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1. Célunk a nagy növekedésű 

vállalkozásokat következő 

növekedési fázisukba 

segíteni.

2. Hozzáadott értékük 

növeléséhez hozzájárulni, saját 

termékek és szolgáltatások 

fejlesztése, illetve 

márkaépítés révén.

3. Segíteni exportpiaci 

megjelenésüket.

4. Hosszú távú partnerséget 

kialakítani ezekkel a 

vállalatokkal.

A program a jelen növekedési bajnokainak, a jövő 

magyar multijainak kínál partnerséget



A Magyar Multi Program a nagy növekedésű 

vállalkozásokat célozza

A Programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
• mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek;
• legalább négy lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
• minimum 5 fős alkalmazotti létszámmal rendelkeznek és;
• minimum 100 millió Ft nettó értékesítési árbevétellel.

A fentieken túl, nettó értékesítési árbevételüket tekintve megfelelnek az alábbi feltételnek:
• középvállalkozások esetében 20 százalékos átlagos, évesített növekedést kell felmutatni a nettó értékesítési 

árbevétel vonatkozásában a meghatározott időtávon (I. kör 2014-2017, II. kör 2015-2018)
• mikro- és kisvállalkozások esetében 100 százalékos átlagos, évesített növekedést kell felmutatni a nettó 

értékesítési árbevétel vonatkozásában a meghatározott időtávon (I. kör 2014-2017, II. kör 2015-2018).
VAGY
Nettó export értékesítési árbevételüket tekintve megfelelnek az alábbi feltételnek:
• 50 százalékos átlagos, évesített növekedést kell felmutatni a nettó export értékesítési árbevétel 

vonatkozásában, valamint a nettó értékesítési árbevétel átlagos évesített növekedése legyen nagyobb 
nullánál a meghatározott időtávon (I. kör 2014-2017, II. kör 2015-2018);

• a 2018. évi nettó export értékesítési árbevétele minimum 50 000 000 Ft volt (II. kör).



Öt területen nyújtunk szakmai támogatást a 

növekedési célok eléréséhez

Műszaki-, termék- és 

szolgáltatásfejlesztés

Márka- és 

arculatépítés

Stratégiai és pénzügyi 

tanácsadás
HR, szervezet- és 

folyamatfejlesztés

Külpiacra 

jutás



Előzetes 
felmérés és 
menedzsment 
interjú

Szakértői 
testület általi 
értékelés és 
kiválasztás

Vállalati 
diagnosztika és 
fejlesztési terv 
készítése

Fejlesztési 
források 
biztosítása 
ráépülő 
felhívásokból

Négy lépésben segítjük személyre szabott fejlesztési 

csomaghoz jutni a vállalkozásokat
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Jelentős összegű fejlesztési forrás áll a résztvevő 

cégek rendelkezésére

Magyar Multi 

Program I.
(GINOP 1.1.4)

- Célcsoport meghatározása;

- Menedzsment interjúk 

lefolytatása;

- Vállalati diagnosztika elvégzése 

és az egyéni fejlesztési tervek 

összeállítása;

- Vállalati előminősítések 

lefolytatása;

- Értékelés, elemzés

Program neve Rövid leírás Keret 
(várhatóan)

Cégenként

 Magyar Multi 

Program II. 
(GINOP 1.1.8)

 Magyar Multi 

Program III.
(GINOP 1.2.7)

 Külpiaci 

szakmai 

támogatás
(GINOP 1.3.7)

 Minősített szakértői 

szolgáltatások 

igénybevétele

 Komplex fejlesztések 

(szakértői szolgáltatások, 

technológia, illetve 

infrastruktúra fejlesztés)

 Személyre szabott külpiaci tanácsadás és külpiaci 

megjelenési lehetőségek

 1 milliárd 

Ft

 13,2  

milliárd Ft
(keretemelés 

folyamatban)

 2-36 millió 

Ft

 50-340 

millió Ft



Előzetes felmérés és Szakértői Testület általi értékelés

1. A vállalkozások felkészültségére vonatkozó szempontok:

• Stratégiai tervezési gyakorlat;

• Menedzsment és szervezeti felépítés;

• HR motivációs eszközök meghatározása;

• Minőségirányítási rendszerek megléte.

• Piaci helyzet ismerete;

• Versenyelőnyök meghatározása;

• Termékfejlesztési-, technológiafejlesztési-, marketing- és 

szervezetfejlesztési aktivitás.

Összesen elérhető 100 pont.

A GINOP 1.1.4.-16 kódszámú, Magyar Multi Program I. megnevezésű felhívás keretében a program hét tagú Szakértői Bizottsága, a program

célkitűzésével összhangban, várhatóan ötven vállalkozás bevonásáról dönt, többségi szavazás útján. Az értékelés elsődleges szempontjait (1.) az

egyes vállalkozások felkészültsége, illetve (2.) a fejlesztési elképzeléseiknek a program céljaihoz való illeszkedése jelentik.

2. A vállalkozások fejlesztési elképzeléseire vonatkozó 

szempontok:

• A fejlesztési elképzelések eredményezhetnek-e

nemzetközi terjeszkedést, nemzetköziesedést?

• A fejlesztési elképzelések önálló termékfejlesztésre,

saját brand kialakítására irányulnak-e?

• A fejlesztési elképzelések innovációt, digitalizációt,

automatizációt, hozzáadott érték növekedést

eredményeznek-e?

• Az elképzelt fejlesztések megvalósíthatósági

időtávjának, újdonságértékének és a vállalati

stratégiához kapcsolódásának vizsgálata.

Összesen elérhető 100 pont.




