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BEVEZETÉS 
 

Az Alapítók 2017. szeptember 14-i döntése alapján 5 éves időtartamra – 2022. augusztus 29-
ig - megbízást kapott a Wekerle Alapítvány új kuratóriuma.  
 

Az alapítói okiratban foglalt célok megvalósulásához az új kuratórium az Alapítók 
közreműködésével meghatározta az alapítvány következő időszakra szóló tevékenységi 
kereteit, prioritásait, együttműködési szándékait. Ehhez kidolgozta azt az eszközrendszert, 
személyi és anyagi hátteret, amellyel a vállalt célok és tevékenységek eredményesen 
elvégezhetők, a gyakorlatban kivitelezhetők.    
 

A tervezést az elmúlt 5 éves működés során elért eredményekre építkezve és a működés 
konkrét tapasztalataira vonatkozóan a kuratóriumhoz érkezett segítő jellegű észrevételekre, 
javaslatokra támaszkodva, a szükséges következtetéseket levonva végeztük el.  
 

ALAPVETÉSEK 
 

 Wekerle Sándor életműve és szellemisége Magyarország történelmének fontos része, 
amelynek megőrzése és ápolása elsődlegesen Mór város, mint Wekerle szülővárosa 
feladata, az alapítvány pedig ennek eszköze, kivitelezője, gyakorlati megvalósítója. 

 

 Az alapítvány tevékenységében együttműködésre és partneri kapcsolatra törekszik a 
város vezetőivel, önkormányzataival, országgyűlési képviselőjével, az állami és 
önkormányzati intézményekkel, a civil szervezetekkel, gazdasági és tudományos 
szervezetekkel és minden magánszeméllyel, aki Wekerle Sándor történelmi 
hagyatékának megőrzését fontosnak tartja.    

 

 Wekerle Sándor életműve olyan közkincs, amelyet minden korosztály részére 
megismerhetővé kell tenni, a személyéhez kötődő hagyományápolásban minden 
állami és önkormányzati intézménynek, civil szervezetnek vagy magánszemélynek 
teret és együttműködési lehetőséget kell biztosítani, az alapítványnak pedig ebben 
kezdeményező, szervező, közvetítő és koordináló feladatot kell vállalnia.     

 

 Wekerle Sándor politikusi és emberi teljesítménye példaképül szolgálhat a jelenkor 
közélete és tudományos élet szereplői számára, amelynek gyakorlati megvalósulását 
az alapítvány ismeretterjesztő rendezvények szervezésével és díjátadással tudja 
elősegíteni.   

 

 A móri Wekerle emlékmű és környezete, továbbá a Wekerle kiállítás a város modern 
kori imázsának meghatározó eleme, egyben fontos turisztikai célpont a Mór térségbe 
látogatók számára, amelynek országon belüli és határon túli megismertetését az 
alapítványnak is elő kell segítenie.    

 

 
KIEMELT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK 

 
1. Megemlékezések, koszorúzások szervezése 
 

2. Konferenciák, tudományos előadások szervezése 
 

3. Díjátadó ünnepségek szervezése 
 

4. Vetélkedők, ismeretterjesztő programok szervezése fiatalok számára 
 

5. Ismeretterjesztés, kiadványok megjelenítése 
 

6. Wekerle borverseny meghirdetése 
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1. Megemlékezések, koszorúzások szervezése 
 

a/ Saját rendezvények 
Az alapítvány 2012-től Wekerle Sándor születése és halála évfordulóján évenkénti 
rendszerességgel szervezett megemlékezéséket november 14-én és augusztus 26-án.  
A megjelenés azonos koreográfia szerint zajlott alkalmanként 20-30 fő részvételével.    
 
A korábbi tapasztalatok és visszajelzések alapján a megemlékezések és koszorúzások 
megszervezésben a következő új koncepciót kívánja megvalósítani:  
 
 

November 14. – Wekerle Sándor születésének évfordulója 
A kiemelt megemlékezés minden évben Wekerle Sándor november 14-i 
születésnapjához kapcsolódjon, amely az alapítvány és Mór Városi Önkormányzat 
közös rendezvénye legyen.   
Helyszín: Wekerle Emlékmű, Erzsébet tér 
Felkért szónok: Az alapítvány kuratóriuma tagjai, önkormányzati vagy állami vezetők 
Meghívottak: Mór város intézményei, civil szervezetei, az alapítók, együttműködő 
tudományos és gazdasági szervezetek képviselői, a város lakossága és Wekerle Sándor 
leszármazottai 
A megemlékezés központi üzenete és fő vezérfonala: Wekerle Sándor történelmi 
személyisége, politikusi és tudományos életműve bemutatása, jelenkornak szóló üzenete 
Kulturális műsor: vers vagy próza és tánc a móri iskolák és tánccsoportok felkérésével 
Felkért állandó közreműködők: Brindisi Szent Lőrinc Borrend, Borbarát Hölgyek 
Egyesülete, Fehérvári Huszárok Egyesülete 
Az alapítvány a születésnapi évfordulókhoz kapcsolódóan „Wekerle Napok” név alatt 
nyilvános rendezvényt szervez a 2. pontban leírtak szerint. 
  
 

Augusztus 26. – Wekerle Sándor halálának évfordulója 
Ez a megemlékezés Wekerle Sándor halála és móri köztéri szobrának felállítása 
alkalmából az alapítvány és a móri civil szervezetek közös rendezvénye legyen.  
Helyszín: Wekerle Emlékmű, Erzsébet tér 
Felkért szónok: Alapítvány kuratóriuma vagy egy móri civil szervezet részéről  
(Wekerle Egyesület, Móri Városvédő és Szépítő Egyesület, Képző- és Iparművészeti 
Szabadiskola Alapítvány stb.)  
Meghívottak: Mór város önkormányzatai, civil szervezetei, a város lakossága, Wekerle 
Sándor leszármazottai 
Kulturális műsor: fúvószene, vers a móri kulturális civil szervezetek felkérésével  
Felkért állandó közreműködők: Brindisi Szent Lőrinc Borrend, Móri Fúvószenei 
Egyesület, Móri Képzőművészek és Irodalmárok Egyesülete 
A megemlékezés központi üzenete és fő vezérfonala:  Wekerle Sándor haláláról kegyeleti 
megemlékezés, továbbá a köztéri emlékmű felállítása kapcsán kialakult közösségi 
összefogás és együttműködés bemutatása    
 
b/ Részvétel más szervezetek által rendezett ünnepségeken, rendezvényeken 
 

Az alapítvány más szervezetek egyedi meghívása, felkérése alapján részt vesz Wekerle 
Sándor történelmi emlékezete megőrzéséhez kapcsolódó rendezvényeken, ünnepségeken 
elsősorban a kuratóriumi tagok megjelenésével. Az alapítvány partnerkapcsolatra 
törekszik Wekerle Sándor leszármazóival és a Kispesten működő Wekerlei Társaskör 
Egyesülettel. 
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2. Konferenciák, előadások szervezése 
 
a/ Saját rendezvények 
 

November a tudomány hónapja, ezért a november 14-i megemlékezéshez kapcsolódóan 
az alapítvány évente történelmi, közgazdasági vagy pénzügyi témájú tudományos 
előadásokat szervez a Wekerle Napok keretében.  
Ezeken a rendezvényeken az alapítvány részéről minden esetben röviden ismertetjük 
Wekerle Sándor személyének jelentőségét, továbbá az alapítvány céljait és működését.    
Felkért előadók: MTA és más tudományos szervezetek szakemberei, egyetemi oktatók, 
tudományos kutatók, gazdasági szakemberek.  
Meghívottak: Mór város intézményei, civil szervezetei, az alapítók, együttműködő 
tudományos és gazdasági szervezetek képviselői, a város lakossága 
Javasolt helyszín /létszámtól függően/:  
Erzsébet téri Művelődési Ház vagy a Wekerle Kiállítás bemutató terme a Lamberg-
kastélyban  
 
b/ Részvétel más szervezetek által rendezett eseményeken 
 

Meghívás vagy felkérés alapján az alapítvány részt vesz más szervezetek – gazdasági 
kamara, intézmény vagy tudományos szervezet – által megrendezett konferenciákon, 
fórumokon, felkérés és egyeztetés alapján ismerteti céljait, tevékenységét.   
  
3. Díjátadó ünnepségek szervezése 
 
Az Alapítvány által alapított és adományható díjak az alábbiak:  
 
a/ Életműdíjak országosan ismert és elismert tudósok, közgazdászok, kutatók számára két 
kategóriában 
 
b/ Innovációs díj Wekerle Sándor szülővárosában Móron élő és dolgozó fiatal mérnökök, 
közgazdász és pénzügyi szakemberek számára   
 
a/ Életműdíjak  
 
Az alapítvány 2013-ban megalapította a Wekerle Sándor Közgazdasági Életműdíjat és 
a Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjat.  
 

Díjátadásra eddig 3 alkalommal került sor, a díjazottak az alábbi személyek voltak:  
 

2013-ban 
Wekerle Sándor Közgazdasági Életműdíjat kapott: Dr. Somai József (Erdély) 
Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjat kapott: Prof. Dr. Lentner Csaba  
 

2014-ben 
Wekerle Sándor Közgazdasági Életműdíjat kapott: Prof. Dr. Somogyi Sándor (Vajdaság)   
Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjat kapott: Prof. Dr. Bencsik Andrea 
 

2015-ben 
Wekerle Sándor Közgazdasági Életműdíjat kapott: Dr. Bod Péter Ákos  
Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjat kapott: Prof. Dr. Csath Magdolna 
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A kuratórium a díjazottak kiválasztása során arra törekedett, hogy határon belül és határon 
túl élő magyar tudósok, közgazdászok egyaránt részesüljenek elismerésben.   
 
A díjátadó ünnepségek a Prof. Dr. Svéhlik Csaba volt kuratóriumi elnök által 10 
alkalommal Móron szervezett KHEOPS Tudományos Konferenciához kapcsolódtak, 
amely méltó színvonalat, részvételt és kellő sajtónyilvánosságot biztosított a díjazottak és 
alapítvány részére is. A díjátadó ünnepségeken az alapítvány saját tájékoztató eszközeit 
(üdvözlő táblák és rollup-ok) helyezte ki, továbbá kulturális műsort és vendéglátást 
biztosított.   
 
Az életműdíjak fizikai megjelenése Nagy Benedek szobrászművész által készített bronz 
érem, hátoldalán egyedileg feliratozva, díszdobozban elhelyezve, továbbá merített papírra 
nyomott egyedi oklevél egyedi kötésben.  
 
Díjátadó tevékenységét az alapítvány a 2018-2022 közötti időszakban az alábbi elvek 
szerint valósítja meg: 
 

- A díjátadásra 2018-tól kétévenkénti rendszerességgel kerül sor, amely kellően 
megalapozott személyi kiválasztást és előkészítést tesz lehetővé.  
 

- A díjátadást az alapítvány továbbra is a Móron megrendezésre kerülő KHEOPS 
Tudományos Konferenciához kapcsolódva szervezi meg, erre vonatkozóan Prof. Dr. 
Svéhlik Csabával elvi megállapodást kell megkötni.  
A rendezvényen az alapítvány önálló megjelenését a külsőségekben, a médiában és a 
meghívotti kör kiválasztásában is biztosítani kell.   
A díjátadó ünnepséget Wekerle Sándor november 14-i születésnapi megemlékezéséhez 
kapcsolódó Wekerle Napok keretében méltó körülmények között kell megszervezni 
kiemelt tudományos  vagy gazdasági jellegű előadással összekapcsolva.  
 

- A díjazottak személyének kiválasztása során szélesíteni szükséges a nyilvánosságot, 
nyílt felhívásban javaslattételi lehetőséget szükséges biztosítani a Magyarországon és 
határainkon túl működő tudományos és gazdasági szervezetek, szövetségek számára. 
Továbbra is törekedni kell a határokon túl élő és munkásságot végző magyar személyek 
elismerésére. 
 
- A kuratórium a díjazottak kiválasztásához, a döntéshozatalhoz egy írásos kritérium és 
szempontrendszert készít, amelynek főbb elemeit közzéteszi a javaslattételre vonatkozó 
felhívásban.    
 

- A díjjal járó bronz emlékérmek és oklevelek megjelenése, művészi színvonala és kivitele 
megfelelő, azon nem szükséges változtatni, módosítani.  
 

- A díjazottak személyét, rövid életrajzát és ünnepségek fotóanyagát közzé kell tenni az 
alapítvány jövőben elkészülő honlapján.   

 
b/ Innovációs díj fiatal mérnökök, közgazdászok, pénzügyi szakemberek számára 

 
A díj odaítélésére és átadására 2018-tól egy vagy kétévenkénti rendszerességgel kerül sor 
a Wekerle Napok novemberi rendezvényei keretében.  
Díjazás kritériuma: A díj annak a Móron dolgozó 35 év alatti mérnök, közgazdász vagy 
pénzügyi szakember részére ítélhető oda, aki saját területén, munkaköri kötelezettségét 
meghaladóan ötletével, javaslatával vagy más előremutató megoldásával, cselekedetével 
elősegítette saját vállalata vagy tágabban az ipari-szolgáltató szektor fejlődését,  
előremutató technológiák, módszerek bevezetését, meghonosítását.   
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Díj kiírás: A Móron működő ipari és szolgáltató üzemek vezetői felé az alapítvány az 
adott évben május 31-ig felhívást bocsát ki javaslat tételre, amelyet az alapítvány 
kuratóriumához kell benyújtani.  

 
A kuratórium a díjazottak kiválasztásához, a döntéshozatalhoz egy írásos kritérium és 
szempontrendszert készít, amelynek főbb elemeit közzéteszi a javaslattételre vonatkozó 
felhívásban.   A javaslattételhez az előzőekben részletezettek szerint létrehozott kitüntetési 
előkészítő bizottságot kéri fel.  

 
Díjazás: A díj egy modern kivitelű művészi emléktárgy, továbbá ehhez designban igazodó 
egyedi oklevél.  
 
Díjátadás: A Wekerle Napok keretében megrendezésre kerülő nyílt tudományos 
előadáson, ünnepélyes keretek között.  

 
A díjazottak személyét, rövid életrajzát és ünnepségek fotóanyagát közzé kell tenni az 
alapítvány jövőben elkészülő honlapján.   

 
 

4. Vetélkedők és ismeretterjesztő programok szervezése fiatalok 
számára 

 
a/ Történelmi vetélkedő középiskolásoknak 
 
Wekerle Sándor történelmi emlékezete és helytörténeti szerepének megőrzése, bemutatása 
kiemelten fontos a fiatal korosztályok körében.  A Wekerle Emlékév során ezt egy nagy 
sikerű országos történelmi vetélkedő megszervezésével sikerült biztosítani. E rendezvény 
tapasztalatait felhasználva a Wekerle Sándor életéről és koráról szóló történelmi 
vetélkedőt 2019-től kétévente vállaljuk meghirdetni és megszervezni a Fejér megyei 
gimnáziumok tanulói részére. 
 
A vetélkedőt az alapítvány páratlan években kétévente március közepe és április 
közepe közötti időszakban rendezi meg, hogy a kitűzött időpont ne ütközzön sem a 
felvételi, sem az érettségi időszakával és kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre a 
résztvevők és felkészítők számára. 
 
A vetélkedő formája: csapatverseny maximum 3 fős csapatok részvételével. 
 
Kiírás és meghirdetés: a tárgyévet megelőző év augusztusban a Fejér megyében működő 
valamennyi gimnázium részére, amely tartalmazza a kritérium rendszert, díjazást, a 
felkészülési anyagokat és technikai tudnivalókat.   
 
A történelmi vetélkedők előkésztéséhez megszervezéshez a kuratórium egy tagjának 
vezetésével az alapítvány szervezőbizottságot állít fel, bevonva a megyei oktatási 
intézmények történelem szakos tanárait, móri egyetemi hallgatókat és a hagyományőrző 
civil szervezeteket. 
 
Javasolt helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház    
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b/ Játékos helyismereti vetélkedő Wekerle Sándorról móri általános iskolások 
számára 
 
A móri általános iskolák 8. osztályos tanulói részére az alapítvány a Lamberg-kastély 
Művelődési Központtal közösen 2018-tól játékos vetélkedőt hirdet meg évenkénti a 
novemberi Wekerle Napok keretében.  
A versenyen részt vevő diákok a Lamberg-kastélyban múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vesznek részt, felkeresik a Wekerle Sándorhoz móri helyszíneket, ahol különböző 
feladatokat kell megoldaniuk.  
A játékos verseny formája csapatverseny maximum 3 fős csapatok részvételével.  
 
Kiírás és meghirdetés: a év tavaszán a Móron működő valamennyi általános iskola 
részére, amely tartalmazza a kritérium rendszert, díjazást, a felkészülési anyagokat és 
technikai tudnivalókat.   
 
5. Ismeretterjesztés, kiadványok, médiaanyagok megjelenítése 
 
Az alapítvány az elmúlt időszakban is nagy hangsúlyt fektetett az ismeretterjesztésre, 
amelyet tevékenységét saját kiadványok, interneten közzétett anyagok, újságcikkek és 
sajtónyilatkozatok megjelenítése formájában gyakorolta, az alábbi produktumokat 
létrehozva:  
 
Könyv:  
Az alapítvány 2014-ben vállalta előző kuratóriumi elnöke Prof. Dr Svéhlik Csaba által írt 
és szerkesztett Wekerle – Arckép történelmi háttérrel című könyve kiadását, nyilvános 
könyvbemutató megszervezését. Az impozáns, magas nyomdai és kötészeti minőségű 
könyvből tiszteletpéldányokat adott át a városi könyvtárnak, a móri általános és 
középiskoláknak. A könyv sikerét bizonyítja, hogy a kiadott 175 példányszám 2016-ra 
elfogyott.  
 

Képeslap, bélyeg:  
A bemutató alkalmából emlékképeslapot készítetett és emlékbélyeget adott ki a Magyar 
Posta közreműködésével, amely a lakosság és a gyűjtők körében is elismerést kapott.  
 

Honlap:  
Az alapítvány Mór város polgármestere engedélye és hozzájárulása alapján megjelenítési 
lehetőséget és saját maga által szerkeszthető alrovatot kapott Mór város honlapján, 
amelyben 2012-től 2015-ig közzétette nyilvánosságot érintő híreit, közleményeit.  
A városi honlap 2016-os megújítását követően ez a szerkesztési lehetőség megszűnt.   
 

2016-ban elkészültek az alapítvány saját honlapjának grafikai és design tervei, anyagi 
források hiányában a programozásra és teljes kivitelezésre már nem került sor.     
 

Sajtónyilatkozatok, cikkek:  
2012-2016-ig az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke évente 3-4 alkalommal cikket írt, 
illetve interjúkat adott a Fejér Megyei Hírlap számára, amely Elekes András főszerkesztő 
és B. Kiss László szerkesztő jóvoltából a Wekerle-hagyományőrzést kiemelten kezelte.  
 

Az alapítvány rendezvényeiről rendszeresen tudósított a Móri Városi Televízió, továbbá a 
városi képújságokban is megjelentek az alapítvány közleményei, felhívásai.  
 
A jó gyakorlatokat és eredményeket ezen a téren javasolt megtartani, illetve a pénzügyi 
lehetőségek függvényében fejleszteni, bővíteni. 
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A jövőben elkészíteni kívánt kiadványok, ismeretterjesztő anyagok:  
 
- Wekerle könyv bővített megjelenése 
 
Az alapítvány volt kuratóriumi elnöke az elmúlt években belföldön és külföldön forrás- és 
levéltéri kutatásokat végzett, amely alapul szolgál a megjelent könyve bővítésére.   
Wekerle Sándor halálának 100. évfordulójára 2021-ben kerül sor, ebből az alkalomból 
az alapítvány felkéri Prof. Dr. Svéhlik Csabát a könyv bővített verziójának 
megírására. Az alapítvány a könyv kiadását min. 500 példányszámban vállalja, ennek 
jogi és pénzügyi hátterét biztosítja.   
 
- Emlékbélyeg megjelentetése 
A 100. évfordulóra az alapítvány egyedi emlékbélyeget terveztet és ad ki a nagyközönség 
számára.    
 
- „Wekerle – Mór szülötte” ismeretterjesztő kiadvány megjelenítése a Móri Járásban 
 
Az Ezerszó című 1998-tól megjelenő időszaki lap évente egy-egy kiemelt közéleti témát 
dolgoz fel, amelyet kiadója ingyenesen terjeszt 12.500 példányban a Móri Járásban. 
Javasolt a kiadványban egy Wekerle Sándor életét, történelmi szerepét, az alapítvány 
működését bemutató 4 A/4-oldalas anyag elkészítése és terjesztése. 
 
- „Mór – Wekerle városa” ismeretterjesztő turisztikai célú szórólap megjelenítése  
 
Wekerle Sándor történelmi szerepét, móri kötödését, köztéri emlékművét és móri állandó 
kiállításának a térségbe érkező látogatók számára történő bemutatását az alapítvány egy 
képes ismeretterjesztő szórólap kiadásával segítse elő magyar, német és angol nyelvű 
verziókban évente minimum 2000 példányban.  
A kiadásban és terjesztésben az alapítvány a  Móri TDM Turisztikai Egyesülettel, a helyi 
idegenforgalmi szakemberekkel és szállásadókkal kíván együttműködni.  
 
- Saját honlap elkészítése, szerkesztése 
 
A már meglevő grafikai tervek felhasználásával 2018-ban el kell készíteni az alapítvány 
saját honlapját, amely bemutatja Wekerle Sándor életét, munkásságát, az alapítvány 
tevékenységeit, szervezetét, kapcsolatfelvételi lehetőségét, továbbá lehetőséget ad 
alapítványi közlemények, felhívások, beszámolók, hivatalos anyagok közzétételére.   
Javasolt domain név: wekerlealapitvany.hu 
 
- Média megjelenések  
 
A helyi, megyei és országos médiumok részére megfelelő háttéranyagokat kell készíteni 
és hozzáférhetővé tenni Wekerle Sándor munkásságáról és történelmi szerepéről, az 
alapítvány munkájáról.  
 

Az alapítvány tevékenységéről sajtóközlemények kiadásához regisztrálni szükséges a 
Magyar Távirati Iroda sajtószolgálatához.  
 

A Fejér Megyei Hírlapban és a Móri Városi Televízióban történő médiahíradásokat 
továbbra is kiemelten kell kezelni, a szerkesztőségekkel a személyes kapcsolatot 
fenntartani.  
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Az alapítvány kuratóriumának tagjai a saját alapítványi rendezvényeken és vendégként is 
arra törekednek, hogy lehetőséget kapjanak az alapítvány céljainak, tevékenységének 
ismertetésére, ezt szolgáló média megjelenésekre.  
  
6. Wekerle borverseny meghirdetése 
 
Az alapítvány a Móri Borvidék Hegyközségével és a Brindisi Szent Lőrinc Borrenddel 
együttműködve évente meghirdeti a Móri Borvidék borászai, pincészetei körében a 
Wekerle borversenyt. A verseny lebonyolításra a Szent György heti Vígasságok 
keretében megrendezésre kerülő borvidéki borversenyen kerüljön sor.  
 
Főbb alapvetések:  
- A nyertes borból évente 500-1000 palack mennyiségű sorszámozott bor készüljön, a 

lehető legmagasabb minőségben és a Wekerle designhoz illeszkedő egyedi címkével 
- Az alapítvány a nyertes borász részére a névhasználatot, díjazást és a sorszámozott 

címkék elkészítést biztosítja 
- Az alapítvány a „Wekerle” névhasználat ellentételezéseként anyagi juttatásban 

részesüljön a nyertes borászat által értékesített palackok után.   
- A részletes versenyszabályzatot és feltételeket a Móri Borvidék borászati szakmai  

szervezeteivel közösen kell kidolgozni 
 
Az alapítvány a nyertes bort saját rendezvényein reprezentációs célra használja, továbbá 
Mór Város Önkormányzata, a móri lakosság és gazdálkodó szervezetek felé is ajánlja 
megvásárlásra.  
 
 

AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 
 

Az alapítvány saját helyiséggel, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, székhelye és 
levelezési címe a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Mór, Szent István tér 4. szám 
alatti épületében van.  A székhelyen saját helyiség nem áll rendelkezésre. 
 
A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a kuratóriumi tagok vállalkozásai, illetve 
munkahelyei térítésmentesen biztosítják.  
 
Az alapítvány könyvelését, adózási és adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését külső 
számviteli szakember szerződéses megbízásával szükséges biztosítani. 
 
Felkért szakember: Krauszné Németh Judit, mérlegképes könyvelő 
 
Az alapítványi rendezvények helyszínét alkalmi bérleti szerződések keretében szükséges 
biztosítani, kivéve, ha az Mór Városi Önkormányzat intézményeiben szívességi használat 
alapján rendelkezésre áll az adott időtartamra.     

 
Személyi kiadások:  

 
A kuratórium elnöke és tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, munkájuk végzésének 
feltételeit és költségeit saját maguk biztosítják és vállalják. 
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PÉNZÜGYI HÁTTÉR 
 
A megjelölt célok és tevékenységek megvalósításához a következő pénzügyi eszközök 
rendelkezésre állása szükséges:  
 

        Tervezett összegek Ft -ban 
Tevékenységi terület 2018 év 2019 év 2020 év 2021* 

jubileumi 
év 

2022 év 

Megemlékezések, 
koszorúzások szervezése 
évente 2 alkalommal 

 
100.000   

 
100.000   

 
100.000   

 
100.000   

 
100.000   

Konferenciák, előadások 
szervezése évente min.  
egy alkalommal 

 
200.000   

 
200.000   

 
200.000   

 
350.000 

 
200.000   

Díjátadó ünnepségek 
szervezése * 
*Életműdíjak kétévente 
* Innovációs díj kétévente 

 
650.000 

 
100.000 

 
650.000 

 
100.000 

 
650.000 

Vetélkedő szervezése 
általános és középiskolák 
részére 
 

 
350.000 

 
1.000.000 

 
350.000 

 
1.000.000 

 
350.000 

Wekerle Borversenyek 
meghirdetése, lebonyolítása  

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Ismeretterjesztés, 
kiadványok megjelenítése 
évente 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
400.000 

 
300.000 

 
Saját honlap elkészítése 

 
250.000 

 
-  

 
- 

 
- 

 
- 

Könyvkiadásra felhalmozás 
/éves átlagban /  

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
- 

Fenntartási költségek 
(kommunikáció, könyvelés, 
banki költségek)  

 
50.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
Összesen 

 
2.500.000 

 
2.350.000 

 
2.250.000 

 
2.600.000 

 
1.750.000 

 
Pénzügyi források:  
 

- Mór Városi Önkormányzat rendszeres támogatása 
- Támogatói adományok, felajánlások 
- Szponzorációs bevételek 
- Wekerle bor névhasználati díja     
- Pályázati források 


