
  



Tisztelt Olvasó!  

 

Az idei évben első alkalommal adjuk ki cégünk Nem Pénzügyi Jelentését. A 2021-es 

évre vonatkozó jelentés az első olyan átfogó kiadványunk, melynek segítségével 

bemutatjuk a fenntartható működésre vonatkozó törekvéseinket, környezetvédelmi 

elképzelésinket és társadalmi felelőségvállalásunk részleteit is. A jelentés a 

tevékenységeink, a céljaink mellett bemutatja az előző évben elért eredményeinket is. 

Elsődleges célunk és meggyőződésünk, hogy a fejlődésünk alapja az, hogy a 

tevékenységünket a bizalomra, a felelősségre és az átláthatóságra építjük. Meg 

vagyunk győződve arról, hogy a közép és hosszútávú üzleti céljaink teljesülésének 

alapfeltétele, hogy összhangot teremtsünk cégünk és környezete között.  

Elindultunk azon az úton, hogy a fenntarthatósági szempontokat teljeskörűen 

beépítsük működésünkbe. Folyamatosan fejlesztünk és cselekszünk, hogy a 

működésünk egy élhetőbb, fenntarthatóbb jövőt biztosítson körülöttünk. A kérdés 

melyre nap mint nap keressük a választ: hogyan tudjuk a mai igényeket kiszolgálni 

úgy, hogy a holnap ne legyen veszélyeztetve? 

Körülöttünk folyamatosan változik a világ és újabb és újabb kihívások elé állít 

bennünket, ami megkívánja a folyamatos alkalmazkodás képességét, ami záloga lehet 

a további fejlődésünknek. 

2021 során jelentős mértékben növekedtünk, új innovatív megoldásokat indítottunk el 

vagy valósítottunk meg, miközben törekedtünk arra, hogy a járvány idején is a lehető 

legjobb kapcsolatot tartsuk fenn az ügyfeleinkkel, partnereinkkel és munkavállalóinkkal 

egyaránt. Hisszük, hogy ezen képességeink segítettek abban, hogy növekedjenek a 

bevételeink, illetve lehetőséget teremtettek olyan 

partneri és munkatársi kapcsolatokat kialakítására, 

melyek a kölcsönös bizalmon és együttműködésen 

alapulnak.  

A 2021-es működésünk egyik legjelentősebb 

tapasztalata, visszajelzése is az volt, hogy az emberek 

olyan cégnél szeretnének dolgozni, olyan partnerrel 

tudnak hosszú távon közösen tervezni, üzleti modellt 

felállítani, amely cégnek küldetése van és ezzel tudnak 

azonosulni.  

Felelősen működő cégként szeretnénk megteremteni 

az összhangot üzleti céljaink elérése és a szociális, 

illetve környezeti felelőségvállalás között. A stabil 

gazdasági alapunk lehet a biztosíték erre, ugyanakkor 

tudjuk, hogy a változás elérése mindig munka és 

időigényes feladat. Mi felkészültünk. 

 

Feleki Tamás, cégvezető  



 



Alfa Csoport rövid bemutatása 

Az Alfa Csoport (továbbiakban Alfa Csoport vagy Csoport) egy jelenleg növekedésben 

lévő, téglási székhellyel rendelkező vállalatcsoport, amelynek központi vállalata az Alfa 

Proxima-X Kft. Az Alfa Csoport többi tagja az Alfa Proxima-X leányvállalataiként 

kapcsolódnak a cégcsoporthoz. Az Alfa Csoport a 2021-es adatok szerint 101 

munkavállalóval rendelkezett. A Csoport megközelítőleg 1,5 milliárd forintos nettó 

árbevételt és körülbelül 650 millió forint adózott eredményt ért el a 2021-es évben.  

A Csoport jelenleg szerteágazó profillal rendelkezik, amelynek része a felnőttképzés, 

az élelmiszerlogisztika és az ingatlankezelés. A jövőbeli tervek között szerepel a 

robotikában, megújuló energiában, mezőgazdaságban és az érzelmi intelligenciához 

kapcsolódó önfejlesztő alkalmazások piacán való megjelenés.  

Vízió 

Az Alfa Csoport kiemelt célja, hogy inkubátorként működjön a Csoport tagjai számára. 

Ennek köszönhetően a mindenkori legmodernebb technológiát van lehetőségük 

kiépíteni és felhasználni. A Csoport szerteágazó portfólióval rendelkezik, melynek 

keretében sokrétű tevékenységet folytat. Ennek a megfelelő működtetéséhez az Alfa 

Csoport minden esetben átmenetileg egy-egy új tevékenység kifejlesztésére fordítja a 

figyelmét, annak sikeres megvalósításáig. 

Tulajdonosi háttér 

Az Alfa Csoport az Alfa Proxima-X Kft. 2008-as megalapítása óta 50-50%-os 

arányban Mile Andrea és Mile Ferenc tulajdonában áll. A szervezet 2020-ban 

átalakult és a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy minden jelenleg a tulajdonukban lévő 

és jövőben alapítani tervezett gazdasági társaságot az Alfa Proxima-X Kft. alá 

vonnak be, így közvetett tulajdonosokként megjelenve.  

Alfa Csoport szervezeti struktúrája 

Az Alfa Csoport portfóliója jelenleg 12 vállalatból áll. A Csoport szoros 

együttműködésben működik több tagján keresztül is a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió (továbbiakban BTESZ) nevű szervezettel. 

Az Alfa Csoport központi vállalata az Alfa Proxima-X Kft., amely a Xeropan 

International Kft.-t leszámítva, kizárólagos vagy többségi tulajdonosa a Csoport 

vállalatainak (Xeropan International Kft. kisebbségi tulajdonlása miatt az elemzésétől 

eltekint e jelentés). A vállalat fő profilja akkreditált felnőttképzések, oktatások és 

tréningek nyújtása. Ezek között a programok között megtalálhatóak személyes és 

online képzések is, elsősorban a szociális szféra számára. Emellett a tevékenységi 

köréhez tartozik még konyhatechnológiai know-how értékesítése, ingatlanfelújítások, 

valamint a leányvállalatok (a Csoport egyéb tagjainak) induló projektjeinek inkubálása.  
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Az alábbi ábrán látható a Csoport vállalatainak struktúrája.  

A Royal Win Food Kft. fő tevékenysége az élelmiszer logisztika. Ennek keretében 

egyrészt az Itt és Most Egyesület konyhájának élelmiszer alapanyag és 

csomagolóanyag beszállítója, valamint a BTESZ napi készétel kiszállítója. Utóbbi 

tevékenység ellátását saját autó állománnyal és a futárok saját autóinak használatával 

látja el.   

A Csoport több vállalata érdekelt ingatlankezelésben, fejlesztésben. A Stabil Alap 

Ingatlankezelő Kft., a Rainbow Rent Ingatlankezelő Kft. és a Start Line Building 

Kft. mellett a Neoplan Novum Systems Kft. végzi a jövőben a Csoport debreceni 

ingatlanjának a felújítását, amellyel nagyfokú energiahatékonyságbeli javulást fognak 

elérni. Az Ezüst Tölgy Hajdúsági Ingatlanfejlesztő Kft. jelenleg egy bentlakásos 

idősotthon létrehozásán dolgozik, amely a vállalat által megvásárolt telken kerül zöld 

mezős beruházásként megvalósításra. 

A Csoport további négy vállalattal rendelkezik, amelyek által kínált termékek, 

szolgáltatások kidolgozás alatt állnak. Ezek inkubálását az Alfa Proxima-X látja el. A 

Master EQ International Kft. egy, elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok piacát 

célzó szolgáltatás, amely egy applikáció segítségével segíti a felhasználót az érzelmi 

intelligenciájának a fejlesztésében. A Vertical Future Garden Kft. Egyeken tervez 

létrehozni a helyi önkormányzattal összefogásban egy üvegházat, ahol innovatív 

precíziós gazdálkodással és hidropónikus rendszer alkalmazásával valósulna meg 

1. ábra Az Alfa Csoport felépítésének a bemutatása 

Alfa Proxima-X Kft. 

Royal Win Food Kft. 100% 

Global Robot Systems Kft. 100% 

Master EQ International Kft. 100% 

Rainbow Rent Ingatlankezelő Kft. 

Stabil Alap Ingatlankezelő Kft. 

Solution Technologies Kft. 

Vertical Future Garden Kft. 

Ezüst Tölgy Hajdúsági Ingatlanfejlesztő Kft. 

Start Line Building Kft. 

Xeropan International Kft. 

Royal Win Food Kft. 100% 

Master EQ International Kft. 100% 

Global Robot Systems Kft. 

Royal Win Food Kft. 

Master EQ International Kft. 

Neoplan Novum Systems Kft. 
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zöldségtermesztés. A Csoport két leginkább kezdeti fázisban lévő vállalkozása a 

Solution Technologies Kft. és a Global Robot Systems Kft. Előbbi megújuló 

energetikai megoldásokat, míg utóbbi a konyhai robotikában rejlő lehetőségek 

kiaknázását célozza majd meg a jövőben. 

Az Alfa Csoport számokban 

• a Csoport szolgáltatásait Hajdú-Bihar megyei központjából látja el 

• az Alfa Proxima-X jelentős növekedést ért el 2019-2021 között: 

o az EBITDA margin 2019-ben 7,53% volt, amely 2020-ra 35%-ra majd 

2021-ben már 58,12%-ra növekedett 

o árbevétele 2019-ről 2020-ra 116%-os növekedést ért el, majd 2021 

további 354%-os növekedést, ezzel 718 millió forintnyi árbevételt 

elérve 

 

2. ábra Az Alfa Proxima-X Kft. 2021-es árbevételének megoszlása tevékenységek szerint 

• 4603 résztvevő a képzéseken (3220 online, 1383 személyesen) 

• 3 tulajdonban lévő ingatlan, melyek energetikai besorolása GG-EE közötti 

• konyhai know-how szolgálatásnyújtása során 3 109 184 lefőzött adag 

melegétel elkészítéséhez való hozzájárulás 

• 1 554 592 adag kiszállított kétfogásos meleg étel 

• 3 109 184 műanyag doboz ételek kiszállításához 

• 78 települést érintő ételkiszállítás 9 elosztópontról 

oktatás, képzés 
árbevétele

45%

ügyfélkapcsolati 
tevékenység

4%

logisztikai 
szaktanácsadás

1%

konyhatechnológiai 
know-how

33%

Egyéb bevételek
17%

2021
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3. ábra Royal Win Food Kft. kiszállítása által érintett települések 

Érintettek 

Az Alfa Csoport legfontosabb érintettjei között tartja számon összcsoport szinten 

vállalati hovatartozásól függetlenül az alábbi szereplőket: 

• Legfontosabb ügyfelek: 

o Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

o Itt és Most Egyesület 

o A Tevékeny Szeretet Közössége 

• Legfontosabb beszállítók (akik a legnagyobb helyi iparági beszállítók is 

egyben): 

o Il-Pe KFT. 

o Ravi Gasztro Kft 

o Baromfiudvar 2002 KFT. 

o East Milk Kft. 

• Üzemanyag ellátók 

• Szabályozó hatóságok: 

o Pest Megyei Kormányhivatal 

o Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

• Képzéseken résztvevők 

• Kiszállításban részesülő fogyasztók 

• Munkavállalók 

A Csoport érintettjei közül a beszállítóknak, ügyfeleknek, munkavállalóknak és 

különleges érdekcsoportoknak egyaránt nyújt lehetőséget észrevételeik és panaszaik 

megosztására. Erre lehetőségük van e-mailen, levélben, személyesen vagy telefonon 

– a lehetőségek csoportonként változnak.  
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Vállalati értékek 

A Csoport életében megtalálhatóak olyan értékek, amelyek támogatják a jövőben az 

ESG-kompatibilis működés kialakítását, annak alapjául szolgálhatnak. A 

nyitottságot, becsületességet, felelős működést a Csoport, mint kiemelt 

értékeket jelöli meg, csakúgy, mint a lokalitást, hazai alapanyagok 

használatát. Mindezeknek a figyelembevételét, követését a partnereiktől és 

beszállítóiktól is elvárja a Csoport. Törekednek arra is, hogy olyan helyeken, ahol nem 

tudják környezetileg a legjobb megoldást kínálni, elfogadható alternatívát találjanak. 

Kockázatok azonosításának módja 

A Csoport a jelentkező kockázatok azonosítása során figyelmet fordít arra, hogy a 

Csoport minden vállalatának legyen lehetősége becsatornázni az általa feltárt 

kihívásokat. Ehhez a vállalatok a hétköznapi működésük során észlelt tényleges vagy 

potenciális nehézségeket megosztják kéthetente megtartott csoportszintű 

megbeszélésen, ahol a tulajdonosok közül is legalább egy személy jelen van. Ezután 

feltárják a lehetséges válaszokat és megvalósítási lehetőségeket. 

Korrupció ellenes politikák 

Az Alfa Csoport jelenleg nem rendelkezik írott korrupció ellenes politikával. Ettől 

függetlenül nagy értékű beruházások esetén törekednek független külső szakértő 

bevonására, akik segítenek megítélni a beruházás szempontjából felmerülő opciókat, 

csökkentve ezzel a korrupció vagy vesztegetés esélyét. 
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A Stabil Alap Kft. által birtokolt ingatlanokra olyan teljeskörű biztosítást 

köt a vállalat, amely magában foglalja az éghajlati jelenségek által 

okozott károk helyreállítási költségét. Ezzel a csoport egy jelentős 

lépést tesz a klímaadaptív működés felé. Azonban a vállalat által birtokolt 

ingatlanok az energiatanúsítványaik szerint jelenleg gyenge 

energiahatékonyságbeli teljesítménnyel rendelkeznek 

A Neoplan Novum Systems Kft. tulajdonában lévő debreceni ingatlan 

esetében a következő évben jelentős épületenergetikai korszerűsítést 

és felújítást kívánnak végrehajtani. A nyílászárók, a fűtési, valamint 

világítási rendszer és a szigetelés fejlesztésén túl az ingatlan kiegészül 

napelemekkel és hőszivattyúval, amely lehetőséget teremt megújuló 

energia bevonására az épület üzemeltetése során. A jelenlegi GG 

minősítés helyett az ingatlan a fejlesztések után várhatóan eléri a BB 

szintet, amely már a közel nulla energiaigényű minősítésnek felel meg. A 

jövőben hasonló felújítási tervek vannak kitűzve a Csoport teljes 

ingatlanportfóliójára vonatkozóan. 

A Royal Win Food Kft. esetében környezeti szempontból súlyos 

károsanyagkibocsátóként jelenik meg az élelmiszer logisztikához 

kapcsolódó fuvarozás. Évente megközelítőleg 1,2 millió km-t tesznek 

meg a kiszállítási folyamatok során. 

Az ételkiszállításhoz kapcsolódó tevékenysége során a vállalat által már 

feltárt környezeti kihívás az elkészült ételek csomagolóanyaga, amelyet a 

Royal Win Food Kft. szállít az Itt és Most Egyesületnek. E kapcsán a vállalat 

már tett lépéseket, jelenleg egy olyan jó minőségű megoldást választva, 

amely lehetővé teszi a fogyasztóknak a dobozok további saját célú 

felhasználását. Emellett fontos kiválasztási szempont volt, hogy a szállítás 

során a felhasznált szállító dobozok maximális kapacitáson tudjanak 

működni, minimalizálva a kihasználatlan holtteret. Ennek köszönhetően 

csökkenteni tudják a szükséges fuvarok hosszát és számát a kiszállítás 

során. A jövőben a tervek szerint a csomagolóanyag beszállítási 

tevékenység kikerül a Csoport portfóliójából. 

A kiszállítási tevékenység során használt thermo dobozok (amelyek 

segítik megtartani az étel számára előírt hőmérsékletet) újra 

felhasználásra kerülnek egy tisztítási folyamat során minden egyes 

szállítás után. 

A Royal Win Food Kft. alapanyag beszállítói tevékenysége során kiemelt 

figyelmet fordít a lokalitásra. Üzleti partnereik döntő többsége Hajdú-

Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből kerülnek ki. Ezzel amellett, 

hogy biztosítja a cég az általa szállított alapanyagok frissességét, helyi 

vállalkozásokat is támogat. A jövőben a partneri kiválasztási szempont 

során célkeresztbe fog kerülni azok fenntarthatósági törekvései. 
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A Csoport társadalmi értékteremtése jelenleg főként a BTESZ-szel való 

szoros együttműködésén keresztül valósul meg, amely egy a szociális 

szférában tevékenykedő szervezet. Fő profilja az idős, betegséggel küzdő 

vagy rászoruló emberek számára a méltó életminőség megteremtése. A 

Csoport több vállalata is tevékenységével támogatja és kiszolgálja a BTESZ 

működése során felmerülő igényeket, például ingatlanok biztosításával a 

BTESZ nappali ellátóközpontjaihoz. 

A Royal Win Food Kft. emellett ellátja az Itt és Most Egyesület konyhai 

beszállítását és a BTESZ által szolgáltatott ételek szállítási logisztikáját öt 

keleti megyében, utóbbival körülbelül napi 6500 adag élelmet eljuttatva a 

BTESZ célcsoportjának. Ezáltal több mint 6500 hátrányos helyzetű – 

főként idős – polgárnak juttatnak napi melegételt.  

A Csoport munkavállalói között megközelítőleg fele-fele arányban 

vannak női és férfi alkalmazottak (55% női, 45% férfi). A Csoport 

munkavállalói esetében béregyenlőség áll fent azonos szinten dolgozó 

férfi és női dolgozói között. Vezetői pozíciók körében szintén 50-50%-os a 

nemi megoszlás. 

A Royal Win Food esetében jelentős változás volt 2021-ben, hogy a 

futárként alkalmazottak szerződéses viszonya megváltozott. Ennek 

köszönhetően a munkavállalók kiszámíthatóbb és stabilabb 

foglalkoztatásban részesednek, fizetett betegszabadsági és 

szabadságolási lehetőségekkel. 

A Csoport két vállalata is szervez vagy tervez szervezni a munkavállalók 

hogylétére, képességeinek fejlesztésére irányuló programokat a kötelező 

munkavédelmi, tűz és balesetmegelőzési képzéseken túl. A Royal Win 

Food Kft. munkavállalói számára kommunikációs képzést szervezett. A 

Stabil Alap Kft. pedig 2022-ben csapatépítőt, Excel, Word, OneDrive 

képzést tervez az újonnan csatlakozó munkavállalóknak. Emellett a Csoport 

bármely munkavállalójának lehetősége van az Alfa Proxima-X Kft. által 

szervezett képzéseken térítésmentesen részt venni. 2021-ben 7 fő élt 

ezzel a lehetőséggel. 

A Csoport egyik vezető munkatársa ESG tanácsadói képzésen vett részt, 

ahol nemzetközileg elismert tanúsítványt szerzett, ezzel is támogatva a 

Csoport ESG-kompatibilis működésének lehetséges fejlesztéseit. A 

Csoport egy másik munkatársa emellett a Kürt Akadémia vezetőképzését 

végzi majd el, amely az ESG témakörét is érinti. 

Habár a Csoport maga nem végez elégedettségi felmérést munkavállalói 

között, az Alfa Proxima-X Kft. és a Royal Win Food Kft. alkalmazottai be 

vannak vonva a BTESZ által készített munkavállalói elégedettségi 

felmérésbe. Azonban ezek a felmérések anonim módon történnek, így 

eredmények csak aggregáltan érhetőek el a szervezetekre vonatkozóan.  

A Csoport 2021-es működése során nem tapasztalt üzembalesetet vagy 

munkavégzés során keletkezett sérülést. 
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4. ábra Az Alfa Csoport munkavállalóinak kor szerinti megoszlása 2021-ben 

Az Alfa Csoport munkavállalóinak kor szerinti megoszlása alapján látható, 

hogy a Csoport fontosnak tartja fiatal, pályakezdő munkavállalók 

támogatását ugyanúgy, mint az idősebb korú munkavállalóknak való 

lehetőségnyújtást is. Emellett a cég munkavállalóinak gerincét a 

középkorú alkalmazottak adják, amellyel a Csoport elősegíti állományának 

a stabilitását. 

Az Alfa Proxima-X Kft. képzéseit szociális szolgáltatást kínáló 

szervezeteknek nyújtja, amelyek a BTESZ mellett az Itt és Most Egyesület, 

a Lifemax Egyesület és más szervezetek munkavállalóinak szólnak. Ezáltal 

a vállalat közvetve aktívan hozzájárul a magasabb társadalmi 

értékteremtéshez.  

Az Alfa Proxima-X Kft. által nyújtott képzések egyik fókuszában a BTESZ 

által a nappali szolgáltatásai keretében ellátott hátrányos helyzetű 

emberek, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegséggel rendelkezők 

állnak. 2021-ben 489 résztvevője volt ezeknek a képzéseknek. Számukra 

a vállalat a BTESZ-en keresztül biztosít elérhető képzéseket, amelyek a 

mindennapi életben való segítségnyújtáson túl a munkaerőpiacra való 

visszatérésüket is elősegíti. 

Az Alfa Proxima-X Kft. folyamatosan végez elégedettségi felmérést a 

képzéseken résztvevők között. A felmérés során a személyes képzések 

10-es skálán átlagosan 9,08-as, az e-learning alapú képzések 9,33-as 

értékelést értek el. A visszamérés során feltérképezik a tananyaggal, 

oktatóval és a használt módszerekkel való elégedettséget, valamint az 

infrastruktúra és a szervezés minőségét. 
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Az Alfa Csoport munkavállalóinak kor szerinti 
megoszlása (2021)
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Jövőbeli tervek 

A Royal Win Food Kft. esetében azokon a területeken, ahol a kiszállítást 

képesek ellátni elektromos autókkal, ott a flottát szeretnék 100%-ban 

elektromosan működő autókra cserélni, ezzel kiváltva a futárok saját 

autó használatát is, amely jelenleg 80 járművet érinthet. A jövőben ennek a 

fenntartásához szükséges lesz töltőrendszer kiépítése is. A Csoport 

folyamatosan aktívan monitorozza a rendelkezésre álló kínálatot, hogy 

rentábilisan tudja a beszerzést elvégezni. 

A tulajdonban lévő ingatlanállományon további energetikai felújításokat 

tervez a Csoport, amely 10 további ingatlant is érinthet a jelenleg tervezett 

felújítás mellett. Ehhez először egy teljeskörű energetikai felmérést fognak 

végezni, amellyel feltárják a lehetséges korszerűsítési lehetőségeket és 

potenciális megoldásokat, valamint a finanszírozási lehetőségeket. 

A Csoport egyik új leányvállalata keretein belül pedig egyszerre fog 

környezeti és társadalmi szempontból kimagasló fejlesztési lehetőségeket 

felállítani. A Vertical Future Garden Kft. amellett, hogy egy Hajdú-Bihar 

megyei községben fog munkalehetőséget teremteni a helyiek számára 

felhasználva az ott rendelkezésre álló földeket, korszerű és fenntartható 

technológiát alkalmazva fogja végrehajtani a termelést a tervek szerint. 

Precíziós gazdálkodással és hidropónikus rendszerek alkalmazásával 

fogják hatékonnyá és környezetkímélővé tenni a zöldségtermesztés 

folyamatát.  

Alfa Csoport által elnyert minősítések 

A Csoport három vállalata is elnyerte a Dun&Bradstreet nemzetközi üzleti 

információszolgáltató és -minősítő cég minősítését. Az Alfa Proxima-X Kft. AAA, 

a Royal Win Food Kft. AA, míg a Stabil Alap Kft. esetében pedig A minősítést szerzett 

a Csoporton belül. 
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