
Szervezetünk 2013-tól az Iparfejlesztési Közalapítvány jogutódja. Az IFKA a hazai 
gazdasági, műszaki és innovációs közélet szereplőjeként az elmúlt huszonkét év alatt ismertté 
és elismertté vált a logisztika, a minőségügy és a környezetvédelem terén. Új feladataink 
egyike a foglalkoztatás bővítése. Közhasznú tevékenységeinkkel a gazdaság fejlődését 
ösztönözzük, a kutatás-fejlesztés, szakképzés, logisztika, környezetvédelem és foglalkoztatás 
terén. Bevételeinket önálló szakmai tevékenységgel teremtjük elő, hazai és EU-s 
pályázatokból és üzleti tevékenységből, folyamatos szakmai megmérettetés alapján. 
Szervezetünk a gondos gazdálkodásnak köszönhetően nyereségesen működik, közel 20 főt 
foglalkoztatva. 

Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) 1990 óta a hazai gazdasági, műszaki és innovációs 
közélet aktív, ismert és elismert szereplője. Ez a szerepe 2012-re felerősödött, markánsabbá 
vált. Közhasznú tevékenységei a logisztika, a minőségügy és a környezetvédelem köré 
csoportosulnak változatlanul, ahogy az az Alapító Okiratban meghatározott. Ugyanakkor 
állandó fejlődés hatja át a szervezetet mind szakmailag, mind szervezetileg. Ezt a változást 
leginkább az arculati elemek (pl. logók) egységesítése tükrözi. Az IFKA ma széles körű 
kapcsolatrendszere alapján elsősorban hídképző intézményként működik. Elősegíti a gazdaság 
keresleti-kínálati oldala közötti összeköttetést az oktatás, a foglalkoztatás-bővítés, a kutatás-
fejlesztés és innováció, a környezetvédelem és a logisztika terén. 

Tevékenységei a hazai és európai uniós célkitűzésekhez illeszkednek. Közhasznú feladataihoz 
jelentős források bevonására képes, projektjeivel sikeresen méretteti meg magát hazai és 
európai uniós, erősen versenyző szakmai környezetben. Kiterjedt szakértői bázisára és 
szervezeti kompetenciáira alapozva részt vesz hazai, átfogó stratégiák fejlesztésében. 
Eredményei széles körben hasznosulnak, programjai 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. 

Az IFKA szakmai felépítése:  

 Logisztika 
 Környezetvédelem 
 K+F+I 
 Munkaerő-fejlesztés 
 Gazdaságfejlesztés 
 Nemzetközi kapcsolat 

  

Közhasznú tevékenységeink: 

 Kutatás-fejlesztés, innováció 
  Foglalkoztatásbővítés 
 Stratégiafejlesztés 
 Oktatás, képzés, szakképzés 
 Tudománykommunikáció 

  



Hazai és EU-s célkitűzéseink: 

 GDP-arányos K+F ráfordítás növelése 
 Munkaerőpiaci aktivitás javítása 
 Versenyképesség fokozása 
 Szakképzési rendszer megújulása 
 Műszaki értelmiség szerepének erősítése 

  

Miben segít az IFKA? 

A gazdaság fejlődését ösztönözzük, a kutatás-fejlesztés, szakképzés, logisztika, 
környezetvédelem és foglalkoztatás terén. 

 


