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Rendkívüli közzététel 

piaci villamos energia adásvételi szerződések kötéséről 

 

A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; 

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019, a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az 

alábbiakról:  

A január 1-én hatályosult jogszabályi változások és a magas piaci villamos energia árak miatt a 

Társaság megvizsgálta a portfóliójába tartozó naperőművek Kötelező átvételi rendszer (KÁT) 

mérlegkörből való kilépésével elérhető eredményjavulási potenciált, és a kilépés lehetőségéről, 

illetve annak feltételeiről egyeztetést folytatott a szabályozó hatósággal, a finanszírozó bankokkal, 

illetve a piaci energiakereskedőkkel. 

Az elvégzett elemzések és piaci tárgyalások alapján a Társaság energiatermelési portfóliójának 

mintegy 65%-át biztosító, a Társaság által 100%-ban tulajdonolt alábbi portfóliócégei: 

• The Art Of Voyage Alfa Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-373283, székhely: 1034 Budapest, 

Tímár utca 20., adószám: 28769723-2-41) 

• The Art Of Voyage Beta Kft.  (cégjegyzékszám: 01-09-388149, székhely: 1034 Budapest, 

Tímár utca 20., adószám: 28769730-2-41) 

• The Art Of Voyage Gamma Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-373287, székhely: 1034 Budapest, 

Tímár utca 20., adószám: 28769754-2-41) 

együttesen továbbiakban: Leányvállalatok 

2022. március 30-án villamos energia adásvételi szerződéseket kötöttek a  

• CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(cégjegyzékszám: 01-09-739572, székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5., adószám: 

13520670-2-44) 

a Leányvállalatok tulajdonában álló összesen 30 db, összesen 15 MW összteljesítményű naperőmű 

által a 2022. május 1. – 2023. április 30. közötti időszakban termelt és a közcélú hálózatba betáplált 

villamos energia értékesítésére. 

A jelenlegi piaci és világpolitikai helyzetben a Társaság a fenti időszakra a fix áras szerződési 

konstrukciót választotta, amelynek révén a szerződés időtartam alatt a Leányvállalatok bevétele 

várhatóan több mint 65%-kal fogja meghaladni az eredeti üzleti tervben szereplő előrejelzést. 

Az erőművek a hatályos kormányrendeletekkel összhangban eljárva a KÁT rendszerből átlépnek 

a CEZ Magyarország Kft. mérlegkörbe egy évre, azaz 2023. április 30. napjáig tartó időszakra. A 

CEZ csoport stabil pénzügyi háttere biztosítja a kockázatmentes mérlegkör váltást és a tervezhető 

cash flow-t, a jelenlegi szabályozás szerint ugyanakkor az erőművek az egy év letelte után élhetnek 

a KÁT rendszerbe történő visszalépés lehetőségével is. 

 

Budapest, 2022. március 31.  
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