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Az IR Intelligens Régió Üz-
leti Kommunikációs Kft. 
immár 20 éve ismert és 
elismert szereplője a régió 
és a megye gazdasági éle-
tének. A Fehér Éva vezette 
cég sikere abban rejlik, 
hogy sok energiát fektet-
nek a szolgáltatási techno-
lógiák fejlesztésébe, illetve 
olyan magasan kvalifikált 
szakemberekkel dolgoz-
nak, akik képesek az EU-s 
pályázati piac kihívásaira 
megfelelő válaszokat adni. 

 • Az IR Intelligens Régió Üzleti 
Kommunikációs Kft. jól szere-
pelt a mostani pályázati ciklus-
ban, komoly megbízásokat és 
feladatokat tudott megvalósíta-
ni. Minek köszönhető ez?

 • Professzionális munkavégzés-
re törekszünk, amely globális és 
lokális szinten egyaránt megfelel 
a jelenlegi gazdasági trendek-
nek. Referenciáink közül példa-
ként említhetem a mórahalmi 
zöld város projekt CBA /Cost Be-
nefit Analisys/ elemzését, amely-
hez kapcsolódóan 140 Excel-táb-
lát hibátlanul készítettünk el. 

 • Nőként hogyan sikerül helyt-
állnia a 20 éves IR Intelligens 
Régió Üzleti Kommunikációs 
Kft. élén?

 • Akárcsak az ember esetében, 
egy cég életében is nagy időnek 
számít két évtized. Ebben voltak 
könnyebb és nehezebb idősza-
kok, gazdasági válság, vírushely-
zet és még hosszasan lehetne 
sorolni. Egy alapvetően férfiak 
uralta, kemény üzleti világban 
nem könnyű nőként talpon ma-
radni, de ennek is megvannak a 
szépségei. 

 • Karrierje során hosszú utat 
járt be. Hogyan emlékszik visz-
sza a kezdetekre?

 • Édesanyám matematika tago-
zatos általános iskolába íratott 
be. Majd következett a Neumann 
János Egyetem Gépipari Auto-
matizálási Műszaki Főiskolai Kar 

(GAMF), ahol a megszerzett mér-
nöki diploma jó alapot biztosított 
a világban zajló folyamatok reális 
megértéséhez, valamint a felelős 
és racionális vezetői döntések 
meghozatalához. Szükség is volt 
ezekre, hiszen később a DÉLTÁV 
Rt. kiemelt ügyfelek projektme-
nedzsereként dolgoztam, illetve 
különböző területfejlesztési pro-
jekteket menedzseltem.

 • Az 1999-ben alakuló, regioná-
lis fejlesztési szervezetek mun-
kájában aktívan részt vett.

 • Valóban, ez egyenes utat muta-
tott a gazdasági önkormányzat-
nál felvállalt önkéntes társadal-
mi szakmai munka iránti elköte-
lezettséghez, a terület- és 

gazdaságfejlesztés megértésé-
hez, és ezek napi gyakorlattá té-
teléhez. Cégem, az IR Intelligens 
Régió® Üzleti Kommunikációs 
Kft. felépítése közben 2003-tól 
2005-ig osztályelnök voltam, 
majd a 2005–2008-as ciklusban a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szolgáltatási ala-
pító alelnöki posztját töltöttem 
be, társadalmi munkában. Ez idő 
alatt elkészült a tagozat stratégi-
ája, közreműködtem a CSMKIK 
és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara informatikai straté-
giájának és az országos kamarai 
szolgáltató és vállalkozásokat 
minősítő rendszer kidolgozásá-
ban. Sok munkával teli, izgalmas 
és eredményes időszak volt ez. 

 • Az IR Kft.-ben végzett évtize-
des munkájáért megkapta a 
Csongrád Megyei Önkormány-
zat elnöki elismerő oklevelét. 
Ezt első ízben ítélték oda gazda-
sági szereplőnek március 15-e 
alkalmából. 

 • 2005–2008-ban, sőt, már előtte 
is, a Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési és a Csongrád Megyei Terület-
fejlesztési Tanácsban képvisel-
tem a Csongrád megyei, illetve a 
három Dél-alföldi Kereskedelmi 
és Iparkamarát. Vezetésemmel a 
kamara aktívan részt vállalt a 
2007–2013-as európai uniós prog-
ramozási időszak fejlesztéspoliti-
kájának kidolgozásában és az in-
novációs fejlesztési pólus prog-
ramban. 2014-ben, a kamara 20. 
évfordulóján átvehettem a kama-
rai emlékérem arany fokozatát és 
2019-ben a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat elnöki elismerő okle-
velét. Mindegyikre nagyon büsz-
ke vagyok a mai napig. 

 • 2016 óta – immáron második 
választott ciklusban – a Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Mórahalmi Térségi 
elnöke. Megszerette a homok-
hátsági települést?

 • Igen, a várost és az ott élő em-
bereket egyaránt! Egész eddigi 
életemben fontos szerepet kap-
tak a különböző társadalmi sze-
repvállalások. Az elmúlt idő-
szakban fontos célom volt, hogy 
családanyaként, vállalkozóként 
egyaránt a fiatalok helyben tör-
ténő boldogulását segítsem. Ka-
marai tisztségviselőként a Fiata-
lok helyben tartása programot a 
megyéből kiindulva országos 
kamarai célprogrammá szeret-
ném fejleszteni.

 • Milyen célokat tűzött még ki 
maga elé?

 • A világ változik, és vele együtt 
nekünk is változnunk kell. Az IR 
Intelligens Régió Üzleti Kommu-
nikációs Kft. fő tevékenysége má-
ra a pályázatírás lett. Büszkék va-
gyunk a több milliárd forint érték-
ben megvalósult, infrastrukturális 
beruházások lebonyolításában 
szerzett referenciáinkra és elért 
eredményeinkre. Az előttünk álló 
2020–2027-es európai uniós cik-
lusban pedig a komolyabb és na-
gyobb volumenű infrastrukturá-
lis beruházások bonyolult pályá-
zataival kívánjuk folytatni a 
munkát, sok-sok szalagátvágással 
tarkítva. Ez utóbbiból szerencsére 
már most is jó néhány van. l

Fehér Éva: Még sok-sok  
szalagátvágást tervezünk

„Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót.” 
– Milton Berle –


