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AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI 
 

 

 

A Társaság földgáz elosztási engedélyes tevékenységet végez Magyarország észak-keleti régiójában. A 
TIGÁZ-DSO Kft. – a Társaság korábbi leányvállalata – 2018. december 31-i fordulónappal beolvadással 
egyesült az anyavállalatával a TIGÁZ Zrt-vel. A TIGÁZ-DSO Kft. általános jogutódja a TIGÁZ Földgázelosztó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden TIGÁZ Zrt.) lett. 

 

 

A 2019. év a 2018. júniusi tulajdonosváltás utáni első teljes, lezárt gazdasági év.  
 

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 tárgyévben elért eredmények, amelyek közül 
kiemelést érdemelnek az alábbiak: 

 

 az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pozitív összegű: 6.700 millió Ft 

 az adózott eredmény: 2.336 millió Ft 

 cash-flow: 2.390 millió Ft 

 beruházás: 6.360 millió Ft 

 

 

A Társaság zavartalan működése a jövőben is biztosított. 
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ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

A Társaság a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok 
követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázeolsztást. Ezen túl műszaki 
tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 
28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek megfelel. 

 

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.  

 

Ennek érdekében:  

 tevékenységünk központjában a magas színvonalú és biztonságos gázszolgáltatás, ellátás-biztonság, az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények fenntartása, az energiahatékonyság 
fejlesztése, a környezet védelme és a fenntartható fejlődés biztosítása áll, a vonatkozó jogszabályok 
betartása mellett, figyelembe véve az érdekelt felek elvárásait, valamint az azokból eredő lehetőségeket,  

 korszerű technikai eszközök alkalmazásával, folyamatos fejlesztésével biztosítjuk ügyfeleink számára a 
biztonságos gázszolgáltatás elérését.  

 

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 fejlesztése,  

 gázelosztó hálózatok üzemeltetése,  

 gázelosztó hálózatok karbantartása,  

 üzemzavar elhárítás, 

 az elosztott gázmennyiség mérése 

 a földgázforgalmazás elszámolása. 

 

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

 

2019. december 31-én a TIGÁZ Zrt. által ellátott települések száma:  1.092 

 ebből: saját tulajdonú gázközművagyon (kék színű jelzés) 1.073 

 ebből: idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett (zöld színű jelzés) 13 

 ebből: vegyes tulajdonú gázközművagyon (sárga színű jelzés) 6 
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A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ 
Társaságunk. A megfelelő minőséget auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. 

A Társaság a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) által is elfogadott rendszer keretein belül végzi. 

 

A TIGÁZ Zrt. kiemelt figyelmet fordít a biztonságra. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti a műszaki 
előírásait. Az előírásokban leírtak átadása érdekében rendszeres elméleti oktatásokat tart és időről-időre 
gyakorlati képzést is végez a korszerű miskolci 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 az erőforrások legjobb kihasználására valamint a hálózati veszteség 
csökkentésére. 

 

A Társaság 2019. évben összesen 6.360 millió Ft-ot fordított beruházásásra, amelyből 5.949 millió Ft-ot  
gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: 

 

 korszerű gázmérő- és nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények 
figyelembevételével, 

 gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása. 

 

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

 

Aktív fogyasztói létszám összesen 

(db) 

 2018.12.31 2019.12.31 Változás 

Lakossági  1 165 992 1 176 349 10 357 

Nem lakossági 77 027 77 462 435 

ÖSSZESEN 1 243 019 1 253 811 10 792 

 

 

Földgázforgalmazás összesen 

 (millió m³) 

 2018.12.31 2019.12.31 Változás 

Egyetemes szolgáltató részére 1 516 1 514 (2) 

Szabadpiac részére 815 796 (19) 

ÖSSZESEN 2 331 2 310 (21) 
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TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 
 

Szervezés, humánpolitika és foglalkozáspolitika 

 

2018. második felében külső tanácsadók közreműködésével megvalósult a Társaság működésének 
áttekintése, melyet követően elindult a Társaság szervezeti struktúrájának és működésének megújítása. 
Ennek eredményeként a menedzsment iránymutatásainak szellemében a 2019. év során átdolgozásra, 
egyszerűsítésre került a társasági szabályozások szerkezete és tartalma. A Társaság 2019. évben tovább 
folytatta a humán erőforrás minőségi javítását. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő 
felek között a 2019. évi bérmegállapodás megköttetett és teljesült. A Társaság 2019. év során több mint 15 
ezer órát fordított képzésre. A képzések elsősorban szakmai oktatásokra, HSEQ képzésekre és 
kompetenciákat fejlesztő tréningekre vonatkoznak. 

A Társaság foglalkoztatáspolitikájának legfontosabb elemei a humán erőforrás állomány fejlesztése, a 
munkaügyi kapcsolatok rendezettsége és a munkaerőforrás minőségi javítása. 

 

Jogi tevékenység  

 

A Jogi szervezet amellett, hogy biztosította a jogszabályi környezetnek megfelelő működés kereteit és 
gondoskodott a peres és hatósági eljárások viteléről, valamint a Társaság működésével kapcsolatos jogi 
vonatkozású feladatok ellátásáról, nagy hangsúlyt fektetett a megszigorított adatvédelmi követelményeknek 
való folyamatos megfelelésre (pl. hatásvizsgálatok lefolytatása, érdekmérlegelési tesztek készítése, 
incidensek kezelése,stb) is. 

A TIGÁZ-DSO Kft. TIGÁZ Zrt.-be történő beolvadása és az új földgázelosztási működési engedély kiadása 
okán szükségessé vált új Belső Kiválasztási Szabályzat megalkotása és a Magyar Energetikai- és 
Közműszabályozási Hivatal általi jóváhagyatása. 

A Társaság a földgázelosztáshoz kapcsolódó alapszerződéses – csatlakozási szerződés, 
elosztóhálózathasználati szerződés, rendszerhasználati szerződés – jogviszonyaiban alkalmazandó általános 
szerződési feltételeihez hasonlóan – a jogi és üzleti érdekei szem előtt tartásával – „általános szerződési 
feltételeket” alkotott meg és kezdett el alkalmazni a vállalkozási, megbízási és adásvételi jellegű szerződéses 
jogviszonyaiban is. 

 

Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység 

 

A gazdasági terület, a tárgyidőszakban kiemelt figyelmet fordított: 

 az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, 

 új, kedvezőbb finanszírozási formák azonosítására/alkalmazására, 

 a számviteli és ügyviteli folyamatok digitalizálására, 

 az új tulajdonosok elvárásaihoz illeszkedő belső kontroll környezet bevezetésére, 

 tervezési és beszámolási rendszer kialakítására. 

 

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 2019. év 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 minőstést 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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JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT 

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE 
 

Jogszabályi környezet 

 

2019- évet befolyásoló jogszabályok: 

 

 2018. évi XCIX. törvény (XII.15) Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási 
tárgyú törvények módosításáról, melyben módosításra került a 2008. évi XL. törvény (GET) is. Főbb 
változások: 

- a módosítás lehetővé teszi, hogy a fogyasztásmérő berendezések leolvasására a felhasználók által is 
sor kerülhessen az elosztók által biztosított mobil-applikációkon keresztül. 

- a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött elosztóhálózathasználati szerződésből eredő polgári 
jogi igények kettő helyett három év alatt évülnek el. 

- a felhasználók visszakapcsolására vonatkozó szabályok pontosítása – a módosítás alapján a 
felhasználók visszakapcsolására 24 óra alatt sor kell kerülnie - összhangban a MEKH szolgáltatás 
minőségi szabályozásával.  

- a földgázelosztó térítésmentesen köteles biztosítani és felszerelni az egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználó számára 10m³/óra (és az a feletti) névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén 
az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszert. 

- a MEKH részére a földgáz engedélyesek által fizetendő felügyeleti díj 25 %-kal nő. (0,06%-ról 0,075%-
ra) 

 15/2018 (XII.21) MEKH rendelet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról, amely szerint az 
adatszolgáltató rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét köteles elektronikus formában, 
a Hivatal Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján, a 
meghatározott adattartalommal teljesíteni. 

 

 4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról, melynek 
értelmében 2019. április 27-i és október 1-jei hatállyal módosításra kerültek egyes áralkalmazási feltételek. 
A rendelet módosítja a nem téli fogyasztási időszaki (szezonális) kapacitástermékre vonatkozó szabályait. 
Átmeneti intézkedéseket tartalmaz a 2018/2019-es gázév tekintetében. 

 

 80/2019 (IV.15) Korm. rendelet az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról, melyben a 2008. évi XL törvény (GET) rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 
(I.30) Korm. rendelet is módosításra került. A rendeletmódosítás alapján: 

- 2019.04.30-tól az Üzletszabályzat néhány kötelező melléklete megszűnik, és e témákban 
(jogszabályok száma és címe, szervezeti felépítése, érdekképviseleti szervezetek, ügyfélszolgálatok 
elérhetősége és nyitvatartási ideje, a külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő 
szolgáltatások köre és díja) földgázelosztó a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán tájékoztatja a 
felhasználókat. 

- 2019.06.01-től szüneteltetés esetén a földgázelosztó a felhasználó írásbeli bejelentésének 
beérkezésétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül, vagy a felhasználóval történt megállapodás 
alapján ettől eltérő időpontban gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leszereléséről, vagy a 
fogyasztói főelzáró elzárásáról és záró pecséttel történő rögzítéséről 

 

 5/2019 (V.31) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek 
módosításáról. A 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet változásai: 

- A földgázelosztó a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként és 
díjelemenként is köteles nyilvántartani, elszámolni és a rendszerhasználó (fizető) számláján 
megjeleníteni. 

- Jogosulatlan igénybevételnek minősül szezonális felhasználás esetén, ha 

a) az érintett rendszerhasználó nem rendelkezik a Hivatal által kiadott 2018/2019-es gázévre kiadott 
igazolással, vagy 
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b) az érintett felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a(z) (eddigi nem téli 
helyett) téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás a nem téli 
fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitás felénél nagyobb. 

 

 9/2019 (VII.12.) MEKH rendelettel módosításra került a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és 
a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet, melynek értelmében 2019. október 
1-jei hatállyal változtak a földgáz rendszerhasználati díjak. 

 

 12/2019 (IX.27) MEKH rendelet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok 
köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség 
határidejéről. Hatályba lépése 2019. október 1. 

 

 2019.12.12.-én megjelent a 2019. évi CI. törvény egyes energetikai tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról, amely a GET-et is módosítja. Hatálybalépése 2019.12.20, 
amelyre tekintettel a részletek majd a 2020. évi üzleti beszámolóban kerülnek feltüntetésre. 

 

Tarifahelyzet 

 

2019. december 31-én a TIGÁZ Zrt. legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: 

 

Felhasználói kategória 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási alapdíj 
Elosztási 
alapdíj  

Elosztási 
kapacitásdíj 

Elosztási 
forgalmi díj  

Ft/MWh Ft/év Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh 

Fogyasztásmérővel nem rendelkező 
felhasználók 

2.543,6 - - - - 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználók 

- 9.192 - - 1.077,43 

20 m3/h-nál vagy annál nagyobb, de 100 
m3/h-nál kisebb névleges (össz) 
kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező 
felhasználó 

- - 12.756 1.215 135,41 

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 
m3/h-nál kisebb névleges (össz) 
kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező 
felhasználó 

- - 11.004 1.048 99,07 

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
(össz) kapacitású fogyasztásmérővel 
rendelkező felhasználó 

- - 7.284 694 101,02 

 

A szolgáltatás minősége 

 

Társaságunk menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek, az ügyfelei elégedettségének folyamatos 
javítására. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk az Integrált Irányítási 
Rendszerünk (IIR) által meghatározott követelményeknek és a külső és belső elvárásoknak. Az IIR rendszer 
politikája a tulajdonosváltással összefüggésben tartalmilag és arculatilag is megújult, melyet az MSZ ISO 
45001:2018 szerinti szabványátállásra való felkészülés szellemében módosítottunk. A mindennapi 
tevékenységeink középpontjában továbbra is a biztonság áll, mind a szolgáltatásunkat, mind a felelősségünket 
érintően, melyet a következő mottóval helyeztünk integrált irányítási rendszerünk fókuszába: 

 

„TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÜNK A BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁS!” 

 

Célunk, hogy szolgáltatásaink útján megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázelosztási piacon betöltött 
pozíciónkat. 

Korszerű technikai eszközök alkalmazásával egyre biztonságosabb rendszereken keresztül tesszük lehetővé 
ügyfeleink számára a gázszolgáltatás elérését. 
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A Társaság kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, 
a környezet megóvását. 

A Társaság külső fél által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer keretében tevékenykedik. 

 

2019. szeptemberében az Integrált Irányítási Rendszer 2017-19-es tanúsítási időszakának második 
felülvizsgálati auditja sikeresen, eltérés nélkül zárult. 

Az újabb három éves tanúsítási ciklusra pályázatot készítettünk elő a feladatok elvégzésére, melynek első 
harmadában kerül sor az irányítási rendszer MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerinti auditálása. E feladathoz 
kapcsolódóan feltérképeztük a megfelelés sikeréhez szükséges Társaság által végrehajtandó lépéseket. 

 

A földgázellátásról rendelkező 2008. évi XL. törvény értelmében 2015. február 28-a után csak olyan számla 
érvényes, amely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek és a törvényben előírt tanúsító szervezet 
tanúsítja a számlázási rendszer és az azzal összefüggő alrendszerek általános információbiztonsági zártsági 
követelményeknek való megfelelőségét. A TIGÁZ Zrt. mint számlakibocsátó számlázási rendszere a korábbi 
felülvizsgálat alapján,megkapta a tanúsítványt, amely értelmében megfelel a törvényes feltételeknek. E tényt 
erősítette meg a 2019. évi megerősítő audit. 
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FENNTARTHATÓSÁG 
 

A TIGÁZ Zrt. 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. 

 

2019. évben elvégzett és a folyamatban lévő intézkedések: 

 irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos működtetése, 

 a hulladékok hatékonyabb kezelése érdekében új szerződés került megkötésre, 

 módosításra került a Környezetvédelmi szabályzat a jogszabályi változásoknak megfelelően, 

 megújításra került a környezeti hatásregiszter, 

 környezeti tudatosság növekedését befolyásoló kommunikáció erősítése, 

 az előző évhez viszonyítva az összes hulladék mennyisége 61,8%-kal csökkent, melyhez a telephelyek 
racionalizálása is hozzájárult, 

 a veszélyes hulladékok mennyisége 39,1%-kal csökkent 

 

Környezetvédelmi fejlesztések: 

 

A Társaság egyik legjelentősebb környezetre gyakorolt hatása a szivárgásból eredő metán kibocsátás. 

A hálózat mérési különbözet felderítésével kapcsolatban, egy munkacsoport működik, melynek többek között 
feladata a környezeti metán kibocsátás detektálása, a felderítési metodikák és koncepciók kidolgozása 
elsősorban azért, hogy a hálózati veszteség csökkenthető legyen, mely környezeti terhelés csökkenést is 
eredményez egyben. 

 

2019. évi CO2 kibocsátás 3.114,44 tonna volt. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

A Társaság és az ellenőrzött vállalkozások birtokában lévő saját részvények 

 

A TIGÁZ Zrt. 2019. december 31-én nem rendelkezik saját részvénnyel. 

A TIGÁZ Zrt. ellenőrzött vállalkozása 2019. december 31-én sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon – 
más társaság vagy személy beiktatása útján – nem rendelkeznek saját részvényekkel. 

 

Főbb események 

 

A TIGÁZ-DSO Kft. TIGÁZ Zrt.-be történő beolvadásának eredményeképpen a TIGÁZ Zrt. 2019. január 1. 
napjától kezdődően a TIGÁZ-DSO Kft. általános jogutódjaként működik, kizárólag földgázelosztási működési 
engedélyesi tevékenységet folytatva. 

 

A 2019. évben a TIGÁZ Zrt. sem közvetlen, sem pedig közvetett módon nem indított el olyan ügyleteket, 
melyek jelentős hatást gyakorolhatnak a Társaság pénzügyi-vagyoni helyzetére, vagy amelyek kockázati 
elemeket is tartalmaznának. 

 

Székhely/fióktelepek 

 

2019. december 31-én a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 

 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

 A Társaság fióktelepei: 

- 4030 Debrecen, Híd u. 1. 

- 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3. 

- 5000 Szolnok, Thököly út. 79.  

- 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 3.  

 

Kutatás és fejlesztés 

 

A tárgyévben Társaságunk a „modern, digitális és hatékony” jellemzők mentén szervezte újjá a raktározással 
összefüggő tevékenységeit, indította el a munkairányítási rendszer (MUIR), valamint a gépjárműpark 
megújítását. 

Mindezek mellett Társaságunk innovációs területe jövőbe tekintően keresi a földgázelosztáshoz kapcsolódó 
új megoldásokat. 
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Vállalat irányítás 

 

IGAZGATÓSÁG  FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  

   

Elnök  Elnök 

Lehőcz Balázs Gábor (2018.06.21-től)  Gál Miklós (2018.08.15-től) 

   

Tagok  Tagok 

   

Johannes Michael Niemetz (2018.06.21-től) 

Konczné Kondás Tünde (2018.08.15-től) 

Bakos Imre (2018.08.15-től 2019.09.02-ig) 

 Dr. Bártfai Béla (2018.08.15-től) 

Varga Gyula (2019.01.01-től) 

Baji Csaba (2019.09.02-től 2019.11.25-ig)  KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG  

Horváth Péter János (2019.11.25-től)  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 
(2018.08.15-től 2019.03.29-ig, továbbá 

újraválasztva 2019.03.29-től) 

   

  A könyvvizsgálatért személyében is felelős 
személy 

  Biczó Péter (2018.08.15-től 2019.03.29-ig, 
továbbá újraválasztva 2019.03.29-től) 

 

Az Igazgatóság: hatáskörök és meghatalmazások 

 

Az Igazgatóság a TIGÁZ vállalat irányítási rendszerének központi szerve. Felelős a vállalati irányítás 
szabályainak meghatározásáért, alkalmazásáért és aktualizálásáért, a hatályban lévő jogszabályok 
betartásáért, a Társaság stratégiai irányelveinek meghatározásáért, valamint a Társaság működésének 
nyomonkövetéséhez szükséges ellenőrzési rendszer felülvizsgálatáért. 

Az Igazgatóság meghatározott ügyekben átruházta az Igazgatóság Elnökére a Társaság képviseletének 
hatáskörét, valamint azt, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, 
kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az Alapszabály vagy az Igazgatóság határozata az Igazgatóság, 
illetve a Közgyűlés hatáskörébe utal, valamint az Elnökre ruházta a Társaság vezetésének jogát, kivéve azokat 
az át nem ruházható jogokat, amelyek az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak.  

Az Elnök összehívja az Igazgatóság üléseit, meghatározza a napirendi pontokat, valamint biztosítja, hogy az 
igazgatósági tagok el legyenek látva a megfelelő előzetes információkkal azon témakörökkel kapcsolatban, 
amelyek megvizsgálásra kerülnek, illetve amelyekről igazgatósági határozatot hoznak.  

 

  






