Beszámoló
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET
2010. évi tevékenységérıl.
A 2010. január – 2010. április közötti idıszakban az igazgató tanács elkészítette a KÉKFRANK utalványok
törvényes használatát biztosító alapszabályzatokat és megállapodásokat;
-

Együttmőködési megállapodás a Rajka és vidéke Takarékszövetkezettel. Elıkészítette: Perkovátz Tamás –
Pirger Károly – Dr. Horváth Borbála, az igazgatóság jóváhagyta: 05.07-i ülésén.
(Megtekinthetı a http://www.kekfrank.hu/letoltes/igazgatosagi_jegyzokonyv_20100507.pdf .linken)

-

A KÉKFRANK használatára vonatkozó Mőködési szabályzat; Elıkészítette: Perkovátz Tamás – Pirger Károly
– Varga István, továbbá a külsı szakértık: Dr. Fóti Károly és Dr. Szabó Marianna. Az igazgatóság jóváhagyta
05.07-i ülésén. (Megtekinthetı a http://www.kekfrank.hu/letoltes/mukodesi_szabalyzat_20100507.pdf linken.)

-

A KÉKFRANK használatára vonatkozó Értékkezelési Szabályzat; Elıkészítette: Perkovátz Tamás – Pirger
Károly – Dr. Horváth Borbála, továbbá a külsı szakértık Dr. Fóti Károly és Dr. Szabó Marietta. Az igazgatóság
jóváhagyta 05.07-i ülésén.
(Megtekinthetı a http://www.kekfrank.hu/letoltes/ertekkezelesi_szabalyzat_20100507.pdf linken.)

-

Nyilvános KÉKFRANK bemutató: 2010. február 5-én a Nyugat-Magyarországi
Közgazdaságtudományi Karán. Az utalványokat a Pénzjegynyomda Zrt. készítette.
(Beszámoló a http://www.kekfrank.hu/archivum linken.)

-

Tapasztalatszerzés a svájci Wirtschaftsring Genossenschaft-nál (Gazdaságikör Szövetkezet):
2010. március 1-3-a között, 15 fıs delegációval - köztük a Sopron TV munkatársaival - felkerestük a
svájci helyi pénz kibocsátójának baseli központját. Megismerkedhettünk a WIR helyi pénz
mőködésével, a mőködtetık és a tagok véleményével/tapasztalataival (beszámoló a
http://www.kekfrank.hu/letoltes/svajci_tanulmanyut.html linken)

-

Egyetem

Részvétel a nemzetközi HUNFILA bélyegkiállításon Sopronban, a KÉKFRANK záróbélyeg-sor
bemutatása: 2010. március 26-27-28-án mutattuk be a Kékfrank utalványunk elkészülte örömére
kiadott két blokkból álló záróbélyeg-sorunkat, amiken a KÉKFRANK címleteinek portréi láthatók;
(Beszámoló a http://www.kekfrank.hu/hirek.php#hir000 linken.)

-

A KÉKFRANK utalvány ünnepélyes forgalomba helyezése: 2010. 05.07-én Közgyőlésünkön.
(Beszámoló a http://www.kekfrank.hu/hirek.php linken.)

-

A Kékfrank megismertetése, bemutatása céljából több rendezvényen vettünk részt:
- 2010.05.21-24. között részt vettünk a Soproni Borünnepen; ahol már a Kékfrankot is elfogadták.
- 2010.06.25-27. között részt vettünk a Kékfrankosok Éjszakáján; ahol Kékfrankkal is fizethettünk.
- 2010.08.27-29. között részt vettünk a Rábaközi Gazdanapokon (Kapuvár). Együttmőködési Megállapodást
írtunk alá a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesülettel a Rábaközi Tallér kibocsátása céljából.
- 2010.09.10-12. között részt vettünk a Soproni Szüreti Napokon; itt is használatos volt a Kékfrank.
- 2010.09.18-án a Pannománia IV: Szakácskirály választás hivatalos fizetıeszköze a Kékfrank volt.
- 2010.09.28. ünnepi közgyőlés, az 1 éves évforduló megünneplése, rábaközi barátaink és a Lıvér Taxi
Szövetkezet hivatalos csatlakozása szövetkezetünkhöz.

- Hivatalos látogatás Sopron város önkormányzatánál bemutatandó a KÉKFRANK használatának elınyeit,
valamint megnyerni a város vezetıit egy a város pénzügyi-gazdasági szakértıibıl és szövetkezetünk
szakemberibıl álló közös konzultáció elıkészítése céljából. Az egy órás találkozón szövetkezetünket képviselte:
Perkovátz Tamás elnök, Pirger Károly, Károlyi Gyula a Sopron és vidéke Ipartestület elnöke, igazgatósági tagjaink;
Horváth Vilmos a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Székely Csaba a NymE Közgadaságtudományi
Karának dékánja, felügyelı bizottsági tagjaink; és Varga István a Magyar Nemzeti Bank felügyelı bizottságának
tagja, tagtársunk. Sopron városát képviselte: dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Simon István alpolgármester, Abdai
Géza alpolgármester, dr. Dobos József jegyzı és Nagy István közgazdasági osztály vezetıje..
- Hivatalos látogatások sora különbözı városok vezetıinél, akik megfontolandónak tartják a helyi pénz
bevezetését: Székesfehérvár, Kapuvár, Veszprém, Kecskemét, Csíksomlyó, Gyır, Várpalota, Szolnok - az osztrák
oldalon Triestingtahl, Lakfalva, Kismarton stb.
- Számos média megjelenés országos és helyi szinten: megtekinthetık a http://www.kekfrank.hu/irottdok.php és a
http://www.kekfrank.hu/elektrodok.php linken. Az internetes nemzetközi helyi pénz adatbázisban mi is jelen

vagyunk: chortler.com / 10 Perfectly Legal Currencies (pdf) linken az elsı 10 helyi pénz egyikeként
szerepel a soproni Kékfrank.
- Részvétel nemzetközi konferenciákon:
- „Helyi pénz a helyi gazdaság fejlesztéséért” címmel Sopronban 2011. február 23. a NymE
Közgazdaságtudományi Karán: a kar, valamint a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Regionet
programja közremőködésével megszerveztük az 1. magyarországi helyi pénz konferenciát. (Sajtóvisszhang a
konferenciáról: http://www.kekfrank.hu/irottdok.php valamint a http://www.kekfrank.hu/elektrodok.php linken.)
- Lyoni Nemzetközi Helyi Pénz Konferencia: 2011. januárjában Varga István és dr. Szalay Zsuzsanna tagtársunk
vett részt.
- dr. Szalay Zsuzsanna tagtársunk Angliában szóban és írásban ismertette a Kékfrankot.

(Megtekinthetı: http://ccmag.net/hungary-kekfrank-SCE linken.)
Tagok és részjegyek változása:
-

Új magánszemély tagok: 21 fı = 48 db részjegy = 4,800,- Euro
Új tag vállalkozások:
24 = 62 db részjegy = 6,200,- Euro
Összes változás
: + 45 tag + 110 db részjegy = + 11.000,- Euro
Partnerek (elfogadóhelyek) száma folyamatosan nı: jelenleg kb. 470 elfogadóhelyen használják a
KÉKFRANK-ot. (Elfogadóhelyek: http://www.kekfrank.hu/elfogadok.php linken.)

-

-

Honlapunk (www.kekfrank.hu) folyamatosan bıvül, szem elıtt tartva a teljes nyilvánosságot. Minden, a
szövetkezet életével kapcsolatos történés felkerül a honlapra, különös tekintettel az új tagokra, az igazgatósági
jegyzıkönyvekre és nem utolsó sorban a szövetkezettel kapcsolatos híradásokra.
A könyvelést továbbra is a Centrum Audit Kft. végzi 25.000,- Ft ÁFA havi díj ellenében. Mérleg készítés: egy
havi díj ellenében.
Könyvvizsgálónk a Stallum Kft. A 2010. évi auditálást 300.000,- Ft + Áfa ellenében végezte.
Az igazgatóság felügyeli a szövetkezet adminisztrációs ügymenetét.
A szükséges operatív adminisztrációt a Perkovátz BT. és a PDATA System Kft. térítésmentesen ellátta.

Sopron, 2011. március 30.
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET SCE

Igazgatósága nevében:
Perkovátz Tamás
elnök

