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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A társaság

A társaságot  2002.  augusztus  26-án  jegyezték  be,  INNOCENTER  Innovációs  Központ 

Közhasznú Társaság név alatt.

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 tulajdonviszonyaiban változás nem volt.

A társaság székhelye megalakulásától változatlan:

3515 Miskolc, Egyetemváros Pf.: 24.

A társaság alapvető céljaiban, küldetésében, továbbra is meghatározó 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 az oktatási tevékenységünk, amely a távoktatási módszerek, 

oktatási technológiák kidolgozását, elterjesztését hivatott szolgálni.

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 2012. évi munkája a következő főbb területekre összpontosított: 

1) Műszaki kutatás-fejlesztés

2) Innovációs közvetítő szerep

3) Oktatás-szervezés, oktatástechnológiai fejlesztés

4) High-tech technológiák és gyártmányok fejlesztése
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1) Műszaki kutatás-fejlesztés

A tevékenységünkben továbbra is az informatikai fejlesztésekben való részvétel jelenti a 

legnagyobb hányadot.  A kis  és  középvállalkozások mellett  nagyvállalatok  is  igénylik 

szolgáltatásainkat.  Ezek  között  megtalálhatóak  villamos  energiatermelő,  szolgáltató 

vállalatok, erőművek, valamint logisztikai vállalkozások is.  Több olyan vállalat tisztel 

meg bennünket bizalmával, akivel évek óta eredményes kapcsolatot építettünk ki.

Az  innovációs  járulék  felhasználásának  szabályai  megváltoztak,  a  saját  célra  történő 

felhasználás lehetősége megszűnt, de pályázatok útján az innovatív vállalatok forráshoz 

juthattak, így a közhasznú tevékenységünket együttműködő partnereinkkel tovább tudtuk 

folytatni és bővíteni.

2) Innovációs közvetítő szerep

Társaságunk jelentős részt vállal a régió innovációs tevékenységének befolyásolásában. A 

K+F+I  nemzeti  irányítási  rendszere  megváltozott,  megszűntek  a  regionális  fejlesztési 

tanácsok, így a hozzájuk kötődő innovációs tanácsok is, de tovább működik a regionális 

innovációs ügynöki hálózat,  amelynek Észak-magyarországi szervezetének a NORRIA 

Kft-nek alapító résztulajdonosai vagyunk.

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

klasztertagok  K+F+I  tevékenységének  összehangolása,  valamint  közös  szolgáltatások 

kialakítása.  2011-től  érvényes  a  tagsági  viszonyunk  a  NORDLOG  Logisztikai 

Klaszterben, és tagjai vagyunk a Green Energy Klaszternek is.

3) Oktatás-szervezés, oktatástechnológiai fejlesztés

A Digitális Középiskola  fejlesztése és működtetése 2003 óta töretlen. A 2007-től már 

négy évfolyammal dolgozó iskolába 2011/12 tanévben 459 hallgató, a 2012/13 tanévre 

416 hallgató iratkozott be. A Digitális Középiskola ma már az oktatási törvény része. A 

módszer egyre inkább terjed az ország középiskoláiban. 

A Digitális Egyetem módszertanának fejlesztésével, a Miskolci Egyetem Földtudományi 

karával együttműködve már két szakirány tananyagának kidolgozásával (a földtudományi 

alapszak és a geotermikus tananyag) veszünk részt az egyetemi oktatásban.



4) High-tech technológiák és gyártmányok fejlesztése

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

rádiófrekvenciás  azonosítási  rendszerek  területén  történik.  Az  anyagtudomány  a 

nanotechnológia fejlődésével új lehetőségeket adott az ipar és a felhasználók számára. A 

környezetbarát  és  alacsony költségű antibakteriális  rendszerek,  szol-ok új  lehetőség a 

vegyszermentes környezet megteremtésében.

A nanotechnológiai vízkezelés, szennyvíztisztítás, amely a miskolci vízgazdálkodókkal 

szoros együttműködésben került kifejlesztésre, új távlatokat is nyitott.

A  2012.  gazdasági  évet  a  társaság  az  elmúlt  évi  tevékenységét  követően  magasabb 

árbevétellel, eredményesen zárta. A 240.545 eFt árbevételből 194.340 eFt (80,79 %) volt a 

közhasznú  tevékenység  árbevétele.  A  társaság  adózott  eredménye  38.029  eFt,  amelyet 

tartalékalapba  helyeztünk.  A társaság  2012  évben  67.878  .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:

- 2012. évi Közhasznúsági beszámoló

- Üzleti jelentés

- Egyszerűsített éves beszámoló

- Független könyvvizsgálói jelentés

- 2012. évi támogatási elszámolás

A mellékletek a társaság titkárságán megtekinthetőek.

Miskolc, 2013. május 29.

Csollák Gábor sk.

Ügyvezető igazgató
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