Sopron és vonzáskörzetének
fizetési eszköze a

KÉKFRANK
utalvány

A jelenlegi gazdasági-pénzügyi
helyzet állapota:
• A szükségesnél, az elégségesnél kevesebb
csereeszköz (Ft) van forgalomban: a hiányzó 45% megakasztja, vagy gátolja a hazai gazdaság
egészséges mőködését.
• A meglévı csereeszköz (Ft) indokolatlanul
megdrágult (magas kamat és költségek a
hiteleknél.)

A válságos-álságos helyzeten
miként lehet javítani Sopron és
vonzáskörzetében?
• Helyi pénz (KÉKFRANK utalvány)
használatával, ami a törvényes fizetıeszközzel
együtt használatos egy adott régióban. Ez a
helyi pénz képes kiváltani a törvényes
fizetıeszközt (Ft) a helyben történı cserék
esetében (kb. 15-20%) – a helyi gazdasági
körön kívül esı partnereknél a csereeszköz az
eredeti fizetıeszköz marad (kb. 80-85%).

Hol használnak a világon helyi
pénzt?
• Kb. 110 millió ember használ szerte a világon
valamilyen helyi utalványt.
• A leghíresebb a svájci WIR, ami 1934 óta
töretlenül mőködik. A CHF mellett a másik
hivatalos svájci valuta. 65 ezer vállalkozás
tömörül a rendszerbe az egész országot
behálózza. Meglátogattuk ıket.
• A különbözı helyi pénzek a neten:
www.complementarycurrency.org – összesen
270 különbözı hivatkozás, helyi pénz angolul.

A KÉKFRANK kibocsátója a
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI
SZÖVETKEZET
• 2009. szeptember 29-én alakult 123 taggal, 385
részjegy kibocsátásával = 38,500 EUR-val.
• 2009.december 18-án 0000001 sorszámmal
bejegyezte a Gyır-Moson-Sopron megyei
Cégbíróság.
• 2010. február 5-én bemutattuk az elkészült
utalványokat, amik a Pénzjegynyomdában készültek
Budapesten.
• 2010. május 7-én a szükséges szabályzatokat
elfogadva a szövetkezet közgyőlésén megtörtént az
elsı hivatalos átváltás.

Mi a különbség a törvényes fizetetı
eszköz (Ft) és a helyi pénz
(KÉKFRANK utalvány) között?
• A törvényes fizetıeszközt kötelezı elfogadni
csereszközként a Magyar Köztársaság területén.
• A KÉKFRANK utalvány, vagy bármely más
csereeszköz használatát (akár az üveggyöngyöt,
kagylót is) a törvény nem tiltja, de elfogadására
nem kötelezhetıek az állampolgárok és a
gazdaság szereplıi.

A KÉKFRANK utalvány használata
egyszerő: megegyezik a Ft, vagy a
kafetéria utalványok használatával
• 1 Kfr = 1 Ft
• 500-as, 1000-es, 2000-es, 5000-es,10000-és
20000-es címlet – ugyanúgy, mint a Ft-nál
• A KÉKFRANK-nak nincs fém „aprópénze”: a Ft
aprópénzt használhatjuk.
• A papíralapú KÉKFRANK bíztonságosabb, mint
a Ft: mindegyik címleten ugyanaz a védelem,
mint a 20000 Ft-on.

Hogyan válhat valaki a
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI
SZÖVETKEZET tagjává?
• A szövetkezeti tagsághoz min. 1db 100 EUR
értékő részjegy megvásárlása szükséges,
maximum 40 db-ot vásárolhat egy tag.
• A tag elfogadja a szövetkezet alapszabályát.
• Legalább egy már meglévı szövetkezeti tag
ajánlásával, az igazgatótanács jóváhagyásával.

A Szövetkezet kinek és hol válthat át
KÉKFRANK utalványt?
• Szövetkezeti tagnak.
• A szövetkezettel partneri szerzıdést (Elfogadóhelyi
Szerzıdést kötött) gazdasági szereplık, vagy
magánszemélyek.
• Ft-ot kékfrank utalványra, illetve kékfrank utalványt Ft-ra
a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet fiókjaiban (
Sopronban a Kisvárkerületen és a Kıszegi úti
Körházban).
• A Szövetkezet kékfrank utalvány visszaváltásakor 2 %
beváltási jutalékot von le.

Hogyan juthat KÉKFRANK
utalványhoz a nem tag és a nem is
szerzıdött magánszemély?
• A tagoktól: minden tag szabadon átválthatja
harmadik személynek az utalványt. Ugyanúgy,
mint például a szülı átadhatja gyermekének a
meleg étkezési utalványt. Bár a szülı kapta,
jogosult a gyermeknek, egy harmadik
személynek azt felhasználni.

I. A KÉKFRANK utalvány elınye,
hogy a pénzintézeti haszon
régiónkban marad:
• A partner pénzintézet 100%-os magyar tulajdonú
szövetkezet, a profitja itthon marad a közel 1000 fı
Gyır-Moson-Sopron megyei tulajdonosnál: Rajka és
vidéke Takarékszövetkezetnél.
Ez a 4. legnagyobb hazai takarékszövetkezet,
amely azért stabil és nyereséges, mert „konzervatív”
üzletpolitikát folytat: nincsenek és nem is lesznek
kétes hazárd ügyletei – szemben sok pénzintézettel
amelyek most méltán nehéz helyzetbe kerültek,
esetenként padlóra is kerültek.

A hitelintézeti szektor eredménye
( millió Ft )
Részvénytársasági hitelintézetek (MFB, EXIM,
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Mi olvasható ki az elızı táblázatból:
• A hazai tulajdonú pénzintézetek nyeresége
2009-ben kb. 5%-át teszik ki az egész
rendszernek – a kb. 95% külföldre megy.
• A hazai pénzintézetek stabilan megtartották
eredményüket 2009-ben, a külföldieké viszont
jelentısen visszaesett.
• A 2008-ban külföldre vándorolt eredmény kb.
270 milliárd Ft, 2009-ben pedig kb. 204 milliárd
Ft.

Mit jelent az elızı táblázat Sopron
esetében?
• 2009-ben a 204 milliárd Ft nettó nyereség
osztva 10 millió magyar állampolgárral =
20.400,- Ft/fı
• Sopron lakossága = 55.000 fı
55.000fı x 20.400Ft/fı = 1.122.000.000 Ft
• Tehát, ha Sopronnak lenne egy saját bankja,
ahol mindenki ugyanúgy fizetne mindent, mint
eddig, akkor több mint 1 milliárd Ft-tal lennénk
gazdagabbak!
• A KÉKFRANK utalvány használatával erısödik a
hazai pénzintézeti szektor, s ezen keresztül több
nyereség marad itthon, ráadásul megyénkben!

II. A KÉKFRANK utalvány elınye
jelentıs kamat többlet elérése

• Míg a KÉKFRANK utalványt használjuk, addig a
fedezetként szolgáló Ft-unk a mindenkori
jegybanki alapkamattal gyarapszik.
• A látra szóló átlagosan 0,25%/év kamattal
szemben ma 5%/év kamatot kapunk.

Mekkora megtakarítást érhetnénk el
Sopronban, ha mindenki fizetésének
csupán 15%-át váltaná át KÉKFRANK-ra?
• Ft használat esetén a zsebünkben a Ft, és ez
nem kamatozik.
• A KÉKFRANK esetében a fedezet Ft 5%-on
kamatozik.
• Ha soproni havi átlag nettó kereset 100.000 Ft,
annak 15%-a 15.000 Ft/hó és 55 ezren vagyunk,
akkor havonta 825 millió Ft-ról van szó, s ennek
kamata 41 millió Ft évente!

III. A KÉKFRANK utalvány elınye a
bıvülı és olcsóbb hitelkínálat
• Egy pénzintézet mindenkori hitelállománya nem
haladhatja meg a betétállományát: a KÉKFRANK
használata növeli a betétállományt.
• A bankok jelenleg 9-15% között kínálják a hiteleket
megfejelve kb. 1-3% kezelési költséggel. A THM így 1018% közötti.
• Ha KÉKFRANK utalványt használunk, akkor nekünk a
fedezeti Ft kamata (jelenleg 5%) megmarad, és így
csupán 5-13% közötti a reál kamat!
• A partner pénzintézet kockázata kisebb, hiszen a Ft nála
marad: következik a kisebb kezelési költség.

IV. A KÉKFRANK utalvány elınye,
hogy gyorsabban forog, mint a
kamatozó Ft
• A Ft-ot esetenként érdemes kivonni a gazdasági
körforgásból, mert részvénybe, különbözı
alapokba stb. fektetve több eredményt érhetünk
el, mint a reálgazdaságban: eredmény a
kevesebb csereeszköz a valódi értéket elıállító
reálgazdaságban.
• A KÉKFRANK-ot nem érdemes kivonni a
rendszerbıl, mert nem kamatozik. Eredmény:
gyorsabban mozog, több gazdasági szereplıt
fog összekötni, mint a Ft. Eredmény:
dinamizálódik a gazdaságunk.

V. A KÉKFRANK utalvány használata
elmélyíti, erısíti a helyi gazdasági
szereplık közötti együttmőködést
• A KÉKFRANK utalvány gazdája szívesebben
fog szerzıdni a KÉKFRANK utalványt szintén
elfogadó gazdasági szereplıvel.
• A helyi produktumok - áruk és szolgáltatások igénybevétele fog ezáltal növekedni, ezáltal
gazdagodnak a helyi gazdaság szereplıi.
• Az együttmőködés elmélyülésének nem
számszerősíthetı elınye a szinergiák
összekapcsolódásával az olyan új vállalkozások
létrejötte, amit a kicsi, egyedül hadakozó
vállalkozó nem tehetett volna meg. „Viribus
Unitis” – „Sok lúd disznót gyız”.

VI. A KÉKFRANK használata
katalizálja a határon átnyúló
kapcsolatok elmélyítését
• Eddig még ismeretlen új lehetıségeket fognak
megismerni a KÉKFRANK használói: új
lehetıségek, új kapcsolatok, s azok elınyeinek
kihasználása.
• Bıvül a lokális piac a határ túloldalán mőködı
vállalkozásokkal, az ott élı emberekkel.

VII. A régiónk, Sopron és
vonzáskörzetének közös
identitástudatának erısödése
• A gazdaság csupán része a kultúrának, bár
fontos része.
• A közös kultúrához való tartozás érzése fog
erısödni a közös pénz használata által.
• A spirituális fundamentum, az identitás fog
erısödni a KÉKFRANK használatával.

VIII. A KÉKFRANK utalvány
használói egymásnak
kedvezményeket adhatnak
• A rendszerben résztvevı vállalkozás által adott
kedvezmény növeli az adott vállalkozás
forgalmát.
• A rendszeren kívüli magánemberek számára
vonzóvá teszik a KÉKFRANK használatát, mert
olcsóbban vásárolhatnak, megéri használni.

A KÉKFRANK utalvány
idegenforgalmi elınye
• Sopronnak és vonzáskörzetének új
látványossága, kuriózuma a helyi pénz, a
KÉKFRANK utalvány használata.
• Az idegenforgalom növekedésének irányába hat
használata.

„Mergitur non submergitur”
(Hányódik a hajó, de nem merül alá)
Lackner Kristóf

Köszönöm megtisztelı figyelmüket!
Sopron, 2010. május 11.
Perkovátz Tamás

