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I. A hálózatellenőrzés, kiemelten a tömörség ellenőrzés 

eljárásainak, műszerezettségének fejlesztése  

 

Az elosztói engedélyesek legnagyobb környezetterhelése maga a szivárgásból 

származó metán kibocsátás. Ennek csökkentése és tevékenységi felügyelete 

kiemelt gazdasági és környezetvédelmi feladat. A Társaságnál folyamatban van 

több tevékenység fejlesztése pl: műszer digitalizálás, drónok alkalmazása stb. 

 

Elvárt tanulmányok: Környezetvédelem alapszak 

 

Szükséges ismeretek: Az alapszakon tanultakon felül nincs speciális ismeret igény 

 

Témagazda: Horváth Gábor technológiai csoportvezető 

 

 

II. Térinformatikai rendszer fejlesztése 

 

Az OPUS TIGÁZ Zrt-nél működő műszaki nyilvántartás, szakági nyilvántartás, E-

Közmű rendszerek egy integrált térinformatika rendszerbe történő fejlesztése. 

 

Elvárt tanulmányok: Földrajz alapszak (térinformatikai szakterület) 

 

Szükséges ismeretek: Az alapszakon tanultakon felül nincs speciális ismeret igény 

 

Témagazda: Medgyesi Péter műszaki nyilvántartás csoportvezető  

 

 

III. Nyomásszabályozó állomásokon végzett tevékenység fejlesztési 

lehetőségek 

 

Nyomásszabályozó állomások karbantartási elveinek felülvizsgálata (jelenleg 

megelőző időciklusos). Az állapot alapú karbantartás és annak változó 

időciklusainak meghatározása. 

 

Elvárt tanulmányok: Földtudományi alapszak (gázszakmai terület) 

 

Szükséges ismeretek: Az alapszakon tanultakon felül nincs speciális ismeret igény, 

ha gépészeti tantárgyakban erős a jelölt, az előny 



 

Témagazda: Trézsi Miklós nyomásszabályozó karbantartás csoportvezető  

 

 

 

 

IV. Szabálytalan vételezéssel szembeni eljárások fejlesztése 

 

Szabálytalan vételezés feltárására szolgáló eljárások, eszközök, statisztikai 

beazonosítási lehetőségek fejlesztése. 

 

Elvárt tanulmányok: Földtudományi alapszak (gázszakmai terület) 

 

Szükséges ismeretek: Az alapszakon tanultakon felül nincs speciális ismeret igény, 

ha a statisztikai és matematikai készségek magas szintűek a jelöltnél, az előny 

 

Témagazda: Kállai László ellenőrzési vezető  

 

 

V. Mérő és szabályzó eszközállomány szerkezeti, metrológiai, 

funkcionális vizsgálata 

 

Reprezentatív minta állományok komplex szerkezeti és metrológiai vizsgálatok 

elvégzésének koordinálása, eredmények kiértékelése, halmazszintű 

következtetések levonása. 

 

Elvárt tanulmányok: Földtudományi alapszak (gázszakmai terület) 

 

Szükséges ismeretek: Az alapszakon tanultakon felül nincs speciális ismeret igény, 

ha a statisztikai és matematikai készségek magas szintűek a jelöltnél, az előny 

 

Témagazda: Domonkos Antal eszközfelügyeleti csoportvezető  

 

 

VI. Korrózióvédelem teljes felügyeleti tevékenységének fejlesztési 

lehetőségei 

 

Az aktív korrózióvédelmi rendszer mérési, távfelügyeleti rendszerének értékelése, 

fejlesztési lehetőségek beazonosítása. 

 

Elvárt tanulmányok: Földtudományi alapszak (gázszakmai terület) 

 

Szükséges ismeretek: Az alapszakon tanultakon felül nincs speciális ismeret igény 

 

Témagazda: Szabó József központi műszaki csoportvezető 


