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Közalapítvány
Az IFKA 1990 óta van jelen Magyarország gazdasági, 

fejlesztési, kutatási és innovációs közéletében. 
A szervezetet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az 

Ipari Fejlesztési Bank alapította meg 

Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány néven, 

majd 2004-ben alakult át közalapítvánnyá. 

Az Iparfejlesztési Közalapítvány 

1998. január hó 1. napjától 

közhasznú szervezetként működik. 
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                  Hídképző intézmény

Közhasznú tevékenységeink a logisztika, a 
minőségügy és a környezetvédelem köré 

csoportosulnak. 

Széles körű kapcsolatrendszerünk alapján 
hídképző intézményként működünk: elősegítjük a 

gazdaság keresleti-kínálati oldala közötti 
összeköttetést az oktatás, a foglalkoztatás-

bővítés, a kutatás-fejlesztés és innováció terén. 
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Sikeres projektek

Tevékenységeink a hazai és európai uniós 
célkitűzésekhez illeszkednek. 

Közhasznú feladatainkhoz jelentős 
forrásokat tudunk bevonni. 

Projektjeinkkel sikeresen mérettetjük meg 
magunkat a hazai és európai uniós, erősen 
versenyző szakmai környezetben. 
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Átfogó stratégiák
Kiterjedt szakértői bázisra és szervezeti 
kompetenciákra alapozva részt veszünk 
hazai, átfogó stratégiák fejlesztésében. 
Eredményeink széles körben hasznosulnak, 
programjaink haszonélvezői a KKV-k, a 
nagyvállalatok, a műszaki értelmiség, a foglalkoztatási 
szempontból hátrányos helyzetűek, középiskolások és 
egyetemisták, tágabb értelemben a logisztikai 
szolgáltatók, hulladékhasznosítók, vagy akár a hazai 
innovációs közösség. 

http://www.quality-mmt.hu/


  

       További közhasznúsági példák

- Tehetséges, innovatív fiatalok és
  kezdeményezések támogatása

- Innovációval foglalkozó szervezetek és
  tevékenységek támogatása (kutató diákok,
  Ifjúsági Innovációs Verseny …)

- 3-6 hónapos szakmai gyakorlat és ösztöndíj
  lehetősége a közalapítványnál
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       További közhasznúsági példák 2.

 - Szervezeti Innovációs Díj (az Innovációs Nagydíj
    részeként) az IFKA alapításában
    szervezeti/folyamat innováció terén nyújtott
    kiemelkedő vállalati erőfeszítések elismerésére

-  Szakkönyv - gyűjtemény és konzultáció
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Az IFKA elkötelezett a 
szervezeti kiválóság iránt

• 2009:   - MSZ EN ISO 9001:2009
- Committed to Excellence

• IFKA 1974-től a hazai szervezeti kiválóság központja
• 1996-tól Nemzeti Minőségi Díj főszervezője
• IFKA 2006-ig az EFQM Nemzeti partner szervezete
• 2003: intézmény akkreditáció és 

programakkreditációk
• 2007-től közvetlen felkészítések
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Akkreditált önértékelési szakértő képzés

• 2009-től akkreditált képzés
• Tíz nap – 5 héten át
• Látogatás NMD győztes szervezetnél
• Külső szakértők
• Benchmarkolás győztesek pályázataiból
• Vizsga és oklevél
• Eddig 86 sikeres vizsga
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Központi és kihelyezett képzések
• 1 – 2 – 3 napon önértékelési felkészítők

• Minőségtechnikák

• Országos konferenciák - 2011

- Statisztikai módszerek

- Kockázatkezelés

- „A Mikulás is benchmarkol-5.” konferencia

• Országos konferenciák - 2012

- Fenntartható fejlődés a gyakorlatban

- „A Mikulás is benchmarkol-6.” konferencia
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AZ IFKA minőségpolitikája 

…A Közalapítvány minden tevékenységével a 
közhasznú feladatok megvalósulását segíti elő. Ennek 
érdekében javítja folyamatait, fejleszti szervezetét.

…Elkötelezzük magunkat a tiszta és rendezett munkakörnyezet, 
és a környezeti értékek védelme mellett. A környezettudatos 
működés és tanácsadás kiemelt feladataink közé tartozik.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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