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Magyar Multi Program 
Gyakori kérdések és válaszok 

 
Mi az ügyfélszolgálat elérhetősége? 
vali@ifka.hu e-mail címre várjuk az érdeklődők kérdéseit. 
Mikortól lehet benyújtani az előminősítési kérelmeket? 
Az előminősítés több jelentkezési ütemben valósul meg, az egyes szakaszokhoz tartozó 
beadási dátumok és időszakok az alábbiak: 

- 1. beadási kör: 2021. szeptember 10. 23:59; 

- 2. beadási kör alapadat vizsgálati űrlap: 2021. szeptember 27. 17:00-ig; 

- 2. beadási kör szakmai űrlap: 2021. október 01. 09:00 – 2021. október 07. 17:00 

között; 

- 3. beadási kör alapadat vizsgálati űrlap: 2021. október 08. 09:00 - 2021. október. 26. 

17:00 között; 

- 3. beadási kör szakmai űrlap: 2021. november 02. 09:00 – 2021. november 08. 17:00 

között; 

- 4. beadási kör alapadat vizsgálati űrlap: 2021. november 09. 09:00 - 2021. november. 

25. 17:00 között; 

- 4. beadási kör szakmai űrlap: 2021. december 01. 09:00 – 2021. december 07. 17:00 

között. 

További beadási körök a GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás rendelkezésre álló keretösszegének 
figyelembevételével nyílhatnak meg. 
Az előminősítési rendszerben folyamatosan szerkeszthetők az űrlapok, a fenti dátumok 
kizárólag a beadási időszakokat jelölik. 
Hol találom a programmal és az előminősítéssel kapcsolatos legfrissebb információkat? 
Az mmp.ifka.hu honlapon tesszük közzé a programmal kapcsolatos aktuális információkat. A 
honlapon a „Pályázati dokumentáció” alatt megtalálható az aktuális pályázati, valamint 
előminősítési felhívás. Az utóbbi tartalmazza az előminősítéssel kapcsolatos részletes 
információkat (pl. részvételi feltételek, előminősítési folyamat, bírálati szempontok, 
jogorvoslati lehetőségek).  
Mi az előminősítés szerepe? 
A GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. felhívás keretében az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban: IFKA) előminősítési eljárást folytat le a GINOP Plusz-1.1.2-21 kódszámú 
pályázati felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó vállalkozások esetében. Az 
előminősítési eljárást követően az előminősítésen megfelelt 
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vállalkozások részére az IFKA tanúsítványt állít ki, mely tanúsítvány kötelező melléklete a 
GINOP Plusz-1.1.2-21 kódszámú pályázati felhívás támogatási kérelmének. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az előminősítési eljáráson való sikeres részvétel és az 
előminősítési tanúsítvány megszerzése nem jelent automatikusan sikeres pályázatot, és a 
fejlesztési források igénybevételének jogosultságát a pályázati támogatásra jelentkező 
vállalkozás számára, továbbá az előminősítési tanúsítvány nem átruházható. 

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a vállalkozásoknak az előminősítésen való 

részvételhez? 

Magyar Multi Programban való részvételhez szükséges előminősítést az IFKA Közhasznú 
Nonprofit Kft. végzi. A programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek 
az alábbi feltételeknek: 

- mikro, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek; 

- legalább három lezárt üzleti évvel rendelkeznek; 

- minimum 5 fős alkalmazotti létszámmal rendelkeznek és 

- minimum 100 millió Ft nettó értékesítési árbevétellel. 

Az előminősítési eljárásra csak mikro-, kis- és középvállalatok jelentkezhetnek, 
nagyvállalatok nem? 
Igen, kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek az 
előminősítési felhívásban részletezett feltételeknek. 
Konzorciumi formában van-e lehetőség a pályázat benyújtására? 
Nincs. 
Melyek az élvonalbeli technológiák? 
Az előminősítésre azok a vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek fejlesztése köthető valamely 
élvonalbeli technológiához. Az élvonalbeli technológiák a következők: 

- 5G technológia és önvezetés 

- Mesterséges intelligencia és big data 

- Felhő és nagykapacitású számítási technológiák 

- Hidrogéntechnológia 

- Innovatív alapanyagok és nanotechnológia 

- Biotechnológia 

- IoT és szenzortechnológiák 

- Kibervédelmi technológiák 

- Ipar 4.0, robotika, automatizáció 
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Mi az előminősítés folyamata? 

 

Milyen rendszer szerint történik a pontozás? Vannak-e minimum pontszámok, amelyeket el 
kell érni? 
A jelentkező vállalkozások által támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projektek 

szakértői értékelése a 6. pontban meghatározott pontrendszer alapján történik. Ez az 

előminősítési pontrendszer ad lehetőséget a jelentkező vállalkozások és fejlesztési 

projektkoncepcióik közötti differenciálásra. A pontozási rendszer tartalmaz minimálisan 

elérendő részpontszámokat. A fejlesztési projekteket a projekt összköltségének nagysága 

alapján eltérő létszámú Szakértői Testület értékeli.   
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a. Szükséges részpontszám: 

Mind a „A vállalkozás múltbéli és jelenlegi teljesítményének értékelése”, mind a „A vállalkozás 

fejlesztési terveinek értékelése” területeken a kötelezően elérendő minimum részpontszám 60 

pont. 

Ha az előminősítést igénylő vállalkozás 60 pontnál kevesebb részpontot ér el ezen két 

terület valamelyikén, akkor az előminősítési igénye elutasításra kerül. 

b. A Szakértői Testület összeállítása: 

Az 1 milliárd forint beruházási összköltséget el nem érő előminősítési igények esetében három 
Szakértői Testületi tag, míg az 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó előminősítési igények 
esetében öt Szakértői Testületi tag értékel. 

Van-e lehetőség konzultációra? 
Igen, személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban az IFKA székhelyén. Időpontot 
egyeztetni az mmp@ifka.hu e-mail címen lehet. 
Az előminősítés hány napig tart? 
Az adott hónapban benyújtott előminősítési igények értékelése az adott hónap utolsó napjáig 
tart. Indokolt esetben – magas számú benyújtott kérelem esetén – az értékelés az adott 
hónapban benyújtott előminősítési igények vonatkozásában az azt követő hónap végéig zárul 
le. 
Hány napig érvényes az előminősítési tanúsítvány? 
A tanúsítvány érvényessége a kibocsátástól számítva 60 nap, ami egyszeri alkalommal egyedi 
kérelem esetén az IFKA által 30 nappal meghosszabbítható. 
Melyek az együttműködési megállapodás tartalmi elemei a beszállító és az integrátor 
nagyvállalkozás között? 
- mindkét fél (beszállító és integrátor nagyvállalkozás) által cégszerűen aláírásra került a 
támogatási kérelem benyújtása előtt legalább 30 nappal; 
- tartalmazza részleteiben az együttműködés szakmai tartalmát (együttműködés tárgya, célja, 
időbeli rendszeressége); 
- az integrátor nyilatkozik arról, hogy a beszállítandó terméket / szolgáltatást piaci áron 
vásárolja meg a beszállítótól. 
Az együttműködési megállapodás hiányában elfogadható a megkötött beszállítói szerződés is. 
Mekkora mértékben térhet el az előminősítés során kialakított költségvetés a támogatási 
kérelem részeként kialakított költségvetéstől? 
A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás „7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?” 
fejezet u) pontja alapján „Az előminősítés keretében bemutatott fejlesztésben foglalt 
tevékenységek megvalósítása kötelező, továbbá kizárólag az előminősítés során jóváhagyott 
tevékenységek valósíthatóak meg, azok bővítésére nincs lehetőség. Az egyes tevékenységekre 
vonatkozóan az előminősítés során jóváhagyott elszámolható 
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összköltségtől legfeljebb az adott tevékenység elszámolható összköltségének 5%-át kitevő 
mértékben van lehetőség eltérni.” 
 


