
Forgalomban a helyi pénz
A Bocskai Korona, hasonlóan más ét

kezési vagy vásárlási utalványhoz egy
készpénzt helyettesítő fizetőeszköz,
amely vásárlások, különböző szolgálta
tások ellenértékének kiegyenlítésére
használható. A helyi vállalkozások a
Bocskai Koronával fizetők számára ked
vezményt biztosítanak.

Az egyedi fizetőeszközt Hajdúnánás
önkormányzata tulajdonában lévő helyi
cég hozta létre 2012. júliusában azzal az
elsődleges céllal, hogy kezelni tudja a te
lepülésről történő tőkekiáramlást, a he
lyi vállalkozók versenyhátrányát, a fo
lyamatosan lassuló pénzáramot.

Hogyan is működik mindez? Hajdúná
nás eddig mintegy 30 millió forint érték
ben bocsájtott ki Bocskai Koronát. A he
lyi fizetőeszközt – amely hivatalosan
nem más, mint egy készpénzt helyette
sítő utalvány, ennek ellenére hazánk
egyik legszebb bankjegyeiről van szó –
bárki megvásárolhatja. Jelenleg több
mint száz helyi vállalkozás tagja a rend
szernek, élelmiszerboltokban, cukrász
dákban, éttermekben, üzemanyagtöltő
állomáson fogadják el az új fizetőesz

közt, kisebbnagyobb kedvezményt
nyújtva a vásárlóknak. A Bocskai Koro
na forgalmazója ezzel egy időben egy
bankszámlán helyezi letétbe a forinttal
kifizetett ellenértéket, ezzel biztosítva a
fedezetet a helyi pénz számára.

A napokban történt, hogy városunk kép
viseletében dr. Egeli Zsolt alpolgármester és
Bereczk Béla, az önkormányzat pénzügyi
bizottságának tagja látogatott a hajdúváros
ba. Az utazás elsődleges célja volt, hogy az
országban harmadikként bevezetett helyi
fizetőeszköz hatásairól érdeklődjenek. A vá

rosházán Horváth Ti
bor, a Bocskai Korona
programigazgatója (fo
tónkon) fogadta a ven
dégeket. Talán kétked
ve hangoztak el az első
kérdések, de a fiatal
közgazdász a beszélge
tés elején leszögezte: a

Bocskai Korona nem varázseszköz, nem hi
vatott egyik napról a másikra megoldani a
gazdasági problémákat, de a helyi gazdasá
gélénkítésében és fejlesztésben óriási sze
repe lehet!

– Mint tudjuk, hazánk törvényes fizető
eszköze, a forint, melynek egyik funkciója,
hogy megtakarítási eszközként is működik.
Aki teheti, bankszámlán helyezi el, akinek
pedig nincs lehetősége, hogy félre tegyen, az
ő kevés forintjai ott forognak a helyi keres
kedelemben. Ezzel szemben itt van a helyi
pénz, amiből nem lehet megtakarítani, mi
vel ez egy általános csereeszköz, kizárólag
készpénz forgalomra használható. Éppen
ezért gyorsabban áramlik a helyi gazdaság
ban, ugyanis senkinek nem érdeke otthon
tartogatni – magyarázza Horváth Tibor. –
Vegyünk például 20 millió Bocskai Koronát,
ami önmagában nem nagy összeg egy Haj

dúnánás méretű város gazdaságában, de ha
arra gondolunk, hogy ez a 20 millió naponta
többször megfordul a településen, mivel
mindenkinek ott van a zsebében és először
ezt akarja elkölteni, akkor hatalmas összeg
jöhet ki. Ez a napi pénzforgalom pedig már
jól tetten érhető a településen és ami na
gyon fontos: ez nem jut el a multinacionális
cégekhez!

Azt azért el kell mondanom, hogy 2012.
júliusban bocsájtottuk ki az első fizető
eszközünket, és karácsonyra eljutottunk
oda, hogy számos helyi család már Bocs
kai Koronáért vásárolta meg az ünnepi
ajándékokat. Talán ez volt az első olyan
karácsony a város újkori történetében,
amikor a helyi emberek nem a multiknál,
hanem ugyancsak helyi kisvállalkozások
nál költötték el a pénzüket – mondta a
programigazgató.

Látszott, hogy Horváth Tibor szinte
rabja e témának és örömmel mesél a
Bocskai Koronáról, azonban elérkez
tünk egy újabb kulcsfontosságú kérdés
hez: a helyi étteremben, kisboltokban
elköltött Bocskai Koronának mi lesz a
sorsa? Szinte azonnal érkezett a nagyon
egyszerű válasz: ők is helyben vásárol
nak és ugyanolyan kedvezményt kap
nak, mint amit maguk biztosítottak a ná
luk megvett termékekért. A vendéglátós
fogja az átvett Bocskai Koronáját, és el
megy e helyi henteshez, a zöldséget pe
dig a piacon szerzi be. Így forog körbe a
városban a Bocskai Korona, pénzforgal
mat generálva a helyi vállalkozások kö
zött, nem vándorol ki a külföldi tulajdo
nú multikhoz. Ez az eszköz egyfajta
„kényszerítő” hatással bír az ott élőkre,
hogy saját városukban, helyi vállalkozá
soktól szerezzék be mindennapi szük
ségleteiket.

Gondolatébresztő: 
egy helyi összefogás rövid története

Képzeljünk el egy várost, ahol az ott élők alig több mint
egy esztendővel ezelőtt elhatározták, hogy új pénzt vezetnek
be a helyi gazdaságba. Nem tévedés, magyarországi telepü-
lésről van szó. Válasz volt ez egyrészt a külföldi tulajdonú
multinacionális cégek betelepülésére, amelyek leginkább a
településen működő kis- és középvállalkozások, az emberek
közvetlen környezetében lévő üzletek kárára kínálják olcsó
portékáikat. Képzeljük el továbbá azt is, hogy miután meg-
kezdődött a helyi tradíciókat előtérbe helyező, a település la-
kosságának érdekeit szem előtt tartó fizetőeszköz bevezeté-
se, igazi összetartozás jelei kezdtek kibontakozni a városban.
Szerencstől alig ötven kilométerre, egy hajdúsági településen
jártunk. Hajdúnánáson az elmúlt év nyarán közösségi kezde-
ményezésre bevezették a Bocskai Koronát.
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– Az elején akadtak olyan vállalkozók is,
akik azt mondták, nem akarják elfogadni a
Bocskai Koronát, mint mondták azzal nem
tudnak fizetni a nagybani piacon – folytatta
Horváth Tibor. – Erre is lehet válasz, ha
mondjuk a város kibocsájt 100 millió forint
értékű helyi fizetőeszközt,  sokan átgondol
ják majd a kérdést: hol fogják elkölteni ez az
összeget az emberek?

Ma már tapasztalat Hajdúnánáson, hogy
a helyi piacról kezd eltűnni a nagybani ter
mék, az emberek elkezdtek zöldséget ter
melni, és árulnak a piacon. Ez egy példa ar
ra, hogy milyen újabb hatásai lehetnek a fi
zetőeszköznek. Az önkormányzat által mű
ködtetett Start Közmunkaprogram kereté
ben zöldségeket termel a város, amit a haj
dúnánási vásártéren „nánási portéka” né
ven Bocskai Koronáért árusítanak és ennek
következménye, hogy lassan a helyi bolto
sok egyre kevesebbet járnak a nagybani pi
acra – tudtuk meg Horváth Tibortól.

Nem varázseszköz
A szakértő szerint azonban egy rend

kívül lassú folyamatról van szó. A helyi
pénz nem oldja meg egyik napról a má
sikra a problémákat. Eleinte csak a for
galom 23 százalékát tette ki a Bocskai
Korona. Az üzletek tulajdonosait kér
dezve megtudtuk, hogy napjainkban az
eladott termékek mintegy 10 százalé
kát már Bocskai Koronával fizetik ki. A
cél pedig, hogy az emberek visszaszok
nak a helyi üzletekhez, amelyek kíná
lata a forgalomnövekedés miatt egyre
növekszik és mind kevesebbeknek lesz
érdeke a multiban vásárolni.

Horváth Tibor úgy véli, a gaz
dasági mutatóknál is lé
nyegesebb a fizetőesz
köz városmarketing
hatása. Az elmúlt
egy évben a Bocs
kai Korona beve
zetése miatt nagy
hazai egyeteme
ken, országos mé
diumokban, több
mint 500 alkalom
mal jelent meg Haj
dúnánás neve.

– Hihetetlen reklám érté
ke van ennek a programnak.
Olyan erő, amely jelentős turizmust hoz eb
be a városba. Ukrajnától DélAmerikáig,
Spanyolországtól Kínáig szinte két naponta
kapunk leveleket, hogy Bocskai Koronát
szeretnének vásárolni. Egyrészt numizma
tikai céllal, illetve másodlagos fizetőeszköz
ként keresik a pénzünket. Úgy ismernek
minket külföldön, hogy egy lépést nem tet
tünk ennek érdekében. Ma már turisták ér

keznek hozzánk Bocs
kai Koronával. Van egy
gyönyörű gyógyfür
dőnk, amely 20 száza
lék kedvezményt ad,
ha valaki ezzel fizet a
belépőjegyért, vala
mint a strandon belüli
szolgáltatásokért, me
lyeket szintén helyi
vállalkozók üzemeltet
nek.

Jelenleg az önkor
mányzat és intézmé
nyei, a helyi Tourin
form Iroda árusítja a
Bocskai Koronát, de hamarosan szerző
dést kötnek például a trafikokkal és ott
is lehet majd vásárolni a helyi fizetőesz
közből. Eddig 100 millió forint értékben
gyártottak a bankjegyekből, napjaink
ban ebből mintegy 30 millió forint érté
kű fizetőeszköz van forgalomban. Min
den kibocsájtott korona értékét bank
számlán letétbe helyezik, ezzel biztosít
va az utalvány fedezetét.

A közösségformáló erő
– A legbüszkébb talán arra vagyok, ami

kor 2012. július 22én Hajdúnánáson a vá
rosháza dísztermében bevezettük a Bocskai
Koronát. Az ünnepi eseményen a települé
sünkön működő politikai erők képviselői,
bal és jobb oldali emberek – felismerve az
ügy fontosságát – kezet fogtak egymással,
ami szerintem csodálatos mementója volt
ennek a történetnek – emlékszik vissza
Horváth Tibor.

A városháza után rövid sétát tet
tünk a településen, utunk, egy

helyi cukrászdát üzemeltető
vállalkozóhoz vezetett.

Sebestyén László a kez
detekkor csatlakozott
a Bocskai Korona
programhoz. – Talán
az a legfontosabb
szempont, hogy a
pénz helyben forog.

Vállalkozásunk üzletei
ben elfogadjuk a helyi fi

zetőeszközt, amit mi
ugyanúgy felhasználunk: vásá

rolunk a tüzépen, zöldségesnél, táv
hőszolgáltatást fizetünk belőle, esetleg szín
ház, vagy fürdőjegyet váltunk, és tankolunk
a helyi benzinkúton, hogy csak néhányat
említsek. Mi 5% kedvezmény biztosítunk a
koronás vásárlóknak, és ugyanezt mi is
megkapjuk, mivel helyben költjük el a
pénzt, tehát az utalvány nem marad nálunk,
azonnal felhasználjuk mindennapi szükség
leteinkre – magyarázza Sebestyén László,

akinek cukrászdájában a teljes forgalom
mintegy 10 százalékát teszi ki a Bocskai Ko
rona.

Ellátogattunk egy helyi élelmiszerboltba
is, ahol szintén a program pozitívumairól
számoltak be az üzlet dolgozói. Mint meg
tudtuk, eleinte – főleg az idősebbek – ide
genkedtek az új fizetőeszköztől, napjainkra
azonban mind bátrabban használják az em
berek. Itt is mintegy 10 százalékra tehető a
Bocskai Koronával fizetők aránya.

Hajdúnánáson sétálva jutottunk el a vá
ros piacára, ahol mívesen faragott tábla je
lezte: „Nánási portéka”. Itt lehet megvenni a
már említett helyi kertészetben megtermelt
zöldségeket, s mi sem természetesebb, a
Bocskai Koronával fizetők kedvezménnyel
juthatnak hozzá az áruhoz.

Senki ne higgye, hogy holnaptól Sze
rencsen is lehet majd valamilyen helyi
pénzzel fizetni az üzletekben. A cél, csu
pán a gondolatébresztés. Ilyenkor talán
a legtöbbünk fejében megfogalmazódik
a kérdés: mibe kerül ez a városnak?
Minden üzlet igényel befektetést, de
nem mindegy, hogy mi a cél? Ha a Sopro
ni Kékfrank, a Balatoni Korona után a 18
ezres lélekszámú Hajdúnánás az ország
ban harmadikként sikerrel vezette be
helyi fizetőeszközt, talán más városok
nak is érdemes hasonló kezdeményezé
sekben gondolkodni. 

A helyi pénz kényege tehát, hogy ke
zelni tudja a településről történő tőke
kiáramlást, csökkentse a helyi vállalko
zók versenyhátrányát, kedvezményeket,
helyi piacot, közösségformáló erőt biz
tosítson az ott élő emberek számára. 
A Bocskai Korona programigazgatója
úgy véli, ha Szerencsen is úgy gondol
nák, helye lenne egy ilyen kezdeménye
zésnek, fontos lenne, hogy a városhoz
kapcsolódó történelmi személy, helyi
jellegzetesség alapján induljon el a kon
cepció. Lehet az például a Rákóczi csa
lád, a bor, vagy… Gondolkozzunk!

Muhi Zoltán
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