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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

Célunk a helyi gazdasági élet fellendítése
Interjú Perkovátz Tamással, a kékfrank utalvány alapítójával

Milyen mintákat követtek?
Nem új ötlet és nem gazdasági utópia a helyi 
pénz. Az erős svájci frank országában 1934 
óta párhuzamosan működik a nemzeti valuta 
és a WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft), 
magyarul Gazdasági Gyűrű Szövetkezet. A 
világon ma már mintegy 270 helyi pénz van 
forgalomban, amelyeket megközelítőleg 110 
millió ember használ. 

Milyen tényezők játszottak szerepet a kék-
frank létrehozásában?
A 2009-es gazdasági válság ráébresztett 
minket arra, hogy csak úgy tudunk úrrá len-
ni a problémákon, ha megerősítjük szétzilált 
helyi közösségeinket. Úgy véljük, hogy a fő-
sodrú közgazdaságtan paradigmái az egyéni 
érdekeket helyezik a középpontba, miközben 
megfeledkeznek a szülőföldünkön való bol-
dogulás fontosságáról, ami elképzelhetet-
len erős helyi közösségek nélkül. A jól bevált 
svájci példát látva megszületett bennünk 
az ötlet, hogy érdemes lenne létrehozni egy 
helyi pénzt Sopronban és a vonzáskörzeté-
ben. 2009. szeptember 29-én, a város vé-
dőszentjének, Szent Mihálynak a napján 123 
magánszemély és vállalkozás összefogásá-
val, 38 500 eurós alappal megalakítottuk a 
Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezetet. 
2010. február 5-én pedig a szövetkezet be-
mutatta pénzhelyettesítő utalványát, a kék-
frankot. A pénzhelyettesítő hat címletben je-
lent meg a szülőföldünkhöz kapcsolódó jeles 
gondolkodók, tudósok, művészek portréival. 

Miért választották az európai szövetkezeti 
formát az együttműködés keretéül?
Sopron és vonzáskörzete évszázadok óta 
egy gazdasági-kulturális térséget alkot, ahol 
mindig is természetes volt egymás mellett 
a magyar, a német és a horvát szó. Azok a 
szálak, amelyek összekötnek minket, ma is 
ugyanolyan erősek, függetlenül attól, hogy 
a térség nyugati agglomerációja jelenleg 

Ausztriához tartozik. 
Nem csak a nevünk-
ben vagyunk európaiak, 
tagjaink között van-
nak külföldi, elsősorban 
osztrák, horvát és svájci 
magán személyek, vállal-
kozások. A szövetkezet-
ről pedig úgy véljük, hogy 
ez az egyik legdemok-
ratikusabb vállalkozási 
forma. 

Mit jelent a kamatmentes pénz? 
A kékfrank egyértelműen a közösséget 
szolgálja, szemben a forinttal, amely a 
működését tekintve közösségellenes. Ha 
megnézzük, hogy miként vélekednek a vo-
natkozó uniós direktívák a pénzről, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy tilos egy tagállam-
nak saját csereeszközt teremtenie, azt 
a külföldi pénzpiacokról kell vásárolnia. A 
manapság sokat hangoztatott CDS-felár 
azt mutatja meg, hogy milyen kamatok 
mellett, milyen kockázati megítéléssel jut-
hat pénzhez egy ország. Ez azt jelenti, hogy 
a forintot, amelyet használunk, kamatfi ze-
tési kötelezettség terheli, amelyet – ugyan 
láthatatlanul – a gazdaság minden szerep-
lőjének meg kell fi zetnie. Ezzel szemben a 
helyi pénz – bár 100 százalékos forintfede-
zet áll mögötte – új csereeszközként jele-
nik meg a forgalomban. Az utalvány a gaz-
dasági élet szereplői között mozog, adott 
kedvezmények mellett fi zethetünk vele a 
mintegy nyolcszáz elfogadóhelyen. A fede-
zet pedig eközben egy pénzintézetben áll, 
vagyis nem áll, hanem kamatozik – éppen 
ez a lényeg. Egy forint egy kékfrankot ér. A 
szövetkezetbe belépő tagok pénz helyett 
az utalványt használják egymás között, 
míg a pénzük egy pénzintézetben kama-
tozik. Ebben a körben senki sem veszít, vi-
szont mindenki nyer. 

Hogyan fogadták a gazdasági élet szereplői a 
kékfrank forgalomba kerülését?
Az európai uniós és a hazai jogszabályokkal 
teljes összhangban működik a kékfrank. A 
külföldi tulajdonban lévő, több százmilliós 
profi tot kivivő, cafetéria utalványt kibocsátó 
cégek viszont konkurenciát láttak a szövet-
kezetben már akkor, amikor pár millió forint-
tal elindítottuk. Pedig még senki sem gondolt 
arra, hogy a kékfrank országos hírnévre tesz 
majd szert. Eleinte nehéz volt bekerülni a 
közbeszédbe, amikor viszont elkezdtek min-
ket támadni, szándékuknak éppen az ellen-
kezőjét érték el: az egész ország megismerte 
a kékfrankot. 

Hogyan válhat valaki a kékfrank felhasználó-
jává?
Száz euró értékű részjegy vásárlásával 
léphet be egy magánszemély vagy vállal-
kozás a Ha-Mi-ba. Ezt követően forint- és 
kékfrankszámlát kell nyitni a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél. A számlára legalább 
annyi forintot érdemes befi zetni, amennyi 
pénzt kékfrankra kívánunk váltani, majd me-
het is a cserebere. A takarékszövetkezetben 
a forint kamatozik a tag és a szövetkezet 
számára is, és bármikor visszaváltható 0,25 
százalékos kezelési költséggel. 

SZERZŐ: Szám Dorottya / KÖVET Egyesület

A 2008-ban kirobbant gazdasági válság óta egyre több hazai település kacsingat a helyi pénzek felé. 
Nem véletlen, a forintot helyettesítő fi zetési eszközök ugyanis könnyen dinamizálják a helyi gazdasá-
got: élénkítik a válság sújtotta kis- és közepes vállalkozások forgalmát, miközben vásárlási kedvez-
ményeket nyújtanak a használóiknak. Az utalvánnyal összességében mindenki jól jár – véli Perkovátz 
Tamás, az első magyar helyi pénz, a kékfrank utalvány alapítója.
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HAGYOMÁNYOS PÉNZEK HELYI PÉNZEK, KÖZÖSSÉGI PÉNZEK

CÉL, KÜLDETÉS
 ∫ Törvényes fizetőeszköz, hivatalos pénz egy vagy több adott or-

szágban
 ∫ Egy adott település vagy szűkebb térség gazdaságának fellen-

dítése

FUNKCIÓK
 ∫ Tranzakciós, gazdasági elszámolási és vagyonfelhalmozási funk-

ciókat egyaránt betölt
 ∫ Elsősorban tranzakciókra, gazdasági elszámolásra szolgáló pénz

FEDEZET
 ∫ Demonetizált, belső értékkel nem rendelkező pénz  ∫ Belső értékkel nem rendelkező pénz, amely mögött 100 száza-

lékos forintfedezet áll

FORGALOMKÉPESSÉG
 ∫ Törvényes fizetőeszköz egy adott országban/térségben  ∫ Használata területileg behatárolt, elfogadóhelyekhez és váltó-

helyekhez kötött

MEGJELENÉSI FORMA
 ∫ Elektronikus és nyomtatott formában is megjelenik  ∫ Általában nyomtatott pénzjegyek formájában jelenik meg, de 

létezik elektronikusan működő helyi pénz is

HA-MI-ÖSSZEFOGUNK

DEMOKRATIKUS 
MŰKÖDÉS

Szövetkezet formájában működik. Egy tagnak maxi-
mált számú (legfeljebb 40 db) részjegye lehet. Széles 
jogkörrel rendelkezik a közgyűlés, amely a szövetkezet 
legfőbb önkormányzati szerve, és amely a tagok ösz-
szességéből áll.

HATÁROKON ÁTÍVELŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Nem csak a nevében európai szövetkezet, tagjai között 
vannak külföldi, elsősorban osztrák, horvát és svájci 
magánszemélyek, vállalkozások.

A HELYI GAZDASÁGOT
ÉLÉNKÍTI

Az utalvány növeli az elfogadóhelyek forgalmát, 
amelyek elsősorban kis- és közepes vállalkozások, 
továbbá vásárlási kedvezményeket nyújt a kékfrank 
használóinak.

AKTÍV RÉSZVÉTEL 
A TÉRSÉG KÖZÖSSÉGI 
ÉLETÉBEN

A szövetkezet a főtevékenysége mellett isme-
retterjesztő tevékenységet, piac- és közvélemény-
kutatásokat is végez, tagjai elkötelezettek a 
helyi értékek védelme mellett. A szövetkezet 
rendszeresen képviselteti magát közéleti fórumokon, 
rendezvényeken, történelmi megemlékezéseken.

NÉVJEGY
Név  ..................................................................... Perkovátz Tamás
Életkor  .............................................................. 58 év
Foglalkozás  ..................................................... elnök (Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet),
 ügyvezető (Perkovátz Kft.)
Végzettség  ...................................................... faipari mérnök, külkereskedelmi üzemgazdász

Másért vállalkozó?

Valóban Felelős Vállalat?

CÉGNÉV Ha-Mi-Összefogunk Korlátolt Felelősségű Európai 
Szövetkezet SCE

ALAPÍTÁS ÉVE 2009

TEVÉKENYSÉG közösségi, társadalmi tevékenység, egyéb kiegészítő 
üzleti szolgáltatás

SZÉKHELY 9400 Sopron, Széchenyi tér 12.
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