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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 közösségi kapcsolatok egyaránt fontos fokmérői.  
A társaságunk által vallott és követett alapértékek 
szerint villamoselosztóként 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 TITÁSZ 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 fel-
használókkal, szerződéses partnerekkel és érdekelt 
felekkel a közös értékeink mentén kialakított kap-

csolatainkat. A helyi közösségek támogatása érde-
kében több kezdeményezést is megvalósítottunk, 
folytattuk oktatástámogató programjainkat, külső 
és belső képzéseinket. Működésünk energiahaté-
konyságának növelését mind irodai környezetünk, 
mind hálózataink karbantartása, fejlesztése, építése 
során az újrahasznosítást előtérbe helyező elveink 
segítik. Madárvédelmi munkánk hálózatainkon fo-
lyamatosan zajlik, környezettudatos működésünket 
nagyfokú digitális átállásunk is támogatja. 
Jövőre vonatkozó fontos célkitűzésünk, hogy a hul-
ladékkezelés, a levegőszennyezés, energiagazdálko-
dás és vízgazdálkodás területein is erősítsük körny-
zettudatos működésünket.

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 üzleti és kör-
nyezetvédelmi céljaink elérése érdekében végzett 
felelős és eredményes munkájáért, a közösen elért 
sikerekért. 

TORDA BALÁZS
vezérigazgató
OPUS TITÁSZ Zrt.

VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
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1. BEVEZETÉS – A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSRŐL
Az OPUS TITÁSZ Zrt. fenntarthatósági víziója: mint 
Magyarország egyik meghatározó villamosenergia 
elosztója, mindennapi működése során elkötele-
zetten, proaktívan és mindenki számára átlátható 
módon tesz azért, hogy a fenntarthatóság a vállalati 
kultúra részévé váljon. Jövőbe mutató gondolkodá-
sával, az alkalmazott technológiák és a szolgáltatási 
színvonal folyamatos fejlesztésével, felelős magatar-
tásával hozzájárul a megújuló társadalom és környe-
zet megteremtéséhez és fenntartásához.
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2. A VÁLLALAT

MINDEN ENERGIÁNKKAL A JÖVŐÉRT!

Az OPUS TITÁSZ Zrt. több évtizedes múltra visszate-
kintő, megbízható, stabil, innovatív vállalat, melynek 
legfőbb feladata a zavartalan áramellátás biztosítá-
sa, ezen belül az üzemirányítás, a hálózat fejlesztése, 
karbantartása, a regionális ügyfélkapcsolatok ápolá-
sa, valamint a mérési feladatok, leolvasások, ellenőr-
zések elvégzése. 
A társaság Magyarország észak-keleti régiójában 18 
728 négyzetkilométeren lát el villamosenergia-el-
osztói engedélyes tevékenységet: 26.177 kilométer 
hosszúságú áramhálózatot üzemeltet, közel 400 te-
lepülésen, több mint 772 ezer otthonban és mun-
kahelyen biztosítva ezzel a zavartalan áramellátást. 
Az elosztott éves energiamennyiség 4.367.633 MWh. 

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 
érvényesítése mellett.
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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 al-
kalmazásával egyre biztonságosabb rendszereken 
keresztül tesszük lehetővé felhasználóink számára a 
villamosenergia szolgáltatás elérését.

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 TITÁSZ Zrt. Integrált Irányítási Rendszert 
működtet az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 
14001:2015, az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 
50001:2019 szabványok szerint.
E rendszer politikájának fókuszába a következő mot-
tót helyeztük:

TISZTA ENERGIÁT BIZTONSÁGOS 
SZOLGÁLTATÁSSAL!

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 és elemezzük.

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

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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2.2. Felelős vállalatirányítás: igazgatóság, 
felügyelőbizottság

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Elnök Elnök

Dr. Csák Gyula Sárkány Hunor

Tagok Tagok

Konczné Kondás Tünde Lovász László

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

Bárdy Zoltán

Egy megfelelően irányított vállalatnak olyan hosszú 
távú jövőképpel kell rendelkeznie, mely integrálja a 
társaság társadalom és környezet iránti felelősségét 
a kockázatelemzés és az új lehetőségek feltérképe-
zése érdekében tett erőfeszítéseivel.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. a leányvállalatát, az OPUS 
ENERGY Kft.-t jelölte ki az E.ON Tiszántúli Áramhá-
lózati Zrt. (TITÁSZ) 100% mértékű részvényhánya-
dának megszerzését célzó tranzakciós szerződések 
megkötésére. A tranzakciós szerződések maradék-
talan teljesítése révén az E.ON szervezeti struktúrájá-
ba integrált szervezeti egységként működő TITÁSZ, 
2021. szeptember 01. napjától az OPUS csoport tag-
jaként OPUS TITÁSZ Zrt. néven működik tovább. 
A társaság egyedüli részvényese az OPUS ENERGY 
Kft. 

Az Igazgatóság az OPUS TITÁSZ 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 TITÁSZ 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:Belső audit rendszer
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2.3. Belső audit rendszer

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, mely alkalmas a folyamatok működésének 
felügyeletéhez szükséges információk biztosítására. 
Az IIR alkalmazási területe kiterjed a vállalat teljes 
tevékenységi körére és telephelyeire.
Az audit kritériumok teljesülésének ellenőrzésére a 
társaság szisztematikus, független és dokumentált 
belső Integrált Irányítási Rendszer auditokat végez.

Az eltérések kezelése és lezárása meghatározott 
ütemterv szerint folyamatosan történik egy ún. „el-
téréskezelő rendszeren” keresztül, mely a különböző 
vizsgálatok, auditok során feltárt eltérések kezelésé-
nek nyilvántartását oldja meg, különböző szerepek 
és az ahhoz kapcsolt jogosultságok segítségével.

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.

2.4. Az érdekelt felek szerepe és az etikai normák
Az OPUS TITÁSZ 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.

Külső beszállítóink irányába az Általános Szerződési 
Feltételeken keresztül határoztuk meg - a kölcsö-
nösség elvére épülő – kötelezettségeket, elvárásokat.
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A társaság fokozott figyelmet fordít a természetes 
személyeknek „a személyes adatok kezelése tekin-
tetében történő védelméről és az ilyen adatok sza-
bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet ha-
tályon kívül helyezéséről” szóló Európa Parlament 
és Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek („GDPR”) való 
megfelelés érdekében.

Az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél a 2021. év legnagyobb vál-
tozása volt, hogy a társaság - tulajdonosának vál-
tozása okán - 2021. szeptember 1. napjától az E.ON 
Csoportból kiválva, az OPUS Csoport önálló tagja-
ként folytassa az elosztói engedélyes tevékenységét. 
Az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél kiemelt feladat volt, hogy 
2021. szeptember 1. -i indulásra egy önálló, E.ON 
csoporttól független adatvédelmi rendszer kerüljön 
felállításra. A társaság adatvédelmi dokumentációs 
rendszere 2021. nyarán áttekintésre került egy rész-
leges (dokumentációs) adatvédelmi audit kereté-
ben, ekkor kialakításra kerültek a főbb adatvédelmi 
szabályzatok, illetve adatvédelmi tájékoztatók. 2021. 

decemberében egy átfogó (folyamatszintű) adatvé-
delmi audit indult a társaságnál, mely auditfolyamat 
várhatóan 2022. április 30. napjáig teljes egészében 
befejeződik. A GDPR elveknek megfelelő belső adat-
védelmi szabályok kialakításánál az üzleti működés 
mellett a társaság törekedett és folyamatosan törek-
szik arra, hogy az adatbiztonság, az adatkezelés és 
az adatfeldolgozás egyaránt az érintettek jogainak  
tiszteletben tartása mellett történjen.

A társasággal szerződéses jogviszonyban álló Érin-
tettek a  www.opustitasz.hu/adatvedelem oldalon 
tájékozódhatnak a GDPR szerinti adatkezelésekről, 
adatkezelési tájékoztatókról. A társaság minden 
Érintett részére biztosítja – a vonatkozó jogszabályi 
előírások alapján – a tájékozódási lehetőséget: (i) a 
kezelt adatok köréről; (ii) az adatkezelés céljairól; (iii) 
jogalapjáról; (iv) megőrzési idejéről; (v) és azok eset-
leges továbbítása esetén arról, hogy azokhoz kik és 
milyen célból férhetnek hozzá az Érintett adataihoz 
(Adatkezelési Tájékoztató szerint).

2.5. GDPR
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A kapcsolattartás nagy jelentőséggel bír az OPUS 
TITÁSZ 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. A KAPCSOLATOKBAN REJLŐ ÉRTÉK

3.1. Fenntarthatósági elveink
A fenntarthatóság az OPUS TITÁSZ 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
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.
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A szakmai kapcsolatok kialakítása, megtartása és 
fejlesztése számunkra a fenntartható működés 
fontos és szükséges eleme. Elkötelezettek vagyunk 
szakmai kapcsolataink hosszú távú fenntartása iránt 
- ezek rendszeres, minőségi ápolása egyaránt segíti 
a hatékony információáramlást, az iparági kihívások-
kal és ügyféligény változásokkal kapcsolatos közös 
gondolkodást, a lehető legjobb, leghatékonyabb 
megoldások megtalálását. Emellett a reaktív hoz-
záálláson túl célunk a proaktív együtt gondolkodás 
erősítése is.
Az OPUS TITÁSZ Zrt. széleskörű, sokszínű szakmai 
kapcsolatokkal rendelkezik. A szakmai kapcsolat 
jellegétől függően különböző szakterületeinkről de-
legáltunk ezekre a feladatokra képzett, magas szin-
tű tudással és tapasztalattal rendelkező kollégákat 
– ezáltal biztosítva a kiszámíthatóságot, következe-
tességet a gördülékeny és konkrét, jövőbe mutató 
eredményeket biztosító együttműködés érdekében.
Az áramszolgáltatókkal, iparági szervezetekkel, hiva-
talokkal, önkormányzatokkal, üzleti partnerekkel a 
szakmai kapcsolat fókusza az új műszaki megoldá-
sokon és eszközökön van.
Társadalmi szervezeteket tekintve kiemelendő a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, illetve a Hor-
tobágyi Nemzeti Parkkal való együttműködésünk. 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület pártoló tagja-
ként részt veszünk az évente megrendezésre kerülő 
Vándorgyűlésen, segítve munkatársaink megfelelő 
informáltságát, naprakészségét; ezen túlmenően 
pedig szakmai előadásokkal is készülünk. A regiszt-
rált szerelők támogatását tekintve napi szintű kap-
csolatban vagyunk az Egyesült Villamos Energia Tár-
saságával. 
A Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen teszünk a 

madárvédelemért (madárbarát oszlopkapcsolók 
felszerelése, középfeszültségű szabadvezetékek ki-
váltása földkábellel) - ezt erősíti az Akadálymentes 
Égbolt Megállapodásban való részvételünk is.
Az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatósággal 
történő szoros együttműködésünk célja a lakosság 
biztonságának növelése; a katasztrófa -, valamint 
a rendkívüli helyzetek elhárítása során egymás se-
gítése, a tevékenységek összehangolása. Ennek je-
gyében nem csupán folyamatos információ- és ta-
pasztalatcsere zajlik, hanem évente kommunikációs 
törzsgyakorlatokon való részvétel is a részünkről.
Az Országos Meteorológiai Szolgálattal való meg-
állapodásunk biztosítja azt, hogy a várható időjárás 
alapján előre készülhessünk esetleges üzemzavari 
eseményekre, havaria helyzetekre.

A fenntartható működés lényeges eleme, hogy jól 
képzett munkavállalókkal dolgozzunk együtt – ezért 
teszünk az utánpótlásért, a meglévő állomány fej-
lesztéséért, továbbképzéséért. Ennek érdekében két 
szakképzési centrummal és két egyetemmel műkö-
dünk együtt. Évente 9 fő 10. osztályos villanyszere-
lő diákot veszünk fel – a debreceni és a nyíregyházi 
tanműhelyeinkben évente így összesen 18 diák duá-
lis képzőhelye vagyunk. Az egyetemi duális képzést 
tekintve évente 4 fő elsőéves villamosmérnök egye-
temi hallgatót fogadunk – egy adott évben összesen 
16 hallgatóval dolgozunk. A Debreceni Egyetem ki-
helyezett tanszékét képviseljük.
Az utánpótlás népszerűsítése érdekében rendsze-
resen részt veszünk duális egyetemi nyílt napokon, 
szakmaválasztó rendezvényeken (pl. Mi a pálya?, 
Hello Szakma!).
Kollégáink műszaki jellegű képzéseiben, továbbkép-

4. KAPCSOLATOK KEZELÉSE

4.1. Szakmai kapcsolatok
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zéseiben két oktatásszervező céggel állunk szakmai 
kapcsolatban. Az oktatások, továbbképzések nagy 
része saját kisfeszültségű FAM tanpályánkon zajlik 
Hajdúszoboszlón, ahol évente mintegy 30 db okta-
tást tartunk, kb. 300 kolléga részvételével.
A megfelelő utánpótlás melletti elhivatottságunkat 
fémjelzi az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetségben 

meglévő tagságunk, melynek keretében számos 
más, mérnököket foglalkoztató vállalattal, illetve 
egyetemekkel közösen dolgozunk a szakma nép-
szerűsítéséért, az oktatás újabb és újabb iparági el-
várásoknak való megfeleléséért.
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A társaság Integrált Irányítási Rendszerének függet-
len tanúsító szervezet általi tanúsítá- sá (külső au-
ditok) folyamatosan, minden évben rendszeresen 
megismétlődtek 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.

4.2. Kapcsolat a területekkel

4.2.1. Integritás és átláthatóság

4.2.2. Beszerzés, szállítók
A külső függőségek és kockázatok mérséklésére 
az OPUS TITÁSZ Zrt. olyan beszállítókkal lép üzle-
ti kapcsolatba, melyeknek gazdasági, társadalmi, 
környezeti teljesítménye megfelelő. Ennek érdeké-
ben társaságunk fenntarthatósági szempontból is 
menedzseli a szállítói kapcsolatait. 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 ELŐMINŐSÍTÉSEK
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 kockázatalapú értékelésnek vetünk 
alá a szerződéses megállapodás megkötése előtt. 

Érvényes és megfelelő eredményű előminősítés 
nem kerülhet sor Vállalkozói munkavégzésre. 

Nem tervezett munkák esetében is csak olyan vál-
lalkozót veszünk igénybe, amely érvényes előminő-
sítéssel rendelkezik.

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 TITÁSZ Zrt. beszerzési tevékenységét a ha-
tályos jogszabályi környezet, a tulajdonosi elvárások 
és a saját belső szabályozási rendszernek betartása 
mellet végzi. A szabályozásokba beépített ellenőr-
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 OPUS 
TITÁSZ Zrt. az ügyviteli rendszere korszerűsítése 
eredményeként teljes mértékben ki fogja vezet-
ni, 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 beszerzési 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.
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Társaságunk számára fontos a korrupcióellenesség, 
az etikus és tisztességes piaci magatartás, ezért szál-
lítóinktól elvárjuk, hogy elfogadják az Etikai kódex-
ben lefektetett szabályokat és értékrendszert, vala-
mint a korrupcióellenes nyilatkozatot. Fontos, hogy 
megismerjék és megfeleljenek ezen dokumentu-
mokban rögzített elvárásoknak, amelyek a szerző-
dés feltételekben is rögzítésre kerülnek.
A költséghatékony működés érdekében ugyanakkor 
folyamatosan racionalizáljuk beszerzési folyamata-
inkat vállalati szinten valamint a tulajdonosi 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 értékelése 
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 tapasztala-
tokat jegyzőkönyvekben rögzítjük.
Minősített szállítók száma 2021-es adatok alapján:

 – Hálózati üzemeltetési szakfeladatok ellátá-
sáraminősített szállító: 235 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

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-

4.2.3. Társadalmi szerepvállalás
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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:

 ●  „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. 

 ● A Mészáros Csoport az adventi időszakban 
mintegy 10 ezer élelemiszercsomagot juttatott 
el rászoruló családoknak a Magyar Vöröskereszt 
közreműködésével. Ennek megvalósításához 
csatlakozott az OPUS TITÁSZ Zrt. is a segíteni 
akaró és tudó munkatársai bevonásával. Munka-
társaink a karitatív célú akció sikeréhez önkéntes 
munkájukkal járultak hozzá, melynek keretében 
a felajánlott élelmiszeradományok csomagolásá-
ban tudtak segíteni.

 ● A természet védelme iránt elkötelezett társaság-
ként célunk, hogy közösen tegyünk a környeze-
tünkért, sokszínű hazai tájaink és állatvilágunk 
megóvásáért, értékeink megőrzéséért. Ezen a 
téren is kiemelt figyelmet fordítunk a madárvi-
lág védelmére. Fontosnak tartjuk munkatársaink 
érzékenyítését a témában, és a madárvédelem 
kiemelt szerepe mellett szeretnénk munkatár-
saink figyelmét is felhívni természeti értékeink 
változatosságára, megőrzésük fontosságára, a 
természet és ember kapcsolatára. Ezért fotó-
pályázatot hirdettünk munkavállalóink részére 
valamint összeállítottuk az OPUS TITÁSZ Zrt. 
madárvédelmi alapelveit.
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Társaságunk számára elsődleges fontosságú a szak-
mai utánpótlás biztosítása, ezért telephelyeinken 
folyamatosan fogadunk tanulókat a villanyszerelő 
szakma gyakorlati elsajátítására. 
Kiemelt prioritás számunkra az egyetemekkel való 
szoros kapcsolattartás, ahonnan minden évben ér-
keznek hozzánk hallgatók kötelező nyári gyakorlat-

ra, szakdolgozat írására, ezen kívül munkatársaink 
rendszeresen tartanak előadásokat az intézmények 
szakmai rendezvényein.
Évente több alkalommal megjelenünk kiállítóként 
vagy akár szponzorként pályaorientációs rendezvé-
nyeken, állásbörzéken, szakmai napokon.

4.2.4. Kapcsolat oktatási intézményekkel

A duális képzés lehetőséget biztosít az egyete-
mekkel és a szakképzési centrumokkal való szoros 
együttműködésre
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Az OPUS TITÁSZ 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 villamos-energiaszolgáltatás alapszolgáltatás, és 
szinte kivétel nélkül minden embert, felhasználót, 
üzleti vállalkozást érint. Éppen ezért az ügyfélkap-
csolatok terén a OPUS TITÁSZ Zrt.  célja, hogy min-
den felhasználó részére biztosítsa az energiához 
való hozzáférés lehetőségét, a zavartalan ellátást, 
és a szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerü-
lő ügyek gyors, zökkenőmentes intézését, valamint 
a vállalat rugalmas és egyszerű elérhetőségét. Arra 

törekszünk, hogy a vállalat könnyen elérhető legyen 
és az ügyfelek kérdéseire 15 napos határidőn belül, 
vagy hamarabb választ adjunk. Válaszainkban törek-
szünk a közérthetőségre 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 megszüntetésével javíthatjuk 
ügyfeleink kiszolgálását és sikeresebbek lehetünk. 
Továbbra is arra törekszünk, hogy az ügyfélkiszolgá-
lás terén, hatékonyabbá tegyük az ügyintézést, és 
előtérbe helyezzük az azonnali megoldásokat, vála-
szokat.

5.  ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

5.1. Ügyfelek tájékoztatása
Az OPUS TITÁSZ Zrt. számára fontos, hogy meglé-
vő és leendő fogyasztóit a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően tájékoztassa.
Honlapunkon https://www.opustitasz.hu/tarsasa-
gunk elérhető üzletszabályzatunk, jogszabályok, 
közszolgálati információk, tájékoztatók, dokumen-
tumok mellett a gyakori kérdésekre adott válaszaink 
segítik ügyfeleinket az ügyintézés során.
Társaságunk számára az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 
biztosítja az ügyfélszolgálati tevékenységeket szol-
gáltatási szerződés keretében, az alábbi fő tevékeny-
ségi körökben: ügyféligények kezelése, számlázás, 
kintlévőség kezelés, iparági adatcsere kapcsolatok. 

Az ügyfelek számára a válaszadás a vonatkozó jog-
szabályok és a MEKH 927/2008. évi ügyfélkapcsola-
ti-szolgáltatás minőségi szolgáltatási követelményé-
nek és elvárt színvonalának meghatározása szerint 
történik.
Rendszeresen tájékoztatjuk ügyfeleinket a Garan-
tált Szolgáltatásainkról, a gallyazási tevékenységek 
szükségességéről, a tervezett üzemszünetekről, el-
érhetőségeinkről és irodáink nyitva-tartásáról; a tá-
jékoztatások során egyre nagyobb súlyt kapnak az 
elektronikus csatornákon és a social média felülete-
ken megjelenő hírek, alkalmazkodva ezzel is meg-
változó felhasználói szokásokhoz.

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 ügyfél-
szolgálati csatornákra terelődik, ami az ügyintézés 
szempontjából kényelmesebb, és szélesebb elérhe-
tőséget tesz lehetővé.
Az online csatornák alkalmazása rövidíti az admi-
nisztrációs folyamatokat és költséghatékony mind 
az ügyfelek, mind az elosztói engedélyes számára.

Ügyfélszolgálatunkon 2020. év folyamán elindításra 
került egy videós ügyfélszolgálat, hogy a személyes 
ügyfélszolgálati irodák pandémia miatti átmeneti 
bezárása után is a kommunikáció közvetlen, ugyan-
akkor biztonságos formáját teremthessük meg ügy-
feleinknek. A videós ügyfélszolgálat 2021. év folya-
mán része lett a működésnek.

Mind az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. honlapja, és on-
line ügyfélszolgálata, mind pedig az OPUS TITÁSZ 
Zrt. honlapja gyors elérést és közvetlen kommuniká-
ciót tesz lehetővé ügyfeleink számára.
A mérőóra leolvasások részleges kiváltására beveze-
tésre került az a fényképes mobilapplikáció, mely se-
gítségével ügyfeleink az éves mérő leolvasási adato-
kat kényelmesen, otthonukból tudják az engedélyes 
számára továbbítani, ezzel is időt és energiát taka-
rítva meg mind az engedélyes, mind a felhasználó 
számára.
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 TITÁSZ 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 rész-
ben átszervezéssel, részben digitalizálással valósí-
tunk meg. Ez részben az ügyfeleinkkel kapcsolatos 
tevékenységeink során keletkezett papíralapú do-
kumentumok (munkalapok, tervdokumentációk, 
stb.) csökkentése elektronikusan aláírt digitális do-
kumentumok rendszeresítésével, részben a vállalati 
folyamatainak digitalizálása többek közt DMS rend-
szer (Document  Management System) alkalmazá-
sával. Társaságunk az ügyfélkezelés tekintetében 
is kiemelt fontossággal kezeli a fenntarthatósági 
szempontokat. Példaként, az ügyintézést érintő iro-
dai papírfelhasználás csökkentése érdekében a tár-
saság az egész ügyintézésre kiterjesztette az elekt-
ronikus 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
A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásának megfele-
lően társaságunk számára az E.ON Ügyfélszolgálati 
Kft. biztosítja a fogyasztóvédelmi referenseket, illetve 
a Békéltető Testületi képviseletet megbízási szerző-
dés keretében. A vállalat fogyasztóvédelmi referens 
munkatársai szakirányú fogyasztóvédelmi képzés-
ben részesültek. Kiemelt feladataik közé tartozik a 

fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel 
kisérése, a fogyasztóvédelmi kultúra fejlesztése, illet-
ve kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi hatósággal, a 
területileg illetékes békéltető testületekkel, továbbá 
az egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó álla-
mi szervekkel.
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Az ügyfélszolgálat telefonos, írásos, automata (SMS, 
IVR), online portálon, mobil applikáción keresztül, 
valamint személyes csatornákon keresztül áll ren-
delkezésre társaságunk ügyfeleitől érkező igények 
fogadására, az ezeken a csatornákon érkező megke-
reséseket, ügyfélpanaszokat érkezteti, feldolgozza, 
és megválaszolja.
Az elmúlt években a digitális csatornák egyre inkább 
teret nyernek, és mind többen használják on-line el-
érhetőségeinket; ezzel a gyors és papírmentes, haté-
kony kommunikáció irányába haladva. 
Ügyfélszolgálati irodáinkban változás nem történt, 3 
állandó és 31 kistérségi irodában fogadjuk ügyfele-
ink igényeit. Az ügyfélszolgálati irodákban modern 
ügyfélhívó rendszer üzemel. Az időpontfoglalásra 
személyesen, telefonon és az interneten keresztül is 
lehetőség van. 
A telefonos ügyfélszolgálat vezetékes telefonról és 
mobiltelefonról is fogadta a megkereséseket. A te-
lefonos menürendszeren keresztül az alábbi ügyek 
intézésére nyílt lehetőség: panaszügyintézés, szer-
ződéssel kapcsolatos megkeresések, információ ké-

szülék adatokról, időpontfoglalás, védendő fogyasz-
tókat érintő kérdések, hibabejelentés, üzemzavar 
elhárítással kapcsolatos ügyek, és általános informá-
ciókérés.
Az OPUS TITÁSZ 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 elektronikus dokumentumkezelé-
si rendszert (Büroffice) alkalmaz.
Az elosztó és a villamosenergia-kereskedők együtt-
működése során az adatcsere szabályzatnak meg-
felelően adatkommunikáció formában is érkezhet 
ügyfélmegkeresés, melynek kezelése az írásos meg-
keresések szerint történik.
A személyes, írásbeli és telefonos csatornák mellett 
az OPUS TITÁSZ Zrt. az ügyfeleinek és partnereinek 
biztosítja az internet használatával történő ügyinté-
zés lehetőségét is. https://www.opustitasz.hu/kap-
csolat/ugyfelszolgalat 

5.5. Részvétel felmérésekben
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
által szabályozott Felhasználói Elégedettségi Felmé-
rést az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. végzi, koordinálja 
Társaságunk számára.
2021. évben egy új struktúrában került sor felhaszná-
lói elégedettségi felmérésre.
Az új felhasználói elégedettség felmérés három, 
egymástól jól elkülöníthető módszerű, időpontú és 
célú felmérésből állt:
Az Alapfelmérés 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
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A munkabiztonság 2021-ban is kiemelt hangsúlyt 
kapott a mindennapi tevékenységeink során. 
Munkavédelmi folyamatainkat folyamatosan fej-
lesztjük, a fejlesztések irányait - a munkavédelmi 
kultúra fejlesztése, a kompetenciák fejlesztése, part-
nerség fejlesztése, valamint a kockázatok kezelésé-
nek fejlesztése - a Munkavédelmi Stratégiánk hatá-
rozza meg.
Elkészítettük és bevezettük a társaság 2022-2024 
évre szóló HSE Stratégiáját.
A társaságnál több éve sikeresen működő MEBIR 
auditja május hónapban sikeresen megtörtént. 
Nagy hangsúlyt fektettünk a 2021. júliusában vezetői 
pozícióba került munkatársak munkavédelmi isme-
reteinek fejlesztésére. 
Sikeresen és nagy érdeklődés mellett zajlott le - sor-
ban a kilencedik alkalommal - a már hagyomány-
nyá vált Munkavédelmi Hét, melynek célja a mun-
katársak munkavédelmi tudatosságának növelése, 
az ismeretek bővítése volt. Az esemény sikerét jel-
lemzi, hogy a programokon összesen 1165 részvételt 
regisztráltunk.
A munkabiztonságot érintő kiemel témák kidolgo-
zása, bevezetése, a működés támogatása, a változás 
mérése érdekében létrehoztuk az üzemi munkatár-
sakból álló Munkabiztonsági Munkacsoportot.
A Társasági Hírportálon folyamatosan publikáltunk 
munkavédelmi támájú cikkeket. 
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
A munkavégzésből eredő kockázatok csökkentése, 
minimalizálása érdekében a törvényi kötelezettsé-
geink teljesítésén túl, számos speciális oktatást biz-
tosítunk a munkavállaók részére. 
Minden gépjárművet vezető munkavállalónk éves 
gyakorisággal vesz részt elméleti közlekedésbizton-
sági oktatáson. 
A Defenzív vezetéstechnikai tréning célja valós hely-
zetekben mérni, rögzíteni és elemezni a járműveze-
tő érzékelését és észlelését, döntését és cselekvését. 
A jármű vezetője ez alapján kap fejlesztő visszajel-
zést a trénertől.
Rendszeres időközönként munkavállalóink tanpá-
lyás gyakorlati vezetéstechnikai tréningen vesznek 
részt, melynek célja, hogy a résztvevők kipróbálhas-
sák a munkavégzés közben használt autójuk mű-
ködését különböző útviszonyokon és veszélyes szi-
tuációkban. Szerelő munkatársaink ezt a tréninget 
terepi környezetben hajtják végre.
Minden üzemi munkavállalónk éves gyakorisággal 
vesz részt elsősegélynyújtó képzésben.  A képzés 
célja, hogy a villamos berendezéseken üzemi mun-
kát végzők a speciális műszaki mentési és elsőse-
gélynyujtási ismereteket, teendőket elsajátítsák. 
Az Üzemi munkában érintett munkavezető munka-
vállalónkat speciális munkavezetői oktatásban ré-
szesítünk.
A kutyatámadások megelőzése érdekében érintett 
munkavállaónk részére rendszeres téringeket szer-
vezünk, ahol megismerhetik a kutyák viselkedését, 
az ösztönök megjelenési formáit, a támadások elke-
rülésének és kivédésének lehetőségeit.

6.  EMBEREK

6.1. Biztonság
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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.
Saját munkavállalóink esetében a terepi jelenlétet – 
mint vezetői eszközt – alkalmazzuk, melynek fő célja 
a munkatársak munkavédelmi tudatosságának fej-
lesztése. A terepi jelenlétet végző a HSE szabályokon 
túlmutatóan, a munkát végzők bevonásával a mun-
ka egészét elemzi (előkészítés, technológia, csapat-
munka), feltárja a jó és a rossz gyakorlatokat.
2021. évben összesen 5000 db helyszíni ellenőrzést 
végeztünk munkaterületen.

BALESETI HELYZET
2021. évben összesen 1 kiesett napos baleset történt 
társaságunknál, amely 4 kiesett nappal járt. 
A társaságunknál történt kvázi baleseteket kivizs-
gáljuk, megelőzve ezzel egy esetleges kiesett napos 
vagy súlyosabb balesetet.

IT TÁMOGATÁS
Szeptember hónapban több hónapos előkészítő 
munka után sikeresen vezettük be a munkavédelmi 
folyamatainkat támogató IT rendszereket.
A rendszerek alkalmazása lehetővő teszi az esemé-
nyeink, intézkedéseink nyilvántartását, elemzését, 
pontos statisztikák készítését. Ezáltal lehetőségünk 
nyílik a javító intézkedéseink, munkavédelmi prog-
ramjaink pontosabb fókuszálására.
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A munkavállalók egészségének védelme érdekében 
a Munkáltató minden, legalább 6 hónapos munka-
viszonnyal rendelkező munkavállalója részére, ma-
gán egészségügyi intézményekben igénybe vehető, 

járóbeteg-ellátásra és prevenciós szűrővizsgálatok 
elvégzésére vonatkozó csoportos egészségbiztosítá-
si szerződést köt.

6.2. Egészség

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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Társaságunk munkavállalóinak 56%-a dolgozik szel-
lemi és 44%-a fizikai munkakörökben, a dolgozói 
összlétszám 20%-a nő és 80%-a férfi. Fontosnak tart-
juk a női karrierutak támogatását. A felső- és közép-
vezetőink 29%-a nő, 71%-a férfi. 2021. szeptember 
1-jétől kezdődően 19 vezető az OPUS TIGÁZ Zrt.-ben 

és az OPUS TITÁSZ Zrt.-ben is ugyanazt a szervezetet 
vezeti többes foglalkoztatás keretében.
A dolgozók korösszetételében a 41-60 éves korosz-
tály felülreprezentált, ezért a munkáltatói márkaépí-
tés stratégiánkban különös figyelmet fordítunk a fia-
talabb korosztály (az utánpótlás) bevonzására.

6.3. Munkaerő-gazdálkodás

6.4. Szakszervezet, Munkavédelmi érdekképviselet
Az Érdekképviselettel Átlátható, rugalmas és konst-
ruktív kapcsolatot tartunk fenn.
Munkavédelmi érdekképviselet
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik 
és érdekeik képviseletére munkavédelmi képviselő-
ket választottak. 
A munkavédelmi képviselők munkahelyi munkavé-
delmi bizottságot hoztak létre. 

Munkavédelmi érdekképviselettel történő kommu-
nikáció, kapcsolattartás közvetlenül a munkavédel-
mi képviselőkön keresztül, illetve a Munkavédelmi 
Paritásos Testület ülésein történik.
Az ülések alkalmával a Testület értékeli az elmúlt 
időszak munkavédelmi teljesítményét, megvitatja a 
következő időszak terveit, és sor kerül az észrevéte-
lek, problémák megbeszélésére is.

6.5. Egyenlő esélyek
Az OPUS TITÁSZ Zrt. esélyegyenlőségi tervében 
megfogalmazottak szerint fontosnak tartjuk az 
egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszte-
letben tartását, a családbarát munkahelyi körülmé-

nyek megteremtését és erősítését, a nemek közötti 
esélyegyenlőség biztosítását, valamint a megválto-
zott munkaképességű munkavállalók esélyeinek ja-
vítását.
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Vállalati alapelvünk, hogy az eredményes és haté-
kony működés alapja a jól képzett munkaerő. Ennek 
érdekében átgondolt képzési stratégiát alkalma-
zunk.
Az OPUS TITÁSZ Zrt. 2021. tárgyidőszakában az egyes 
területek szakmai és egyéb kompetenciájának fej-
lesztésén és megerősítésén dolgozott. A képzéseket 
két nagy csoportra osztottuk: szakmai/műszaki és 
egyéb típusú képzésekre. 

2021. évben a cég munkavállalóinak széles köre ka-
pott lehetőséget arra, hogy különböző konferenci-
ákon vegyen részt, illetve csatlakozzon a társaság 
által meghirdetett nyílt képzésekhez. A tréningek 
és továbbképzések a szakmai elvárások valamint a 
korábbi évek irányvonalai alapján kerültek megter-
vezésre és megvalósításra.
Amelyik képzésnél arra lehetőség volt – a pandémi-
ás helyzet miatt – áttértünk az online oktatásra.

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 TITÁSZ 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 TITÁSZ  
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. 

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.

6.7. Munkatársak bevonása
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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.

7. KÖRNYEZET

7.1. Környezetirányítási rendszer
Az OPUS TITÁZ Zrt. a tanúsított Integrált Irányítá-
si Rendszere részeként megfelel az MSZ EN ISO 
14001:2015 szabványokban szereplő követelmények-
nek is.
Társaságunk a környezeti hatásaink csökkentésére, 
minimalizálására irányuló célokat tűz ki, melynek 
alapját a hatásregiszterben azonosított jelentős kör-
nyezeti hatásaink képezik. 2021-ben számos témát 
felölelő cél került meghatározásra, mint például a 
raktárosok veszélyes anyagokkal és hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos ismereteinek fejlesztése 
és célzott ellenőrzés a raktárakban; telephelyeink 
kommunális szelektív hulládékgyűjtésének fejlesz-
tése, tájékoztató cikk sorozat megjelentetése a Hír-
portálon; madárvédelmi beruházásaink folytatása 
hálózatainkon, túzokvédelmi program keretén belül 
földkábelezési munkák elvégzése; tudatosság növe-
lése a HSE szakterület belső hírportálján megjelen-
tetett rendszeres írások, programfelhívások kapcsán 
különböző témákban; vízi létesítmények számának 
optimalizálása (költségcsökkentés miatt).

7.2. Energiahatékonyság
Az OPUS TITÁSZ Zrt. az energiahatékonysági tö-
rekvéseinek elősegítésére a vállalti Integrált Irányí-
tási Rendszer részeként megfelel az MSZ EN ISO 
50001:2019 szabvány követelményeinek. A követel-
ményeknek történő megfelelőséget a független ta-
núsító rendszeres vizsgálatain keresztül értékeli.
A rendszer keretei között alkalmazunk energetikai 
szakreferensi feladatok ellátására külső partnert (Wi-
nergy Kft.), amely a 122/2015.(V.26.) Kormányrende-
let meghatározott feladatok ellátásában működik 
együtt társaságunkkal.
2020 és 2021 években az Berettyóújfalu, Szolnok, 
Debrecen Monostorpályi út telephelyeken valósul-
tak meg fűtéskorszerűsítési, illetve világítás-korsze-
rűsítési beruházások. 

7.3. Légköri kibocsátások
A vállalat légköri kibocsátását érintően a legna-
gyobb hatást az elfogyasztott földgáz, illetve a fel-
használt gázolaj és benzinből számított széndioxid 
kibocsátás összessége jelenti, mely 2021-ben 2635,5 
tonna volt.
Társaságunknál egyes villamos berendezések szige-
telését a kén-hexafluorid gáz (SF6) biztosítja. Az SF6 
színtelen, szagtalan, a legerősebb üvegházhatású 
gáz, emiatt a szivárgások ellenőrzése, berendezése-
ink karbantartása kiemelten fontos tevékenységünk. 
A rendszeres ellenőrzésekkel és karbantartásokkal 
megszüntetjük, illetve jelentősen csökkentjük a gáz 
kijutását.

7.4. Vízgazdálkodás
A társaság területén 28 alállomásban 86 monitor-
ingkút működik (felszín alatti vizek elleni védelem 
érdekében), melyek vizsgálatára, karbantartására 
a vállalat kiemelt figyelmet fordít. 45 alállomáson 
pedig olajvíz leválasztó rendszereket működtet, az 
olajos készülékek üzemeltetése során keletkező 
hulladékok minimálisra csökkentése érdekében. Az 
alállomási olaj- és vízleválasztó rendszerek, valamint 
a monitoring kutak üzemeltetését szerződéses part-
ner látja el.
Az alábbi táblázatban feltüntetett adatok a telephe-
lyek üzemeltetéséhez kapcsolódó (pl. szociális hely-
ségek) felhasználások. A vállalat minden telephelye 
a közcsatorna hálózatba van bekötve, a keletkező 
szennyvíz kommunális jellegű.

OPUS TITÁSZ Zrt. 2020 2021

vízfelhasználás [m3] 8388 11364

Az alállomási szakterületet érintően energiatakaré-
kos világítótestek, elavult nyílászárók alkalmazásával 
törekedtünk energiahatékonyságunk javítására.
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.
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Működésünket a körforgásos gazdaság figyelembe-
vételével tesszük melynek lényege, hogy minden 
nem megújuló anyag zárt körben kering. A cél, hogy 
minél tartósabbak, javíthatóak, újrahasználhatók 
vagy hulladékká válás esetén újrahasznosíthatóak 
legyenek.
Hálózataink karbantartása, fejlesztése, telepítése so-
rán keletkező hulladékok gyűjtésére raktárainkban 
üzemi gyűjtőhelyek kerültek kialakításra, ahol a ve-
szélyes – és nem veszélyes hulladékainkat zárt, mű-
szakilag védett, csapadékvíz tisztító berendezéssel 
ellátott helyen tudjuk gyűjteni. Ezzel a veszélyes hul-
ladékok okozhatta környezeti károkozást minimális-
ra csökkentettük, hulladékgazdálkodásunk átlátha-
tóbb, rendezettebb körülmények között történik. A 
keletkezett hulladékokról naprakész nyilvántartást 
végzünk egy webes felületen elérhető programmal, 
mellyel a nyilvántartásunkat a jogszabályok által 

megkövetelt formában vezethetjük.
Újrahasznosítható hulladékainkat (vas, alumínium, 
nem szennyezett csomagolási hulladékok stb.) to-
vább értékesítjük, így csökkentve a kibocsátott hul-
ladékok mennyiségét, illetve bevételi forrást is jelen-
tenek.
Hulladékszállító és -átvevő partnereink a hatályos 
jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkeznek.
Az irodai környezetben végzett munkavégzés során 
törekszünk a papír hulladék keletkezésének mini-
malizálására, a kommunális szelektív hulladékgyűj-
tésre, így minden folyosón szelektív gyűjtő pontok 
kerültek kialakításra. Használt tonerek elszállításá-
ban a nyomtatók üzemeltetésével megbízott cég 
közreműködik. Minden telephelyünkön rendelke-
zésre állnak a közmű szolgáltató által üzemeltetett 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek

7.5. Hulladékkezelés

2020 2021

Inert hulladék (kg) 731 820 671 580

Újrahasznosítható, fém tartalmú (kg) 193 573 215 993

Veszélyes hulladékok összesen (kg) 170 183 143 547

Nem veszélyes hulladékok összesen (kg) 1 229 510 1 094 404
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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, 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.eredményeink

7.6. Környezettudatosság
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8. EREDMÉNYEINK

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

Energia forgalmazás GWh 4 398 4 607 4 819

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Mrd Ft 8,94 9,09 10,57

Adózott eredmény Mrd Ft 5,33 5,39 6,66

Bruttó beruházás Mrd Ft 13,68 12,03 13,88

Fogyasztói létszám db 776 895 779 966 782 485

Ellátott települések száma db 404 404 404

Vezetékhossz km 26 319 26 449 26 579

Alkalmazott létszám fő 912 929 1 014

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

Megtermelt gazdasági érték

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

Mrd Ft 62,787 69,588 79,001

Érdekelt fél és felosztott gazdasági érték

Szállítók: Működési költségek (anyagjellegű 
ráfordítások)

Mrd Ft 30,663 36,190 41,601

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

Mrd Ft 7,790 8,513 10,304

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

Mrd Ft 0,375 0,529 0,132

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

Mrd Ft 7,090 6,984 7,754

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

MFt 4,522 4,864 11,4

Kamarák, egyesületek: Tagdíjak MFt 3,518 3,159 3,339




