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A társaság 2009. november 27-én kelt alapítói okirat alapján jött létre, a cégbírósági 
bejegyzés időpontja 2010. január 06.  

A vállalkozás alaptevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, 
illetve társadalomtudományi, humánkutatás, fejlesztés. Mindkét tevékenység közhasznú 
tevékenységnek minősül a közhasznúságról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján. 

 

A társaság célja egy koncentrált, üzleti alapon működő kutatási és innovációs szolgáltató 
központ kialakítása, amely az adott ágazat és szakterületek számára egyedi, testre szabott 
K+F+I szolgáltatások széles skáláját képes és tud is nyújtani, illetve megfelelő kutatási 
infrastruktúrát, kvázi kompetencia-központot és technológiai inkubátort is létrehoz. 

 

Az Ecotech Nonprofit Zrt. intézményes valóságot hozott létre a Dunaújvárosi Főiskolán 
kimunkált fejlesztési kompetenciák kontrollált és hatékony hasznosítására. A működés során 
elsősorban az innovációs folyamatok minél több szereplő részére történő beindítása kap 
hangsúlyt az eredmények hasznosítása mellett. 

 

Az Ecotech Nonprofit Zrt. közhasznú tevékenységei a tárgyévben a következők voltak: 

-‐ TÁMOP 4.1.2./A/2-101-2010-0013 „Gyors reagálású tananyagfejlesztés az ipari 
igényekre a Dunaújvárosi Főiskolán” projekt pénzügyi zárása. A 2010. évben 
elkezdett projektre 2012. évben költség már nem merült fel, a pénzügyi lezárás 
megtörtént, a kapott összeg 5.539 eFt, míg az egyéb bevételek között elszámolt 
összeg 11.628 eFt volt. Az előző évek módosításai miatt a mérleg és 
eredménykimutatásban az előző évek módosításai oszlopban szerepeltettük. 

-‐ TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035 „Tananyagfejlesztés a versenyképes szakmai 
képzésért a Dunaújvárosi Főiskolán”. A projekt keretében az elnyert összeg 62.660 
eFt,a támogatás mértéke 95 %, azaz 59.527 eFt. 2012. évben a felhasznált költség 
30.046 eFt, a kapott összeg 21.202 eFt, míg a bevételként elszámolt összeg 28.544 
eFt volt. 

-‐ Az idegen nyelvi képzés - mely a harmadik negyedévben indult be a szenátusi 
döntést követően –keretében szeptemberben hét, december öt nyelvtanfolyam 
debütált. A tanfolyamok közül tíz indult angol nyelvből kettő pedig németből. A 
tanfolyamot követő vizsgákon 94 vizsgázó vett részt. A cég árbevétele a 
nyelvtanfolyamokból 2.777 eFt volt. 

-‐ A Dunaújvárosi Főiskola az Ecotech Nonprofit Zrt. keretein belül 2012. negyedik 
negyedév elején létrehozta a felnőttképzési igazgatóságot. A cél a piac olyan 
területeinek megcélzása, ahol valamilyen törvényi előírás szabályozza az adott 
képesítésű munkatársak alkalmazását a jövőben. Ennek szellemében indítottuk meg 
40 fő részvételével a pedagógiai asszisztens képzésünket december hónapban, 
melyből már az évben 720 eFt árbevételünk származott. Ezen túlmenően év közben 
indítottunk online matematikai felkészítőt, melyből cégünknek 475 eFt bevétele volt.  



-‐ Az alaptevékenységünk keretében kutatás-fejlesztési szerződést kötöttünk a 
Dunaújvárosi Főiskolával. A projekt célja olyan K+F tevékenység megvalósítása, 
melynek eredményeképpen létrejön a közvilágítás területén eddig nem ismert 
közvilágítást üzemeltető integrált irányítási rendszer prototípusa. Cégünk feladata a 
kommunikációs modul kifejlesztése volt, az elvégzett munka díjazása 18.383 eFt 
árbevételt eredményezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


