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1. BEVEZETÉS 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott közfeladatok körében ellát többek között 
településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési és gazdaságszervezési feladatokat. A 
rövid, közép és hosszú távú stratégiák, fejlesztési irányok meghatározásához elengedhetetlen 
társadalomtudományi kutatások, helyzetértékelések, város fejlődését meghatározó döntések 
meghozatala. Mint ismeretes, ennek a feladatnak a koordinálására, tudományos célú kutatások 
folytatására, elemzések készítésére, döntéshozatali folyamatok támogatására, szellemi-intellektuális 
közösség építésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. 
augusztus 17. napján, 544/2018. (VIII.17.) számú határozatával létrehozta a Prosperis Alba 
Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Prosperis Alba 
Kutatóközpont). 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont 2018. szeptember 1. napján azzal a céllal kezdte meg működését, 
hogy az ország történelmileg és gazdasági értelemben is egyik legmeghatározóbb városának, 
Székesfehérvárnak a fejlődését a legnaprakészebb ismeretekkel, módszerekkel, információkkal 
támogathassa, társadalomtudományi kutatási, fejlesztési tevékenységével hozzájáruljon a város 
fejlődéséhez, tudományos eszközökkel segítse Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
és a város közösségét jó döntések meghozatalában. A Prosperis Alba Kutatóközpont a folyamatos és 
jogszerű működése érdekében kialakította szervezetét, megfogalmazta első 3 éves stratégiáját, 
melynek témája az okostársadalom-okosváros-okosjövő. Az említett stratégiát különböző fórumokon 
keresztül megismerhette a város közönsége, illetve a téma iránt érdeklődők. A Prosperis Alba 
Kutatóközpont stratégiájának alapja olyan tevékenységek végzése a tudományos kutatás, a 
tudományszervezés, a tudománykommunikáció területén, amelyek segítségével hosszú távon 
szolgálhatja a város szellemi miliőjének gazdagodását, a hazai és nemzetközi tudományos életbe való 
bekapcsolását. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont indulásakor fontos hangsúlyozni, hogy megvalósítandó cél a 
kiemelkedő szakmai színvonal mellett a költséghatékony működés feltételeinek megteremtése, 
kialakítása. 
 
2018. október 12. napján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése döntött a 
korábban megválasztott ügyvezető visszahívásáról, egyúttal új ügyvezető választásáról. 2018. 
november 1. napjától Csanády László (8000 Székesfehérvár, József Attila u. 8. 1/3.) tölti be az 
ügyvezetői tisztséget. A Prosperis Alba Kutatóközpont ügyvezetésében bekövetkezett változás miatt 
a szükséges adminisztrációs átvezetések megtörténtek. 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati feladatok közül egyre fontosabb a gazdaságfejlesztéssel 
kapcsolatos teendők ellátása, a város fejlődési irányainak összehangolt, tervszerű, a teherviselő 
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képességhez igazodó meghatározása, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
2018. október 12. napjával létrehozta a Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottságát, mely testület többek 
között kapcsolatot tart a feladatkörét érintő tevékenységet folytató társadalmi, gazdasági 
szervezetekkel, kiemelten a Prosperis Alba Kutatóközponttal. A Kiemelt Stratégiai Ügyek 
Bizottságával kezdődő együttműködés, közös munka további fórumot, lehetőségeket biztosít a 
Prosperis Alba Kutatóközpont számára a város stratégiai terveinek, koncepcióinak előkészítésében 
történő közreműködés tekintetében. 
 
 
2. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont létrehozásával az Alapító célja, hogy egyes közfeladatok ellátását 
elősegítse. A Prosperis Alba Kutatóközpont főtevékenységeként ellát társadalomtudományi és humán 
kutatás-fejlesztési tevékenységet, ezáltal közreműködik az említett önkormányzati közfeladatok 
ellátásában. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének eredményei folyamatosan segítik Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát abban, hogy valós információk, előrejelzések birtokában, 
alternatívák ismeretében hozza meg döntéseit az elkövetkező évek önkormányzati feladatainak 
meghatározásában. A Prosperis Alba Kutatóközpont tudományos célú kutatásokat folytat, kutatási 
adatokból tudományos elemzéseket készít, tudományos-szakmai tanácsokkal támogatja a 
döntéshozatali folyamatokat. Fentieken túl a Prosperis Alba Kutatóközpont ellát szellemi-
intellektuális közösségépítő tevékenységet is, melynek célja olyan programok megvalósítása, mely a 
társadalomtudományi terület, a kutatási tevékenység iránt érdeklődőket felkutatja, társadalmi szalont 
alakít ki, partneri együttműködéseket támogat, mellyel erősíti a Fehérvár-tudatot, összeköti a benne 
résztvevőket. Székesfehérvár városát hozzásegíti ahhoz, hogy bekapcsolódhasson hazai és 
nemzetközi tudományos folyamatokba, ezáltal egyfajta szellemi-tudományos centrum kiépítését is 
fontos célként tűzte ki. A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenysége támogatja Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát az integrált településfejlesztési stratégia, a vagyongazdálkodási 
stratégia, a kulturális stratégia, a sportkoncepció, az egészségügyi koncepció, a közlekedésfejlesztési 
stratégia, az energiastratégia, a környezetvédelmi program, az ifjúsági stratégia, a civil feladatokhoz 
kapcsolódó stratégia, a helyi építési szabályzatok koncepcióinak kidolgozásában, aktualizálásában. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységét Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által elvárt magas színvonalon, érdekeinek megfelelően végzi. A jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének első hónapjaiban kialakította a 
működéséhez szükséges szervezetrendszerét, meghatározta a belső szabályozó rendszerét. 
Megkezdte együttműködések kiépítésére vonatkozóan a kapcsolatrendszerének kialakítását. Kollégái 
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részt vettek tudományos szakmai területen szervezett workshopon, konferencián, ahonnan értékes 
tapasztalatokkal, bővülő kapcsolatrendszerrel, megvalósításra váró ötletekkel tértek vissza. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont hosszú távú céljai között szerepel: 
 
Intézményesülés: Székesfehérváron kutatási konvergenciapontot, szellemi-tudományos centrumot 
létrehozni, különös figyelemmel a városban működő egyetemi és kutatási intézményekben folyó 
tudományos munkára. 
 
Bekapcsolódás: Bekapcsolódni Székesfehérvár múltjának, jelenének és jövőjének koherens 
tudományos-szakmai vizsgálatába és megismerésébe, a várost tovább integrálni a hazai tudományos 
élet intézményi közegébe. 
 
Nemzetköziesedés: Székesfehérvárt bevonni a nemzetközi tudományos kontextusba, 
együttműködések és tudományos-szakmai rendezvények útján. 
 
Innovatív kutatási tevékenységek: Újszerű nézőpontokat és módszereket ajánlani a város rövid, 
közép és hosszú távú stratégiáihoz. 
 
Tudomány és városfejlesztés: Tudományos-kutatási eredményekkel, elemzésekkel hozzájárulni a 
város fejlődéséhez. 
 
Publikálás: Tudományos publikációkkal felhívni a figyelmet a város számára is fontos témák 
legújabb megközelítéseire, a lehetséges forgatókönyvekre. 
 
Tudománykommunikáció: Széles körű tudománykommunikációval szolgálni egy-egy 
társadalmilag fontos helyi-országos téma ésszerű megfontolását, a tudásközvetítést. 
 
Kutatói közösség építése: Kutatók számára is releváns témákat kínálni kutatási projektként, és a 
Székesfehérváron tovább tanulók számára hosszú távon kutatói életpályát lehetővé tenni. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont tematikus stratégiája három évre szól és az alábbi tudományos 
területeket érinti: 
 
 Jövőkutatás – városi jövő, technológia, ipar, közlekedés 
 Jövőképesség-kutatás – reaktív, aktív és proaktív megküzdések 
 Demográfia – városi népesedés, család 
 Média- és kommunikációkutatás – médiafogyasztás, médiaértés, családi kommunikáció 
 Közgazdaság – munkapiaci előrejelzések, foglalkoztatás 
 Humán erőforrás kutatása – oktatás-képzés, módszertani megújulás, HR stratégiák 
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 Városfejlesztés – okosvárosok, városi reziliencia 
 Kultúra – kulturális szokások változásai, életmód-vizsgálatok 

 
 
3. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG SZAKMAI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének lényegesebb területei: 
 
Tudományos kutatás: adatgondozás, adatelemzés, adatbázis-építés, tanácsadás, publikáció, 
hazai/nemzetközi konferencián történő részvétel, előadás tartása, hazai/nemzetközi konferencia 
szervezése, tudományos eredményeken alapuló koncepció előkészítése, kidolgozása 
 
Tudományszervezés: együttműködések kialakítása, gondozása kutatóműhelyekkel, kutatói 
networking, jó gyakorlatok és kutatási eredmények megosztása, workshopok szervezése 
 
Tudománykommunikáció: rendszeres médiamegjelenés, tudományos ismeretterjesztő blog 
előkészítése, szervezése, társadalmi szalon előadásainak a koncepciója, előkészítése, szervezése, 
kiválasztott célcsoportoknak verseny szervezése és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, 
kiválasztott célcsoportoknak képzése, mentorálási program kidolgozása 
 
 
A fent jelzett tevékenységek közül a Prosperis Alba Kutatóközpont 2019. évi tudományos-
szakmai feladatai: 
 
 A 3 éves projekthez kapcsolódóan a jövőkészségekkel foglalkozó kvalitatív kutatás 

feldolgozása, irányítása 
 „Szóval győzni” középiskolai kommunikációs bajnokság szervezése, megvalósítása, majd a 

verseny szakmai utógondozása (videók, elemzések) 
 a „Szóval győzni” középiskolai kommunikációs bajnokság felkészítő képzésének szervezése, 

megvalósítása 
 PROA digitális adatbázis építése (EBSCO, JSTOR adatbázisokból) 
 Tudományos, multidiszciplináris tanácsadó NETWORK kiépítése 
 Tudományos elemzések készítése, az éves témasúlyponthoz kapcsolódóan (2019. évi 

témasúlypont: jövőkészségek) 
 1 tudományos workshop rendezése 
 Társadalmi ismeretterjesztő rendezvények szervezése – 2 „akadémiai szalon” megvalósítása 
 Nemzetközi tudományos rendezvényeken PROA részvétel 
 A jövőkészségeket illető vállalati HR mérőeszköz előkészítése 
 Rendszeres médiamegjelenés 
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A Prosperis Alba Kutatóközpont 2019. évi egyéb szervezési feladatai: 
 
 A munkaszervezet jogi, könyvviteli, humán erőforrás gazdálkodási, igazgatási, 

beszerzésekkel kapcsolatos, egyéb koordinációs feladatai ellátásának biztosítása 
 A munkavégzéshez szükséges feltételek folyamatos biztosítása 
 A szervezet építése, folyamatok és eljárások leírása, fejlesztése 
 A szabályzatok és irányelvek megalkotása, kihirdetése, betartatása, ellenőrzése 
 A Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törvényes 

képviseletének ellátása 
 Üzleti terv, éves beszámoló készítése 
 Részvétel, közreműködés, képviselet biztosítása a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot érintő alapítói döntések előkészítésében 
 Részvétel, közreműködés, képviselet biztosítása a Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága 

szakmai munkájában 
 
 
4. PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont végzi a város társadalomtudományi és humán kutatás-fejlesztési 
tevékenységét, közreműködik a már említett önkormányzati feladatok ellátásában, szoros 
együttműködésben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a Kiemelt 
Stratégiai Ügyek Bizottságával. 
 
A különböző tudományágakhoz kapcsolódó kutatási tevékenységet számos kutatóközpont végez, de 
vannak olyan területek, amelyek tekintetében egyedülálló feladatokat lát el a Prosperis Alba 
Kutatóközpont. Hazai viszonylatban tehát teljesen újszerű kezdeményezéssel és egyedülálló 
tevékenységi körrel kezdte meg működését. Egyedülálló kutatási témakör például a jövőkutatás 
területe, hiszen ezzel kapcsolatos kutatásokat csak egyetemek végeznek. 
Konkrét elöljáró példa hiányában a Prosperis Alba Kutatóközpont Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával közösen fogalmazta meg azokat a magas színvonalú szakmai elvárásokat, 
amelyek alapján végzi tevékenységét. 
 
A folyamatosan fejlődő digitális világ, a mesterséges intelligencia, a robotika, a tudásalapú 
társadalom olyan előre nem látható kérdéseket vet fel, melyekre válaszokat kell adni, megoldásokat 
kell találni, alternatívákat kell felvázolni, hogy a jelenlegi bizakodásra okot adó gazdasági környezet, 
meglévő fejlődési ütem fenntartható és tovább fejleszthető legyen. A Prosperis Alba Kutatóközpont 
nemzetközi viszonylatban is elismert, tapasztalt kutatókkal dolgozik együtt, és az elkövetkező 
időszakban már támaszkodhat azokra a különböző tudományos területeken dolgozó szakemberekre 
is, akiket a Prosperis Alba Kutatóközpont a tudományos kutatási munkákba bevon. 
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A tervek szerint jövőkutató, közlekedésmérnök, építész, információtechnológus, gazdaságkutató, 
szociológus, egészségkutató, oktatáskutató, pszichológus, médiakutató bevonásával egészül ki a 
Prosperis Alba Kutatóközpont kutatási szakmai tevékenységében közreműködők csapata. 
 
 
5. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont szervezeti struktúrája szerinti működés biztosítja mind a 
tudományos-kutatási tevékenység, mind a napi adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges 
szakmai hátteret. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont ügyvezetője ellátja mindazon feladatokat, melyek az Alapító Okirat 
11.7.-11.10. pontjaiban meghatározásra kerültek. 
 
A tudományos-kutatási tevékenységet, valamint a tudományos-kutatási feladatok irányításával, 
szervezésével kapcsolatos feladatokat a kutatócsoport látja el. 
A tudományos-kutatási terület feladatai közé tartozik a Prosperis Alba Kutatóközpont tudományos 
programjának vezetése, a kutatási, tudományszervezői és tudománykommunikációs 
tevékenységcsoportok irányítása, stratégia megalkotásában történő közreműködés, az egyes 
tevékenységek koncepciójának, előkészítésének és lebonyolításának irányítása és ellenőrzése. 
Tudományos kutatások lebonyolítása, kutatók bevonása, elemzések, rendezvények, képzések, 
versenyek előkészítése, lebonyolításának irányítása. 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság napi ügymenetének 
támogatását, igazgatási, szervezési és koordinációs feladatokat, az ügyvezetői döntések előkészítését 
az irodavezető és az asszisztens látja el. Az irodavezető továbbá részt vesz a tudományos szakmai 
tevékenységgel összefüggő koordinációs, szervezési feladatok ellátásában. 
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A Prosperis Alba Kutatóközpont szervezeti ábrája a következő: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEI 
 
Célcsoport meghatározása: 
A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységi köre széles palettájának köszönhetően minden 
korosztály társadalomtudományi területek iránt érdeklődő tagja megtalálhatja a számára 
legmegfelelőbb kapcsolódási lehetőséget, programot a kínálatban. A kezdeti időszakban elsősorban 
a székesfehérvári kötődésűeket célzó programok valósulnak meg. A cél a közösségépítés, melynek 
érdekében a Prosperis Alba Kutatóközpont a tudományos világ iránt érdeklődőket vonzó és tartalmas 
programokkal, tevékenységekkel kínálja. Az érintettek köre konkrét meghatározásban a 
hazai/nemzetközi tudományos közösség, a helyi fiatalok, a helyi business, a döntéshozók, valamint a 
helyi szellemi elit. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
(Alapító) 

Prosperis Alba Kutatóközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelő Bizottsága 
 

Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 

Kutatócsoport 

Irodavezető 

Asszisztens 
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Kommunikációs eszközök: 
A Prosperis Alba Kutatóközpont a hagyományos és az újszerű kommunikációs csatornákat is 
alkalmazza. 
A célcsoportok elérésének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy milyen típusú, és mely 
korosztályt érintő tevékenység, program megvalósítására kerül sor. A Prosperis Alba Kutatóközpont 
szakmai vezetése nagyon fontosnak tartja a személyes találkozásokat, mert az ilyen típusú események 
meghatározóbbak, emlékezetesebbek a partnerek számára, és több lehetőség nyílik egymás 
megismerésére, céljainak ismertetésére, a motiváció közvetítésére. 
A 2019. évben tervezett középiskolai kommunikációs verseny, a workshop és a társadalmi szalonok 
megszervezésénél azonban a helyi nyomtatott sajtó, a helyi/országos rádió, digitális tartalmak 
megjelenítése is fontos szerepet játszik. Minden egyes rendezvény kampányát a célcsoportokra 
szabottan kívánja a Prosperis Alba Kutatóközpont megjeleníteni. A fiatalok és a középkorúak 
leghatékonyabb elérése a közösségi oldalak tudatos használatával lehetséges. 
 
Arculat: 
A szakmai vezetés 2018. ősz folyamán megfogalmazta a Prosperis Alba Kutatóközpont arculatának 
irányvonalait, a megvalósítással kapcsolatos intézkedéseket megkezdte. Az arculat több válogatott 
formák, színek, megjelenési módok kapcsolatainál, egy olyan összetett rendszer, amely alapján a 
Prosperis Alba Kutatóközpont egyrészről könnyen azonosítható, másrészről szimbolizálja a 
tudományos szellemi szolgáltatást. Elegáns, egyben friss és egyedi. 
 
Időzítés, intenzitás: 
2019. I. negyedévben a Prosperis Alba Kutatóközpont legfontosabb programja a „Szóval győzni” 
középiskolai kommunikációs bajnokság lebonyolítása, melyhez februárban egy felkészítő tréning, 
márciusban pedig maga a bajnokság kapcsolódik. 2019. évben két akadémiai szalon megrendezése 
tervezett, melynek keretében neves, a nyilvánosság számára is ismert szakemberek előadására kerül 
sor. 2019. őszének fő programja a nemzetközi tudományos workshop. 
A tervezett programok szervezése, irányítása és a folyamatosan zajló kutatások a teljes 2019-es évet 
lefedik. 
 
Műszaki megvalósíthatóság: 
A Prosperis Alba Kutatóközpont székhelye Székesfehérvár egyik kiemelkedő értékű, felújított, 
műemlékvédelem alatt álló épületegyüttesében található. A Hiemer-házban a Prosperis Alba 
Kutatóközpont részére biztosított helyiségekben szükségessé vált az irodai környezet kialakítása, 
tekintve, hogy korábban nem irodai funkciója volt a helyiségeknek. A tervezés folyamatában 
figyelembe lett véve minden olyan körülmény, amely környezethez méltó kialakítást biztosít és 
tekintettel van az épület műemlékvédelmi jellegére. Az irodák berendezése, a munkaállomások 
kialakítása, valamint a géppark teljesen korszerű, a mindennapi munkavégzéssel kapcsolatos 
igényeknek megfelelő. 
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7. PÉNZÜGYI TERV 
 
Kiadások: 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont 2019. évre tervezett kiadásait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 
 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év / ezer 
HUF 

Előző 
év(ek) 

módosításai 

Tárgyév / ezer 
HUF 

5 IV. ANYAGJELLEGŰ 
RÁFORDÍTÁSOK  8 000   40 300 

 
Az anyagjellegű ráfordítások a regisztrációs díjakat, tagsági díjakat; a munkavállalók foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatának díját; a tűz- és munkavédelemmel (oktatás, felmérés) kapcsolatos 
költségeket; az adatvédelemmel kapcsolatos kiadásokat (GDPR); az üzemeltetési díjat; az ügyvéd, 
könyvelő, könyvvizsgáló tiszteletdíját; nyomtatványok, irodaszerek, postaköltségek kiadásait; a 
telefon és internet előfizetési díjakat; tudományos folyóiratok, újságok előfizetési díjait; hálózat 
üzemeltetési, informatikai rendszer felügyeleti, karbantartási költségeket; banki számlavezetési és 
tranzakciós díjakat; fénymásolás, nyomtatás, szkennelési szolgáltatások díját; verseny, workshop, 
tudománykommunikáció projekt költségeit; egyéb marketing költségeket (nyomdai munkák, grafikai 
kiadások) tartalmaznak, melynek 2019. évi tervezett költsége 40 300 000 forint. 
 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző 
év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

6 
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ 
RÁFORDÍTÁSOK 10 000   35 988 

 
A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a munkavállalók bérköltségét, személyi jellegű 
kifizetéseket (cafetéria, munkába járással kapcsolatos költségek, reprezentációs költségek), a 
járulékokat, valamint az Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
tisztségviselőjének javadalmazását és annak járulékát. 
 
Bevételek: 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. szeptember 20. napján együttműködési 
megállapodást kötött a Prosperis Alba Kutatóközponttal az üzleti tervben már ismertetett feladatok 
ellátására. A megállapodás 9. pontja rögzíti, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az üzleti tervben meghatározott tevékenység ellátásához pénzeszköz átadását vállalja 
a Prosperis Alba Kutatóközpont jóváhagyott üzleti terve szerint. 
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A Prosperis Alba Kutatóközpont 2019. évben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától 
támogatásként 80 000 000 forint bevételi forrással számol. Saját bevétele a Prosperis Alba 
Kutatóközpontnak nem várható. 
 
Mérleg: 
 
Eszközök (aktívák) ezer HUF 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző 
év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor) 14 000 0 10 300 

2   I. IMMATERIÁLIS JAVAK 5 000   2 500 

3     2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése       

4   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 9 000   7 800 

5     4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése       

6   III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

7     6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése       

8     6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete       

9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 7 000 0 9 593 

10   I. KÉSZLETEK       

11   II. KÖVETELÉSEK 6 000   4 881 

12     11. sorból Követelések értékelési különbözete       

13     11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete 

      

14   III. ÉRTÉKPAPÍROK        

15     14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete       

16   IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 000   4 712 

17 C. Aktív időbeli elhatárolások       

18 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor) 21 000 0 19 893 
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Források (passzívák) ezer HUF 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző 
év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

19 D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor) 18 881 0 18 893 

20   I. JEGYZETT TŐKE 3 000   3 000 

21   I/a Ebből: vissza vásárolt tulajdonosi részesedés 
névértéken 

      

22   II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 
(-)       

23   III. TŐKETARTALÉK       

24   IV. EREDMÉNYTARTALÉK     15 881 

25   V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK       

26   VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

27     Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka       

28     Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka       

29   VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 15 881   12 

30 E. Céltartalékok       

31 F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 2 119 0 1 000 

32  I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK        

33   II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK        

34  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  2 119   1 000 

35      Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete       

36      Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete 

      

37 G. Passzívák időbeli elhatárolások       

38 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(19.+30.+31.+37. sor) 21 000 0 19 893 
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Eredménykimutatás: 
 
ezer HUF 

Sorszá
m A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
év(ek) 

módosítása
i 

Tárgyév 

a b c d e 

1 I.   ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE  0   0 

2 II.  AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE  0   0 

3 III. EGYÉB BEVÉTELEK 35 881   80 000 

4   Ebből: visszaírt értékvesztés       

5 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  8 000   40 300 

6 
V.  SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 
(10+11+12) 10 000   35 988 

7 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2 000   3 700 

8 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0   0 

9   Ebből: értékvesztés 0   0 

10 A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII) 

15 881 0 12 

11 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
BEVÉTELEI 0   0 

12   Ebből: értékelési különbözet       

13 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
RÁFORDÍTÁSAI  0   0 

14 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 
(VIII.-IX.) 0 0 0 

15 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B) 15 881 0 12 

16 X. Adófizetési kötelezettség 0     

17 D. ADÓZOTT EREDMÉNY   (±C-X) 15 881 0 12 

 
  



 

15 
 

 
Finanszírozási terv, finanszírozási ütemezés: 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont – 2019. évre vonatkozó üzleti tervében részletezett, tervezett 
projektek és feladatok magas színvonalon történő ellátása érdekében, továbbá a zavartalan működés 
biztosítása érdekében – az üzleti terv szerint átadásra kerülő pénzeszközt 4 egyforma részletben,  
2019. január hónapban először, majd azt követően negyed évente kívánja igénybe venni. 
 
 
Székesfehérvár, 2019. január 11. 
 
 
 Csanády László 
 Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. 
 ügyvezető 
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