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Az INNOCENTER 

Innovációs Központ Közhasznú Társaság 

2008. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A társaság

A társaságot 2002. augusztus 26-án jegyezték be. A társaság neve INNOCENTER Innovációs 

Központ Közhasznú Társaság volt.

A vonatkozó törvények és rendeletek megváltozása miatt társaságunk neve megváltozott. Az 

új név INNOCENTER Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft., amelyet a 

Cégbíróság bejegyzett.

A társaság alapvető céljaiban, küldetésében változás nem következett be, továbbra is 

meghatározó tevékenységében a kutatás, fejlesztés, az innováció. Saját kutatások és 

fejlesztések mellett továbbra is a kis és középvállalkozásokkal együttműködve veszünk részt 

K+F+I programok, projektek létrehozásában partnerként és szolgáltatóként egyaránt. Jelentős 

a folyamatos kutatás-fejlesztésen alapuló, innovatív oktatási tevékenységünk, amely az online

távoktatási módszerek elterjesztését hivatott szolgálni.

A társaság székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros

A társaság saját tulajdonú irodaházában kialakított irodákban és laboratóriumokban végzi 

tevékenységét. Lehetőséget biztosít spin-off cégek fogadására és mikrovállalkozások 

inkubálására is.

A társaság felügyelő szervei: a Felügyelő Bizottság, amely 3 tagú és a tulajdonosok

megbízásából végzi munkáját. A tulajdonosok megbízásából független könyvvizsgáló 

ellenőrzi a társaság gazdasági tevékenységét.

Tevékenységünk:

A társaság 2008. évi munkája is a következő főbb területekre összpontosított:

1) Műszaki kutatás-fejlesztés

2) Innovációs közvetítő szerep

3) Oktatás
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4) High-tech technológiák és gyártmányok fejlesztése

1) Műszaki kutatás-fejlesztés

A szoftver fejlesztés tevékenységünkben meghatározó. A kis- és középvállalatok körében 

a fejlesztési együttműködéseket továbbra is szorgalmazzuk. A 2007. év kiemelkedő 

eredményeihez képest, a gazdasági recesszió miatt kevesebb és kisebb összegű 

fejlesztések valósultak meg.

2) Innovációs közvetítő szerep

Társaságunk jelentős részt vállal a régió innovációs tevékenységének befolyásolásában. 

Továbbra is tagjai vagyunk az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs 

Tanácsnak, amely a régió Fejlesztési Tanácsának innovációs ügyekben illetékes szakértő 

szervezete és a három Észak-magyarországi megye tudásközpontjainak kutatóintézeteit és 

innovatív vállalkozásait képviseli. Megalakulásától tagja voltunk az Észak-

Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségnek, (NORRIA) mint konzorciumnak, 

később tulajdonosi minőségben a Kft-vé alakult társaságban.

Tagjai vagyunk az Észak-magyarországi Innovációs Klaszternek, amelynek feladata a 

klasztertagok K+F+I tevékenységének összehangolása. Megalakítottuk az Észak-

magyarországi Digitális Oktatástechnológiai Klasztert, amelynek menedzsmenti feladatait 

is ellátjuk.

A Miskolci Egyetem Regionális Egyetemi Tudásközpont projektjében eleget téve a 

megtisztelő felkérésnek részt veszünk az Igazgató Tanács munkájában is.

3) Oktatás

A Digitális Középiskola fejlesztése és működtetése 2003 óta oktatási tevékenységünk 

meghatározó része. A 2007-től már négy évfolyammal dolgozó iskolában több mint ötszáz 

hallgató tanul az általunk kifejlesztett módszerrel. A Digitális Középiskola fogalom bele 

került az oktatási törvénybe, amely lehetővé teszi az országos kiterjesztését is. A Földes 

Ferenc Gimnáziumban akkreditált képzés szakmai, módszertani és szervezeti 

menedzsmentjét társaságunk látja el.

4) High-tech technológiák és gyártmányok fejlesztése

A társaság a kutatási és fejlesztési tevékenysége az anyagtudományi és az RFID, a 

rádiófrekvenciás meghatározási rendszerek területén történnek. Az anyagtudomány 
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nanotechnológiai ágában, az antibakteriális rendszerek területén kutatunk és fejlesztünk. 

Antibakteriális kerámiák, szolok, víztisztítási rendszerek kidolgozása jellemezte az elmúlt 

időszakot. Az RFID gyakorlati alkalmazhatóságának több megoldása a 

közlekedésbiztonság területén lesz alkalmazható.

A 2008. gazdasági évet a társaság az elmúlt évi kiemelkedő tevékenységét követően 

alacsonyabb árbevétellel, de eredményesen zárta, amelyet a gazdasági recessziónak 

tulajdonítunk. A 320 652 eFt árbevételből 262 200 eFt (81,77%) volt a közhasznú 

tevékenység árbevétele. A társaság adózás előtti eredménye 65 765 eFt, amelyet 

tartalékalapba helyeztünk. A társaság 2008. évben 32 854 eFt pályázati támogatást vett 

igénybe, amely a pályázat kiírójának feltételei szerint lett felhasználva. A beszámolót a 

taggyűlés, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló elfogadta.

Mellékletek:

 2008. évi Közhasznúsági beszámoló

 Üzleti jelentés

 Egyszerűsített éves beszámoló

 Független könyvvizsgálói jelentés

 2008. évi támogatási elszámolás

A mellékletek a társaság titkárságán megtekinthetőek.

Miskolc, 2009. április 30.

  Csollák Gábor sk.

Ügyvezető igazgató


