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A társadalomtudósok egy jelentős része azon 
aggodalmának ad hangot, hogy „amennyiben 
nem változtatunk az emberi társadalom élet-
módján (a fogyasztási mintákon) és a termelés 
módján, az élet feltételei kerülnek veszélybe a 
Földön” (Karcagi-Kováts, 2009:113).
Felvetődik a kérdés, hogyan lehetne a nyu-
gati civilizáció társadalmaiban a fogyasztási 
szokásokat fenntarthatóbb irányba alakítani? 
Kerekes Sándor (2012) hangsúlyozza, hogy 
a visszapattanó hatás elkerülése érdekében 
„a műszaki innovációkat társadalmi innová-
cióknak kellene követniük. Ezek a társadalmi 
innovációk lennének hivatottak a fogyasz-
tási szokásaink és a fogyasztási szerkezet 
megváltoztatására” (Kerekes, 2012:7). Ilyen 
társadalmi innovációnak tekinthetőek a tanul-
mányban bemutatásra kerülő kiegészítő alter-
natív pénzrendszerek. Céljuk a fenntartható 
fogyasztás, vagyis „a szolgáltatások és ter-
mékek oly módon történő felhasználásának 
ösztönzése, amely minimálisra csökkenti a 
természeti források és a mérgező anyagok 
használatát, valamint a hulladék- és szeny-
nyező anyagok kibocsátását az adott szolgál-
tatás illetve termék teljes életciklusa során” 
(Norvegian Ministry of the Environment, 1994). 
A bemutatott modellek egy-egy technikai 
innováció kiegészítő folyamataként jelennek 
meg, újdonság értéküket az adja, „hogy a tár-
sadalomban felmerülő problémák és szük-
ségletek megoldását célozzák meg, miközben 
új értékek és attitűdök jönnek létre” (Nemes-
Varga, 2015, 434-444). 
A közgazdaságtan azon alapelvén nyugszanak, 
mely szerint a gazdasági szereplők alapve-
tően ösztönzőkre reagálnak. A gondolkodás-
módot és ezáltal a viselkedési stratégiákat 
olyan irányba terelhetik, ami jótékony hatású 
a helyi gazdaság teljesítménye és a környezet 
állapotának megőrzése szempontjából, azaz 
gazdasági veszteségek nélkül képesek a túlfo-
gyasztás megfékezésére. 
A kiegészítő alternatív pénz – fizetőeszköz 
funkciója mellett – olyan környezeti értékek 
hordozójává is válhat, melyek aztán a fenntart-
ható fogyasztási minták kialakulásán keresztül 
fognak testet ölteni (Nagy, 2011).
Elsőként egy, a megújuló energiahasznosítási 
technológiához kötődő alternatív pénzrend-

szert modellez a szerző. A magyar háztartások 
2017-ben havi kiadásaik több mint 20%-át 
háztartási energiára fordították, ez az arány 
csak néhány százalékkal kevesebb az élel-
miszervásárlásra fordított összegnél (KSH, 
2017). A Nemzetközi Energia Ügynökség 
jelentése szerint a globális energiaigény egyre 
növekszik és ennek több mint 70%-át fosszilis 
energiahordozókkal elégítik ki (IEA, 2017). A 
megújuló energiaforrások elterjedése azonban 
nem jelenti automatikusan az energiataka-
rékosság javulását. A visszapattanó hatás 
elkerülése érdekében a technikai innovációt 
egy társadalmi innovációnak kell követni.
Az 1. ábrán látható modell egy olyan hálózat 
működését mutatja be, amelyben a megújuló 
energiaforrásból előállított villamosenergia 
termelését és megosztását alternatív pénzzel 
jutalmazzák. A termelt többletenergia meg-
osztásáért a háztartások és az egyéb termelő 
egységek meghatározott összegű alternatív 
pénzhez jutnak, amit a helyi vállalatok által 
előállított termékekre, helyi kereskedelmi 
egységekben költhetnek el és a helyi adó egy 
részét is megfizethetik ezzel az eszközzel.
Ez tehát egy olyan ösztönző, ami térben közelebb 
viszi egymáshoz a termelést és a fogyasztást és a 
jelenleginél egy fenntarthatóbb fogyasztási gya-
korlatot eredményez (Prónay–Málovics, 2008). 
A rendszer – amellett, hogy ösztönzi a meg-
újuló energiára való áttérést és a helyi termékek 
fogyasztását – hozzájárul egy energiatermelés 
szempontjából autonóm település megterem-
téséhez is. A kialakuló rendszer magával vonja 
a felelős fogyasztás elvének elterjedését (Varga, 
2016) és beépülését a társadalom értékrend-
jébe, egyúttal a fogyasztás mennyisége helyett 

annak minőségére irányítja a figyelmet (Kocsis 
és Harangozó, 2018; Pintér, 2019). A bemutatott 
modellen alapszik a Spectral Energy pilotpro-
jektje a Jouliette, melyet 2017. szeptemberében 
indítottak el Amszterdam De Ceuvel közössé-
gében. A közösségben 150 napkollektor üzemel, 
éves szinten 36 ezer kWh energiát termelnek. 
Az energiatermelők a hálózaton belül megosz-
tott energiáért meghatározott összegű „Jouli-
ette” egységet kapnak kompenzációként, ezt a 
helyi kereskedelmi egységekben költhetik el (De 
Ceuvel, 2017).
A fenntarthatóság szempontjait szem előtt 
tartó fogyasztó a termék hasznosságának 
megállapításakor figyelembe veszi pl. a 
termék életciklusát, a csomagolóanyagot és 
a szállítási távolságot. Emellett a számára 
szükségtelenné vált terméktől kevésbé kör-
nyezetkárosító módon szervezett szelektív 
hulladékgyűjtési programon keresztül válik 
meg. A kiegészítő alternatív pénz bekapcso-
lásával egy szelektív hulladékgyűjtési lánc 
alakítható ki, melyben a háztartásokat az újra-
hasznosítás céljából összegyűjtött hulladék 
mennyisége alapján meghatározott összegű 
alternatív pénzzel jutalmazzák. A folyamatot a 
2. ábra szemlélteti.
Az előbbi példához hasonlóan a szelektív hulla-
dékgyűjtési láncba bekapcsolt alternatív pénz 
a Latouche (2011) által is sürgetett (re)loka-
lizáció folyamatát indíthatja el. A háztartások 
az újrahasznosításért kapott kiegészítő pénzt 
a helyi vállalatok által előállított termékekre 
és a helyi adó befizetésére fordíthatják. Az 
újrahasznosítással összegyűjtött hulladékot 
a központi szerv továbbadja a résztvevő vál-
lalatoknak „zöld inputként”, ezért tőlük pénzt 
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1. ábra: A megújuló energia használatát és megosztását ösztönző kiegészítő alternatív pénz modellje 
Forrás: Saját szerkesztés, 2019
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kap, ami a kibocsátott alternatív pénz fedeze-
teként szolgál. A helyi kereskedelmi egységek 
az alternatív pénzt felhasználhatják az egymás 
közti kereskedelem lebonyolítására és a helyi 
adó kiegyenlítésére. A lánc minden egyes sze-
replője profitál a folyamatból. 
A bemutatott hulladék gyűjtési lánc sikeres pél-
dájaként szolgál az amszterdami központtal 
rendelkező WastedLab program. A Wastedlab 
projekt 2015-ben indult, azóta éves szinten 
több mint 8000 kg műanyagot gyűjtöttek össze 
és adtak le a Wasted központokban (WastedLab, 
2019). Egy 2016-os felmérés során, melyet a 
Wasted felhasználók körében végeztek, a meg-
kérdezettek több mint 50%-a értett egyet azzal 
a kijelentéssel, hogy a csatlakozást követően 
változtatott hulladékkezelési szokásain. További 
23%-uk állította, hogy műanyag fogyasztását 
jelentősen csökkentette a program következ-
tében (The Guardian, 2016).
Az Eunomia tanácsadó cég 2014-es kutatása 
az újrahasznosítást ösztönző programok sike-
rességéről vegyes eredményeket mutat. Nem 
állítható egyértelműen, hogy a kiegészítő alter-
natív pénzt bekapcsoló ösztönző programok 
sikeresebbek lennének más hasonló kezde-
ményezésnél. Francesca Miazzo, a WastedLab 
alapítóinak egyike azonban egy 2016-os inter-
júban kihangsúlyozta, hogy azokat szeretnék 
ilyen módon bevonni, akik alapvetően nem 
foglalkoznak az újrahasznosítás témakörével. 
Céljuk egy társadalmi szerződés kialakítása 
a fogyasztók, a helyi kereskedelmi egységek, 
a vállalatok és az újrahasznosítás központja 
között (The Guardian, 2016).
Ez igazolja azt az álláspontot, mely szerint a 
fenntarthatatlan fogyasztás mintáinak lerom-
bolásához már nem elegendő környezetünk 
pusztulásának tudatosítása. „A pusztulás 
víziója már közhely, a megmentés is könnyen 
azzá válhat” (Tóth, 2017:45). Ha a fenntart-
hatóság szempontjait figyelembe vevő dönté-
seket és cselekedeteket a kiegészítő pénzzel 
jutalmazzuk, akkor a fogyasztó pozitív élményt 
társít majd ezekhez a tevékenységekhez, így 

ezek rendszeressé válhatnak és egyre széle-
sebb körben terjedhetnek el. 
A kiegészítő alternatív pénzek abból a célból való 
felhasználása, hogy az emberek cselekedeteit a 
fenntarthatóság irányába mozdítsa el a döntés-
hozók és közösségek ösztönző eszköztárának 
egy új eleme lehet. A környezeti és társadalmi 
szempontból hasznos innovációk térnyerése 
nem lehetetlen (Harangozó et al., 2018), ugyan-
akkor e rendszerek hatékony működéséhez 
elengedhetetlen a megfelelő intézményi, jogi és 
szabályozási háttér, tehát jelentős szemléletbeli 
és szakpolitikai támogatásra is szükség van. 
Az alternatív irányzat képviselői a hagyomá-
nyos technooptimista nézőponttal szemben az 
emberi viselkedésre és annak ökológiai követ-
kezményeire helyezik a hangsúlyt (Karcagi-Ko-
váts, 2008; Karcagi-Kováts – Kuti, 2012) és a 
fogyasztási minták alapvető megváltoztatását 
várják (Borzán-Szekeres, 2018).
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