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FOLYTATÁS | Az új tulajdonos befektetéseinek egyik fontos, stratégiai divíziója az energetika

Közös a MET és az Opus  
Tigázra vonatkozó koncepciója

Stabil a piac, de részben már lassul a növekedés, eltérő tendenciák is tapasztalhatók, a január végén 
bejelentett 5-10 százalékos árkorrekciókra év elején sor került, további áremelést nem terveznek  
a gyártók az idén a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke, Szarka László szerint.
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P ozícióinak erősítését várja a napokban in-
dult stratégiai együttműködéstől a Tigáz 
két résztulajdonosa, a MET csoport és az 

Opus csoport. A MET – amelynek már nem új-
donság partnerségben dolgozni – közben térsé-

gi és új dél-európai tervei megvalósítására össz-
pontosít, de az Opus is további lehetőségeket 
vizsgál az energetika területén, nyitott szelek-
tív akvizíciókra és egyéb együttműködésekre 
is. A Világgazdaságnak Lehőcz Balázs (képün-

kön balra), a Tigáz Zrt. vezérigazgatója, a MET  
eszközdivíziójának vezetője, valamint Baji Csa-
ba (képünkön jobbra), a Tigáz új igazgatósági 
tagja, egyúttal az Opus Global Nyrt. energetikai 
divíziójának vezetője válaszolt. | B. HORVÁTH LILLA

ÉVES

��Megvásárolhatja  
a Vodafone a UPC-t
Az Európai Bizottság jóváhagyta, 
hogy a Vodafone csoport megvásá-
rolja a Liberty Global német, cseh, 
román és magyar leányvállalatát – 
a UPC Magyarországot is – 18,4 mil-
liárd euróért. A Vodafone a felvá-
sárlással Európa vezető konvergens 
szolgáltatójává válik, 116,3 millió 
mobil- és 22,1 millió televíziós ügy-
féllel, valamint egy olyan új gene-
rációs vezetékes hálózattal, amely 
összesen 122 millió otthont és vál-
lalkozást ér el. Az egyesülés élénkí-
ti a versenyt a magyar piacon is, ami 
innovatívabb szolgáltatásokat ered-
ményezhet, és növelheti az ügyfél-
kiszolgálás színvonalát. | K. M. I.

Megegyezést 
szorgalmaz  
az IMF
CS.-V. A. | A dollár 6-12 százalé-
kos túlértékeltségére hívta fel a 
figyelmet jelentésében a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF). A kínai jü-
an, a japán jen és az euró szintje 
ezzel szemben összhangban van a 
feltételekkel. Az IMF szerint a ke-
reskedelmi háború megoldása nem 
lehet a vámok kölcsönös kivetése, 
mivel az amerikai–kínai kereske-
delmi feszültségek jövőre 0,5 szá-
zalékkal csökkenthetik a globális 
gazdasági növekedést. Az orszá-
goknak ehelyett inkább arra kelle-
ne koncentrálniuk, hogy erősítsék 
a szabályokon alapuló többoldalú 
kereskedelmi rendszert.

A prudens működés és 
a hatékonyságnövelés lesz továbbra is  
a legfontosabb vállalatirányitási szempont 

Újraindítanák  
az európai 
gazdaságot 
VG | Rövid és hosszú távú kihívások-
ra is választ kell találnia az Euró-
pai Központi Banknak, a folyamat-
ra néhány hónap biztosan nem lesz 
elég. Nemcsak az európai gazda-
ság élénkítése a cél, elképzelhető, 
hogy a teljes monetáris keretrend-

szert is átalakítják, hogy jobban 
megfeleljen a megváltozott felté-
teleknek. Akár még egy rugalma-
sabb célkövetésre is átállhat a jegy-
bank, mandátumváltásra azonban 
már csak Lagarde elnöksége alatt 
kerülhet sor.

Lagarde a lazább monetáris  
politikát képviselheti

A MOL ÁRFOLYAMA | 
2018. július 18.  2019. július 18. (forint)
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��Elmaradt  
az allergének feltüntetése
Több tucat termék visszahívását 
rendelte már el az idén a Nébih, 
legtöbbször a nem megfelelően fel-
tüntetett allergén, például tej vagy 
szója volt a feltárt probléma. A hi-
vatal szakemberei többször szem-
besültek fém, műanyag vagy üveg 
jelenlétével, valamint szalmonella-
szennyezettséggel is. | GY. B.

��Mérsékelte a Mol 
célárát a Goldman Sachs
Optimistán látja a Mol kilátásait  
a Goldman Sachs, de az olajpia-
ci folyamatok miatt mégis kismér-
tékű célárcsökkentést hajtott végre. 
A továbbra is a papír vételét ajánló 
elemzőház szerint a következő két 
évben tovább emelkedő osztalékra 
számíthatnak a részvényesek. | S. V.

��Súlyos gond  
a szakdolgozók hiánya
Az egészségügyben 5 százalék körü-
li szakemberhiányt mutatnak a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai.  
A Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara (MESZK) felmérése sze-
rint viszont ennél kétszer-háromszor 
több üres álláshely lehet a szektor-
ban – mondta a Világgazdaságnak 
Balogh Zoltán, a MESZK elnöke.  
Az egészségügyben, a szakdolgozói 
területen 115-120 ezer embert fog-
lalkoztatnak, de több tízezer olyan 
szakápoló is van, aki vállalkozóként 
dolgozik háziorvosok mellett vagy 
védőnői szolgálatoknál, e kör valós 
létszámáról a MESZK sem rendelke-
zik adatokkal. | K. R.

FO
TÓ

: V
G 

– 
M

ÓR
IC

Z-
SA

BJ
ÁN

 S
IM

ON

 EUR/HUF 325,90 (–0,53 Ft)  USD/HUF 290,12 (–0,47 Ft)  CHF/HUF 294,25 (–0,06 Ft)  EUR/USD 1,1227 (–0,0002 USD)  EUR/CHF 1,1073 (–0,0012 CHF)

MAX 804,1900 pont 0,13 

FTSE 100 7 493,09 pont –0,56 

Xetra DAX 12 227,85 pont –0,92 

CAC 40 5 550,55 pont –0,38 

Dow Jones 27 094,68 pont –0,46 

Arany (1 uncia) 1 428,80 USD 0,15 

Brent (1 hordó) 61,86 USD –2,83 

18 órakor levett adatok

FŐBB MUTATÓK | 2019. július 18.

BUX 41 282,46 pont 0,71
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Örökösöknek szóló felhívás

Ügyiratszám EL 190305-L:  2019. március 4-én hunyt el utolsó lakóhellyel Zürichben:
Beck Magdolna, született Türei 1931. 06. 12-én, Brugg AG város lakosa, Sándor 
és Terézia Türei, sz. Löwinger, lánya.
A 2019. június 24-én kelt határozat meghozatalával egy öröklési szerződést 
nyitottak meg és egy az örökösöknek szóló felhívást rendeltek el.

Felszólítjuk
1. az örökhagyónak esetleges leszármazottait,
2. az örökhagyó leszármazottai hiánya esetén, 
     az örökhagyónak esetleges féltestvérei
     ill. ezeknek leszármazottai jönnének számításba.

Ezennel felszólítjuk a felhívott személyeket jelentkezzenek hagyatéki eljárásokkal
foglalkozó egyes bíróságon (az alább megjelölt címen) jelen felhívás kihirdetésétől
számított egy éven belül. E tekintetben megfelelő okiratokat kell felmutatniuk, 
amivel igazolni tudják örökösi minőségüket; elenkező esetben nem ismerik el 
őket mint fellebbezési joggal rendelkező törvényes örökösöket. Beadványokat a 
bírósághoz kell benyújtani német, francia, olasz vagy angol nyelven.
 (ezt a címet írja a boritékra:)

 Bezirksgericht Zürich 
 Einzelgericht Erbschaftssachen  
 Wengistrasse 30 
 8004 Zürich 

HIRDETÉS

TERVEK | A vevő újabb energetikai lehetőségeket is vizsgál, nyitott a szelektív akvizícióra és a további együttműködésekre

Közös a MET és az Opus Tigáz-koncepciója
B. HORVÁTH LILLA | Pozíció-
erősítést és terjeszkedé-
si lehetőséget vár a na-
pokban indult stratégi-
ai partnerségétől a Tigáz 
eddigi és az új résztulaj-
donosa is, azaz a MET 
és az Opus csoport. A Vi-
lággazdaságnak Lehőcz 
Balázs, a Tigáz Zrt. ve-
zérigazgatója, egyben a 
MET csoport eszközdiví-
ziójának vezetője és Baji 
Csaba, a Tigáz új igazga-
tósági tagja, egyúttal az 
Opus Global Nyrt. ener-
getikai divíziójának veze-
tője válaszolt.

Miért volt szüksége a MET-nek ar-
ra, hogy stratégiai partnert vonjon 
be a Tigázba?

QQL. B.: Mind a portfóliónkat 
tekintve, mind földrajzi érte-
lemben diverzifikált jelenlétre 
törekszünk az európai energia-
piacokon, az új, eszközszintű be-
fektető bevonása pedig lehetővé 
teszi, hogy folytassuk növekedé-
si stratégiánkat. Az eszközök fel-
vásárlása és működtetése ugyan-
is tőkeigényes, a szükséges 
források biztosításának pedig 
az az egyik módja, hogy minde-
nütt erős, megbízható helyi part-
nerekkel fogunk össze. A Status 
Energy csoporttal az együttmű-
ködésünk jól illeszkedik tehát a 
MET stratégiájába, e partnerség 
révén a kockázatokat megoszt-
juk és hosszú távon is stabilitást 
biztosítunk.

Miért jó befektetés az Opus Glo-
bal Nyrt. számára a Tigázban va-
ló közvetett tulajdonszerzés?

QQB. CS.: Pontosítanom kell. 
Nem az Opus Global Nyrt., ha-
nem az Opus Global Befektetési 
Alapkezelő Zrt. által kezelt Sta-
tus Energy Magántőkealap szer-
zett közvetett tulajdont a Tigáz 
Zrt.-ben. A Status Energy Ma-
gántőkealap befektetési politi-
kájának megfelelő instrumen-
tum a Tigáz. Az Opus Global 
Nyrt. érdeke az, hogy alapkeze-

lője hosszú távon és sikeresen 
menedzselje ezt a befektetést, 
tekintettel arra, hogy számos 
kapcsolódási pontot és szinergi-
át látunk már meglévő energeti-
kai portfóliónkkal.

Milyen értékben hajt végre tőke-
emelést a Status Energy Kft.  
az MS Energy Holding AG-ban?

QQB. CS.: A Status Energy Ma-
gántőkealap leányvállalata, a 
Status Energy Kft. tőkeemelés-
sel szerzett az MS Energy Hol-
ding AG-ban 50 százalékos köz-
vetlen részesedést, amely révén 
50 százalékos közvetett tulajdon-
részhez jut a Tigáz Zrt.-ben. A fe-
lek megállapodása szerint a tő-
keemelés értékét üzleti titokként 
kezeljük.

Konkrétan mire fordítja a MET  
a tőkebevonásból érkező pénzt?

QQL. B.: Az elmúlt néhány évben 
a vállalatcsoport a regionális 
terjeszkedésre összpontosított: 
beléptünk a lengyelországi gáz-
piacra, leányvállalatokat alapí-
tottunk Olaszországban, Bul-
gáriában, Spanyolországban, 
nyitottunk az oroszországi és 

a törökországi piac felé, vala-
mint tavaly befejeztük a romá-
niai RWE Energie felvásárlá-
sát. Ha az a kérdés, hogy milyen 
irányba indulunk a jövőben, ak-
kor Közép-Európa továbbra is 
cél marad, talán még Dél-Euró-
pát emelném ki.

Nem tart attól, hogy az 50-50 
százalékos tulajdonlás mellett  
a Status Energy nem tudja  
teljes mértékben megvalósítani  
a Tigázzal kapcsolatos szakmai 
elképzeléseit?

QQB. CS.: Nem, mert a szakmai 
konszenzus egy irányba mutat a 
MET csoport terveivel. Az ipar-
ág szereplői és befektetői min-

den esetben hosszú távra ter-
veznek, az ágazat sajátosságai 
– például a jogszabályi és a pi-
aci környezet, a meglévő infra-
struktúra – behatárolják a felek 
mozgásterét. Természetesen a 
megállapodás előkészítési sza-
kaszában egyeztettük és rögzí-
tettük az üzleti, szakmai elkép-
zeléseinket is, hogy ezek alapján 
már közös koncepciót megvaló-
sítva működjön tovább a társa-
ság. Éppen az alap tulajdonszer-
zése az egyik biztosítéka annak, 
hogy minden szempontból stabil 
és eredményes együttműködésbe 
kezdhetünk. A társaság működ-
tetésének megismerése nyomán 
olyan szolgáltató fejlesztésében 
kívánunk részt venni, amely a jö-
vőben is képes lesz optimálisan 
kiszolgálni partnerei, ügyfelei 
igényeit, megfelelni a jövőben 
felmerülő elvárásaiknak. 

A MET stratégiája szerint hosszú 
távon fenntartható állapot vala-
mely eszközön egy másik társa-
sággal osztozni?

QQL. B.: Az eddigi tapasztalata-
ink alapján határozottan mond-
hatjuk, hogy ez jól működő mo-
dell, éppen ezért törekszünk 
erre több országban is. Hasonló 
partnerségi megállapodások ke-
retében vásároltunk energetikai 
eszközöket, vagy működtettünk 
szakmai projekteket korábban 
is: ilyen az MVM-mel közösen 
üzemeltetett Dunamenti Erőmű 
vagy az E2 Hungary vegyesvál-
lalat, amelyet a Magyar Tele-
kommal alapítottunk 2015-ben. 
Szerbiában a NIS energiacéggel 
együttműködésben építünk majd 
szélerőművet.

Mennyiben térnek el a MET és  
a Status Energy (illetve annak tu-
lajdonosa, az Opus) elképzelései  
a Tigáz működtetésével, fejleszté-
sének irányaival kapcsolatban?

QQL. B.: A felek a tárgyalások 
során előzetesen is egyeztették 
elképzeléseiket, így a fejlesztés 
irányaival kapcsolatban a tulajdo-
nosok közt egyértelműen egyet-
értés van. A szakmai vezetést a 
jelenlegi menedzsment végzi a jö-
vőben is – Kiss Csaba üzletfejlesz-
tési és stratégiai vezérigazgató-
helyettessel kibővülve.

Egy adódó üzleti lehetőség ki-
aknázása vezetett a fenti ügy-
lethez, vagy egy meghatározott 
energiaipari portfólió kialakítá-
sán dolgozik az Opus?

QQB. CS.: Az Opus csoport befek-
tetéseinek egyik kiemelten fontos, 
stratégiai divíziója az energetika. 
A portfólió hatékony működte-
tésén, tartós eredményességén 
dolgozunk, és ehhez illesztjük 
hozzá a fenntartható módon in-
tegrálható elemeket. A tartós jö-
vedelmezőség mellett továbbra 
is vizsgáljuk a lehetőségeket az 
energetika területén. Nyitottak 
vagyunk szelektív akvizíciókra és 
egyéb együttműködésekre. 

Egyeztet-e az Opus a Tigáz-
konstrukcióhoz hasonló, újabb 
stratégiai együttműködés kiala-
kításáról a MET-tel vagy más le-
hetséges stratégiai partnerrel?

QQB. CS.: Határozott elképze-
lésekkel és jövőképpel vagyunk 
jelen az energetikai piacon, je-
lentős növekedési lehetőségeket 
látunk az ágazatban, folyamato-
san vizsgáljuk az üzleti lehetősé-
geket.

Még nem zárult le a Tigáz átala-
kítása. Kész-e a Status Energy ar-
ra, hogy további pénzt fordítson 
a Tigáz fejlesztésére?

QQB. CS.: Egy ekkora szolgál-
tatónál számos fejlesztési szük-
séglet jelentkezik, amelyek me-
nedzselésére lesz rálátásunk. A 
befektetési alap tulajdonosi sze-
repvállalása egyértelműen erő-
síti a szolgáltató finanszírozási 
pozícióját. Résztulajdonosként 
a fejlesztések tervezésében és 
ráfordításaiban is partnerként 
járunk el. Ugyanakkor le kell 
szögezni, hogy fejlesztési kon-
cepciónk az emberi és környeze-
ti erőforrásokkal történő felelős 
gazdálkodásra épülhet. Elkötele-
zett hívei vagyunk a fenntartha-
tó fejlődésnek, kiemelt célunk, 
hogy a Tigáz környezettudatos, 
a helyi és a cégcsoporton belüli 
lehetőségeket egyaránt kiakná-
zó gazdálkodással váljon a tér-
ség fejlődésének motorjává.

Az év végére a tervek szerint 
mennyiben tér el a Tigáz műkö-
dése, szervezete, gazdálkodása 
az év elejitől?

QQL. B.: A Tigázban folyamatosan 
dolgozunk a megújulást támogató 
programokon, projekteken. A tár-
saságban az áramvonalasabb, ha-
tékonyabb működéshez szüksé-
ges változtatásokat már az elmúlt 
évben megkezdtük. A munkát a 
terveknek megfelelően folytatjuk, 
így szervezeti szinten most nem 
kell újdonságokra számítani. En-
nek megfelelően a prudens mű-
ködés és a hatékonyságnövelés 
lesz továbbra is a legfontosabb 
vállalatirányítási szempontból, a 
szolgáltatásaink terén pedig a fo-
lyamatos fejlesztések révén egyre 
több modern, ügyfélbarát megol-
dást tervezünk bevezetni az elkö-
vetkező években.

Lehőcz Balázs, a Tigáz vezérigazgatója, a MET csoport eszközdivíziójának vezetője 
és Baji Csaba, a Tigáz igazgatósági tagja, az Opus Global Nyrt. energetikai divízióvezetője

Értékesítési nettó árbevétel
Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Saját tőke

2017
711

1549
1525
1525

18 906

2018
489
73

27 423
26 180

450 863

Forrás: Opten

A TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT.
PÉNZÜGYI ADATAI | millió forint
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