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Program 
2011. május 27. (péntek)

8.30-9.30 Regisztráció
9.30 -9.45 Megnyitó
 Radetzky Jenő  elnök, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
             a fórum moderátora
 Köszöntők
 Fenyves Péter, Mór Városi Önkormányzat polgármester 
 Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár MJV polgármester
 
9.45-10.15  Gazdaságpolitika – határok nélkül
 Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, 
 Nemzetgazdasági Minisztérium

10.15-10.25 Gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj ünnepélyes átadása

10.25-10.40 Gazdaság és versenyképesség
 Dr. Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

10.40-10.50 Kávészünet

10.50-11.20 Pénzügyi stabilitás európai kihívásai
 Dr. Nagy Ágnes egyetemi docens, a Román Nemzeti Bank 
 Igazgatótanácsának tagja, Erdély

11.20-11.40 Kárpát-medencei gazdasági tér Felvidékről tekintve
 Duray Miklós politikus, közíró, Felvidék

11.40-12.00 Wekerle évforduló vajdasági magyar szemmel
 Pásztor István elnök, Vajdasági Magyar Szövetség, 
 Tartományi Kormány alelnök, gazdasági titkár, Délvidék

12.00-14.00  Ebéd

14.00-16.00  Szekcióülések:

I. Régiók Európája – Kárpát-medencei régiók
Levezető elnök:  Gérnyi Gábor Marketing csoportvezető, Határon Túli Programok  vezető 
 koordinátora,  MEHIB Magyar  Exporthitel Biztosító Zrt.
Felkért előadó:  Szakáli István Loránd főosztályvezető, Nemzetgazdasági 
 Minisztérium Kárpát-medencei Gazdasági Övezet Főosztály
  Mag. Thomas Radil vezérigazgató, Sopron Bank Burgenland Zrt.  
 Pal Ciotlaus alelnök, Romániai Magyar Közgazdász Társaság

II. Versenyképesség, Innováció, K+F
Levezető elnök: Prof. Dr. oec. Svéhlik Csaba, Európa-díjas mérnök-közgazdász
  egyetemi tanár, MTA Marketingtudományi Bizottság tagja     
Felkért előadó: Prof. Dr. habil. Csath Magdolna, tanszékvezető, egyetemi tanár, 
 Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék 

Tisztelettel meghívjuk Önt a
Kárpát-medencei Gazdasági Fórumra,

melyre
2011. május 27-én (pénteken)

kerül sor Móron, a Hétkúti Wellness Hotelben
(8060 Mór, Dózsa György út 111.)

A rendezvény fővédnöke: 
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Magyarország és ezen belül a magyar gazdaság eddigi legsikeresebb időszaka a 
XIX. század vége és a XX. század eleje. Mind társadalompolitikai, mind gazdasági 
szempontból célszerű a Wekerle Sándor idején egységes gazdaságpolitikára épülő 
Kárpát-medencei térség gazdaságpolitikai elemzése, politikai, gazdasági vezetői-
ből példaképeket választani, tevékenységüket értékelni, tapasztalatokat és követ-
keztetéseket levonni a jelen és jövő alakításának a szempontjából. 

A Wekerle Sándor Emlékbizottság kezdeményezésére létrehívott nem zetközi szintű 
gazdasági fórum célja, hogy a valamikori történelmi Magyarország teljes területéről 
származó gazdasági szakemberek részvételével, szakmai szervezetek bevonásával 
lehetőséget biztosítson a Kárpát-medencei régió vállalkozásainak, közgazdászai-
nak, kamará inak, együttműködő partnereknek a gazdasági helyzetelemzésre, a 
két oldalú információcserére, az együttműködés kereteinek bőví tésére.

A Magyar Köztársaság nemzetgazdasági stratégiájában fontos szerepet kapott a 
Kárpát-medencei gazdasági térség fejlesztése, így ez a rendezvény szorosan kap-
csolódik a jelenleg érvényben levő magyar gazdaságpolitikához. 

Kérjük, hogy meghívásunk elfogadását a mellékelt jelentkezési lapon megerősíteni 
szíveskedjék. Jelentkezéseket csak korlátozott számban tudunk fogadni, melyeket 
a beérkezés sorrendjében regisztrálunk és visszaigazolást küldünk. 
Megtisztelő részvételére számítunk. 

Székesfehérvár, 2011. május 11.

A találkozó meghirdetői, támogatói nevében, tisztelettel:

dr. Madarász László
Magyar Közgazdasági Társaság               
Fejér Megyei Szervezet elnöke

Elekes András
Fejér Megyei Hírlap

főszerkesztője

Radetzky Jenő
FMKIK elnöke
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MÓR –  AZ EZERJÓ HAZÁJA, 
WEKERLE SÁNDOR SZÜLŐVÁROSA

Magyarország Közép-dunántúli régiójában, Fejér megye észak-
nyugati csücskében, a Vértes és Bakony völgyében fekszik Mór, 
a magyar kisvárosok egyik gyöngyszeme. A 15.000 lakosú város 
a Móri-árok legjelentősebb települése, a 13 települést magá-
ban foglaló móri kistérség gazdasági, intézményi és kulturális 
központja. Mór hazánkban és a nagyvilágban sok évszázados 
borkultúrájáról, a hozzá kapcsolódó hagyományokról vált leg-
inkább nevezetessé. Sajátos kisvárosi atmoszféráját a táj vál-
tozatosságának, a régi pincesorának, a városközpont műem-
lék kastélyainak, templomainak, szép parkjainak köszöntheti, 
amelyet az élő borászati hagyományok, a sokszínű művészeti 
élet, a sváb nemzetiség három évszázados jelenléte és az itt 
élők vendégszeretete ötvöz egyedi „hungaricummá”. 

RÖVID VÁROSTÖRTÉNET

A település gyökerei a kelta és római korig nyúlnak vissza. A feltárt leletek arról ta-
núskodnak, hogy Mór területén a római időkben villagazdaság működött. A magyar 
államalapítás után Mór területe királyi, püspöki birtok, majd a csókakői uradalom 
részeként földesurak tulajdona volt. 1261-ben kelt IV. Béla király oklevele  akkori 
nevén Mour falu létezéséről. 1543-tól a török hódoltság alatt a település teljesen 
elnéptelenedetett. A törökvészt követően 1697-től a Hochburg család nevéhez fű-
ződik a sváb családok több hullámban történő betelepítése. 
A fejlett munkakultúrájú telepeseknek és az ekkor betelepülő kapucinus rendnek 
köszönhető a település XVIII. századi városias fejlődése, a szőlő- és borkultúra fel-
virágzása. 

A fejlődést elismerve 1758-ban kiadott Urbáriumában Mária 
Terézia császárnő Mórt mezővárossá nyilvánította. Mai köz-
épületei, műemlékei többségét a XVIII-XIX. században az itt 
birtokokkal rendelkező nemesi családok építették és ekkor 
alakult ki a város ma ismert szerkezete.  Móron a XIX. század 
végén az ipar fejlődésével a modern polgárosodás is kezdetét 
vette. A város lakossága növekedett, kiépültek közintézmé-
nyei és létrejöttek a polgári élet civil szerveződései. Ebben az 
időszakban lett Wekerle Sándor - a város szülötte - Magyaror-
szág első polgári származású miniszterelnöke. 

A II. világháborút követően ipari üzemek települtek le Móron, 
a szőlőbirtokokat pedig a Móri Állami Gazdaság egyesítette. 
Az ipari termelés és a nagyüzemi borászat 1980-as évekig tar-
tó növekedése, az intézmények és az infrastruktúra fejlődése 
elismeréseként Mór 1984-ben - akkor 100. magyar városként 
- ismét városi rangot kapott. 
A rendszerváltás után nagyszabású külföldi ipartelepítések-
re került sor a városban  elsősorban a járműipar területén, 
melynek hatására a XXI. század elején Mór és vonzáskörzete 
Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági 
kistérsége lett. Mór testvérvárosai az észak-rajna-vesztfáliai 
Freudenberg, az olaszországi Valdobiadenne és az erdélyi 
Nyárádszereda települések.   
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Kárpát-medencei Gazdasági Fórum
2011. május 26-27., Mór
Hétkúti Wellness Hotel 

Mór, Dózsa György u. 111.
Tel: +36 22 563 080, 
Fax: +36 22 563 092
www.hetkut.hu
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WEKERLE SÁNDOR
(Mór, 1848. november 14 – Budapest, 1921. augusztus 26.)

Első polgári származású magyar miniszterelnökünk, aki háromszor töl-
tötte be a miniszterelnöki és pénzügyminiszteri tisztségeket, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, az 1894. május 27-én alakult Magyar Köz-
gazdasági Társaság alapító tagja. Wekerle Sándor nevéhez fűződik a 19. 
századvégi Magyarország államháztartási egyensúlyának helyreállítása, 
a költségvetési deficit eltüntetése, a magyar valuta értékállóságának az 
aranyvalutára áttéréssel történő rendezése, valamint a pénzügyi köz-

igazgatás újjászervezése. Jelentős törvénykezési lépéseket tett a polgárosodás, 
az ipar,- kereskedelem- és közlekedésfejlesztés és az állami szociális-jóléti prog-
ramok terén. Wekerle Sándor gazdasági intézkedéseivel a nemzet egyetemes 
érdekeit és a nép jólétének emelését tűzte ki céljául, amelyet ma is követendő 
példának tekintünk.   

WEKERLE SÁNDOR EMLÉKÉV 2011 

A nagy formátumú politikus életműve előtt tisz-
telegve a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület 
kezdeményezésére Móron, 2010. július 09-én - a 
civil szféra és a közéleti-politikai szereplők össze-
fogásával - megalakult a 21 fős Wekerle Sándor 
Emlékbizottság. 
Az Emlékbizottság felkérésére Mór Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2011. évet - Weker-
le Sándor halálának 90. évfordulóját - WEKERLE 
SÁNDOR EMLÉKÉV-vé nyilvánította. Az Emlékév 
fővédnöki tisztét Dr. Orbán Viktor miniszterel-
nök vállalta. Az Emlékbizottság a Wekerle Sándor 
Emlékév 2011 keretében az állami szervekkel, 
a városi önkormányzattal, a civil és gazdasági 
szervezetekkel együttműködve emlékművet ké-
szíttet, számos kapcsolódó programot – megem-
lékezéseket, vetélkedőt, szakmai és tudományos 
konferenciákat, nemzetközi üzleti, gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok kiépítését célzó prog-
ramokat szervez. Az Emlékbizottság e civil kez-
deményezéssel minél szélesebb körben szeretné 
megismertetni, példának állítani a méltatlanul 
elfeledett móri születésű reformpolitikus mun-
kásságát és ezáltal is elősegíteni Mór város és az 
ország fejlődését. A Wekerle Sándor emlékkiállí-
tás a rendezvény helyszínén megtekinthető.

Megközelíthetőség: 

Budapest ill. a Balaton irányából: 
M7-es autópályán Székesfehérvár ig, majd 
a 81. sz. úton Győr irányába, 26 km-t ha-
ladni. A főútról jobbra letérni, a Hotel és a 
Lovaspark a városba bevezető út mellett 
található. 

Zirc felől: 
Mór városba, Velegi útra érve, Deák F. ut-
cán át haladni a körforgalomig, majd az 1. 
kijáratnál a Dózsa György utcára fordulni 
(Székesfehérvár irányába). 
1,3 km-t haladva eléri a hotelt.

Győr felől: 
A 81. sz. főútról a Deák F. utca kijáratnál 
letérni, körforgalomig haladni, az 1. ki-
járatnál a Dózsa György utcára fordulni 
(Székesfehérvár irányába). 
1,3 km-t haladva eléri a hotelt.

Tatabánya felől: 
Pusztavámot elhagyva az Árki, Széchenyi, 
Bajcsy Zs. utcákon át a körforgalomig ha-
ladni, 3. kijáratnál a Dózsa György utcára 
fordulni (Székesfehérvár irányába). 
1,3 km-t  haladva eléri a hotelt.

GPS koordináták:    
É 47.35895°    K 18.21721°




