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A Magyar Multi Program keretében hazánk 

legígéretesebb vállalkozásait keressük



A Magyar Multi Program a KKV Stratégia hét 

pillérének egyik zászlóshajó intézkedése

Vállalkozóbarát 

szabályozási és adózási 

környezet megteremtése

KKV-k üzleti 

környezetének és az e-

kormányzat eszközeinek 

fejlesztése 

A KKV-k fejlődési 

képességének, innovációs és 

digitális teljesítményének 

erősítése

KKV-k finanszírozáshoz 

jutásának ösztönzése

KKV-k 

nemzetköziesedésének

elősegítése

Szükséges tudás 

megszerzése

KKV-k generációváltása

• Magyar Multi Program 

• Modern Mintaüzem Program 

• Hátrányos térségeket célzó támogatások



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



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 
Bizottság 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 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, IT, illetve 

infrastruktúra fejlesztés)

 Személyre szabott külpiaci tanácsadás és külpiaci 

megjelenési lehetőségek biztosítása a HEPA által

 1 milliárd 

Ft

 13,2  

milliárd Ft
(keretemelés 

folyamatban)

 2-36 millió 

Ft

 50-340 

millió Ft



Az előminősítésre való jelentkezés március  

5-én indul az mmp.ifka.hu oldalon keresztül

https://mmp.ifka.hu/


A MMP-on túl további jelentős forrásokat 

tervezünk technológiaváltásra fordítani

Forrás típusa Célja
Tervezett összeg 

(2020/2021-re)

Európai

uniós

Energiahatékonysági iparhoz kapcsolódó kkv-k 

technológiai fejlesztéseinek támogatása
4 milliárd Ft

Mikrovállalkozások és kkv-k technológiai fejlesztéseinek 

és adaptációjának támogatása (több felhívás együtt)
49 milliárd Ft

Hazai 

költségvetési

Beszállító-fejlesztési Program
3 milliárd Ft

(évente)

Irinyi Terv Iparstratégiai támogatásai
2,5 milliárd Ft

(évente)

Ipar 4.0 program
1,4 milliárd Ft

(évente)



Köszönöm a 

figyelmet!




