
  

 
 
 
 
 
 
 
 

MEGFELELÉSI JELENTÉS 
 

(A 2021.09.01-2021.12.31. közötti időszakra) 

OPUS TITÁSZ ZRT.  
 

székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. 
cégjegyzékszám: 09-10-000064 

adószám: 10750036-2-09 

Budapest, 2022. február 28. 
  



OPUS TITÁSZ Zrt. 2021. évi Megfelelési Jelentése (2021.09-01—12.31.) 

 

 

Előzmények 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban „Vet.”) 101. § (1) f) 
pontja alapján „az elosztó megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az 
intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független 
működést. A megfelelési program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a 
hiányosságokról az elosztó évente megfelelési jelentést készít.” A villamos energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban „Vhr.”) 95. § (1) bekezdése értelmében „A megfelelési ellenőr a 
megfelelési jelentést naptári évenként készíti el, és azt az adott naptári évet követő év március 1-
jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.” 
A fent leírt előírásoknak megfelelően az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (2021. szeptember 1. napjáig: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság; székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.; cégjegyzékszám: 
Cg. 09-10-000064; a továbbiakban „Társaság”) jelen dokumentumban elkészítette a 2021. 
szeptember 1.- december 31. közötti időszakra (a továbbiakban: „Tárgyidőszak”) vonatkozó 
megfelelési jelentését (a továbbiakban: "Megfelelési Jelentés II.") amely a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: "Hivatal") által H2853/2019. számon 
jóváhagyott megfelelési programon (a továbbiakban: "Megfelelési Program") alapul.  
A 2021. évre – az évközi tulajdonosváltásra tekintettel két Megfelelési Jelentés készült. A 
2021. január 1. – augusztus 31. közötti Megfelelési Jelentés a továbbiakban: „Megfelelési 
Jelentés I. megjelöléssel szerepel. A Megfelési Jelentés II. 2021. szeptember 1. után 
bekövetkezett változásokat, eltéréseket tartalmazza.  

1. A szétválasztási (unbundling) szabályoknak való megfelelés általános értékelése 
A Társaságtól kapott kapott információk és dokumentumok vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy a Tárgyidőszakban a Megfelelési Programtól való eltérés nem történt, a Társaság az abban 
foglaltakat hajtotta végre.  
Megállapítható, hogy az unbundlinggal összefüggő jogi-szabályozási környezet a 
Tárgyidőszakban nem változott. A Társaság működése során a szétválasztással kapcsolatos 
hatályos magyar és uniós jogszabályokat, valamint a Hivatal határozatait betartotta.  
A Megfelelési Jelentés I. 1. pontjában (A tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési 
Program végrehajtásának értékelése. a Megfelelési Program kötelező és további tartalmi elemeit 
követve) írtak a Tárgyidőszakra is változatlan tartalommal érvényesek.  
 

2. A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indoklása 
(kiemelve az üzleti folyamatokat, szervezeti felépítést, a hatásköröket, valamint az 
információáramlási és beszámolási útvonalakat. 

 
2.1. Üzleti folyamatok 
A Társaságtól kapott kapott információk és dokumentumok vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy a Tárgyidőszakban az üzleti folyamatok a Megfelelési Jelentés I.-ben írtakhoz képest 
lényegében nem változtak.  
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Az engedélyköteles tevékenységek kiszervezése során a Társaság a Tárgyidőszakban is a 2014. 
évben elfogadott SLA menedzsment alapján járt el, az engedélyköteles kiszervezett 
tevékenységekben változás nem történt, a tulajdonosváltozás következtében a korábbi SLA 
szerződések helyett, azonos szolgáltatási tartalommal TSA szerződések megkötésére került sor.  
 
2.2. Szervezeti felépítés 
 
A Társaság hatályos szervezeti ábrája: 
A Társaság 2021.12.31-én aktuális szervezeti ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

3. A Társaság tulajdonosi szerkezetében, vezetésében bekövetkezett változások és azok 
indoklása. 
A Társaság működését alapvetően befolyásolta az a tény, hogy az E.ON Hungária Zrt. 
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cégjegyzékszám: 01-10-043518) mint eladó és az OPUS 
ENERGY Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszáma: 01-09-382052) 
mint vevő között 2021. év 03. 30. napján részvény adásvételi szerződés jött létre a Társaság 
részvényeinek 100 százalékára.  
Az akvizíció által az OPUS ENERGY Kft.  2021. augusztus 31. mapjától 100 %-ot elérő 
mértékű közvetlen befolyást szerzett a Társaságban. A befolyásszerzést a Hivatal H1691/2021 
és H2642/2021 számú határozataival jóváhagyta. 
Az akvizíció azt is eredményezte, hogy a Társaság E.ON Vertikálisan Integrált 
Vállalatcsoportban lévő tagsága a tranzakció jogerős lezártával megszűnt, és egyidejűleg a 
Társaság a Mészáros Csoport, mint Vertikálisan Integrált Vállalatcsoport (a továbbiakban: 
„Mészáros VIV”) részévé vált, melynek irányítója:  
 

• Mészáros Lőrinc (an.: Szabó Margit) 
 

A Mészáros VIV tagjai – az irányítón túlmenően – a következők: 
• STATUS ENERGY Magántőkealap (képviseli:OPUS GLOBAl Befektetési Alapkezelő Zrt.) 
• STATUS ENERGY Kft. 
• OPUS GLOBAL Nyrt. 
• OPUS ENERGY Kft. 
• OPUS TITÁSZ Zrt. (elosztói engedélyes) 
• Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (kiserőművi engedélyes) 
• Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (kiserőművi engedélyes) 

 
A Társaság leányvállalattal nem rendelkezik, és nem irányít más vállalkozást. 

 



OPUS TITÁSZ Zrt. 2021. évi Megfelelési Jelentése (2021.09-01—12.31.) 

 

 

Társasági jogi változások 
Az alapítói jogok gyakorlása 

A Társaság egyedüli részvényese, alapítója az OPUS ENERGY Kft. (székhely: 1062 Budapest, 
Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-382052); a továbbiakban: „Alapító”). Az Alapító két 
tulajdonosa, egymás között 50-50%-ban az OPUS GLOBAL Nyrt. (1062 Budapest, Andrássy 
út 59; cégjegyzékszáma: 01- 10-042533) valamint a STATUS ENERGY Kft. (1056 Budapest, 
Váci u. 38; cégjegyzékszáma: 01- 09-343776). Az Alapító és az OPUS GLOBAL Nyrt., valamint 
a STATUS ENERGY Kft. között 2021.06.17. napján létrejött szindikátusi megállapodás alapján 
az OPUS GLOBAL Nyrt tag jogosult az Alapító ügyvezetőjének kijelölésére, valamint üzleti 
tervének és számviteli politákájának kidolgozására, amit a taggyűlés fogad el. A fentiekre 
tekintettel az OPUS Global Nyrt. olyan többletirányítási jogokkal rendelkezik az Alapító felett, 
amely alapján az OPUS Global Nyrt. mint anyavállalat az OPUS Energy Kft. mint leányvállalat 
és az OPUS TITÁSZ Zrt. mint az OPUS Energ Kft. 100% tulajdonában álló leványvállalat felett 
irányító befolyást gyakorol.  
Ezzel szemben a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Halmajugrai Fotovoltaikus 
Erőmű Projekt Kft. irányítója a Status Energy Magántőkelap, ezen enegedélyesek nem 
minősülnek az OPUS Global Nyrt. leányvállalatának és nem tartoznak annak konszolidációs 
körébe. Ugyanakkor mind a Status Energy Magántőkealap mind az OPUS Global Nyrt. irányítója 
Mészáros Lőrinc. 
 
Személyi változások a Társaság Igazgatóságában, Felügyelőbizottságában, vezetésében 
Az Igazgatóság összetétele a Tárgyidőszakban változott. 2021. december 31. napján az 
Igazgatóság tagjai: 

• Dr. Csák Gyula (az Igazgatóság elnöke); (2021. 09. 01-től) 
• Bakos Imre (2021. 09. 01-től) 
• Konczné Kondás Tünde (2021. 09. 01-től) 
• Torda Balázs (2021. 09. 01-től) 

 
A Felügyelőbizottság összetétele a Tárgyidőszakban változott. 2021. december 31. napján a 
Felügyelőbizottság tagjai: 

• Sárkány Hunor (a Felügyelőbizottság elnöke); (2021. 09.01-tól) 
• Dr. Csapó András (2021. 09.01-től) 
• Lovász László (2019.12. 29-től) 

 
A Felügyelőbizottság munkavállalói képviselője Lovász László.  
 
A Társaság ügyvezetése a Tárgyidőszakban változott, az operatív ügyvezetést 2021. 09. 01. 
napjától Torda Balázs vezérigazgató látja el. A Társaság szervezetének felépítését és 
működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Részletes 
Szervezeti Felépítés Szabályzat tartalmazza. A személyi változásokat a tulajdonosváltás 
indokolta. 
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4. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások 
 

A Megfelelési Jelentés 4. pontjában írtakhoz képest a Tárgyidőszakban az alábbi változások 
történtek:  
A Tárgyidőszakban a tulajdonosváltozás miatt a fő hangsúly a változáskezelésen volt, melyet egy 
változáskezelési csoport menedzselt. Az üzleti és támogató szakterületek működésének főbb 
változásairól szakmai workshopok keretein belül tájékoztatták egymást a társterületek. A 
változáskezelési szakmai workshopokat az érintett terület töltötte fel szakmai tartalommal, 
amelyet a humánerőforrás és szervezetfejlesztési szakterület koordinált és módszertanilag 
felügyelt. Az év utolsó negyedévében a Társaság szem előtt tartotta, hogy – a pandémiás 
helyzetnek a képzések szervezésére vonatkozó korlátozásainak függvényében – a lehetőségek 
szerint minden betervezett képzés megvalósuljon. Amely képzéseknél a lehetőségek nem voltak 
korlátozottak a képzés meg is történt. 
Képzések, melyek ebben az időszakban valósultak meg: 

• angol nyelvi képzés online 
• Eeméleti kresz tréning online  
• személygépjármű vezetéstechnika tréning személyes 
• Mérlegképes könyvelők kreditszerző továbbképzései online 
• 132 kV-os hálózatszerelő képzés 
• Állomástakarító és karbantartó FAM képzés 
• Berendezésfelelősök és munkavédelmi szakemberek FAM képzése alapképzés 
• Berendezésfelelősök és munkavédelmi szakemberek FAM képzése továbbképzés 
• KIF FAM továbbképzés 
• Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 
• Kisfeszültségű speciális kvábelszerelő képzés 
• Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő képzés 
• Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával 
• Villamos alállomás kezelő képzés 
• Villamos hálózatkezelő képzés 

 
A Társaság változatlanul vitte tovább az egyetemekkel és a szakképzési centrumokkal az 
együttműködését a duális képzést illetően. Fontosnak tartva a továbbiakban is a duális képzés 
lehetőségét az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél és ilyen a formában az utánpótlás biztosítását. 
 
A munkabiztonság területén az éves munkavédelmi tematika erre az időszakára eső képzései 
megtartásra kerültek. 
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5. A Megfelelési Program alapján végrehajtottinformatikai és ügyvitel-szervezési változások 
bemutatása. 

A Megfelelési Jelentés 5. pontjában írtakhoz képest a Tárgyidőszakban a területen változás az 
alábbiakban történt.  
A megváltozott jogszabályi elvárásoknak megfelelő fejlesztéseket elvégezte a Társaság. 
 
Azon informatikai rendszerek esetében, melyeket TSA szerződés keretében az E.ON Hungária 
csoport vállalatai biztosítanak, a fejlesztések is TSA szerződés keretében biztosítottak. 
A TSA szolgáltatóval együttműködésben a Kormány 755/2021. (XII.22.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint az informatikai rendszerekben módosításra került a szerződés nélküli vételezők 
elszámolása, mely a jogszabály szerint a társaság honlapján is publikálásra került. 
 
A Társaság továbbra is fokozott figyelmet fordít a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 
(GDPR) megfelelés érdekében. Ennek során már 2021-ben részleges auditot folytatott, és 
jelenleg is zajlik egy átfogó (folyamatszintű) adatvédelmi audit az adatkezelési folyamatok 
átfogó, folyamat szintű átvilágításával, a magas szintű adatvédelem és adatbiztonság 
megvalósítása érdekében. 
 

6. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos 
intézkedések. 

 
A tulajdonosváltás/tulajdonosi joggyakorlás váltás a Társaság belső folyamatainak és 
szervezetének felülvizsgálatával jár, mely jelenleg is folyamatban van. A Társaságcsoport 
szervezeti-irányítási átalakítása a szétválasztási alapelvek figyelembevételével, a Megfelelési 
Ellenőr folyamatos felügyelete alatt történik. A megfelelő társasági döntéseket követően a 
változások az átdolgozott Megfelelési Programba és a kapcsolódó Szervezeti és Működési 
Szabályzatba beépítésre kerültek, kerülnek. A szétválasztási szabályokkal kapcsolatos oktatás és 
ismeretfrissítő tájékoztatás a 2022. évben is kiterjesztésre kerül a Társaság összes dolgozójára, 
különös figyelmet fordítva a tulajdonosváltásból adódó belső folyamatokra és a szervezeti 
változásokkal kapcsolatban felmerülő megfelelési alapelvek betartására. 
A Társaság a megfelelési alapelveken túl a munkavállalókat – belső levelezési rendszerén – a 
vonatkozó jogszabályi változásokról is folyamatosan tájékoztatja. 
 

7. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indoklása. 
 
A Társaság a Tárgyidőszakban a jóváhagyott Megfelelési Programtól nem tért el, az abban 
előírtakat hajtotta végre. A Társaság a befolyásszerzésre tekintettel a 2022-es év folyamán a 
Megfelelési Programot megfelelően módosítja. 
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8. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, 
részletezve a hálózathoz való hozzáférés és az információkezelés vitás eseteit. 
A Társaságnak a Tárgyidőszakban szétválasztással kapcsolatos peres vagy egyéb vitás ügye nem 
volt. 

 

9. A támogató funkciók és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, 
különös tekintettel a piaci árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények 
felügyeletére. 

 
A Vet. 178/L.§-a úgy rendelkezik, hogy az elosztó – a Vhr-ben meghatározott kivételekkel – 
tevékenységét nem szervezheti ki. A Társaság – a Hivatal 2029/2013. számú 2013. november 8-
án kiadott határozata 2. számú mellékletében foglalt tevékenységek esetében – a Hivatal előzetes 
hozzájárulásával jogosult azok harmadik személyekhez történő kiszervezésére.  
A Vet. Vhr és a működési engedély alapján az előzetes hozzájárulással – a kapcsolt 
vállalkozáshoz is – kiszervezhető tevékenységek a következők: 

• elosztóhálózat építése, 
• ügyfélszolgálati tevékenység, beleértve a felhasználókkal való kapcsolattartást, 

számlakibocsátást, és a számla ellértékének beszedését is. 
A fentieken túlmenően a Társaság számára – nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés 
esetén – az alábbi elosztói tevékenységek kiszervezése engedélyezhető: 

• elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a számvitelről szóló 
2000. évi C. számú törvény (Szt.) szerint a beruházás értékében aktiválandók; 

• építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri 
tevékenységet; 

• környezetvédelmi szakértői szolgáltatások; 
• gallyazás és nyiladéktisztítás; 
• műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése; 
• korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok; 
• a hálózati távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és alállomási eszközökkel kapcsolatos 

diagnosztikai és karbantartási szolgáltatás; 
• üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás 

igénybevétele; 
• csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, 

leszerelése és javítása, ki- és visszakapcsolása; 
• rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás. 

 
A Vet. Vhr. 84.§ (3) bekezdés b) pontja (a Vet. Vhr. 84.§ (3) bekezdése hatályát vesztette 2021. 
december 31. napján) szerint az engedélyköteles tevékenység jelentős részének nem minősülő, 
un. támogató tevékenységek más személyhez történő kiszervezése a Hivatal előzetes értesítését 
követően lehetséges.   
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A kiszervezett tevékenységeken felül a Társaság a Vet. 84/A.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – 
a Hivatal előzetes jóváhagyásával – jogosult az engedélyköteles tevékenyeség egyes elemeit 
szolgáltatásként más villamos-energia vagy földgázelosztótól igénybe venni. 
A Társaság a Tárgyidőszakban engedélyköteles tevékenységének jelentős részét saját 
szervezetén belül végezte. A Tárgyidőszakban a Társaság a támogató szolgáltatásokat az TSA 
szerződés(ek) szerint vette igénybe, a szolgáltatást nyújtó részéről a szerződésben leírt 
kötelezettségek be nem tartására nem került sor, a szerződésben előírt minőségi követelmények 
teljesültek. 
A támogató szolgáltatások árképzéséről a Társaságcsoporton belül külön utasítás rendelkezik. 
Minden évben a könyvvizsgálat során az utasításra épülő támogató szolgáltatások szerződéseit a 
könyvvizsgáló elemzi. A 2021. évre vonatkozó könyvvizsgálat várhatóan 2022 áprilisában 
elkészül. 
A Társaság a Tárgyidőszakban is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Vet. 
és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, az elosztói 
működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói 
üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban 
történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző 
más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Társaság 
Megfelelési Programjának rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok 
munkavállalóira is megfelelően irányadók. 
A Társaság a Vet. 84/A.§ (3) bekezdés b) pontja (a Vet. Vhr. 84.§ (3) bekezdése hatályát vesztette 
2021. december 31. napján) alapján jogosult volt a hálózatépítést kiszervezés alapján végző 
kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást igénybe venni. A Társaság 2021-ben 
ilyen szolgáltatást nem vett igénybe. 
 

10. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált ipari vállalkozástól független 
kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett 
intézkedések. 
A Társaság 2021. szeptember 1-től OPUS TITÁSZ Zrt. néven folytatta villamosenergia elosztói 
engedélyes tevékenységét. Ezt a változást teljes kommunikációjában igyekezett hangsúlyosan 
megjeleníteni: a Társaság új logót, arculatot kapott, mely változás minden eszközön, 
dokumentumon, weblapon, munkaruhán, gépjárműveken stb. megjelenik.  
A Társaság a Mészáros VIV-től való független működést – különös tekintettel annak kiserőművi 
engedélyes tagjaira – teljes kommunikációjában igyekezett hangsúlyosan megjeleníteni. Ennek 
egyik eszköze az önálló honlap, mely http://www.opustitasz.hu címen elérhető.  
A Társaság valamennyi kimenő levelén feltüntetésre került a Társaság teljes cégneve, székhelye, 
és a Társaság elérhetőségi adatai.  
 
A felhasználók részére átadott vagy egyéb módon eljuttatott dokumentumokon feltüntetésre kerül 
a Társaság teljes cégneve (szükség szerint egyéb adatai), mely szintén a Társaság egyértelmű 
beazonosíthatóságát szolgálta.  
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A Társaság a Tárgyidőszakban kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a villamosenergia elosztási 
tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés 
megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.  
 
A fenti intézkedések biztosítják, hogy a Társaság adataihoz, információihoz illetéktelen 
személyek ne férjenek hozzá.  
 
A Társaság mindent megtett annak érdekében, hogy vállalati arculata különbözzön jól 
beazonosítható legyen, a Mészáros VIV más tagjainak arculatától, és a felhasználók, valamint a 
rendszerhasználók megtévesztésére ne legyen alkalmas. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. február 28. 
 

dr. Horváth Ádám 
 megfelelési ellenőr 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPUS TITÁSZ Zrt. 2021. évi Megfelelési Jelentése (2021.09-01—12.31.) 

 

 

1.számú melléklet 
 

 


		2022-02-28T16:21:11+0100
	Dr. Horváth Ádám 2022-02-28 15:21:11+0100 (UTC)


		2022-04-13T12:50:39+0200
	Horváth Péter János 0a4b3ef3c2ef2134324f0a6eb7dc50a6e46793fc


	



