
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló1 
(sablon) 

 
A helyi felhívás címe: 

Mikrovállalkozások fejlesztése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-8-20 
 
1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: Prosztovics Kávézó-Fagyizó Kft. 

Ügyfél regisztrációs száma: 1030525117 

Kedvezményezett képviselőjének neve: Prosztovicsné Pópity Tímea Gina 

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, telefonszám): 

popitytimea1986@gmail.com  
06-30-293-6679 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 
A hévízi Mozart Fagyizó technológiai 
korszerűsítése 

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2021.12.15. 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 2022.01.28. 

Elnyert támogatási összeg: 4 650 000 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 4. 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 1 
 
Projekt célja(i): 
 
A fejlesztés célja - a versenyképesség megtartása mellett - egy gazdaságosan fenntartható, 
minőségi cukrászüzem-korszerűsítés és a kávézó kínálatának bővítése érdekében végre-
hajtott beruházás, amely a termelés mennyiségét és minőségét egyaránt segíti. 
A beruházás olyan kapacitásbővítést eredményez, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, 
és amely javítja a technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és az erőforrás-
hatékonyságunkat. 
Várható, hogy a fejlesztést követően az értékesített kézműves fagylalt bevétele jelentősen 
akár többszörösével is emelkedhet. 
 

                                                           
1 Útmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és 

legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse.  
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Rövid távú célok: 
- kézműves fagylalt-készítéssel kapcsolatos jó gyakorlatok alkalmazása,  
- minőségi helyi termékek előállítása, bemutatása, kóstoltatása, értékesítése, 
- választékbővítés, helyi alapanyagokból előállított termékek számának növelése Hévízen és a 
térségben 
 
Középtávú célok: 
- a vállalkozás versenyképességének növelése, 
- munkahelyteremtés- és megtartás, 
 
Munkánk során társadalmi, környezeti, gazdasági fenntarthatóságra törekszünk. 
 
Projekt célcsoportja(i): 
 
Kezdettől fogva olyan egyedi felfogás szerint készítjük a termékeinket, amely egyértelműen 
megkülönböztethetővé teszi őket a fagylaltok piacán, ami egyben hatalmas versenyelőnyt is 
jelent. Az egyre tudatosabb vásárlók miatt évről-évre nő az igény a természetes termékek 
iránt, így ez évről-évre bővülő igényt szavatol. 
Irányelvünk és alapfilozófiánk mindig a hagyomány tisztelete, az innováció és a minőség volt. 
Ezzel a három összetevővel hozunk létre olyan értéket vendégeink számára, mely különleges 
fagylalt ízélményt nyújt. Természetesen fentieken túl a sikerességben fontos szerepet játszik 
majd a személyes ismertség is, amely a jó minőségű termékeink iránt javítja a vevői igényt és 
az eladható mennyiséget. 
A vevőkör jelentős változásával nem számolunk, viszont az egyes célcsoportokon belül 
feltételezhetően megnő a fagylaltfogyasztók száma. 
 
Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 
 

A fejlesztés tárgya a Mozart Kávézóban működtetett kézműves fagylaltkonyha technológiai 
korszerűsítése. A megnövekedett kereslet okán indokolttá vált a meglévő eszközeink mellé új, 
nagy kapacitású fagylaltfagyasztó és fagylaltpasztörizáló gép beszerzése. 
A projekt nem saját tulajdonú ingatlanon valósult meg, de ezzel együtt rendezett jogi háttérrel 
rendelkezünk. 
A „kézműves fagylalt” készítéssel összefüggő procedúra kézi munkavégzésen, emberi 
erőfeszítésen, irányításon és tapasztalaton alapul, de részben gépesíthető. 
 

A beruházás keretében megvalósult fejlesztések: 
1 db Carpigiani Labotronic 15/45 RTL fagylaltfagyasztó gép beszerzése és munkába állítása 
1 db Carpigiani Pastomaster 60 RTL fagylaltpasztörizáló gép beszerzése és munkába állítása 
 

A Carpigiani Labotronic 15/45 RTL fagylaltfagyasztó a kézműves fagylaltozónk számára 
legfontosabb gép. Nagy teljesítményének köszönhetően, gyorsan minőségi fagylaltot tudunk 
előállítani. A gépnek az sem akadály, ha kis mennyiségre van szükségünk, ugyan olyan 
minőségben fagyasztja le termékeinket, mintha nagy mennyiségbe készítettük volna. A gép 
vízhűtéssel működik. 



 

  

 

A Carpigiani Pastomaster 60 RTL homogenizáló, pasztörizáló gép, rugalmas programozási 
lehetőséggel rendelkezik. 5 program van különböző keverési sebességre, 5 pasztörizáló 
program, 4 program mártásoknak, 5 program különlegességeknek, 5 program „mentes” 
ételekhez.  
 
Projekt eredményei: 
 
A fejlesztés eredményeként a vendéglátás gazdasági ágazatban tevékenykedő Prosztovics Kft. 
termelési kapacitásainak bővítése valósulhatott meg. A társaság korszerű termék előállítási 
képessége és bővítése révén fejlett infrastruktúrával, és energia hatékonyan tud a 
továbbiakban termelni, növelve ezzel versenyképességét, hozzáadott értéknövekedési 
potenciálját. 
Konkrét eredmények: 
- 2 db korszerű gép kerül beszerzésre, 
- legalább 2 db új helyi termék gyártása kezdődik meg a projekt megvalósítását követően 
 
Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 0 
 
Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 
karakter): 
 
Az általunk végrehajtott technológiai innovációt egyszerűen az új termékekkel történő 
definiálása helyett szemléletesebb a szükségletek és piacok feltételeként értelmezni. A 
marketinggel való közvetlen és természetes kapcsolata így automatikusan jelentkezik. 
Alapvetően legfontosabb hirdető és népszerűsítő felületünk a Sissy Kávézó Facebook oldala: 
https://www.facebook.com/sissikavezo/. Itt jelenítjük meg a nyitva tartási- kapcsolattartási 
információkon kívül az újításainkat és az akcióinkat is. 
A helyi marketing munkánkat segíti, hogy az okos telefonok számának növekedésével 
folyamatosan emelkedik a Google Térkép használóinak száma is. 
A nyomtatott marketing anyagokból (kiadvány, stb.) a kiadást követő 30 napon belül a HACS 
számára egy példányt postai úton, vagy személyesen eljuttatunk a 8315 Gyenesdiás Kossuth 
Lajos utca 97. címre. 
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünk-
ben esélytudatosságot próbálunk kifejezni, így nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 
A projekthez kapcsolódóan még nem jelentettem meg sajtóanyagot. 
 
Helység, dátum: Hévíz, 2022. február 7. 
 
Képviselő neve: Prosztovicsné Pópity Tímea 
 
Cégszerű aláírás:   

 

 

https://www.facebook.com/sissikavezo/


FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

PROSZTOVICS KFT. 
 

Carpigiani Labotronic 15/45 RTL fagylaltfagyasztó gép 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

PROSZTOVICS KFT. 
 

CARPIGIANI PASTOMASTER 60 RTL 

   

  

 


