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1. BEVEZETÉS
Eltelt a Cég életében az els ő teljes év, egy ügyvezető irányítás a alatt, biztos ítva ezzel a döntés ek
s tabil és átgondolt m eghozatalát, garantálva ezek kontinuitás át. Az els ő teljes év alkalm at adott
arra, hogy experim entális es zközökkel m egvizs gálhas s uk, m ilyen igazítás ok s züks éges ek a Cég
életének gazdas ági és s zakm ai optim alizálás ához.
Struktúrát is váltott a cég, megtapas ztalva, hogy a s züks éges tudás olyan s okrétű és s zerteágazó,
am i nem koncentrálódhat egy s zemélyben.
Tudományos igazgatói pos ztunk m eg is s zűnt, els ős orban a Budapes ti Corvinus Egyetemen
bekövetkezett munkajogi változás ok m iatti – reméljük átmeneti – bels ő ös s zeférhetetlens ég m iatt.
Cégünk tudom ányos m űködés ét m ár az elm últ fél évben is ügyvezető irányítás a m ellett,
tudom ányos konzulens ek látták el, koordinálva a különböző intézm ényekkel kötött
keretm egállapodás aink tartalomm al való m egtöltés ét, am inek kezdeti s zakas za m ár le is zajlott.
Kapcs olatunk a Budapes ti Corvinus Egyetem mel m egm aradt, s őt s zoros abbra is fűződött. Az alábbi
irányvonalakat határoztunk m eg: optimalizáció, közép- és hos s zútávon s züks éges teendők
döntés előkés zítés e, illetve város s tratégia alkotás a, tudom ányos móds zerekkel. Talán s zokatlan
m ódon, a hos s zútávúakat érezzük fontos nak, ebből kiindulva próbáljuk m eghatározni a közép-, m ajd
rövidtávú elképzelés einket. Az ő munkájukat kiegés zítve, cs apatunk bővült m ég egy, rés zmunkaidős
tudom ányos konzulens s el.
2. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
Cégünk életében bekövetkezett az a s zakas z, hogy m ár egzakt módon m eg tudjuk tervezni a
következő üzleti évünket. Terveink között, azontúl, hogy kis cégként m ozgékonynak és gyors
reagálás únak kell m aradnunk, három nagy téma köré s zeretnénk cs oportos ítani a figyelm ünket.
Koordinálva a tudom ányos élet (kutatók, egyetem i tanárok, hallgatók, és a város üzemeltetés
különböző terültén dolgozó Székes fehérvár Önkorm ányzata, és az Önkorm ányzathoz kötődő
s zakem berek eredm ényes kooperációját.
Els ő nagy, a Székes fehérvár m űködés ének optim alizációjára irányuló kutatás ok lefolytatás a,
eredm ényeinek értelmezés e. Ebbe tartozik a két fels őoktatás i intézm énnyel kötött
keretm egállapodás unk létrehozás a is . A Budapes ti Corvinus Egyetemm el Cégünk és a Város vezetés
m ellett működő s zakem berek öt nagy tém akört határozott meg a közös en tartott s zakmai
works hopon, ezek pedig:
1. vers enyképes s ég, innováció, vállalkozás ;
2. digitalizáció;
3. környezet és társ adalm i fenntarthatós ág, energia és agrárgazdas ág;
4. társ adalm i diverzitás , trans znacionalitás , kultúra, s port;
5. hálózatok, tanulás és tudás .
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Ennek elem eire bontás a, és precíz ütem ezés e, s zintén közös feladat, a priorizálás után jelentkeznek
költs égelem ként is , am i kutatás i területenként árazódik be.
Am it s zeretnénk m ég m egvalós ítani, az az Óbudai Egyetemm el kötött keretmegállapodás ban
m eghatározott kutatás ok:
•
s tart-upok világa (ökos zis ztém a, koncepció megalkotás ában való rés zvétel),
•
s m art city fejles ztés ek (az okos város geometriai alapjainak város üzemeltetés i,
közlekedés s zervezés i, közm ű üzemeltetetés i, turis ztikai célú) m egvalós ítás a közös s égi
adatnyerés s el, m obil felm érő rends zerek fejles ztés ével,
•
panelházak építőm érnöki m ozgás vizs gálata,
•
ipar vezérelte innováció (robotizáció, autom atizáció tervezés i, megvalós ítás i folyam ata inak,
valam int robotok program ozás ának vizs gálata),
•
s m art m anufacturing megoldás ok.
A m ás ik nagyobb területcs oport a Magyar Város kutató Intézettel végzett Ipar 4.0 elnevezés ű és
egyéb, rés zváros i kutatás ok felülvizs gálata, aktualizálás a, am i bír nagy jelentős éggel, m ert m ár van
ös s zehas onlítás i alapunk és egy város életében m indig a tendenciák alakulás ából lehet s zaks zerű
következtetés eket levonni, pontos abban, m int egy egys zeri látképre alapozni a döntés eket.
Fontos nak érezzük, hogy találjunk Székes fehérvárhoz s ok s zegmens ében has onló, Európai
nagyváros t, kiépítve velük kölcs önös együttm űködés t, kölcs önös en megos ztva egym ás s al a
kialakult jógyakorlatainkat, tanulva egym ás működés i mechanizmus aiból. Ebben partnereink
lehetnek Székes fehérvár tes tvérváros ai, de m ég inkább, az egyetem mel kapcs olatban álló város ok.
Harm adik fontos területe cégünknek, hogy m egfelelő utánkövetés t biztos íts on a Szóval győzni
kom munikációs vers eny döntős ei rés zére, am it el is kezdtünk, heti, kétheti tréningek form ájában.
Ezzel, egyben tartva a közös s éget, tematikus képzés eket nyújtva s zám ukra, hogy olyan
tulajdons ágokat és kés zs égeket s ajátíthas s anak el, am i s peciális igényeiknek m egfelel. Ezenfelül, a
hozzánk kapcs olódó hallgatóknak, tanulóknak hozzáférés t biztos ítunk az egyre bővülő
hagyom ányos , valam int a has znos abbnak bizonyuló digitális könyvtárunkhoz. Rem ényeink s zerint,
ez a közös s ég ki tud egés zülni a kommunikációs bajnoks ág 2020-ban m egrendezendő fordulójával,
valam int a CAKK és az Óbudai Egyetem hallgatóival.
Digitális adatbázis elérés i lehetős égeink jelenleg az alábbiak:
J STOR
Akadém iai Kiadó Folyóiratcs om ag
Arcanum Digitális Tudom ánytár (ADT)
Cambridge Univers ity Pres s (CUP) J ournals
• Full Collection
• Hum anities and Social Sciences (HSS) Collection
De Gruyter J ournals
• Social Sciences and Hum anities Package
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EBSCO – Academ ic Search Ultimate
1Els evier – ScienceDirect
1Oxford Univers ity Pres s (OUP) J ournals
• Social Sciences Collection
Project MUSE
• Social Sciences Collection
Taylor and Francis Online Library
• Full Collection
• Social Sciences and Hum anities (SHH) Collection
Wiley – Blackwell Online J ournals
• Full Collection
• Social Sciences and Hum anities (SHH) Collection
Es s ential Collection
Art and Sciences I.
Art and Sciences VII.
Art and Sciences XIV.
EBSCO Com munication and Mas s Media Complete
EBSCO Com munication Source
Ez a kapcs olat nem egyoldalú, m i is s zámítunk az ő s peciális tudás ukra, s ocial m edia felhas ználás i
és egyéb hírfogyas ztás i s zokás aikat folyam atos an monitorozva, igazítva hozzá cégünk, város unk
m űködés ét.
A vers eny alapítás akor m ár kitűzött célja volt a Pros peris Alba Kutatóközpontnak, hogy létrejöjjön a
Székes fehérváron tanulók köréből egy olyan közös s ég, am ely a fiatalokat érintő problémák és
m egoldás ok keres és ében is hos s zú távon Székes fehérvár s egíts égére lehet. A kim agas ló
kom munikációs képes s égekkel rendelkező döntős eink rés zéről elhangzottak alapján rengeteg
ötlettel és kezdem ényezés s el, m integy fókus zcs oportként funkcionálva s egítenék a Pros peris Alba
Kutatóközpont munkáját.
A „Szóval győzni” kom munikációs bajnoks ág döntős körének bevonás ára 3 pilléres programs orozat
m egvalós ítás ában gondolkodunk:
 Tréning s orozat – 1. pillér
Kom munikációs területenként interaktív tréning s zervezés e a fiatalok rés zére, s zakm abeli
előadókkal.
 Integráció a Pros peris Alba kom munikációjába – 2. pillér
Szíves en vállalkoznának a fiatalok vlog indítás ára. A videó anyagok Székes fehérvár alig
is m ert, vagy rendes körülm ények között nem elérhető helyeire és híres s égeire fognak
koncentrálni.
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A Pros peris Alba Kutatóközpont weboldalán jelennek m eg a fiatalok blogbejegyzés ei, am iben
a generációs különbs égeket, a komm unikáció fontos s ágát, a jövő kérdés eit fes zegetik, teret
és felületet nyújtva s zámukra, hogy „éles ben” is kipróbálhas s ák m agukat.
Az elkövetkező „Szóval Győzni” komm unikációs bajnoks ág prom óciójában is komoly
s zerepet vállaltak.
Továbbá s egítenének város i rendezvények kommunikációs feladatainak ellátás ában.
 A „Szóval Győzni” klubjellegének kialakítás a – 3. pillér
A „Szóval győzni” komm unikációs bajnoks ágoknak javas olt az angols zás z egyetemek
klubjait alapul vennie, ahol m aga a vers eny a felvételi, a klubhoz tartozás pedig különleges
fejlődés i lehetős éget, kapcs olati tőkét és jó karrierkilátás okat garantál. Ez cs ak akkor
m űködik, ha a generációknak kapcs olata van egym ás s al, ezért a m ás odik „Szóval Győzni”
kom munikációs bajnoks ág jelentkezőinek m entorálás ába a mos tani els ő generáció
bevonás a javas olt. Például közös , inform ális találkozók, a tapas ztalatok m egos ztás a,
es zmecs ere, valam int hivatalos m entorálás i feladatok ellátás a, a felkés zülés s orán
cs oportokba rendeződve közös feladatmegoldás , és a vers eny s orán a tavalyi döntős ök
különdíjazottat válas ztanak.
Tekintettel a cs apat klubjellegére és a középtávú célokra, az elkövetkező években terveink
s zerint megvalós ítható egy „Szóval Győzni” komm unikációs tábor megrendezés e is .
Ilyen fórum nak terveztük, és indítottuk, vállalkozás fejles ztés i, élénkítés i s zándékkal, az Óbudai
Egyetemm el közös en a PROA STARTUP works hopot, ugyanígy nem cs ak egy alkalomnak, vagy rövid
folyam atnak tekintve a m entorált cs apatok felkés zülés ét, hanem a vers eny után lekövetve, s egítve
a kialakult cs apatok tanulm ányait, es etleg a tényleges rés zvételüket a gazdas ági életben.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műs zaki Kar bevonás ával ProA StartUp works hopot,
problémamegoldó és s tartup ötletgeneráló műhelym unkát s zerveztünk s zékes fehérvári
középis kolás diákokból álló cs apatoknak. Sok s zékes fehérvári középis kolás fiataloknak biztos ítunk
lehetős éget, hogy m egfogalm azhas s anak egy őket érdeklő problém át a s aját környezetükből, am it
elős zör ötletté, m ajd megoldandó feladattá form álnak, s átültetnek egy s tartup korai fázis ú,
innovatív ötleten alapuló vállalkozás i form ába, üzletfejles ztés i modellbe.
Ezen kívül Cégünk kialakult heti, napi rutinja, hogy dokumentálja a város unk életét, fontos abb
es em ényeit, am it föl tudunk m ajd has ználni a Budapes ti Corvinus Egyetem kulturális és urbanis ztikai
kutatás aihoz.
Teljes en új célokat is tudunk kitűzni m agunk elé, erre példa a Civil Centrum Közhas znú Alapítvánnyal
való együttműködés elkezdése, a „Székesfehérvár hátrányos helyzetű lakossága életminőségének
fejlesztése a szervezetek szinergiájának erősíté se mentén” című kutatási ter v közös kidolgozása ,
aminek célja Székesfehérvár nagyjából tíz évvel ezelőtt készült szociális koncepciójának és jelenlegi
szociális háló működésének
felülvizsgálata experimentális eszközökkel , és ha szükséges,
hatékonyságának növelése, működésének optimalizálása.
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A Prosperis Alba Kutatóközpont hosszú távú céljai között szerepelt és szerepel most is, már más
szinten:
Intézményesülés: Székesfehérváron kutatási konvergenciapontot, szellemi-tudományos centrumot
létrehozni, különös figyelemmel a városban működő egyetemi és kutatási intézményekben folyó
tudom ányos munkára. Ez a folyam at m élyült, CAKK, „Szóval győzni”, PROA STARTUP works hop
intézm ényes ült a két egyetem mel való keretmegállapodás ban, valam int a Magyar Város kutató
Intézettel kialakult jó m unkakapcs olatban, am i meghatározza a Cég 2020-as m űködés ét.
Bekapcsolódás: Bekapcs olódni Székes fehérvár m últjának, jelenének és jövőjének koherens
tudom ányos -s zakm ai vizs gálatába és m egis merés ébe, a város t tovább integrálni a hazai
tudom ányos élet intézm ényi közegébe. Itt is léptünk nagyot előre, a Város s zakembereit
(Város gondok, város i főépítés zt, a közlekedés i iroda vezetőjét és a Fehérvári Programs zervező Kft.
ügyvezetőjét) ös s zekapcs oltuk a Corvinus m egfelelő tudom ányos s zakem bereivel, célunk, hogy a
három oldalú kapcs olat a kutatás okban jelen tudjon lenni az els ő lépés ek m egtételétől.
Transznacionalitás : Székes fehérvárt bevonni a nem zetközi
együttm űködés ek és tudom ányos -s zakm ai rendezvények útján.

tudom ányos

kontextus ba,

Innovatív kutatási tevékenységek: Újs zerű nézőpontokat és móds zereket ajánlani a város rövid,
közép és hos s zú távú s tratégiáihoz.
Tudomány és városfejlesztés: Tudom ányos -kutatás i eredm ényekkel, elem zés ekkel hozzájárulni a
város fejlődés éhez.
Tudománykommunikáció: Széles körű tudom ánykom munikációval s zolgálni egy-egy társ adalm ilag
fontos helyi-ors zágos tém a és s zerű m egfontolás át, a tudás közvetítés t. A kom munikációt ebben az
es etben is kétoldalúnak képzeljük el, a nálunk ös s zegyűjtött inform ációhalmazt m egos ztani a Város
vezetés ével, s zakembereivel, valam int jelenti inform ációk gyűjtés ét, hazai és nem zetközi
konferenciákon való rés zvétellel.
Kutatói közösség építése: Kutatók s zám ára is releváns tém ákat kínálni kutatás i projektként, és a
Székes fehérváron tovább tanulók s zámára hos s zú távon kutatói életpályát lehetővé tenni. Célunk a
duális és nem duális hallgatók s zakm ai / nyári gyakorlatának koordinálás a, tartalomm al való
m egtöltés e, a hallgatók aktív bekapcs olás a a város projektjeibe, akár úgy is , hogy egy hallgató rés ze
lehes s en a projektnek annak tervezés i fázis ától egés zen a megvalós ulás áig.
A Prosperis Alba Kutatóközpont tematikus stratégiája három évre szól és az alábbi tudományos
területeket érinti:
 J övőkutatás – város i jövő, technológia, ipar, közlekedés
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J övőképes s ég-kutatás – reaktív, aktív és proaktív m egküzdés ek
Demográfia – város i népes edés , cs alád
Média- és kom munikációkutatás – m édiafogyas ztás , m édiaértés , cs aládi komm unikáció
Közgazdas ág – m unkapiaci előrejelzés ek, foglalkoztatás
Hum án erőforrás kutatás a – oktatás -képzés , móds zertani m egújulás , HR s tratégiák
Város fejles ztés – okos város ok, város i reziliencia
Kultúra – kulturális s zokás ok változás ai, életmód-vizs gálatok

3. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZAKMAI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI
A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének lényegesebb területei:
Tudományos kutatás: adatgondozás , adatelem zés , adatbázis -építés , tanács adás , publikáció, hazai
/ nem zetközi konferencián történő rés zvétel, előadás ok tartás a, hazai/ nemzetközi konferencia
s zervezés e, tudom ányos eredm ényeken alapuló koncepció előkés zítés e, kidolgozás a.
Tudományszervezés: együttműködés ek kialakítás a, gondozás a kutatóműhelyekkel, kutatói
networking, jó gyakorlatok és kutatás i eredm ények megos ztás a, works hopok s zervezés e.
Tudománykommunikáció: rends zeres m édiamegjelenés , tudom ányos is m eretterjes ztő blog
előkés zítés e, s zervezés e, társ adalm i s zalon előadás ainak a koncepciója, előkés zítés e, s zervezés e,
kiválas ztott célcs oportoknak vers eny s zervezés e és lebonyolítás ával kapcs olatos feladatok
ellátás a, kiválas ztott célcs oportoknak képzés e, mentorálás i program kidolgozás a .
A fent jelzett tevékenységek közül a Prosperis Alba Kutatóközpont 2020. évi tudományos -szakmai
feladatai:
 II. „Szóval győzni” középis kolai kom munikációs bajnoks ág s zervezés e, m egvalós ítás a, majd
a vers eny s zakmai utógondozás a, tréningek s zervezés e, a 2019-es és 2020-as döntős ök
együttm űködés ének kialakítás a
 ProA digitális - és hagyom ányos könyvtárának kiépítés ének folytatás a, ezek has znos ítás a,
azaz megos ztás a a célcs oportokkal
 Tudományos , m ultidis zciplináris tanács adó NETWORK kiépítés e
 Tudományos elemzés ek kés zítés ének koordinálás a
 Works hopok, konferenciák s zervezés e (Budapes ti Corvinus Egyetem , Óbudai Egyetem , és
s tartupok)
 Nem zetközi és hazai tudom ányos rendezvényeken ProA-rés zvétel
 Rends zeres m édiamegjelenés
A Prosperis Alba Kutatóközpont 20 20. évi egyéb szervezési feladatai:
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 A munkas zervezet jogi, könyvviteli, hum án erőforrás gazdálkodás i, igazgatás i,
bes zerzés ekkel kapcs olatos , egyéb koordinációs feladatai ellátás ának biztos ítás a , az
egyéves tapas ztalatok alapján m ár az igényre s zabott bes zerzés ek m egvalós ítás a, m ind
berendezés ek, m ind program ok licens zének megvás árlás ával
 A munkavégzés hez s züks éges feltételek folyam atos biztos ítás a
 A s zervezet építés e, folyam atok és eljárás ok leírás a, fejles ztés e
 Üzleti terv, éves bes zámoló kés zítés e
 Rés zvétel, közreműködés , képvis elet biztos ítás a a Pros peris Alba Kutatóközpont Nonprofit
Korlátolt Felelős s égű Társ as ágot érintő alapítói döntés ek előkés zítés ében
 Rés zvétel, közrem űködés , képvis elet biztos ítás a a Stratégiai és Fejles ztés i Bizotts ág
s zakmai munkájában
4. PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK
A Pros peris Alba Kutatóközpont koordinálja a város társ adalom tudományi és hum án kutatás fejles ztés i tevékenys égét, közreműködik a m ár em lített önkorm ányzati feladatok ellátás ában,
s zoros együttm űködés ben Székes fehérvár Megyei J ogú Város Önkormányzatával, közvetlenül a
Város vezetés ével a Stratégiai és Fejles ztés i Bizotts ágán keres ztül.
A különböző tudom ányágakhoz kapcs olódó kutatás i tevékenys éget s zámos kutatóközpont végez,
de vannak olyan területek, amelyek tekintetében lokális feladatokat lát el a Pros peris Alba
Kutatóközpont. Hazai vis zonylatban tehát teljes en újs zerű kezdem ényezés s el és egyedülálló
tevékenys égi körrel kezdte meg m űködés ét. Egyedülálló, m ert igyeks zik a város ban m eglévő
kutatás okat s zintetizálni, a köztük lévő s zinergiát fölerős íteni, es etleg s pecifikus kutatás okat
indikálni, kutatás i tém aköre például a jövőkutatás területe, his zen ezzel kapcs olatos kutatás okat
jórés zt cs ak egyetem ek végeznek, ennek kell a város i feltételeit m egterem teni, hogy helys pecifikus
eredm ényekhez tudjunk jutni.
A Pros peris Alba Kutatóközpont Székes fehérvár Megyei J ogú Város Önkorm ányzatával közös en
fogalm azta m eg azokat a m agas s zínvonalú s zakm ai elvárás okat, amelyek tevékenys égünket
m eghatározzák, hogy a város i jógyakorlatainkat ki tudjuk alakítani.
A folyam atos an fejlődő digitális világ, a m es ters éges intelligencia, a robotika, a tudás alapú
társ adalom olyan előre nem látható kérdés eket vet fel, m elyekre válas zokat kell adni, megoldás okat
kell találni, alternatívákat kell felvázolni, hogy a jelenlegi bizakodás ra okot adó gazdas ági környezet,
m eglévő fejlődés i ütem fenntartható és tovább fejles zthető legyen. A Pros peris Alba Kutatóközpont
nemzetközi vis zonylatban is elis m ert, tapas ztalt s zervezetekkel dolgozik együtt, és az elkövetkező
idős zakban m ár támas zkodhat azokra a különböző tudományos területeken dolgozó
s zakem berekre is , akiket a Pros peris Alba Kutatóközpont a tudom ányos kutatás i munkákba bevon.
Kiemelkedő és egyedi partnerünk az AlbaInnovár, aki élen jár ezen a területen az ors zágban, és
s zintén város unkban fejti ki tevékenys égét.
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A tervek s zerint a Budapes ti Corvinus Egyetem , Óbudai Műs zaki Egyetem , Magyar Város kutató
Intézet s zakembereivel, a civil s zektor s zereplőivel és az ő kapcs olati hálójukkal egés zül ki a
Pros peris Alba Kutatóközpont kutatás i s zakm ai tevékenys égében közreműködők cs apata, különös
hangs úlyt fektetve a m ár em lített európai város ok város üzem eltetés i jógyakorlatainak adaptálás ára.
5. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A Pros peris Alba Kutatóközpont s zervezeti s truktúrája s zerinti működés biztos ítja m ind a
tudom ányos -kutatás i tevékenys ég, m ind a napi adm inis ztrációs feladatok ellátás ához s züks éges
s zakmai hátteret.
A Pros peris Alba Kutatóközpont ügyvezetője ellátja m indazon feladatokat, m elyek az Alapító Okirat
11.7.-11.10. pontjaiban m eghatározás ra kerültek.
A tudom ányos -kutatás i tevékenys éget, valam int a tudom ányos -kutatás i feladatok irányítás ával,
s zervezés ével kapcs olatos feladatokat az ügyvezető közvetlen koordinálás ával a kutatás i
m enedzs er látja el.
A tudományos -kutatás i terület feladatai közé tartozik a Pros peris Alba Kutatóközpont tudományos
program jának s zervezés e, a kutatás i, tudom ánys zervezői és tudom ánykomm unikációs
tevékenys égcs oportok irányítás a, s tratégia megalkotás ában történő közreműködés , az egyes
tevékenys égek koncepciójának, előkés zítés ének és lebonyolítás ának irányítás a és ellenőrzés e.
Tudományos kutatás ok lebonyolítás a, kutatók bevonás a, elemzés ek, konferenciák, képzés ek,
vers enyek előkés zítés e, lebonyolítás ának irányítás a.
A Pros peris Alba Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelős s égű Társ as ág napi ügym enetének
tám ogatás át, igazgatás i, s zervezés i és koordinációs feladatokat, az ügyvezetői döntés ek
előkés zítés ét az irodavezető és az as s zis ztens látja el. Az irodavezető továbbá rés zt ves z a
tudom ányos s zakm ai tevékenys éggel ös s zefüggő s zakm ai koordinációs , s zervezés i feladatok
ellátás ában.
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A Prosperis Alba Kutatóközpont szervezeti ábrája a következő:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Prosperis Alba Kutatóközpont Felügyelő Bizottsága

Prosperis Alba Kutatóközpont ügyvezetője
tudományos konzulensek

irodavezető

asszisztensek

11

6. A PROSPERIS ALBA KUTATÓKÖZPONT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS
ELKÉPZELÉSEI
Célcsoport meghatározása:
A Pros peris Alba Kutatóközpont tevékenys égi köre s zéles palettájának kös zönhetően m inden
koros ztály robotika, jövőkés zs égek kutatás a, város üzemeltetés iránt érdeklődő tagja m egtalálhatja
a s zámára legmegfelelőbb kapcs olódás i lehetős éget, program ot a kínálatban. A cél a
közös s égépítés , m elynek érdekében a Pros peris Alba Kutatóközpont a tudom ányos világ iránt
érdeklődőket vonzó és tartalm as programokkal, tevékenys égekkel kínálja. Az érintettek köre konkrét
m eghatározás ban a hazai/ nemzetközi tudom ányos közös s ég, a helyi fiatalok, valam int a helyi
s zellem i elit. Kimondott cél az, hogy a középis kolai tanulók és hallgatók m indinkább rés zes ei
lehes s enek a Cég által s zervezett kutatás oknak, tém át tudjunk biztos ítani es etleges dolgozatokhoz,
diplom amunkákhoz, PhD-képzés hez, vagy tém ával tudjuk megtölteni hallgatók projektkurzus aihoz
kapcs olódó kötelezetts égeit, a m ár em lített város i projektekbe való bevonás ával.
Kommunikációs eszközök:
A Pros peris Alba Kutatóközpont a hagyományos és az újs zerű kom munikációs cs atornákat is
alkalm azza.
A 2020. évben tervezett „Szóval győzni” középis kolai komm unikációs bajnoks ág és a PROA
STARTUP works hop, a helyi és ors zágos s ajtó, a helyi és ors zágos rádió, digitális tartalmak
m egjelenítés e is fontos s zerepet játs zik. A Pros peris Alba Kutatóközpont a fiatalok és a
középkorúak elérés e érdekében nagy hangs úlyt fektet a közös s égi oldalak tudatos has ználatára. A
kom munikáció kialakítás ában Cégünk fontos s zerepet s zán a helyi fiataloknak, akik új s zínt,
formákat hozhatnak város unk m édiapalettájára, ezért a komm unikációs bajnoks ág döntős ei rés zére
s zakmai tréningeket s zervezünk, am inek s orán blog / vlog kialakítás ára és üzem eltetés ére kerül s or.
7. PÉNZÜGYI TERV
Kiadás ok:
Az anyagjellegű ráfordítások a regis ztrációs díjakat, a tudom ányos s zervezetekben való tags ági
díjakat; a m unkavállalók foglalkozás -egés zs égügyi vizs gálatának díját; a tűz- és munkavédelemm el
(oktatás , felm érés ) kapcs olatos költs égeket; az adatvédelemm el kapcs olatos kiadás okat (GDPR);
az üzemeltetés i díjat; az ügyvéd, könyvelő, könyvvizs gáló tis zteletdíját; nyom tatványok, irodas zerek,
pos takölts égek kiadás ait; telefon és internet előfizetés i díjakat; tudom ányos folyóiratok, újs ágok
előfizetés i díjait; a digitális és hagyom ányos könyvtár kialakítás ának költs égeit; hazai- és
nemzetközi konferenciákon való rés zvételi díjakat, a különböző vers enyeink díjait, am i a
tárgyjutalm akon túl s zakm ai utakat jelentenek, hazai és nemzetközi nagyvállalatokhoz; hálózat
üzem eltetés i, inform atikai rends zer felügyeleti, karbantartás i költs égeket; banki s zám lavezetés i és
tranzakciós díjakat; fénym ás olás , nyom tatás , s zkennelés i s zolgáltatás ok díját; vers eny, works hop,
tudom ánykomm unikáció projekt költs égeit; egyéb m arketing költs égeket (nyom dai munkák, grafikai
kiadás ok) tartalm aznak.
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A személyi jellegű ráfordítások tartalm azzák a m unkavállalók bérkölts égét – is mét hangs úlyozva,
hogy egy fő főállás ú kollégája van a cégnek – , s zem élyi jellegű kifizetés eket (cafetéria, munkába
járás s al kapcs olatos költs égek, reprezentációs költs égek), a járulékokat, valam int a Pros peris Alba
Kutatóközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizotts ága tis zts égvis előjének javadalm azás át és annak
járulékait.

Bevételek:
Székes fehérvár Megyei J ogú Város Önkorm ányzata 2018. s zeptem ber 20. napján együttműködés i
m egállapodás t kötött a Pros peris Alba Kutatóközponttal az üzleti tervben már is m ertetett feladatok
ellátás ára. A megállapodás 9. pontja rögzíti, hogy Székes fehérvár Megyei J ogú Város
Önkorm ányzata az üzleti tervben m eghatározott tevékenys ég ellátás ához pénzes zköz átadás át
vállalja a Pros peris Alba Kutatóközpont jóváhagyott üzleti terve s zerint.
A Pros peris Alba Kutatóközpont 2020. évben Székes fehérvár Megyei J ogú Város Önkormányzatától
tám ogatás ként 100 000 000 forint bevételi forrás s al s zámol. Saját bevétele a Pros peris Alba
Kutatóközpontnak nem várható.
Mérleg:

adatok eFt-ban

Mérleg eszközök
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
03. Vagyoni értékű jogok
04. Szellemi termékek
05. Üzleti vagy cégérték
06. Immateriális javakra adott előlegek
07. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
04. Tenyészállatok
05. Beruházások, felújítások
06. Beruházásokra adott előleg
07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)

2019 TERV

2019 TÉNY

2020 TERV

10 300
2 500

12 975
1 708

11 330
2 330

2 500

1 219
489

2 000
330

7 800

11 267

9 000

7 800

2 436
4 804

3 500
5 500

4 027

0

0

0
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés
04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban álló vállalkozásban
05. Egyéb tartós részesedés
06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban
07. Egyéb tartósan adott kölcsön
08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)
I. KÉSZLETEK (31-36 sor)
01. Anyagok
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok
04. Késztermékek
05. Áruk
06. Készletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
lévő váll. szemben
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.
szemben
05. Váltókövetelések
06. Egyéb követelések
07. Követelések értékelési különbözete
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)
01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
02. Jelentős tulajdoni részesedések
02. Egyéb részesedés
03. Saját részvények, saját üzletrészek
04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
05. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)
01. Pénztár, csekkek
02. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
03. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)

9 593
0

10 512
0

9 811
0

4 881

273

1 800

4 881

273

1 800

0

0

0

4 712

10 239
111
10 128
483

8 011
111
7 900
900

483

900

23 970

22 041

4 712
0

19 893
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adatok eFt-ban

Mérleg források
Sorszám

Tétel megnevezése

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)
I. JEGYZETT TŐKE
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
01. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
02. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY
E. Céltartalékok (73-75 sor)
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre
03. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)
01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
viszonyban lévő váll. szemben
03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő váll. szemben
04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállakozással szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)
01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
02. Átváltoztatható kötvények
03. Tartozások kötvénykibocsátásból
04. Beruházási és fejlesztési hitelek
05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő váll. szemben
08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban
lévő váll. szemben
09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)
01. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: átváltoztatható kötvények
02. Rövid lejáratú hitelek
03. Vevőtől kapott előlegek
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók)
05. Váltótartozások
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

2019 TERV

2019 TÉNY

2020 TERV

18 893
3 000

-959
3 000

41
3 000

15 881

1

-3 959

12
0

-3 960
0

1 000
0

1 000
0

17 764
0

14 000
0

0

0

0

1 000

17 764

14 000

1 000

8 067

8 000
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
viszonyban lévő váll. szemben
08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő váll. szemben
09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
10. Kötelezettségek értékelési különbözete
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
03. Halasztott bevételek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

6 000

0

7 165

8 000

0
19 893

7 165
23 970

8 000
22 041

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás
Sorszám

9 697

Tétel megnevezése
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Export értékesítés nettó árbevétele
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04)
III. EGYÉB BEVÉTELEK
Ebből visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
Ebből értékvesztés
A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

Tény
2019

2019 TERV

2019 TÉNY

2020 TERV

0

0

0

0
80 000

0
92 094

0
107 165

2 197
50 467
206

3 000
56 426
240

1
52 871
30 381
3 460
6 200
40 041
3 060
1

59 666
32 000
3 000
6 500
41 500
5 000
1

-3 879

998

40 300

35 998
3 700
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16

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
47
48
49

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)
18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből) származó ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből értékelési különbözet
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)
X. Adófizetési kötelezettség
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)
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Finans zírozás terv, finans zírozás i ütem ezés :
A Pros peris Alba Kutatóközpont – 2020. évre vonatkozó üzleti tervében rés zletezett, tervezett
projektek és feladatok m agas s zínvonalon történő ellátás a érdekében, továbbá a zavartalan
m űködés biztos ítás a érdekében – az üzletitervünk, s zerződés ünk és a 2020. évi átm enti
gazdálkodás ról s zóló rendelet értelm ében – az átadás ra kerülő pénzes zközt öt rés zletben kívánja
igénybe venni. Ez a móds zer lehetős éget ad arra, hogy az utols ó rés zlet előtti es etleges pénzügyi
korrekció végrehajtás ára, elkerülve ezzel az adóalapot képező eredm énytartalék létrehozás át.

Székes fehérvár, 2020. január 22.

Csanády László
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
ügyvezető
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