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A Kecskemét Fejlődéséért Alap alapkezelője vezetésével kapcsolatban célom, hogy az alapkezelő által 

kezelt Alap hatékony, szakmai és átlátható módon valósítson meg olyan projekteket, amelyek segítik 

Kecskemét Megyei Jogú Város gazdasági fejlődését és megtérülésükkel biztosítsák a magánbefektetői 

részvételt, illetve szakmai támogatást az alap futamideje alatt. 

Az alapkezelő vezetése során a szakmai pályafutásom során szerzett piaci és állami szakmai, vezetői 

tapasztalataimat és tudásomat kívánom teljes mértékben hasznosítani a projektek sikeres 

megvalósítása érdekében. 

Az alapkezelő tevékenysége során az alábbi főbb irányelveket tervezem érvényesíteni: 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) megvalósításában 

való tevékeny részvétel.  

Az egyes projektek vizsgálata esetében elsődleges fontosságú, hogy a projekt megfelelő módon 

illeszkedjen az ITS céljaihoz, illetve a szükséges társintézményekkel való gördülékeny együttműködés 

kialakításához egy folyamatos kapcsolattartás, információcsere szükséges. Az uniós források kezelése 

során szerzett intézményrendszeren belül folytatott egyeztetési tapasztalatom jelentős mértékben 

segítheti az Alapkezelő tevékenységét a közös cél elérése érdekében. 

2. Az alapkezelő szakmai munkájában való tevékeny részvétel  

A magánbefektetői támogató részvétel egyik előfeltétele, hogy az alapkezelő munkája és annak 

eredményei szakmai alapokon kerüljenek kialakításra, ellenkező esetben a projektek piaci alapon 

történő támogatása sérülhet. Az elmúlt közel húsz évben a pénzügyi szektorban - banki 

vállalathitelezési és uniós források (kockázati tőke, hitelgarancia, hitel) kezelése területen -  szerzett 

tapasztalatom alapján egy hatékony és felkészült szervezettel a piaci igényeknek megfelelő módon 

tudunk megfelelni a magánbefektetői elvárásoknak is. 

3. Átláthatóság 

Az alapkezelő városi és piaci tevékenységének érzékenysége miatt rendkívül fontos a teljes működés 

és folyamatok transzparenciája. Ennek során az operatív működésről folyamatos és rendszeres 

jelentések készülnek, az egyes illetékes szervek, úm. tulajdonos, befektetők, felügyeleti szervek 

(Magyar Nemzeti Bank, Irányító Hatóság, stb.) részére, a megfelelő tartalommal. Fontosnak tartom, 

hogy a hitelesség megőrzése szempontjából a jól megfogalmazható célok mellett a tevékenység 

átlátható természete a teljes futamidő alatt biztosított legyen. 

4. Kommunikációs stratégia kialakítása és megvalósítása 

Az alap sikeres működése mellett elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs folyamatok kezelése 

– az önkormányzati kommunikációval összhangban. Ennek során a projektek megvalósulásának egyes 

folyamatai során szükséges tájékoztatás (pl. projektek generálása érdekében vagy a megvalósulás 

lépéseinek bemutatása) stratégiájának illetve annak intézményrendszeri beágyazottságának 

biztosítása is kiemelt fontossággal bír. Ehhez a korábbi pozícióimban kialakított marketing stratégia 

és prezentációs tapasztalatom is jelentős segítséget nyújt. 

A fenti elvek következetes betartása mellett egy hosszútávú és sikeres alapkezelői munkát várok. 


