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MAGYAR MULTI PROGRAM

Hiszünk a vállalkozókban, akik otthonuknak tekintik hazánkat, munkalehetőséget 
biztosítanak másoknak és hozzájárulnak településük, régiójuk, valamint a nemzet-
gazdaság fejlődéséhez. 

A Magyar Multi Program a Magyarországon működő vállalkozások mindössze 5-10 
százalékát adó, dinamikusan növekvő és innovatív, kis- és közepes vállalkozások 
egyedi fejlődéséhez járul hozzá, jelentős pénzügyi erőforrások és szerteágazó szak-
mai támogatás biztosításával. A program célja a hazai vállalkozások megerősítése, a 
mennyiségi növekedés mellett a minőségi, nemzetközi összehasonlításban is ver-
senyképes növekedés ösztönzése által. 

 
KIKNEK IS SZÓL A PROGRAM?

A Magyar Multi Program a jelen növekedési bajnokainak, a jövő magyar „multijainak” 
szól, amelyek menedzsmentje elkötelezett a partnerség alapú fejlesztés, beleértve 
az előminősítési folyamatban való részvétel mellett. A programba olyan vállalatok 
jelentkezését várjuk, amelyek:

• kis,- vagy középvállalkozásnak minősülnek;
• legalább négy lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
• árbevételüket vagy export árbevételüket tekintve nagy növekedésű vállalko-

zások, az elmúlt évek adatai alapján (OECD növekedési kritériumok);
• a tervezett fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő vál-

lalkozás bejegyzett magyarországi, konvergencia régiós székhelye, telephelye 
vagy fióktelepe;* 

• fejlesztési igénye nem mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati vagy a  
TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód sze-
rinti tevékenységekre irányul.

 
A MAGYAR MULTI PROGRAM MENETE

A Magyar Multi Program összesen négy szakaszból áll, amelyek során vállalkozás-
fejlesztési szakemberek közreműködésével készül el a vállalatra szabott egyedi 
diagnosztikai és fejlesztési terv. A vállalati diagnosztika eredményei alapján igé-
nyelhetőek fejlesztési források tanácsadói szolgáltatások igénybevételére és esz-
köz- és technológiafejlesztésre, valamint szakértői szolgáltatások külpiacra jutás 
kapcsán. A program végrehajtásáért az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft. felelős (IFKA).

  
 * Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.



1. Előzetes felmérés - interjú a vállalkozás székhelyén vagy telephelyén

Szakértőink felkeresik az érdeklődő vállalkozásokat székhelyükön vagy telep-
helyükön egy személyes vállalati interjú lefolytatása érdekében. Az interjú célja:

• a vállalat növekedési motivációinak megértése;
• a vállalat növekedési terveinek áttekintése;
• a vállalat növekedési képességének elemzése.

Szakértőink az interjúkon nyert információk alapján – egységes szempontrend-
szer mentén – értékelést készítenek az egyes cégekről. Egyúttal felkérik a me-
nedzsmentet egy rövid motivációs levél összeállítására is, amelyhez szükség 
esetén segítséget is nyújtanak.

2. Vállalati motivációk értékelése - a szakértői, konzultatív testület által végzett 
értékelés

A vállalati és egyetemi szféra elismert képviselőiből álló szakértői testület átte-
kinti az interjúk eredményeit, a cégek által leadott motivációs leveleket, illetve 
szükség esetén további beszélgetést kezdeményez a vállalkozások menedzs-
mentjével. Mindezek alapján a szakértői testület javasolhatja a vállalati diagnosz-
tika, illetve a fejlesztési terv elkészítésének elindítását.

3. Együttműködési szerződés megkötése

A konzultatív testület által javasolt vállalkozások esetében együttműködési 
megállapodás jön létre a kiválasztott vállalkozások és az IFKA között. 

4. Vállalati diagnosztika elvégzése és fejlesztési terv összeállítása 

Az együttműködési megállapodást kötött vállalkozások részére az IFKA átfogó 
vállalati diagnosztikai szolgáltatást biztosít. A diagnosztika keretében – külső 
szolgáltatóként bevont – vállalkozásfejlesztési tanácsadók azonosítják az egyes 
cégek fejlesztési lehetőségeit és szükségleteit. Az így elvégzett munka alapján 
összeállított diagnosztikai és fejlesztési terv szolgál a pénzügyi források igény-
bevételének alapjául. A vállalati diagnosztika során nyert részletes információk 
természetesen kizárólag az érintett vállalkozás és a fejlesztési tanácsadó előtt 
lesznek ismertek, harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

Az átfogó vállalati diagnosztika eredményeként elkészített egyedi fejlesztési irá-
nyokat és fejlesztendő területeket kijelölő dokumentum, valamint az IFKA előminő-
sítése alapján, a programban résztvevő cégek számára lehetőség nyílik egyszerűsí-
tett konstrukciókból fejlesztési forrás igénybevételére, a diagnosztikai és fejlesztési 
tervben meghatározott fejlesztések végrehajtása érdekében, az IFKA teljes szakmai 
támogatásával a folyamat során.
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