBB+ besorolásra.
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A TITÁN program fő célja a TITÁSZ E.ON-tól független, stabil
működésének biztosítása, valamint az TIGÁZ-zal történő sikeres
integráció kialakítása, mely által az OPUS a hazai energetikai piac
meghatározó és értékteremtő szereplőjévé válik.

A TITÁN program részletes céljai

Stabil, nyereségesen, 

pénzügyileg fenntarthatóan 

működő közműszolgáltató 

csoporttá válás

Üzletfolytonosság, 

szolgáltatásminőség és költség-

hatékonyság növelése a szinergiák 

kihasználása által

Tulajdoni részesedések piaci 

értékének megőrzése és 

növekedésének hosszú távú 

biztosítása

Esetleges további piaci 

konszolidációra való 

felkészülés

Versenyképesség 

növelése

A TITÁSZ E.ON-tól 

független, stabil 

működésének biztosítása

A célok elérésének 3 fő pillére

TITÁSZ tranzakció sikeres zárása a 
2021.08.31. határidőig

1

TIGÁZ-TITÁSZ integráció 
megvalósításával E.ON leválás 
2023.08.31. határidőig

2

OPUS DSO modell, harmonizált 
közös működés és szinergiák

3

9. A TITÁN program

Célja: a TITÁSZ TIGÁZ-zal történő sikeres integrációja, ezáltal az
OPUS piaci pozíciójának erősítése.
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10. Jelenlegi tulajdonosi struktúra

Opus Global 
Alapkezelő Zrt. a 
SEMTA törvényes 

képviseletét 
ellátó alapkezelő

STATUS Energy 
Magántőkealap

100% STATUS 
ENERGY Kft.

50%
MS ENERGY 

HOLDING 
AG

OPUS 
GLOBAL 

Nyrt.
50%

100%

MS Energy 
Holding Zrt.

99,14%

OPUS TIGÁZ Zrt.

kisrészvényesek

0,86%

58,42%

TURULGÁZ Zrt.

50,15%

GERECSEGÁZ Zrt.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. 99,14 %-a az
MS Energy Holding Zrt.
tulajdonában áll, míg a részvények
fennmaradó 0,86 %-a a
kisrészvényesek és
önkormányzatok tulajdonát képezi.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. a Turulgáz Zrt.
alaptőkéjének az 58,42%-át
birtokolja közvetlenül, továbbá a
Gerecsegáz Zrt. alaptőkéjének
29,30%-át közvetetten, a Turulgáz
Zrt.-én keresztül.

A fentiek alapján az OPUS TIGÁZ
Zrt. egyedüli közvetlen leányvállalata
a TURULGÁZ Zrt. Vállalatunk – a
többségi tulajdoni hányada ellenére
– nem gyakorol meghatározó
befolyást a Turulgáz Zrt.-ben és a
Gerecsegáz Zrt.-ben, tekintettel az
alapszabályzatban rögzített
határozathozatalhoz szükséges
döntési korlátok miatt.
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Az OPUS TIGÁZ Zrt. 2022 H1 időszak 
eredményei



19

11. Főbb pénzügyi mutatószámok bemutatása

2022 H1 időszak

Nettó árbevétel
Mrd Ft20,519 20,323

TÉNY
2022

TÉNY
2021

-0,2
(-1,0%)

Gázelosztás 
árbevétele

Mrd Ft

Nettó árbevétel
Mrd Ft6,536

3,097

TÉNY
2021

TÉNY
2022

-3,439
(-52,6%)

Üzemi eredmény

Mrd Ft

Nettó árbevétel
Mrd Ft2,487 2,698

TÉNY
2021

TÉNY
2022

+0,212
(+8,5%)

CAPEX

Mrd Ft

Nettó árbevétel
Mrd Ft

TÉNY
2021

TÉNY
2022

1.5341.607

-73
(-4,5%)

Elosztott mennyiség

Mm3

Nettó árbevétel
Mrd Ft3,525

1,548

TÉNY
2021

TÉNY
2022

-1,976
(-56,1%)

Adózott eredmény

Mrd Ft

Nettó árbevétel
Mrd Ft17,003 14,837

TÉNY
2021

TÉNY
2022

-2,2
(-12,7%)

Pénzeszközállomány

Mrd Ft
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12. Mérleg (magyar számviteli szabályok szerint)

A. Befektetett eszközök                     112 424    114 275                                         1 851    2%

  I. IMMATERIÁLIS JAVAK                       608    522                     -                      86    -14%

  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                 111 322    109 759                -                  1 563    -1%

  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                       494    3 994                                      3 500    708%

B. Forgóeszközök                       20 253    19 396                    -                          858    -4%

  I. KÉSZLETEK                    1 222    1 837                                         615    50%

  II. KÖVETELÉSEK                    2 028    2 722                                         694    34%

  III. ÉRTÉKPAPÍROK                        -      -                                              -      n/a

  IV. PÉNZESZKÖZÖK                   17 003    14 837                 -                  2 166    -13%

C. Aktív időbeli elhatárolások                            615    1 131                                                 516    84%

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                     133 293    134 802                                         1 509    1%

D. Saját tőke                       55 841    56 668                                               827    1%

  I. JEGYZETT TŐKE                    8 485    8 485                                          -      0%

  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                        -      -                                              -      n/a

  III. TŐKETARTALÉK                   16 129    16 129                                        -      0%

  IV. EREDMÉNYTARTALÉK                   27 701    29 004                                    1 303    5%

  V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK                        -      1 500                                      1 500    n/a

  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                        -      -                                              -      n/a

  VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                    3 525    1 548                   -                  1 976    -56%

E. Céltartalékok                         1 256    1 359                                                 104    8%

F. Kötelezettségek                       65 441    64 290                    -                      1 151    -2%

 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                        -      -                                              -      n/a

  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                   57 269    55 546                 -                  1 723    -3%

 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                    8 172    8 744                                         572    7%

G. Passzív időbeli elhatárolások                       10 755    12 485                                            1 730    16%

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                     133 293    134 802                                         1 509    1%

Változás

mFt

előző időszakhoz 

képest

Változás

%

előző időszakhoz 

képest

Megnevezés 2021.06.30 2022.06.30

615
20 253

1 131

112 424

2021 H1

114 275

19 396

2022 H1

Befektetett eszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elhatárolások

133 292 134 802Eszközök alakulása

1 256

134 802

Passzív időbeli elhatárolások

56 66855 841

10 755

65 441

2021 H1

1 359

64 290

12 485

2022 H1

Saját tőke

Kötelezettségek

Céltartalékok

133 293
Források alakulása

Adatok millió Forintban
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13. Beruházások alakulása

0

2.000

TÉNY
2022 H1

TÉNY
2021 H1

2.487
2.698

+211
(+8%)

A beruházásoknak nagyságrendileg 40%-át teszik ki a
gázhálózaton végzett rekonstrukciós munkák és kb. 50%-át a
hálózatbővítési munkálatok. A korábbi év azonos időszakához
képest nincs jelentősebb különbség a beruházási
tevékenységben. Kis mértékű növekedés jelentkezett a
nagyobb számú kiemelt projekt és a növekedő vállalkozói díjak
miatt.

Adatok millió Forintban



22

14. Eredménykimutatás 

(magyar számviteli szabályok szerint)

Az anyagköltségek között emelkedett a hálózati veszteség fedezetére
beszerzett gáz értéke, döntően a nemzetközi gázárak emelkedése
miatt.

Az igénybe vett szolgáltatások között a legjelentősebb költség
növekmények az óraleolvasási, kölcsönzési és bérleti díjak, valamint
a szakértői, tanácsadói díjak.

Az értékcsökkenés többlete abból adódik, hogy 2021 végétől a
társaság egy összegben írja le a kisértékű gázmérőket és
nyomásszabályozókat.

A pénzügyi műveletek eredménye 363 millió Forinttal nőtt az előző
időszakhoz képest, melynek fő oka az adott kölcsön kamatbevétele,
illetve a fizetendő kamat csökkenése.

Az adófizetési kötelezettségek az alacsonyabb eredmény miatt
csökkentek 1,1 Mrd Ft-tal.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 20 888              20 940              53                     0%

Export értékesítés árbevétele -                     -                     -                     n/a

Értékesítés nettó árbevétele 20 888             20 940             53                     0%

Saját termelésű készletek állományváltozása -                     -                     -                     n/a

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 246                1 138                108 -                  -9%

Aktivált saját teljesítmények értéke 1 246               1 138               108 -                 -9%

Egyéb bevételek 422                  370                  51 -                    -12%

Anyagköltség 1 996                4 114                2 118                106%

Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 088                2 733                646                   31%

Egyéb szolgáltatások értéke 325                   281                   44 -                    -14%

Eladott áruk beszerzési értéke 3                       0                       3 -                      -99%

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2                       144                   141                   6144%

Anyagjellegű ráfordítások 4 414               7 272               2 858               65%

Bérköltség 3 438                3 629                191                   6%

Személyi jellegű egyéb kifizetések 273                   297                   24                     9%

Bérjárulékok 639                   540                   99 -                    -15%

Személy jellegű ráfordítások 4 350               4 466               116                  3%

Értékcsökkenési leírás 3 485               4 207               722                  21%

Egyéb ráfordítások 3 771               3 407               364 -                 -10%

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 6 536               3 097               3 439 -              -53%

Kapott (járó) osztalék és részesedés -                     -                     -                     n/a

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége -                     -                     -                     n/a

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége -                     50                     50                     n/a

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1                       196                   196                   32799%

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 5                       9                       4                       72%

Pénzügyi műveletek bevételei 6                       255                  249                  4388%

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek -                     -                     -                     n/a

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége -                     -                     -                     n/a

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 988                   873                   115 -                  -12%

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése -                     -                     -                     n/a

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 4                       6                       2                       44%

Pénzügyi műveletek ráfordításai 993                  879                  113 -                 -11%

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 987 -                 624 -                 363                  -37%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 549               2 472               3 076 -              -55%

Adófizetési kötelezettség 2 024                924                   1 100 -               -54%

Adózott eredmény 3 525               1 548               1 976 -              -56%

Megnevezés 2021.06.30 2022.06.30

Változás

mFt

előző időszakhoz 

képest

Változás

%

előző időszakhoz 

képest

Adatok millió Forintban
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15. Cash Flow 

(magyar számviteli szabályok szerint)

Szokásos tevékenységből származó 

pénzeszköz változás
               8 101                6 507 -                        1 594 -20%

Adózás előtti eredmény + 5 549                2 472                3 076-                          -55%

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett 

támogatás,
-                    -                    -                              n/a

Korrekciók az adózás előtti eredményben + 168-                   247-                   79-                               47%

Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + 5 381                2 225                3 155-                          -59%

Elszámolt amortizáció + 3 485                4 207                722                             21%

Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 9                       15                     7                                 78%

Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/- -                    -                    -                              n/a

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 

+/-
4-                       0-                       4                                 -100%

Szállítói kötelezettség változása +/- 1 930-                2 660-                730-                             38%

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/- 2 185                1 928                256-                             -12%

Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 1 919-                482-                   1 437                          -75%

Vevő követelés változása +/- 395-                   273                   668                             -169%

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz 

nélkül) változása +/-
380                   29                     350-                             -92%

Aktív időbeli elhatárolások változása +/- 2 936                3 388                453                             15%

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 2 024-                924-                   1 100                          -54%

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -                    1 493-                1 493-                          n/a

Befektetési tevékenységből származó 

pénzeszközváltozás
-              2 481 -              2 698 -                           218 9%

Befektetett eszközök beszerzése - 2 487-                2 698-                212-                             9%

Befektetett eszközök eladása + 6                       0                       6-                                 -100%

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 

+

0                       0-                       0-                                 -106%

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek -
-                    -                    -                              n/a

Kapott osztalék, részesedés + -                    -                    -                              n/a

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-

változás
                   632 -              1 663 -                        2 294 -363%

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + -                    -                    -                              n/a

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

kibocsátásának bevétele +
50 000              1 500-                51 500-                        -103%

Hitel és kölcsön felvétele + 49 536-              410-                   49 127                        -99%

Véglegesen kapott pénzeszköz + 138                   246                   109                             79%

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - -                    -                    -                              n/a

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

visszafizetése -
-                    -                    -                              n/a

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -                    -                    -                              n/a

Véglegesen átadott pénzeszközök - 30                     0                       30-                               -99%

Pénzeszközök változása                6 253                2 146 -                        4 106 -66%

Megnevezés 2021.06.30 2022.06.30

Változás

mFt

előző időszakhoz 

képest

Változás

%

előző időszakhoz 

képest

2020. 12. 31. 2022. 06. 30.2021. 06. 30. 2021. 12. 31.

10.751

17.003

12.691
14.837

+6.253

+2.146

+2.166

Adatok millió Forintban
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16. A Pénzeszközállomány, továbbá a Cash Flow 
alakulása

20.000

0

5.000

10.000

15.000

2021 H1 2022 H1

17.003
14.837

-2.166
(-13%)

2022.06.30-án 2.166 millió Forinttal volt magasabb a 
pénzeszközállomány, mint 2021.06.30-án.

A nyitó pénzeszközállományból eredő eltérés 1.940 millió Forint.

A 2021 márciusában történt finanszírozási struktúra változásából 
adódó eltérés – 2.180 millió Forint. 

2022 első félévében a bevétel 5.083 millió Forinttal volt 
magasabb, mint 2021 első félévében, amelynek elsődleges oka az 

időjárás által indukált magasabb elosztott mennyiség. 

A kifizetések szintje alacsonyabb volt 2022 első félévében - 7.009 
millió Forinttal, ami kedvezően hatott a cash-flowra.

Adatok millió Forintban
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Az OPUS TIGÁZ Zrt. - Elosztási 
tevékenység jellemzői
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17. Elosztási tevékenység releváns jellemzői

Műszaki Biztonsági Irányítási rendszer aktualizálását 2022. 03. 28-
án benyújtottuk az SZTFH számára. 2022. 04. 22-én a Hatóság
jóváhagyta a dokumentációt.

MEKH szolgáltatás és üzembiztonsági mutatók határértéken belül
realizálódnak.

Hatósági adatszolgáltatások/bejelentések maradéktalanul
megtörténtek (Munkavédelem, Környezetvédelem,
Bányafelügyelet).



27

17. Elosztási tevékenység releváns jellemzői

A 2022. évi mérő- és nyomásszabályzó csere program
ütemezetten halad

A 2022. évre betervezett rekonstrukciók programok végrehajtása
folyamatban van

Új felhasználói igények ütemezetten kielégítésre kerülnek

A megelőző és állag megóvó karbantartási programokat
végrehajtottuk

Gázelosztó hálózat állapota kielégítő, középtávon nem számítunk a
tervezettet meghaladó rekonstrukciós igényre

Gázpiaci elszámolással kapcsolatos tevékenységünket probléma és
panaszmentesen végeztük
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17. Elosztási tevékenység releváns jellemzői

Munkabalesetek száma stagnáló, gázelosztó technológiával 
kapcsolatos munkabaleset nem történt

Környezetvédelmi incidens nem történt

538,6 536,59 546,53 495,43
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Üzembiztonsági mutatók
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Közvetett felelősségi
körbe tartozó
szolgáltatási
szünetek (esemény)

Közvetlen felelősségi
körbe tartozó
szolgáltatási
szünetek (óra)

MEKH által elvárt mutatókon belül teljesülnek az üzemzavar 
elhárítással kapcsolatos események
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18. Elosztási tevékenység jövőkép - Fejlesztések

Műszaki infrastruktúra felügyeleti szintjének növelése érdekében
fokozzuk a digitális távfelügyeleti rendszereink funkcionalitását:

• korrózióvédelmi rendszerek távfelügyeleti programot
megvalósítottuk,

• új mérési adatközpont fejlesztése megvalósulás alatt van,

• digitális záródugó fejlesztési program pilot fázis sikeres, a
program kiterjesztése megkezdődött

• nyomásszabályzó állomások távfelügyeleti rendszerének
funkció bővítése lezárás alatt van

Gázmérő csere program 2025-ig konszolidált mértékű, smart
méréssel kapcsolatos pilot projektekre készülünk
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18. Elosztási tevékenység jövőkép - Fejlesztések

Műszaki infrastruktúra felügyeleti szintjének növelése érdekében
pilot projekteket indítottunk:

• Drónnal történő hálózatellenőrzés (pilot fázisban)

• Smart hálózatellenőrzés pilot projekt

Az elosztóhálózaton történő karbantartások kapcsán a műszaki,
műszaki biztonsági szint növelése új szakaszoló berendezés üzembe
helyezésével.
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18. Elosztási tevékenység jövőkép - Fejlesztések

Tevékenységi kör bővítését megkezdtük, a nyomásszabályozó
állomás karbantartási tevékenységet részlegesen saját
hatáskörben végezzük 2022-ben. A teljes 2023-tól történő
tevékenységi kör kialakítása folyamatban van.

A jövőbeli energetikai és üzleti lehetőségek feltárása és kiaknázása
érdekében az önálló innovációs igazgató alá tartozó szervezetet
megkezdte tevékenységét.

Számos szakmai szervezet munkájában részt veszünk a hidrogén
technológiával kapcsolatos információk és lehetőségek nyomon
követése érdekében.

CH4



Köszönjük a figyelmet!


