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A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (A továbbiakban „NAP”, „Társaság”, „Vállalat”) célja, 
hogy naperőműveket birtokló projekttársaságok felvásárlásával, illetve naperőmű beruházások 
lebonyolításával egy nemzetközi összehasonlításban is magas hatékonysággal működő megújuló 
energia termelő vállalattá váljon. A Társaság több zártkörű és publikus tőkebevonás segítségével 2023-
re olyan vállalati növekedést szeretnénk elérni, hogy a naperőmű portfólió mintegy 100 MW 
összkapacitással rendelkezzen, amellyel Magyarország éves „zöld” villamosenergia termeléséhez 
jelentős mértékben hozzájárulhat. A Vállalat működését a környezet védelme, az átlátható és 
hatékony vállalati szervezeti struktúra és a társadalmi felelősségvállalás jellemzi. 
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1. Összefoglaló  

 

A NAP Nyrt. igen aktív és üzletileg sikeres első félévet zárt 2022-ben. A Társaság sikeres tőkeemelést 
hajtott végre március elején, a háború kitörését követő hetekben, míg júniusban újabb 
naperőműves projekttársaságot vásárolt. Június végén távozott Gál Tamás vezérigazgató, helyét 
Földvári Gábor igazgatósági tag vette át. 

A 2022. január 25.-én megtartott Rendkívüli Közgyűlés az Igazgatóság létszámának felemeléséről 
döntött a korábbi 3 főről 5-7 főre, valamint a változást reflektálandó az Alapszabály 10.1 pontjának 
módosítását, valamint az Igazgatóság döntéshozatali szabályának változását követően az Alapszabály 
10.4-es pontjának módosítását hagyta jóvá. Az új Igazgatósági tagokat, Földvári Gábort, Szoboszlai 
Beátát, valamint Telc Edét a közgyűlés egyhangúlag szavazta meg. 

2022. február 1.-től a NAP Nyrt. menedzsmentje Szűcs Zoltán Pénzügyi Igazgató személyével bővült, 
aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi- és befektetési banki, intézményi 
befektetői, illetve vállalati pénzügyek területein. 

A 2021. novemberi közgyűlés felhatalmazást adott a NAP Nyrt. Igazgatóságnak, hogy saját 
hatáskörben 2022. április 30-ig zártkörű részvénykibocsátás formájában az alaptőke nagyságát 14 
milliárd forint összegéig megemelhesse. Ennek a mandátumnak a keretén belül 2022. március 7-én a 
Társaság sikeresen lebonyolított egy zártkörű tőkeemelést, amelynek nagysága 1.297.343.000 forint 
volt. A tervezett tőkeemelésről szóló igazgatósági döntés még az ukrán-orosz háború kitörését 
megelőzően került sor. A menedzsment az igazgatósággal és a befektetőkkel folytatott konzultációját 
követően arra az elhatározásra jutott, hogy a bizonytalan tőke és pénzpiaci hangulat ellenére is 
megtartja a zártkörű jegyzést, amely egyértelmű sikerrel járt. A piac egyetértett a menedzsment azon 
meggyőződésével, hogy a NAP Nyrt. üzleti modelljére a háborús konfliktus semmilyen közvetlen 
negatív következménnyel nem jár. 

A 2022. április végén megtartott Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a lejáró tőkeemelési 
mandátumot 2023. április végéig meghosszabbítsa azzal, hogy maximum 21 milliárd forintra 
emelkedhet eddig a határidőig a Társaság alaptőkéje.  

Az energiaárak drasztikus emelkedése és a szabályozói lehetőség megteremtése a KÁT-METÁR 
rendszerből történő átmeneti kilépésre arra terelt egyre több naperőműveket tulajdonló társaságot, 
hogy felmérjék a KÁT körből való kilépés feltételeit, valamint mérlegeljék az alternatív, a tőzsdei árhoz 
közelítő fix áras (PPA) szerződések adta üzleti lehetőségeket. A NAP Nyrt. vezetése mérlegelve a fenti 
üzleti lehetőséget arra az elhatározásra jutott, hogy 2021. március 30-án és 31-én a NAP Nyrt. 
tulajdonában lévő 6 projekttársasággal 1 éves fix értékesítési szerződést köt a CEZ Magyarország 
Villamosenergia Kereskedelmi Kft.-vel a megtermelt villamosenergia értékesítésére. Ezáltal a 
társaságok több mint 65%-os többlet árbevételhez juthatnak a 2022. május 1. és 2023. április 30. 
közötti időszakban a KÁT-os értékesítési árbevételhez képest. 

2022. első félévének termelési adatai kedvezően alakultak, egyrészt a jó időjárási viszonyok miatt, 
másrészt az erőművek jelentős leállástól mentes működésének köszönhetően. A tervekben szereplő 
egy erőműre vetített 6 havi termelési mennyiséghez képest (396 MWh) az egy erőműre jutó átlagos 
ténylegesen megtermelt villamosenergia mennyiség 438 MWh volt, amely ~10%-os felülteljesítést 
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jelent, illetve a 2021-es év ugyanezen időszakának 388 MWh-ás átlagos termelési mennyiségéhez 
képest ~13%-os emelkedést mutat.  

A NAP Nyrt. 2022 első negyedévében nem vásárolt új naperőműves projekt céget, de folyamatosan 
vizsgálta az eladó naperőművek piacát és az akvizíciós lehetőségeket. A naperőművek másodpiaci ára 
tovább emelkedett az első negyedévben is, különösen a KÁT-METÁR körön kívüli alternatív, magasabb 
fix áras PPA szerződések megjelenésével.  

A tavaszi friss tőkebevonást követően a Társaság a kitűzött növekedési stratégiája mentén tovább 
haladva, 2022. június 23-i hatállyal a Tiszai Fény Kft. 100% üzletrészét vásárolta meg. A Társaság a 
tranzakcióval további 9 db 0,5 MW AC teljesítményű METÁR-KÁT támogatási rendszerben működő 
naperőművel növelte napenergia termelési kapacitását. A megvásárolt társaság naperőművei 
Tiszafüred közelében találhatók, azok üzembe állása 2022 I. felében valósult meg. A tranzakció 
eredményeként a Társaság naperőmű portfóliója 27,5 MW-ra bővült.  

A Társaság 2022. első félévében tovább folytatta a 2021-ben látott dinamikus növekedést stratégiája 
mentén. Ebben a megalapítástól kezdve a tőkeemeléseken, az akvizíciókon, cégforma változtatáson 
keresztül az BÉT Xtend platformján történő részvényregisztráció és kereskedés elindításán át a 
naperőművek működésének integrálásáig egy széleskörű tevékenységbővülést sikerült végrehajtani a 
testületi tagok támogatásával és a menedzsment proaktív munkájával. 

A NAP. Nyrt. konszolidált nettó árbevétele 1.079.798 ezer forint volt 2022. első félévében. A 
konszolidált üzemi eredmény elérte a 618.229 ezer Ft nyereséget, konszolidált adózott eredménye 
pedig 521.668 ezer Ft nyereséget mutatott. 

 

 

 

  

mailto:Info@nap.solar


 
 

 

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tímár utca 20.                         info@nap.solar                         nap.solar 

 

– 5 – 

 

A társaság adatai  

 

Név: NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

Rövid név: NAP Nyrt.  

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20.  

Web: www.nap.solar  

Email: info@nap.solar  

Szektor: villamosenergia szolgáltatás  

Cégjegyzékszám: 01-10-141019   

Adószám: 28779083-2-41  

Statisztikai számjel: 28779083 6420 114 01. 

  

KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 

Név: Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-355573 

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 25-28. B. lház. 8. em. 2. 

Könyvvizsgálatért személyében felelős: 

Név: Zsoldos-Horváth Andrea 

Anyja neve: Kiss Julianna Terézia 

Lakóhelye: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27. 

Kamarai nyilvántartási szám: 005428 
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A Társaság 100%-os leányvállalatai 2022. 06.30-án: 

1. 

Név: The Art of Voyage Alfa Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: The Art of Voyage Alfa Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar  

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-373283 

Adószám: 28769723-2-41 

2. 

Név: The Art of Voyage Beta Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: The Art of Voyage Beta Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar 

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-388149 

Adószám: 28769730-2-41 

3. 

Név: The Art of Voyage Gamma Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: The Art of Voyage Gamma Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar 

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-373287 

Adószám: 28769754-2-41 
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4. 

Név: Solar Power Beta Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: Solar Power Beta Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar 

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-373413 

Adószám: 28772206-2-41 

5. 

Név: Solar Power Iota Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: Solar Power Iota Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar 

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-373421 

Adószám: 28772299-2-41 

6. 

Név: Solar Power Theta Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: Solar Power Theta Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar 

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-373420 

Adószám: 28772282-2-41 
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7. 

Név: Tiszai Fény Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: Tiszai Fény Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Email: info@nap.solar 

Szektor: villamosenergia-termelés 

Cégjegyzékszám: 01-09-352346 

Adószám: 25999622-2-41 

 

 

 

2. VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ TESTÜLETEK 

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek tagjait a Közgyűlés választja.  

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Igazgatóság munkáját. 
A Felügyelőbizottság munkáját az Audit Bizottság is támogatja a pénzügyi beszámolórendszer 
ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való 
együttműködésben. 

A Társaságnál a 2022-es pénzügyi évben egyéb testületek, bizottságok nem működtek. 

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai megbízási jogviszonyban látják el 
a tevékenységüket és megbízásuk 3 évre szól.  

Az Igazgatóság és a Közgyűlés a március végén elfogadta a Társaság javadalmazási politikáját és az 
igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok díjazását. Ezen tisztségükre tekintettel a 
2022-es pénzügyi év hátralévő részében az igazgatósági tagok havi bruttó 150 ezer forint, a 
felügyelőbizottsági tagok havi bruttó 100 ezer forint, az audit bizottsági tagok pedig szintén havi 
bruttó 100 ezer forint díjazásban részesültek és részesülnek a továbbiakban. 

A Társaság testületei és vezető tisztségviselői a 2022. június 30-i állapot szerint: 

Igazgatóság: 

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai látják el a Társaság törvényes 
képviseletét. Az Igazgatóság tagjai a Társaság képviseletére és cégjegyzésére a Társaság 
Alapszabályában rögzített módon jogosultak: az igazgatósági tag cégjegyzésre egy másik, együttes 
képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggal együttesen jogosult. 
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Az Igazgatóság felel a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában, a Társaság szabályzataiban 
vagy a közgyűlés döntése által igazgatósági hatáskörbe utalt döntések, valamint az olyan 
kérdésekben való döntések meghozataláért, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más társasági 
testület vagy szerv hatáskörébe. 

Az igazgatósági tagok az ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekének megfelelően, a 
Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 
beállta után a hitelezői érdekeket figyelembe véve önállóan és személyesen kötelesek ellátni, 
képviseletnek nincs helye. Az igazgatósági tagok e minőségükben a jogszabályoknak, a Társaság 
Alapszabályának és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve. Az Igazgatóság tagját e 
minőségében a közgyűlés, részvényes, más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem 
utasíthatja. Az Igazgatóság hatáskörét a közgyűlés nem vonhatja el. 

A Társaság Alapszabályának 10.5 pontja szerint került meghatározásra az Igazgatóság feladat- és 
hatásköre. 

Az Igazgatóság tagjait 3 (három) év határozott időre a Közgyűlés választja és az Igazgatóság tagjait 
a Közgyűlés bármikor visszahívhatja.  

Igazgatóság tagjai: 

Vadas László – Igazgatóság Elnöke (Független) 

Gál Tamás – Igazgatósági Tag, Vezérigazgató (Nem Független) (Vezérigazgató 2022. június 30.-ig) 

Palkó György – Igazgatósági Tag (Független) 

Földvári Gábor – Igazgatósági Tag, Vezérigazgató (Nem Független) (Vezérigazgató 2022. július 31.-
től) 

Szoboszlai Beáta – Igazgatósági Tag (Független) 

Telc Ede – Igazgatósági Tag (Független) 

 

Az Igazgatóság tagjainak szakmai önéletrajza megtalálható a társaság weboldalán.         
https://www.nap.solar/hu/rolunk/igazgatosag  

Az Igazgatósági tagok közül Vadas László 68.528 db, Gál Tamás 20.000 db, Palkó György 20.000 
db, Földvári Gábor 1.376.731 db, Szoboszlai Beáta 12.000 db törzsrészvénnyel rendelkezett 2022. 
június 30-án. 

A Társaság Igazgatóságának létszáma a Társaság Alapszabálya szerint 2021-ben 3-5 fő volt, amely 
az Alapszabály módosításával a 2022. január 25-én tartott közgyűlésen a 2/2022.01.25. számú 
közgyűlési határozattal felemelésre került 5-7 főre. 

Felügyelőbizottság:  

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 
A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a közgyűlés részére. 
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1. A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak 
az alábbiak: 

(a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Igazgatóság tevékenységének 
ellenőrzése, 

(a) a belső ellenőrzési funkció beszámoltatása (amennyiben ilyen a Társaságnál működik), 

(b) az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámoló 
megvizsgálása és írásbeli jelentést készítése a közgyűlés részére, 

(c) az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról 
negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött jelentés 
ellenőrzése, 

(d) a közgyűlési napirendi pontok, az azokhoz készített előterjesztések, határozati 
javaslatok vizsgálata, az ezekre vonatkozó vélemény, jelentés megküldése az 
Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlést megelőzően 
a Felügyelőbizottság álláspontját is megismerjék, és az előterjesztésekkel kapcsolatos 
álláspontnak az ismertetése a közgyűlésen, 

(e) az Audit Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 

(f) az Igazgatóság tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási 
irányelvek véleményezése,  

(g) az Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása, 

(h) a jogszabály által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
       
      A Felügyelőbizottság 3-5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés 
      választja 3 (három) éves határozott időtartamra. (A Felügyelőbizottság felsorolt tagjainak 
      megbízása 2021. október 4. napjától 2024. október 4. napjáig szól.) 

 
      A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek 
      kell lennie.  

Felügyelőbizottság tagjai: 

Dr. Garamvölgyi Szabolcs – Felügyelőbizottság Elnöke (Független) 

Tóthné Rákosa Erika – Felügyelőbizottsági Tag (Független) 

Pál Imre – Felügyelőbizottsági Tag (Független) 

Az Felügyelőbizottság tagjainak szakmai önéletrajza megtalálható a társaság weboldalán. 
https://www.nap.solar/hu/rolunk/felugyelobizottsag 

A Felügyelőbizottsági tagok közül Pál Imre 5.000 db törzsrészvénnyel rendelkezett 2022. június 30-
án. 

Audit Bizottság: 

mailto:Info@nap.solar
https://www.nap.solar/hu/rolunk/felugyelobizottsag


 
 

 

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tímár utca 20.                         info@nap.solar                         nap.solar 

 

– 11 – 

 

Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az 
Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben, 
továbbá ellátja a Társaság Alapszabályában meghatározott feladatokat.  

Az Audit Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. Az Audit Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során e 
minőségükben őket a közgyűlés vagy más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem 
utasíthatja. Az Audit Bizottság működésére és döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az általa 
elfogadott és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott ügyrend rögzíti. 

Az Audit Bizottság a tevékenységéről tájékoztatja a közgyűlést. Az Audit Bizottság a közgyűlési 
beszámolójában kiemeli, ha az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslatával ellentétesen döntött 
valamilyen kérdésben (kitérve az Igazgatóság indokaira). 

A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Audit Bizottságot 
választ. Az Audit Bizottság tagjainak megbízása 3 (három) évig tart.  

Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell 
rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége 
szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. 

Az Audit Bizottság elnöke Tóthné Rákosa Erika, tagjai Dr Garamvölgyi Szabolcs és Pál Imre. Az Audit 
Bizottság tagjainak megbízása 2021. október 4. napjától 2024. október 4. napjáig szól. 

Audit Bizottság tagjai: 

Tóthné Rákosa Erika – Audit Bizottság Elnöke (Független) 

Dr. Garamvölgyi Szabolcs – Audit Bizottsági Tag (Független) 

Pál Imre – Audit Bizottsági Tag (Független) 

Az Audit Bizottság tagjainak szakmai önéletrajza megtalálható a társaság weboldalán 
https://www.nap.solar/hu/rolunk/audit-bizottsag  

Az Audit Bizottsági tagok közül Pál Imre pedig 5.000 db törzsrészvénnyel rendelkezett 2022. június 
30-án. 

Az Igazgatóság és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás 

Vezérigazgató 

2022. első félévében a Társaság Vezérigazgatója Gál Tamás igazgatósági tag volt. 

A Vezérigazgató a Társaság vezető állású munkavállalója, munkakörét a munkaköri leírása és az 
SZMSZ rögzíti. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. 

A Vezérigazgató feladata a Társaság irányítása és ellenőrzése a Társaság hosszú távú hatékony 
működésének biztosítása érdekében, azzal, hogy a Vezérigazgató az Igazgatóság felé tartozik 
felelősséggel.  

mailto:Info@nap.solar
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A Vezérigazgató feladata továbbá:  

(a) a Társaság működésével kapcsolatos tulajdonosi igények magas színvonalú, költséghatékony 
kiszolgálása; 

(b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Társaság Igazgatósága által elfogadott 
stratégia megvalósítása; 

(c) a Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és 
végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása; 

(d) a BÉT Xtend szabályzatai szerinti működés biztosítása és a megkövetelt információk 
nyilvánosságra hozatala; 

(e) a Társaság közgyűlése és Igazgatósága üléseinek előkészítése; 

(f) a közgyűlési és az igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése; 

(g) javaslattételi és kezdeményezési jog a Társaság Igazgatósága hatáskörébe utalt kérdésekben; 

(h) a kiszervezett tevékenységeket ellátó szolgáltatók tevékenységének irányítása, az általuk 
végrehajtott feladatok ellenőrzése, 

(i) befektetőkkel történő kapcsolattartás. 

A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezető állásúnak nem minősülő 
munkavállalói felett. 

Operációs Igazgató 

Az operációs Igazgató Világhy Miklós. 

A 2021-es pénzügyi évben a Társaság menedzsmentjének tagjává vált az Operációs Igazgató is. 

Az Operációs Igazgató e tevékenységét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat a 
Vezérigazgató gyakorolja. 

Az Operációs Igazgató látja el a Társaság leányvállalataival kapcsolatos feladatokat, új 
leányvállalatokban való részesedésszerzés előkészítését, a leányvállalatok operatív irányítását, és 
meghatározza az egységes szakmai elveket. 

Pénzügyi Igazgató 

2022. február 1.-től a Társaság menedzsmentjéhez csatlakozott Szűcs Zoltán Pénzügyi Igazgató, 
mint vezető állású munkavállaló. 

 

3. Üzleti környezet, tevékenység 

Az üzleti környezet nagyon megváltozott a félév során, alakulását alapvetően az energiapiaci árak 
sokszoros emelkedése és a világban, a régióst és a hazai gazdaságot is a domináns stagflációs, 
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biztonságpolitikai és energiabiztonsági félelmek határozták meg. Ebben a kontextusban hajtott 
végre sikeres, mintegy 1,3 milliárd forintos tőkeemelést 2022. március 7-én a Társaság, ami 
egyértelmű jelzés volt a tőkepiaci szereplők részéről a Társaság üzleti modellje és vezetése iránti 
bizalomról.  

Kereskedelmi oldalon a legjelentősebb esemény a 23 MW kapacitás szabadpiaci értékesítésre 
történő átszerződése volt, melynek értelmében egy év határozott időtartamra a METÁR-KÁT 
rendszer átvételi áraihoz képest lényegesen magasabb árakon történik a villamosenergia átadása. 

A márciusi tőkeemelés nagy részét sikerült újabb termelő kapacitás akvizíciójára fordítani (4,5 MW 
AC oldali kapacitás a Tiszai Fény Kft. erőműveiben), amellyel a termelő portfolió 27,5 MW 
kapacitásúra növekedett. A naperőművek fejlesztési és másodpiaci árának általános emelkedése 
ellenére is sikerült a Társaság stratégiájába illeszkedő, megfelelő hozamtermelő képességű 
eszközt vásárolni. 

Társaságirányítási oldalon is történt fontos változás, a Társaság vezérigazgatója, Gál Tamás a félév 
végén távozott, az Igazgatóság július 1-től Földvári Gábor igazgatósági tagot nevezte ki a 
vezérigazgatói teendők ellátására. 

Induló üzleti stratégia meghatározása 

2020-ban az alapító tulajdonosok megvizsgálva a hazai közép és hosszútávú hazai energiastratégiát, 
valamint a magyarországi megújuló energia szektoron belül a naperőművek tervezett növekedési 
dinamikáját úgy döntöttek, hogy egy olyan, a tőzsdén is jelen lévő céget építenek, amellyel nemcsak 
a tőkeerős magán és intézményi befektetők számára elérhető megújuló energiába befektetők számára 
teremtenek hosszú távú befektetési lehetőséget, hanem a kisbefektetők számára is. 

Vállalatépítés, finanszírozás, akvizíciók 

Indulása óta a Társaság 7 projektcéget vásárolt meg, felépítve a mai 27,5 MW AC oldali kapacitást. Az 
erőművek menetrendezési, O&M és egyéb, a működéshez szükséges szolgáltatásait külső, erre 
specializálódott szolgáltatók végzik. Az leányvállalatok kedvező kamatozású NHP finanszírozással, az 
erőművek pedig METÁR-KÁT engedéllyel rendelkeznek. Beüzemeléskor már bekötésre kerültek a 
MAVIR METÁR körbe, ami a jogszabály által rögzített időtartamra, évente infláció mínusz egy százalék 
indexált garantált átvételi árat biztosít a megtermelt és eladott villamosáramra. 2022. május 1-től a 
már korábban bemutatott módon 6 leányvállalattal egy éves időtartamra a szabadpiacra lépett a 
Társaság. A júniusban akvirált Tiszai Fény Kft. nem lépett ki az állami átvételi rendszerből, továbbra is 
a METÁR-KÁT rendszerben értékesíti a megtermelt villamosenergiát. 

NAP Nyrt. részvények tervezett bevezetése a BÉT Standard kategóriájába  

Az áprilisi Közgyűlés arra is felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy vizsgálja meg a NAP Nyrt. 
részvényeinek a BÉT Standard kategóriájába történő átvezetésének lehetőségét és kezdje meg a 
szükséges előkészületeket azzal, hogy a kategória-váltásról egy újabb Közgyűlési döntés szükséges.  A 
Társaság menedzsmentje ennek megfelelően megkezdte a munkát a kategóriaváltáshoz történő 
felkészülésre. 

Szervezeti struktúra kialakítása, ellenőrző bizottságok felállítása 

A legfőbb döntéshozó testület a részvényesek közgyűlése. A Társaság 6 tagú igazgatósággal 
rendelkezik, amely az ügyrendjének megfelelő döntési kompetenciával lett ellátva. Az Igazgatóság 
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döntéseit a 3 független tagból álló Felügyelőbizottság és az ugyancsak 3 független tagból álló Audit 
Bizottság ellenőrzi az elfogadott ügyrendjüknek megfelelően. 

A Tiszai Fény Kft. integrációja, a termelés online monitoring-ja 

Az új társaság holdingba történő integrációja gyorsan és zökkenőmentesen megtörtént, lévén a főbb 
szolgáltatók megegyeztek a többi leányvállalat szolgáltatói körével. Az új társaság tulajdonában lévő 
naperőművek Tiszafüred környékén, kedvező földrajzi elhelyezkedéssel bírnak, ahol magas a 
napsütéses órák száma. 

A portfólió nagy része helyszínen kihelyezett hardver egységgel egybekötött, szoftveres monitoring 
rendszerrel van felszerelve, amely nemcsak a termelés online, valós idejű nyomon követését teszi 
lehetővé (amely a transzparenciára törekedve a nap.solar oldalon is nyomon követhető), hanem 
automatikus hibaüzeneteket küld, amennyiben a termelésben technikai probléma merülne fel. Ezen 
kívül a monitoring rendszer alkalmassá teszi az összes erőművet arra, hogy amennyiben szükség volna 
rá, a termelését le lehet szabályozni. 

Fenntarthatóság 

Mi a Nap Nyrt-nél régóta tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk bolygónk, közösségeink és ügyfeleink 
iránt. Ez a felelősség vezérli céltudatosságunkat, inspirálja elkötelezettségünket az utunk mellett, hogy 
a világ és hazánk fenntartható energiatermelésre való átállását elősegítsük. A kezdetektől fogva a 
fenntarthatóságot helyezzük minden tevékenységünk középpontjába. 

A környezetkímélő és környezettudatos zöld energia előállítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az 
átlátható vállalatirányításra, valamint a társaságunk növekedésével párhuzamos társadalmi 
felelősségvállalásra. 

 

 

4. Az alaptőke részvények szerinti megoszlása 

A Társaság alaptőkéje 2022. június 30-án 5.947.343.000 Ft, amely 5.947.343 darab, egyenként 1.000 

Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények előállítási módja: dematerializált 

részvény. 

 

5. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika 

2022. első félévében a NAP Nyrt. 3 főt foglalkoztatott, a további feladatok ellátására pedig külsős 

partner által nyújtott szolgáltatást vett igénybe a Társaság. 

 

 

6. A környezet védelme 

A Társaság alaptevékenysége környezetkímélő és környezettudatos zöld energia előállítása 

naperőművekkel. 
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A NAP Nyrt.–nek a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban 

költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő 

környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.  

 

7. Kockázatkezelési- és a fedezeti ügylet 

politika 

A KÁT-METÁR átvételi rendszerben a NAP Nyrt.-nek és leányvállalatainak mind az árbevétele és 

mind pedig a költségei forintban keletkeznek, ezért devizaárfolyam kockázat, illetve annak 

fedezeti igénye nem merül fel 2022. április 30-ig. Az egy éves szabadpiaci értékesítés 2022. május 

1-i kezdését követően azonban az árak euróban kerültek rögzítésre, melynek forint elleni 

árfolyamfixálását megvizsgálta a Társaság vezetése, és lépéseket tett deviza fedezeti ügyletek 

keretrendszerének kidolgozására. Ami a kamatkockázatot illeti, a leányvállalatok hitelei kedvező 

fix kamatozású (2,5% NHP), hosszú lejáratú banki kölcsönökből állnak, amelyek visszafizetése a 

jól tervezhető árbevételt biztosító KÁT-METÁR szerződések lejárata előtti időszakra esik, így hitel 

megújításhoz kapcsolódó kamatkockázat sem keletkezik. A Társaság szabad forint likviditását a 

számlavezető bankjánál rövid lejáratú, magas kamatozású betétekben helyezi el, illetve 

folyószámlapénz formájában tartja. 

8. Az alaptőke nagysága és a szavazati jogok száma  

 
A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022. június 30-án: 

Részvénysorozat Névérték 
(Ft/db) 

Kibocsátott darabszám 
(db) 

Össznévérték 
(Ft) 

Törzsrészvény (NAP törzs-
részvény)  

1 000 5 947 343 5 947 343 000 

Alaptőke összesen   5 947 343 5 947 343 000 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. június 30-án: 

Részvénysorozat Kibocsátott 
darabszám 

(db) 

Saját 
részvény 
szám (db) 

Szavazati 
jogra 

jogosító 
részvények 

(db) 

Szavazati 

Jog 
(részvény/

db) 

Összes 
szavazati 

jog 

Törzsrészvény (NAP törzs-
részvény)  

5 947 343 0 5 947 343 1 5 947 343 

Összesen 5 947 343 0 5 947 343 1 5 947 343 

 

mailto:Info@nap.solar


 
 

 

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tímár utca 20.                         info@nap.solar                         nap.solar 

 

– 16 – 

 

9. Tulajdonosi struktúra 
 

2022. június 30-án a Társaság jegyzett tőkéje 5.947.343 eFt, melyet, 5.947.343 db, egyenként 1.000 
Ft/db névértékű névre szóló törzsrényvényből áll. 

 

A társaság jelenlegi részvényesei a 2022. 
06.30-i részvénykönyv alapján 

Névérték (eFt) Tulajdonosi részarány (%) 

 

Földvári Gábor 1 376 731 23,15%  

Telc Robert Julius  910 000 15,30%  

Skamla Pál 870 000 14,63%  

Testületi tagok  116 528 1,96%  

Közkézhányad 2 674 084 44,96%  

Összesen 5 947 343 100,00%  
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10. NAP Nyrt. közzétételek 2022 első félévében 

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.01.03. 

NAP Nyrt. - Előterjesztések és határozati javaslatok rendkívüli közgyűlésre - 2022.01.03.  

NAP Nyrt. – Frissített Alapszabály - 2022.01.13. 

NAP Nyrt. – Rendkívüli közzététel újonnan kibocsátott részvények tőzsdei kereskedésbe történő 
bevezetéséről – 2022.01.21. 

NAP Nyrt. – Információs Dokumentum – 2 milliárd HUF összértékű alaptőke-emeléshez – 2022.01.13. 

NAP Nyrt. - Rendkívüli közgyűlés határozatai - 2022.01.25. 

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.02.01.  

NAP Nyrt. - Pénzügyi Igazgató csatlakozásával bővült a NAP Nyrt. - 2022.02.23.  

NAP Nyrt. - Igazgatóság határozata a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba 
hozatalával történő felemeléséről - 2022.02.28.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.03.01.  

NAP Nyrt. – Frissített Alapszabály - 2022.03.02. 

NAP Nyrt. - Igazgatóság határozata 1,297 milliárd forintos alaptőke emelésről - 2022.03.09.  

NAP Nyrt. - Tájékoztató a befektetők és a tőkepiac számára - 2022.03.09.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.03.22.  

NAP Nyrt. - Hirdetmény éves rendes közgyűlés összehívásáról - 2022.03.23. 

NAP Nyrt. – Frissített Alapszabály - 2022.03.25. 

NAP Nyrt. - Rendkívüli közzététel piaci villamos energia adásvételi szerződések kötéséről - 2022.03.31.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.03.31.  

NAP Nyrt. - Rendkívüli közzététel további piaci villamos energia adásvételi szerződések kötéséről - 
2022.04.01.  

NAP Nyrt. – Hirdetmény éves rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről – 2022.04.01. 

NAP Nyrt. - Előterjesztések és határozati javaslatok a rendes éves közgyűlésre - 2022.04.03. 

NAP Nyrt. - Tulajdonosi struktúra bemutatása - 2022.04.21.  

NAP Nyrt. – Felelős Társaságirányítási Jelentés – 2022.04.26. 
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NAP Nyrt. - Javadalmazási Politika - 2022.04.26. 

NAP Nyrt. - Éves rendes közgyűlés határozatai - 2022.04.26. 

NAP Nyrt. – Frissített Alapszabály - 2022.04.27. 

NAP Nyrt. – NAP Nyrt. egyedi 2021. üzleti évi mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és 
könyvvizsgálói jelentés – 2022.05.02. 

NAP Nyrt. – NAP Nyrt. konszolidált 2021. üzleti évi mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet 
és könyvvizsgálói jelentés – 2022.05.02. 

NAP Nyrt. - Tájékoztatás alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.05.02.  

NAP Nyrt. - Információs Dokumentum - 1.297.343.000 HUF összértékű alaptőke-emeléshez - 
2022.05.19. 

NAP Nyrt. - Tájékoztatás részvény átalakítására vonatkozóan - 2022.05.24.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.05.31.  

NAP Nyrt. - Rendkívüli közzététel a NAP Nyrt. Igazgatóságának ülés tartása nélkül hozott határozatairól 
- 2022.06.15.  

NAP Nyrt. - Rendkívüli közzététel akvizícióról és a naperőmű portfólió bővüléséről - 2022.06.23.  

NAP Nyrt. - A Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – szavazati jogra vonatkozó – bejelentési 
kötelezettség teljesítése, a 2022. március 7-én hatályba lépő alaptőkeemeléshez kapcsolódóan - 
2022.06.24.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2022.06.30. 
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