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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. 1.A nemzeti érték megnevezése: A hajdúnánási Bocskai Korona, mint fizetőeszközként
funkcionáló helyi pénz
2. 2.A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

X ipari és műszaki megoldások

1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Hajdúnánás
2. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X megyei
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

„A Bocskai Korona Városunk értéke, közösségünk ereje.”
A világon ma kb. 5000 helyi pénz, közösségi pénz létezik. Hazánkban Hajdúnánás a harmadik,
Hajdú-Bihar megyében pedig az egyetlen település, amely kibocsátja saját fizetőeszközét, a
Bocskai Koronát. Mivel regionálisan és megyei szinten is kétségkívül egyedülállónak számít a
kreativitásáról híres Hajdúnánás városának gazdaságélénkítő innovációja, - mely egyben példaértékű is
lehet a megye többi városa számára-, ezért kezdeményezi a város a megyei értékek közé történő
besorolását. A Bocskai Korona egy olyan  100% Ft fedezettel rendelkező, a Hajdúnánási Holding
Zrt. által kibocsátott - utalvány, fizetőeszköz, amelyet kizárólag Hajdúnánáson, a hivatalos
elfogadóhelyeken lehet felhasználni. Fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele  az étkezési és más
áruvásárlási
utalványoktól
eltérően
-,
ettől
válik
„helyi
pénzzé”.
A kezdeményezés rendszerének célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel,
szolgáltatással. Ma egy kisvárosnak alapvető problémája, a városból történő tőkekiáramlás, a helyi
vállalkozók versenyhátránya, a folyamatosan lassuló pénzáram, ezzel együtt a munkanélküliség
fokozódása: erre a húsbavágó kihívásra reagál az országban harmadikként a Bocskai Korona.
Amennyiben a hajdúnánási emberek elfogadják, és a mindennapi életük részévé téve használják a
Koronát, akkor azon erőforrások egy része, amely eddig Hajdúnánásról kiáramlott, helyben marad, így

erősítve a város és az itt élő emberek gazdasági helyzetét. Ez a sajátos összefogás erősítheti nem csupán
a gazdaságot, hanem a kultúrát és az összetartozás érzését is.
A helyi pénz, helyi fizetőeszköz fogalma és kultúrája tehát közismert a nemzetközi gazdaságban: a
világban működő összesen 5000 féle érme, bankjegy, illetve számlapénz alapú helyi pénz több mint a
fele rendkívül sikeres. Az Észak-Alföldi Régióban és Hajdú-Bihar megyében elsőként a 18 ezres
lélekszámú Hajdúnánás városa ismerte fel ennek a gazdaságélénkítő eszköznek a szerepét, és 2012.
július 22-én a soproni frank és a balatoni korona után hazánkban harmadikként bevezette helyi pénzét,
a Bocskai Koronát. A fizetőeszközt hosszú és alapos előkészületek után hozták forgalomba azzal az
elsődleges céllal, hogy kezelni tudja a településről történő tőkekiáramlást, a helyi vállalkozók
versenyhátrányát, s a folyamatosan lassuló pénzáramot, s fokozódó munkanélküliséget. Szólláth Tibor,
városunk Polgármestere több nyilatkozatában és számos fórumon elmagyarázta már a bevezetés előtt,
hogy a Bocskai Korona előzményét két szálra lehet bontani. Az egyik a gazdasági szál. Néhány
évvel ez előtt találkozott ugyanis Varga Istvánnal, a helyi pénz magyarországi apostolával, a Magyar
Adófizetők Országos Szövetségének alelnökével, ő vetette fel először a helyi pénz használatának
lehetőségét számára. Akkor a Biokultúra Találkozóra elkészült a Nánási Korona, amely bizonyos
értelemben már megfelelt az elvárásnak. Azonban nem volt még meg a hivatalos háttere, azt is
mondhatnánk, ez „még valamiféle játék” volt, mégis szimbolikus üzenettel bírt, és elindította azt a
folyamatot, amelynek kézzel fogható eredménye lett városunkban a Bocskai Korona nevű helyi
fizetőeszköz A másik szál Bocskai István szellemisége, mely különösen erős Hajdúnánáson. Ezek
voltak az előzmények, és az előbb említett két szál mentén elindult gondolatok teljesedtek ki a 18
hónappal ezelőtti bevezetésen, s talán nem túlzás azt állítani, hogy 2012. július 22-én történelmi
pillanatokat élt meg az a közel 80 ember, akik jelen voltak a Bocskai Korona, a nánási helyi pénz
hivatalos forgalomba helyezésének ünnepségén. A speciális gazdasági, pénzügyi megoldás külön
szépsége, hogy az új lokális pénznek a Városháza dísztermében történő bevezetésén a településen
működő politikai erők képviselői, bal és jobb oldali emberek – felismerve az ügy fontosságát – kezet
fogtak egymással, ami csodálatos mementója volt ennek az innovációnak. Varga István közgazdász
szerint „(…) a mostani zűrzavaros, globális világban egyre inkább felértékelődik a helyi pénzek
szerepe.” A soproni kékfrankot kibocsátó Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet elnöke, Perkovátz
Tamás szerint pedig az összefogás, a bizalom, a lokálpatriotizmus azok az erők, amelyek eredményessé
tudják tenni ezeket a speciális fizetőeszközöket. Mindkét szakember méltató elismeréssel illeti a Bocskai
Koronát, s azt is megjegyezték, hogy ahol Bocskai Istvánnak és Kossuth Lajosnak ilyen szép emlékműve
áll, ott nem lehet gond az összetartással. A „soproni kékfrank” és a „balatoni korona”életre hívói után
és mintájára Magyarországon 3. városként Hajdúnánás is előre nézett tehát, s a gazdasági
problémakezelés hagyományos eszközei mellett új utakra lépett felismerve azt az alapigazságot, hogy
„Ha mindig mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, akkor nem várhatunk változást.” S városunk
bizony mert „másképp gondolkodni”, s a már korábbi megoldásoktól eltérően reagálni a fent említett
problémákra a következő történet elvén: „Két ember vándorol a sivatagban. Az egyiknek kenyere van a
másiknak vize. Akinek kenyere van, a fele kenyerét eladja a másiknak. Akinek vize van, fele vizét eladja
a kenyeres embernek. Mindketten hazatértek és életben maradtak. Mindkettőnek ugyanannyi pénze
maradt, mint előtte!”Ez a példa nagyon jól kifejezi azt az élethelyzetet, ami egyre több közösséget
késztet arra, hogy valamilyen módon, önálló, belső összefogással keressen kiutat az egyre nehezülő,
ellehetetlenülő globális gazdasági-pénzügyi válságból. A helyi fizetőeszközre épülő megoldás
legfontosabb célja, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, ily módon biztosítsa a
város gyorsabb fejlődését, negatív külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét. A Bocskai
Korona olyan, mint az eddigi étkezési, ajándék, internet, tűzifa utalványok. Alapvető különbség
azonban, hogy nem csak egyszer használható fel, hanem fizetések sorozatát lehet lebonyolítani minden
elfogadó helyen, korlátozás nélkül. Tehát nem csak élelmiszer vagy ajándék vásárlására, hanem
gyakorlatilag az elfogadó hálózattól függően bármire felhasználható a paradicsomtól a távfűtésig, a
fürdőbelépőtől a szántásig, sőt még temetkezésnél is lehet fizetni vele. Szólláth Tibor Polgármester a
következőképpen fogalmazza meg városunk speciális gazdaságélénkítő innovációjának, a város és régió
történelmében ikonikus alaknak számító Bocskai Istvánról elnevezett Bocskai Koronának, mint „helyi
pénznek” az inspirációját: „…őseinktől kapott értékeink megőrzése mellett folyamatosan új utakat kell
keresnünk, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat, és gazdaságilag megerősödjön a város.

Hajdúnánás egy innovatív település, mely a közösség erejében bízva mer új módszereket alkalmazni.
Ilyen a Bocskai Korona is. A mi „helyi pénzünk” ma még önmagában csak egy emblematikus eszköz,
tartalommal nekünk, közösségünknek kell feltölteni, hiszen használatának feltétele a kölcsönös bizalom,
a
lakosság
és
a
vállalkozók
elfogadó
hozzáállása.
A város vezetése - megteremtve ennek hátterét szövetséget ajánl. Rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a
lehetőséggel.”A Bocskai Korona programigazgatója dr. Horváth Tibor , a tehetséges, fiatal közgazdász
is éles realitásérzékkel és komoly felelősségtudattal a jövőbe nézve fogalmazta meg az új helyi pénz
erejét:„(…) A helyzetre gyors és egyszerű megoldás jelenleg nincs, de létezik olyan módszer, amely a
helyi összefogásra épülve a fenti problémákat kezelni és javítani tudja. Ez a „helyi pénz”, (…)
használata kockázatmentes, áldozatot nem követel senkitől, azonban mindenki nyer vele.”A Bocskai
Korona programigazgatója azt is hangsúlyozta a kezdetektől fogva, hogy a helyi pénz bevezetése nem
fog azonnal és nagy haszonnal járni, de jótékony hatása a helyi gazdaságra, a munkahely
megtartásra, illetve teremtésre – amennyiben magáénak fogja érezni a város többsége –, rövid
időn belül érzékelhető lesz, de semmiképp nem szabad „varázseszközként” értelmezni gyors csodát
várva tőle, hiszen működésének elve egy- a helyiek aktivitására, elfogadó-és együttműködő készségére
épülő- gazdasági folyamat. A pénzügyi újdonsággal kapcsolatos összefogás pedig nem csupán a
felhasználó városokon belül, hanem a helyi pénzzel rendelkezők között is erős: Sövényházi Balázs, a
balatoni korona egyik alapítójának, Nemesvámos Polgármesterének elmondása szerint: a soproni
kékfrank, a balatoni korona és a Bocskai Korona gazdái összefogtak annak érdekében, hogy az
Erzsébet utalvány mellé a helyi pénzeket is vegyék be a cafeteria-rendszerbe, mindez lendületet
adhatna a helyi fizetőeszközök elterjedésének. A mindössze 3 magyar helyi pénz hajdúnánási tagját
hasonló elvek vezérelték tehát, mint a másik 2 példaadót: a helyben keletkező gazdasági erő megtartása
és az egyedi szellemi-kulturális örökség ápolása. A belső fizetőeszköz megálmodóit 3 olyan szempont
vezette, mely a helyi közösség számára előnyt hozó lehet e speciális helyi színterű közösségi pénzek
elterjedésével és használatával. E 3 életre hívó, előnyt jósló szempont a következő: 1. a helyi fizetőeszköz
belső identitást fokozó, közösségépítő szerepe, 2. a tőke helyben tartásával a helyi gazdaság erősítése,
3. a foglalkoztatottsági képlet javítása. Érdemes részletesen is kibontani e szempontokat, hisz ezekben
rejlik a Bocskai Korona gazdaságélénkítő jellegének titka. A közösségépítő szerep arra épül, hogy a
helyi pénz működésének egyik alapeleme a bizalom, a kölcsönös együttműködés és az összefogás. A
város lakosainak, mint felhasználóknak és az elfogadó helyeknek kell mellé állniuk, megállapodniuk a
helyi pénz használatában, ezzel támogatva egymást. A Bocskai Koronával rendelkező vásárlók csak
Hajdúnánáson, a szerződött elfogadóhelyeknél tudják azt elkölteni, mindezzel arra ösztönözve a
lakosságot, hogy a helyben gyártott termékeket vásároljanak, illetve helyi szolgáltatásokat vegyenek
igénybe. A Holding Zrt. feladata az, hogy megteremtse ennek a hátterét, létrehozva egy biztonságos és
a maga nemében egyedülálló saját csereeszközt, amely csak a városé. A tőke helyben tartásának városi
gazdaságot élénkítő szerepe pedig azon nyugszik, hogy a forgalomba kerülő utalványokat csak
Hajdúnánáson belül, a helyi vállalkozóknál, őstermelőknél, lakosoknál vagy az önkormányzatnál lehet
elkölteni. Mint helyben megjelenő fizetőeszköz, biztos keresleti oldalt jelent az elfogadóhelyként
szerződött partnerek esetében. Arra ösztönzi a Bocskai Koronával rendelkezőket, hogy helyben gyártott
termékeket vásároljanak, illetve helyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Az országos szinten 3.
kezdeményezés egyértelmű válasz volt a külföldi tulajdonú multinacionális cégek betelepülésére,
amelyek leginkább a településen működő kis- és középvállalkozások, az emberek közvetlen
környezetében lévő üzletek kárára kínálják olcsóportékáikat. A gazdasági helyzet javulása pedig
középtávon a foglalkoztatás növekedését hozza magával harmadik markáns előnyfaktorként, amely
pozitív spirálként további kedvező irányba befolyásolja a helyi gazdaságot. Hajdúnánáson

folyamatosan történik a kibocsátás, s a forgalomban lévő volumen 20-30 millió között mozog.
A helyi fizetőeszközt, – amely hivatalosan nem más, mint egy készpénzt helyettesítő utalvány, ennek
ellenére hazánk egyik legszebb bankjegyeiről van szó–, bárki megvásárolhatja. Jelenleg több mint száz
helyi vállalkozás tagja a rendszernek: élelmiszerboltokban, cukrászdákban, éttermekben,
üzemanyagtöltő állomáson fogadják el az új fizetőeszközt, kisebb-nagyobb kedvezményt nyújtva a
vásárlóknak. A Bocskai Korona forgalmazója ezzel egy időben egy bankszámlán helyezi letétbe a
forinttal kifizetett ellenértéket, ezzel biztosítva a fedezetet a helyi pénz számára. Magyarország hivatalos
fizetőeszközével, a forinttal szemben a helyi pénzből ugyan lehet megtakarítani, csak nem érdemes
mivel nem kamatozik. Ez inkább egy általános csereeszköz, kizárólag készpénz- forgalomra
használható. Éppen ezért gyorsabban áramlik a helyi gazdaságban, ugyanis senkinek nem érdeke otthon

tartogatni, ebben rejlik a helyi pénz gazdasági dinamikát adó lényege. A nánási korona működési
elvének lényege egy gyakorlati példán keresztül a következő: a vendéglátós fogja az átvett Bocskai
Koronáját, és elmegy e helyi henteshez, a zöldséget pedig a piacon szerzi be. Így forog körbe a városban
a Bocskai Korona, pénzforgalmat generálva a helyi vállalkozások között, nem vándorol ki a külföldi
tulajdonú multikhoz. Ez az eszköz egyfajta „kényszerítő” hatással bír az ott élőkre, hogy saját
városukban, helyi vállalkozásoktól szerezzék be mindennapi szükségleteiket. Ma már tapasztalat
Hajdúnánáson, hogy a helyi piacról kezd eltűnni a nagybani termék, az emberek elkezdtek zöldséget
termelni, és árulnak a piacon. Ez egy példa arra, hogy milyen újabb hatásai lehetnek a fizetőeszköznek.
Az önkormányzat által működtetett Start Közmunkaprogram keretében zöldségeket termel a város, amit
a hajdúnánási vásártéren „nánási portéka” néven Bocskai Koronáért árusítanak és ennek
következménye, hogy lassan a helyi boltosok egyre kevesebbet járnak a nagybani piacra. A szakértők
szerint is lassú folyamatban. eleinte csak a forgalom 25 százalékát tette ki a Bocskai Korona.
Kezdetben 300 ezer Bocskai Korona került forgalomba, napjainkra a lakosság és a helyi
vállalkozások összefogásának köszönhetően ez az összeg megtöbbszöröződött, immár 30 millió
Bocskai Korona van forgalomban, s eddig összesen 100 millió forint értékben gyártottak a
bankjegyekből s több mint 70 szerződött partnernél és közel 200 helyen lehet velük fizetni, s az
eladott termékek mintegy 10 százalékát már Bocskai Koronával fizetik ki. Minden kibocsájtott
korona értékét bankszámlán letétbe helyezik, ezzel biztosítva az utalvány fedezetét, a Bocskai Korona
fedezete 100% forint, amely elhelyezésre került tehát egy elkülönített bankszámlán. Ezen túl a Holding
egész vagyona is ott áll, amely többszöröse a kibocsátásra kerülő Bocskai Koronának. Mondhatjuk,
hogy tízszeresen fedezett a Korona. Ez nagyon fontos és elsődleges dolog, hiszen csak így hihetnek
benne a felhasználók. Városunk pénzét, az önkormányzati cég pénztárában, illetve a hivatalos átváltóhelyeken lehet megvásárolni. Használni nem kizárólagosan csak a városban található szerződött
elfogadóhelyeken lehet, hanem bárhol, ahol elfogadják, nem kell szerződött partnernek lenni.
. Ezek vállalják, hogy kedvezményeket adnak, és ennek mértékétől függően válthatják vissza a koronát
forintra, jutalék fejében. A visszaváltás végső határideje 2016. december 31., a helyi pénz
érvényessége addig tart. Az elfogadóhelyek termékeik és szolgáltatásaik értékesítésekor forint helyett
kötelesek elfogadni a Bocskai koronát magánszemélytől és másik vállalkozástól egyaránt. Az
elfogadóhellyé váláshoz a csatlakozási szándékot a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatósága felé kell
jelezni e-mailben vagy személyesen, aki dönt az elfogadóhellyé válásról. A döntés alapja, hogy az adott
elfogadóhelyek törekvései összhangban legyenek a Bocskai Korona céljával, tehát Hajdúnánás
közösségének gyarapodását, boldogulását szolgálják. A Bocskai Koronát életre hívó cél tehát, vagyis,
hogy az emberek visszaszokjanak a helyi üzletekhez, s azok kínálata a forgalomnövekedés miatt egyre
növekedjen, határozottan megvalósulóban van, s Horváth Tibor úgy véli, a gazdasági mutatóknál is
lényegesebb a fizetőeszköz városmarketing hatása. Az elmúlt egy évben a Bocskai Korona bevezetése
miatt nagy hazai egyetemeken, országos médiumokban, több mint 500 alkalommal jelent meg
Hajdúnánás neve. Hihetetlen reklám értéke van ennek a programnak. Olyan erő, amely jelentős
turizmust hoz ebbe a városba. Ukrajnától Dél-Amerikáig,Spanyolországtól Kínáig, s rendszeresen
kap olyan tartalmú leveleket városunk, hogy Bocskai Koronát szeretnének vásárolni. Egyrészt
numizmatikai céllal, illetve másodlagos fizetőeszközként keresik a pénzünket. Úgy ismerik ezáltal
Hajdúnánást külföldön, hogy egy lépést nem tettünk ennek érdekében. Ma már turisták érkeznek
hozzánk Bocskai Koronával, tehát nem túlzás, hogy a fizetőeszköz akár egyfajta turisztikai attrakcióvá
is válhat. Van egy gyönyörű gyógyfürdőnk, mely 20 % kedvezményt biztosít, ha valaki ezzel fizet a
belépőjegyért, valamint a strandon belüli szolgáltatásokért, melyeket szintén helyi vállalkozók
üzemeltetnek. A nánási pénz címleteinek szép grafikái, - egy kivételével, térségünk, a Hortobágy
környékén jellemző növény- és állatvilágát jeleníti meg ezzel is erősítve a helyi identitástudatot, s a
papír forinthoz hasonló 500,1000, 2000,5000, 10000 és 20000 forintos címletekben kapható. Aki ma
figyelmesen végigmegy Hajdúnánás belvárosában, annak feltűnhet; nagyon sok üzlet kirakatában ott
van a Bocskai Korona elfogadóhelyi matrica, vagy csak keresetlen papírlapon, egyszerű kiírás:
„Bocskai Koronát elfogadunk!” A helyi pénz működőképességének és sikerének komoly megyei
mutatója, hogy 2013. július 20-án, a Bocskai Korona egy éves évfordulóján már több település is jelezte
komoly érdeklődését és néhány település vezetője szándéknyilatkozatot írt alá, mellyel kinyilvánították,
hogy a Bocskai Korona szellemiségét maguknak ismerik el: Hajdúhadház, Derecske, Mikepércs voltak

az aláírók, s elmondták, hogy a Bocskai Korona kínálta szövetségben nagyon sok fantáziát látnak. A
megjelent településeken kívül további négy város Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Püspökladány
és Vámospércs – fejezte ki együttműködési szándékát. Értelmezni pedig úgy is lehet a helyi pénzt,
mintha a Bocskai Koronát használók 5–15%-os fizetésemelést kaptak volna, s bizony ezt egyre többen
veszik igénybe városunkban, sajátos előnyként. Dr. Kiss Imre, Hajdúnánás jegyzője, aki több
konferencián is képviselte a várost e témában, elégedetten nyugtázta a tényt, hogy a helyi pénz eszmei,
gazdasági ereje a városhatárokon túlra is kisugárzik, s a különféle megállapodások eredményeként a
jövőben a volt hajdúkerületi városok közreműködésével a megye egészére kiterjeszthetik a Bocskai
Koronát. S ez az életképesség és működési erő komoly mutatója.
6.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A 2012. évi XXX. törvény, az ún. hungarikumtörvény az évszázados múltú értékeken túl lehetőséget és teret biztosít azon innovatív megoldásoknak a
törvényi méltatására is, melyek hozzájárulnak a magyarság mentális jó közérzetéhez, s egyedi
specifikumként emelik az országimázst. A hajdúnánási Bocskai Korona, mint városunk „helyi pénze”egy
olyan-fenti szempontoknak is megfelelő- gazdaságélénkítő erőt képvisel a megyénkben, mely lassan
életünkből kiveszőben lévő értékrendre épül, mégpedig arra, hogy a „pénzközösség”tagjai megbíznak
egymásban és elindulnak az öngondoskodás útján, azaz helyi összefogással létrehozzák a fokozódó
társadalmi, gazdasági, szociális problémákat kezelni és javítani tudó kereskedelmi, vagy vásárlási
utalványt, azaz a „helyi pénzt”. Napjaink zaklatott pénzügyei közepette mindenki keresi a fogódzót,
hiszen az eurót sokan már elsiratták, mások a dollárban sem nagyon bíznak. Az emberek igyekeznek
előre menekülni, akár a magán megtakarításaikról legyen szó, akár vállalkozásuk anyagi biztonságáról.
A gazdasági válságban felértékelődik a helyi pénznek a jelentősége. A világon ma kb. 5000 helyi pénz,
közösségi pénz létezik, ám az emberek többségének figyelmét azonban elkerülte, hogy már az
északnyugati országrészben, Veszprém megyében, sőt a Hajdúságban is van helyi pénz, sokan azonban
sajnos azt sem tudják, hogy mi az. A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárnak most egy olyan komoly döntési
felülete áll a rendelkezésére, mely fokozottabb megyei, sőt országos figyelmet vonhat és új
„értékteret”képezhet a már igazoltan működő, belső gazdaságélénkítő, válságkezelő erejű Bocskai
Korona, mint gazdasági innováció köré, ami speciális érték. S itt a hangsúly az „innováció” kifejezésen
van, hiszen a helyi fizetőeszközt hazánkban harmadikként életre keltő településünk Polgármestere és
gazdasági, pénzügyi szakemberi komoly, a magyarság kvalitásait is tükröző szellemi nívóval és
éleslátással ismerték fel és keltették életre településük érdekében ezt a specifikus, lassan erőre kapó, ám
hosszú távon komoly megoldást jelentő gazdasági újítást, mely más megyebeli és magyarországi
települések számára is jó gyakorlatot, követendő mintát jelent. A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba
történő szíves besorolását azért kérjük, mert a pozitív döntés igazolná, hogy a klasszikus szellemi, tárgyi
örökségeken túl az ilyen típusú innovatív „szellemi, gazdasági termékek”is értéktári méltatást
kaphatnak, bebizonyítva, hogy nem csak a múlt értékei, hanem a jelen és jövő magyarságának
„minőségibb” életét jelentő megoldások is érdemesek az értékmentő figyelemre ebben a megyében.
Különlegesen hangsúlyos mindebben, hogy már jó példaként, a szándéknyilatkozatok révén
egyértelműen kisugárzik ereje a hajdúvárosokra is, tehát már a gyakorlatban is „megyei érték”. A
Bocskai Korona értéktári besorolás szerinti megyei értékké nyilvánítása, s a Magyar Értéktár felé történő
szíves továbbajánlása pedig egy igazán árnyaltan gondolkodó, és jövőorientált értéktári szemléletet
tükrözhet egy olyan gazdasági innováció kapcsán, melyre Hajdú-Bihar Megye is igazán büszke lehet.
7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)

1.)
2.)

http://www.balatonikorona.hu/
http://www.kekfrank.hu/

3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)

http://www.bocskaikorona.hu/index.php
http://www.haon.hu/hajdunanas/varosi-fizetoeszkoz-lesz-a-bocskai-korona/2036230
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Szerencsi_Hirek_2013_szeptember_27.
(Muhi Zoltán: Gondolatébresztő: egy helyi összefogás rövid története)
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_oktober_10.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_szeptember_12.
pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_augusztus_8.
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_junius_27.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_majus_30.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_aprilis_11.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2013_februar_7.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_december_20.p
df
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_november_22.p
df
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_oktober_18.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_szeptember_20.
pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_augusztus_23.p
df
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_augusztus_9.
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_julius_19.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_julius_5.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_junius_21.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_junius_7.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_februar.pdf
http://www.bocskaikorona.hu/media/ujsag/Hajdunanasi_ujsag_2012_januar.pdf
Az Esztár Íze-Java termékektől a Bocskai Koronáig
Magyar Polgármester Online, 2013. szeptember 26.
Bocskai Korona és Megyei Hangyaboly: vidékfejlesztési konferencia Debrecenben
Dehir.hu, 2013. szeptember 25.
A vidék él, és élni akar
www.biharlap.hu, 2013. szeptember 25.
A megye egészére kiterjesztik a hajdúnánási helyi pénzt, a Bocskai Koronát
www.radiofm95.hu, 2013. szeptember 24.
Új pénzt vezettek be: ezért jobb, mint a forint
www.hirado.hu, 2013. szeptember 13.
Szép és nem inflálódik: megmutatjuk az új fizetőeszközt
www.hirado.hu, 2013. augusztus 31.
Mennyit ér a helyi érték?
www.vagy.hu, 2013. július 29.
Hajdúnánási Holding Zrt.: Sikersztorivá vált a Bocskai-korona
www.hbi.hu, 2013. június 10.

33.) Jót tesz a helyi pénz a helyi gazdaságnak
www.onkormanyzatiklub.hu, 2013. március 26.
34.) Soproni kékfrank, balatoni és bocskai korona - Megéri?
figyelo.hu, 2013. március 22.
35.) Jó hatással van Hajdúnánás gazdaságára a Bocskai Korona
tion.hu, 2013. február 25.
36.) Helyi pénz Hajdúnánáson - a Bocskai Korona
www.nyirseghir.hu, 2013. február 25.
37.) Jó hatással van Hajdúnánás gazdaságára a Bocskai Korona
www.retroradio.hu, 2013. február 25.
38.) A helyi pénz ereje
www.bakonyihirmondo.hu, 2013. január 22.
39.) https://www.youtube.com/watch?v=ndTAjugQ464
40.) Bocskai korona
helyikozossegipenz.blogspot.hu, 2012. július 24.
41.) Városi fizetőeszköz lesz a Bocskai korona
Hajdú Online , 2012. július 20.
42.) Hajdúnánásnak már ebben az évben helyi pénze lesz
Hajdú Online, 2012. április 25.

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://www.bocskaikorona.hu/

III.
MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

(A Bocskai Korona a magyar forint papírpénz címleteiben jelenik meg.
A Hajdúság motívumrendszerei jelennek meg végig a címletsorozaton. A fő motívumok: Bocskai István,
gyalogos hajdú, szürke marha, túzok, református templom, darutánc, delelő ménes, racka juh, Hortobágyi
kilenclyukú híd, kerecsensólyom, mangalica, továbbá a teljes címletjegyzéket átkarolja a szalma motívum,
amely Hajdúnánás védjegye.A tervező Horváth Andrea grafikus művész.)

(A Bocskai-Korona címletei egy kiemelt, zárt rendszerű, biztonsági technológiával rendelkező, értékpapírok,
utalványok gyártására specializálódott nyomda állítja elő, így a címletek a forinthoz hasonló, nagyon magas
színvonalú biztonsági elemekkel rendelkeznek.)

(Egy kiemelt, zárt rendszerű, biztonsági technológiával rendelkező, értékpapírok, utalványok gyártására
specializálódott nyomda állítja elő, így a címletek a forinthoz hasonló, nagyon magas színvonalú biztonsági
elemekkel rendelkeznek. Nyolc speciális színnel, UV védelemmel, több karakteres sorszámmal, magasnyomással,
vörös festékkel készülnek, dombornyomással ellátott biztonsági arany fóliát tartalmaznak, egyedi gyártású - UV
fény hatására fluoreszkáló pelyhezőt tartalmazó, vegyi védelemmel ellátott, vízjeles biztonsági - papírra, melyet
értékpapírok előállítására használnak, szigorúan ellenőrzött keretek között.)

(A címletek nyolc speciális színnel, UV védelemmel, több karakteres sorszámmal, magasnyomással, vörös
festékkel készülnek, dombornyomással ellátott biztonsági arany fóliát tartalmaznak, egyedi gyártású - UV fény
hatására fluoreszkáló pelyhezőt tartalmazó, vegyi védelemmel ellátott, vízjeles biztonsági - papírra, melyet
értékpapírok előállítására használnak, szigorúan ellenőrzött keretek között.)

Címletek:

Előlap:

(Kerecsensólyom: Ez a nagytermetű ragadozó madár Ázsiában és Európában egyaránt honos. Testhossza 45-50
cm, szárnyfesztávolsága 102-126 cm, testsúlya 1 kg. körüli. Jellemzője, csakúgy, mint a darunak, hogy életük
végéig kitartanak párjuk mellett, ezért ez a madár is a hűség példaképének számított népünk számára.
Magyarságunk hitvilágában, eredetmondájában Turulként őrződött meg a neve. Ő a magyarok szent madara,
melytől népünk eredezteti magát.)

Hátlap:

(Mangalica:ez is őshonos magyar állatfajtánk. Törvényi védelem alatt álló világhírű hungarikum.
Öt típusa létezik: szőke, vörös, fecskehasú, fekete és vadas. A magyar és természetesen a hajdúnánási paraszti
udvarok, gazdaságok meghatározó állata volt egészen a XIX. század derekáig. Bőséges szalonnája, zsírja
fizetőeszköznek is számított. A napszámot nyáridőben leginkább szalonnában mérték.
Hajdúnánás határában rideg tartásban nevelték. Tenyésztésének mai fellendülése csökkent koleszterin
tartalmának köszönhető.)

Előlap:

(Racka juh: a magyar racka, vagy régebbi nevén hortobágyi racka, szintén Árpád népével érkezett erre a tájra.
Sokáig ez volt a meghatározó juhféle, mára azonban a teljes állomány 5%-át teszi ki. A magyarság és a racka
elválaszthatatlanok voltak egymástól. Két fajtaváltozata létezik: a fehér és a fekete. Az ilyen jószágon egy éves
kora táján ősz szőrszálak jelennek meg, amire azt mondták, darvasodik.)

Hátlap:

(A hortobágyi kilenclyukú híd: egy régi fahíd helyén építtette Debrecen városa klasszicista stílusban 1827-33
között. A híd a Hortobágy folyót íveli át, amely valahol Hajdúnánás határában, a Verestenger járásban ered. Ez a
híd a Hortobágy és egyáltalán az alföldi magyarság jelképe lett, amely 130 méteres nagyságával a történelmi
Magyarország leghosszabb hídja volt. A kilenclyukú hidat 2009 óta tartja számon a Világörökség. A nánási
pásztortársadalom számára ez a hely jelentette az évenkénti egyszeri nagy szabadságot, azaz a vásárt, ahová
„világot látni”, nézelődni, tanulni mindenki igyekezett eljutni.)

Előlap:

(Darvak: az erdős, sztyeppés, vizes területen honos madárfaj, amely Afrika északi és Ázsia déli részére jár
telelni. Testhossza 110-120 cm, szárnyfesztávolsága 190-220 cm, testsúlya 4-6 kilogramm. Alapszíne palaszürke.
Esős, vízjárta időben manapság is több százas csapatokban tartanak pihenőt Hortobágyon és olykor-olykor
Hajdúnánás határában is. A nánási ember fenséges madárnak tartotta s tisztelte azért is, mert életre szólóan
választ párt magának, így a családi érték, az összetartozás, a hűség szimbóluma is lett.)

Hátlap:

(Ménes: az alföldi puszták különleges látványa volt és a Hortobágyon ma is az a tavasztól őszig, vagy egész éven
át kinn tartott ménes. Az ilyen lóállomány több száz darabból is állhatott. Hajdúnánás határának is jellemző
látványa volt egészen a XX. század első feléig. Őrzésükről a pásztortársadalom csúcsán álló csikós
gondoskodott, aki egész éven át kinn élt a jószágokkal.)

Előlap:

(Túzok: ez a pulyka méretű madár kitartóan jó repülő, de futólába alkalmassá tette a nyílt alföldi vidékeken való
életre is. Élőhelye ugyanis a füves puszta, vidékünkön a Hortobágy. Az elmúlt századokban elő-elő tűnt
Hajdúnánás határában is. Magyarországon 1970 óta fokozatosan védett, eszmei értéke a legmagasabb
kategóriát jelentő 1 millió forint.)

Hátlap:

(A református templom az erődfallal: az itt látható rajz egy 1860. évi metszet alapján készült. A mai formájában
1792-ben épült templom ősi katolikus alapokon nyugszik. Az erődfal az erdélyi kerített templomok mintájára
készült, még a XVI. században. Feladata az volt, hogy váratlan támadások esetén menedéket nyújtson a
lakosságnak. A 63 méter magas torony stílusa késő barokk, copf, a templomhajó reneszánsz és barokk
stílusjegyeket hordoz.)

Előlap:

(Gyalogos hajdú: a parasztság és más társadalmi rétegek sorából kiszakadt társadalmi csoport. Mezei és várbeli
katonaként egyaránt szolgáltak, ám a török oldalán sohasem, ami jelzi nemzeti elkötelezettségüket. Viseletük
színe a hajdúság Bocskai által adományozott kiváltságlevél címerében is megtalálható, melyek ma is jelképei a
hajdúságnak (kék-fehér).)

Hátlap:

(Szürkemarha bikák: hazánkban őshonos, törvény által védett szarvasmarha fajtánk. Ezeket a szívós, rideg
tartású jószágokat az Alföld pusztáin nevelték, melyeket aztán hatalmas gulyákban tereltek az európai piacok
felé. Ebben jelentős szerepet vállaltak a hajdúvárosok is. Hajdúnánás hatalmas kiterjedésű legelő birtokain ezer
számra nevelték a szürkemarhát, melyek szintén Nyugat-európai városok piacain kötöttek ki.)

Előlap:

(Bocskai István, a Magyarok Mózese: Kolozsváron született 1557. január 1-jén. Gyermekéveit Bécsben és
Prágában töltötte. A kezdetben Habsburg párti nagyúr látva nemzete és Erdély sanyarú sorsát, szembefordult a
bécsi udvarral és 1604-ben megszerezte a hajdúk támogatását, akikkel megvívta mindmáig egyetlen győztes
szabadságharcunkat. 1605. december 12-én a Korponára összehívott országgyűlésen került sor a Bocskai által
leginkább követelt vallásszabadság biztosítására, valamint a hajdúk ügyének rendezésére. 9254 gyalog hajdú
nyert kollektív nemesi kiváltságot, s kapták örökül a hajdúvárosokat. 1606. december 29-én hunyt el Kassán.
Cselekedeteiért már életében a Magyarok Mózese kitüntető címmel illették.)

Hátlap:

(Bocskai István török szultántól kapott arany koronája és jogara: Bocskai István színarany koronáját 1605.
novemberében kapta I. Ahmed szultántól. Az ajándékot a koronázási ékszerekkel és palásttal Lala Mehmed pasa
adta át. Anyagát tekintve vert aranyból készült, teljes súlya 1.8 kg., magassága 23.5 cm. Bocskai halála után
nem sokkal, 1610-ben Bécsbe szállították, és ott fényes ünnepségek keretében helyezték el a császári kincstárban.
Fejedelmi jogar az ítélkezés, a jogszolgáltatás, az igazságosság jelképe.)

(A közel 70 elfogadóhelyet rendkívül informatív honlap mutatja, térképes tájékozódással együtt:
http://www.bocskaikorona.hu/elfogadohelyek.php)

(Ünnepélyes szerződéskötés 2012. július 22.)

(Bocskai Korona- szakmai találkozó 2013. szeptember 19.)

2.

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek:

3.

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat:

