Záró beszámoló

Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából.
Az Esélykassza Kutatási Program a 2008. november 4-én kelt Kutatási Szerzıdés alapján 2008. november 5. és 2009.
december 15. között valósult meg.
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I. A program háttere
Több jel arra utal1, hogy a mikrohitelezés, csoportos hitelezés - és a mikrofinanszírozási
gyakorlatának egésze - bevezetésének késése az ezzel foglalkozó erıs intézményi háttér hiányában
komoly lemaradást jelent más országokhoz képest. Ennek ellenére ez az elmaradás talán nem lesz
szükségszerően fatális, ha a jelenlegi nemzetközi tendenciákat tekintjük. A mikrofinanszírozás
napjainkban újabb forradalmát éli. Ennek oka az ilyen típusú pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
növekvı igény, amelyet a globalizáció magyaráz. A rurális térségek mezıgazdasági terményeinek
bekerülése a nemzetközi kereskedelembe prognózisok szerint néhány éven belül - integrátori,
termékpályás szolgáltatói közremőködéssel - hatalmas változást hozhat a fejlıdı országokban.
Azok a közösségek, amelyek eddig a külvilágtól, nemzetközi piacoktól elzárva léteztek, az
információs technológia és a kiterjedt szolgáltatói szektor jóvoltából képesek lesznek elérni távoli
piacokat is, s ez olyan pénzügyi szolgáltatásokat követel, amelyek képesek kiszolgálni a valóban
kis, de innovatív fejlesztésekre nyitott közösségek és termelık igényeit.
Magyarország elmaradott kistérségei, közösségei és a mezıgazdasági kistermelık (illetve hiányuk)
is jól jellemezhetıek a fejlıdı országok területfejlesztési problémáival. Nem nehéz tehát
párhuzamot állítani a mikrofinanszírozásra vonatkozó igények és lehetıségek magyarországi
helyzetével. Ez az a terület, ahol talán egy új és a nemzetközi tendenciáknak is megfelelı
mikrofinanszírozási szolgáltatás és termékek megtalálhatják piacukat.
Három területen látjuk a lehetıséget, ahol a mikrofinanszírozás - a nemzetközi gyakorlatnak is
megfelelıen - innovatív értékeivel nemcsak piacot találhat magának, hanem hozzájárulhat
gyakorlatilag a bevezetıben említett társadalmi integrációhoz eddig inaktív és a társadalmi
integrációban nem résztvevı személyek és közösségek aktivizálásával:
1. Közösségi alapú bankolás, helyi szükségletek helyi szinten történı kielégítése flexibilis és/de
prudens szolgáltatásokkal.
2. Olyan rendszer felállítása, amely bár az eljárásrend kereteit biztosítja a mőködéshez (és a
szükséges technikai szolgáltatásokat is), minél nagyobb döntési felelısséget hagy a helyi
közösségeknél, illetve az ezekbıl álló hálózatoknál.
3. A standard kereskedelmi banki szolgáltatások mellett (helyett?) új, innovatív pénzügyi
szolgáltatások alkalmazása: mobil bankolás, internet alapú szolgáltatások (sıt, a közeljövıben
mobiltelefonra fejlesztett internet alapú alkalmazások), jogosultságoz kötött (achievement alapú)
vásárlási, szolgáltatási kedvezmények.
I. 1. Társadalmi beágyazottság, gazdasági-szociális problémák és az abból adódó célok
A magyar társadalomban egyszerre találhatjuk meg a jóléti társadalmak jellemzıit és a fejlıdı
országokbeli nyomort, egyenlıtlenséget, életfeltételeket. Ami azonban a fejlıdı országok sanyarú
helyzetétıl talán leginkább megkülönbözteti országunkat, az a kiábrándultság, motiválatlanság és
a képtelenség a fejlesztési források hatékony felhasználására. Ezzel együtt hiányzik az az
eszközrendszer, ami a (mély)szegénységben élı, de még motivált emberek számára lehetıséget
adna szociális-gazdasági helyzetük javítására.
Miközben a magyar társadalom fogyasztása a 2000-es szinthez képest, nem folyamatosan bár, de
2007 végéig mintegy 7%-ot csökkent, a DGP-hez viszonyított megtakarítás is csökkent mintegy
5%-ot.
1
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A nettó reálkereset ebben az idıszakban csökkent, a bruttó reálkereset viszont nıtt. Ennek oka
az elvonások (bérterhek) növekvı mértéke volt2.
Bár 2003-tól a jövedelmi egyenlıtlenségek csökkenni látszanak, ennek az oka azonban nem a
szegény rétegek helyzetének javulása, hanem a felsı jövedelmi kategóriába tartozóknak a
középrétegekhez viszonyított relatív pozícióvesztése.
Jóllehet, a legalsó jövedelmi rétegbe tartozók (vidékiek, alacsony iskolázottságúak, romák)
helyzete 2000 és 2007 közt nem romlott jelentısen, munkaerı-piaci és mobilitási helyzetük miatt
ık vannak a legkilátástalanabb helyzetben.
Az alacsony jövedelmeket magyarázó tényezık közül a legjelentısebbek a következık:
• iskolázottság;
• foglalkoztatottság;
• gyerekszám;
• vidéki lakhely.
Az adatok is alátámasztják tehát, hogy azokat találjuk a legkiszolgáltatottabb helyzetben, akik
(nagy)családosként vidéki lakhelyükön, az elsıdleges munkaerı-piacról szakképzetlenségük,
alacsony iskolázottságuk és a munkaerı-piac távolsága miatt kizárva kell, hogy boldoguljanak.
Igaz ez akkor is, ha az elmúlt éveket (2009-ig) a jóléti transzferek viszonylagos bıvülése
jellemezte. A szociális-társadalombiztosítási eredető jövedelmek ugyanis sokszor ezeknek a
családoknak még így sem garantálnak akkora bevételt, hogy a létminimum szintjét elérje a
családon belüli egy fıre esı bevétel.
Mivel a mostani kutatási projektünk célcsoportja jelentıs átfedést mutat egy 2008-as kutatásunk3
célcsoportjával, érdemes felidéznünk az akkori mintában kezelt célcsoportunkról kapott
adatainkat:
Jövedelmi viszonyaikat vizsgálva válaszadóink a magyar társadalom legszegényebbjei közé
tartoznak: a háztartások egy fıre jutó havi bevételei alapján a legalsó jövedelmi decilisekbe
tartoznak, átlagban egy fıre havi 23 800 Ft jut.4 Ez a teljes hazai lakosság legalsó 2 jövedelmi
tizedét jelenti. Lévén, hogy a munkahelyek nagyon alacsony száma miatt a kétkeresıs család
inkább csak a kivételt jelenti, ezért az alkalmi munkák, illetve a hosszabb-rövidebb munkaviszony
sem eredményezik a jövedelmi viszonyok ugrásszerő javulását, átlagban napi plusz 2-3 ezer forint
a háztartás szintjén összességében csak minimális emelkedést jelent. (A be nem jelentett
napszámból befolyó jövedelem ugyanis nem rendszeres, míg a napi kiadások azok. Könnyen
kiszámolható, hogy amennyiben valaki havi 10 napot dolgozva feketén, a szociális segélyek mellé
plusz 30 ezer forintot keres, az egy öttagú család esetén napi 200 forint többletet jelent fejenként.)
Nézzük meg, hogy pontosan mennyit is jelent ez a jövedelem. Válaszadóink átlagosan
havi 102 ezer forint háztartási szintő jövedelemmel rendelkeznek, ami havi 23,8 ezer forint/fı
bevételt jelent. Ennek a jövedelemnek a túlnyomó része (90%) ún. szociális transzfer, aminek a
közel felét a családi pótlék jelenti. A kapott adatok értelmezését segítendı hasonlítsuk össze
ezeket a KSH létminimum számításaival (lásd 1. táblázat). Eszerint az általunk mért háztartási
szintő bevételek a létminimumnak mintegy 50-60%-át teszik ki. A családszerkezet nem
befolyásolja érdemben ezt a lemaradást, a csak a szociális segélyek miatt gyereket vállaló roma
2

TÁRKI: Köz, Teher, Elosztás (TÁRKI, Monitor Jelentések, 2008)
Béres Tibor – Lukács György: Kamatos pénz a Cserháton, in: Esély, 2008. május
4 Ez napi 5 USD-nek felel meg. Amennyiben ennek az összegnek a szórását tekintjük, akkor azt találjuk, hogy a „passzívak” között inkább a napi
2-3 dolláros büdzsé az általános. Mindez azért érdekes ebben a nemzetközi összehasonlításban, mivel az ENSZ szegénységgel kapcsolatos
felméréseiben a napi 1-2 illetve a napi 3-4 dolláros jövedelmi szinteket vizsgálja, mint extrémnek tekinthetı szegénységi viszonyokat. Vagyis a haza
szociális ellátás a legdepressziósabb földrajzi térségben nem elegendı arra, hogy a társadalom egy jelentıs része– a rendszeres jövedelmi szinteket
nézve – egy nagyon súlyos, a harmadik világ országaira jellemzı szegénységi szintet meg tudjon haladni. Lásd: Abhijit V. Banerjee and Esther
Duflo: The Economic Lives of the Poor, Journal of Economic Perspectives, 2007/21. 141-167.o.
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családok hamis sztereotípiája itt megdıl. Ugyan a gyerekek számával együtt emelkedik a háztartás
összes bevétele is, de ez ugyanúgy csak a létminimum felét éri el, mint kevesebb gyerekkel.
Az alapadatok szintjén azt találjuk, hogy a roma háztartások nagyságrendileg közel
ugyanannyi pénzt költenek havonta, mint az „átlag” magyar háztartások (2. táblázat): 132 ezer
forintot. A különbség a háztartásnagyságban rejlik, ugyanis míg az átlagos háztartásokban 2-3 fı
él (átlag 2,6), addig a roma háztartások esetében 2 fıvel több jut ugyanennyi kiadásra (átlag 4,7). A
roma háztartások esetében a kiadások legnagyobb része az élelmiszerre jut, az összes bevétel
38%-át teszi ki, szemben az átlagos 23%-kal. Az élelmiszerek kapcsán érdemes még egy pillanatra
megállnunk, és tovább értelmezni a kapott adatokat. Az, hogy a roma családok, a saját bevételeik
nagyobb hányadát költik élelmiszerre, nem jelenti azt, hogy nominálisan is közel annyit
fordítanának erre, mint az átlagos családok. Ugyancsak a KSH létminimum-számítását figyelve azt
láthatjuk, hogy a létminimumon belül számolt élelmiszerszükséglet 50-80%-át tudják erre a célra
fordítani válaszadóink – magyarán az élelmiszerre költött összeggel nem fedezhetı a létminimum
szintjén való megélhetés. Ez minden háztartáskategória esetében igaz, de különösen a több
gyerekkel bírókra.
A kiadások következı nagyobb csoportja a lakásfenntartási költségeket foglalja magába,
elsısorban a házak rezsiköltségeit takarva. Ennél a tételnél szintén azt tudjuk elmondani, hogy
arányaiban megegyezik az átlagos háztartások kiadás-arányaival, nominálisan azonban annak
kevesebb, mint felét teszik ki. Ez különösen annak a fényében szomorú, hogy rossz állapotú,
szigetelés nélküli házakról van szó, amiknek a főtésére azért nem költenek többet, mert nincs
mibıl.
Arányaiban magasabb a roma háztartások élvezeti cikkekre és ruházati költése, elıbbi a
szegénykultúra klasszikusnak mondható velejárója.
Nagyon szembeötlı a közlekedési költségekben mutatkozó eltérés, az átlagos 21%-nyi
kiadással szemben mindössze 6% ez a roma családok esetében. Ez egy újfajta röghözkötöttséget
jelez: a klasszikusnak számító havi utazás a kötelezı munkaügyi központban való jelentkezést
takarja. Válaszadóinknak nincs arra pénzük, hogy elhagyják településüket, társadalmi bezártságuk
nagyon erıs földrajzi kötöttséggel párosul.
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1. táblázat
KSH számítás*
A háztartásra
Aktív korúak
1 felnıtt
1 felnıtt 1 gyermekkel
1 felnıtt 2 gyermekkel
2 felnıtt
2 felnıtt 1 gyermekkel
2 felnıtt 2 gyermekkel
2 felnıtt 3 gyermekkel
2 felnıtt 4 gyermekkel
3 felnıtt 1 gyermekkel

BAZ adatfelvétel **
A háztartásra

BAZ adatok a KSH %-ban
A háztartásra

Létminimum

Élelmiszer

Bevétel

Élelmiszer

Létminimum

Élelmiszer

66 271

17 577

25 850

10 500

39,0%

59,7%

109 347

31 252

80 000

30 000

73,2%

96,0%

142 483

44 927

68 000

35 000

47,7%

77,9%

115 974

35 154

77 663

28 750

67,0%

81,8%

159 050

48 829

85 947

29 000

54,0%

59,4%

192 186

62 504

97 305

44 375

50,6%

71,0%

218 694

76 179

119 291

40 000

54,5%

52,5%

245 203

89 854

129 119

48 182

52,7%

53,6%

208 754

66 406

105 100

45 000

50,3%

67,8%

* KSH 2007 évi létminimum-számítása
** Autonómia Alapítvány adatfelvétele 2008 márciusában
2. táblázat
TÁRKI
% - átlag

KSH 2007
Megnevezés
%
Élelmiszerek
23
Élvezeti cikkek
5
Ruházkodás
5
Lakásfenntartás
19
Háztartásvitel, lakásfelszerelés
5
Egészségügy, testápolás
6
Közlekedés, hírközlés
21
Mővelıdés, üdülés, szórakozás
8
Egyéb személyes célú kiadás
3
Lakásberuházás
5
64 127 Ft
Összes kiadás/fı
166 730 Ft
Összes kiadás/háztartás
1. A KSH adat átlagos háztartáslétszámmal (2,6) való felszorzása
2. TÁRKI Háztartásmonitor 2007 adat.

35
4
5
25
2
5
6
2
8
4
60 360 Ft
131 448 Ft

TÁRKI
% - átlag az alsó
ötödre
28
8
5
20
4
4
7
5
8
11
45 737 Ft

BAZ adatok
%
38
9
9
20
0
4
6
0
9
3
28 644 Ft
132 400 Ft

Ezek az adatok rávilágítanak arra az abszurditásra, ami ezeknek a háztartásoknak a gazdálkodását
jellemzi. Bevételeik természetesen messze elmaradnak az országos átlagtól. Nemhogy
megtakarításra, de a mindennapi megélhetésre is elégtelen ez a jövedelem. Így bármiféle
megtakarítási programtól is csak korlátozott siker várható el. A cél sokkal inkább a háztartási
kiadások optimalizálása, hitelfelvételi stratégiájuk fejlesztése lehet. Ugyanakkor itt is meg kell
jegyezni, hogy ha a például az élelmiszer célú kiadások arányát tekintjük, nehezen képzelhetı el
jelentıs javulás, mivel azok már így is arányaikat tekintve magasabbak az (teljes társadalomra
jellemzı) átlagos értéktıl.
Mindezek után a következı célkitőzéseket lehet egy csoportos hitelezéssel foglalkozó pénzügyi
fejlesztı programmal kapcsolatban megfogalmazni:
Társadalmi cél: a társadalom belsı integrációjának növelése. A leszakadó és dezintegrált
társadalmi rétegek bekapcsolásával lehetıvé válik az esélyegyenlıség alapjainak megteremtése,
7

aminek jelentısége különösen a kedvezıtlen fejlettségő régiók lakossága, a tartós munkanélküliek,
a szakképzetlenek, a testileg és szellemileg sérültek, valamint a magyarországi romák számára
kínálhat integrációs lehetıségeket.
Mikrogazdasági cél: a gazdasági életbe való reintegrálódás elısegítése. A társadalmi integráció
hosszú távú biztosítéka a gazdasági életbe való visszatérés, ami különösen fontos lehet a tartósan
munkanélküliek növekvı csoportjának.
Makrogazdasági cél: az egyensúly javítása. Nem elhanyagolható hatás a költségvetés szociális
kiadásainak csökkenése, illetve a bevételek (adók, járulékok) növekedése. Ugyanakkor az ilyen
típusú programok sikerét nagyban befolyásolhatja, hogy az élımunkára kivetett adószint
mennyiben terheli meg az így létrejövı vállalkozásokat, munkahelyeket. Ennek figyelembe
vételével a program és finanszírozás sikerét nagymértékben elısegíthetné, ha az érintett
vállalkozások a keretükben megvalósuló munkahelyteremtéshez kapcsolódóan – a külföldi
beruházások esetében juttatott kedvezményekhez hasonlóan – támogatást kapnának. A döntı
hatás elsısorban a foglalkoztatási arány növelése lehet, ami jelenleg a magyarországi gazdasági
növekedés szők keresztmetszete. E helyzet megváltoztatásával a következı generációknál elvi
esély nyílhat arra, hogy a magyar gazdaság továbbfejlıdéséhez szükséges képzett munkaerı
részben innen származzon5.
I.2. A szociális ellátórendszer diszfunkcionalitása, a „pénzügyi képességek” hiánya
Magyarországon a rossz anyagi helyzetben élık számára számos szociális szolgáltatás és
támogatásforma érhetı el. Szinte minden önkormányzat rendelkezik krízisalappal, önállóan vagy
kistérségi társulásban mőködtet szociális ellátó intézményt, amely feladata a krízishelyzetben lévı
családok különbözı formában történı segítése és – bár összege és jogosultsági feltételei épp a
jelen idıszakban változnak – elérhetı a rendszeres szociális segély is. Természetesen sok más
támogatásforma lenne még felsorolható (temetési hozzájárulás, étkezési támogatások,
közgyógyellátás stb.).
A megszerezhetı támogatásformák egyike sem rendelkezik azonban olyan elemmel, amely a
szociális-gazdasági krízis, eladósodottság, vagy akár uzsora kezelését a gyökereinél, rendszerbe
ágyazottan kívánja kezelni. Jóllehet, egyes családsegítı központok mőködtetnek pénzügyi
tanácsadó programot és vannak hasonló kezdeményezései civil szervezeteknek is
(Szegénységellenes Hálózat), ezek a kísérletek két fı problémával szembesülnek: Az egyes
tevékenységformák (pénzügyi képzés, adósságkezelés, mikrohitelezés, jövedelemteremtı
kezdeményezések támogatása – nem feltétlen vállalkozói támogatások! – mentorálás stb.) nem
kapcsolódnak össze. Így azonban a különbözı, magukban biztosított segítségformák
hatékonysága nagyon alacsony szintő.
„A mai magyar kapitalizmusban az állam rosszul oldja meg a piac és az állam keretei közé be nem
illeszkedettek támogatásának feladatát. Soha senki nem gondolta végig, hogy a támogatásnak mi a
célja. Hatalmas redisztributív bürokratikus apparátusok jöttek létre, melyek elsısorban önmaguk
fenntartására gondolnak, s mőködésük melléktermékeként gondoskodnak arról, hogy az önmaguk
eltartására képteleneket támogassa, nem ügyelve arra, hogy olyanok is bekerülnek a feltétel nélkül
támogatottak közé, akiknek nem ott van a helyük.
(…)
Az eredmény a szemünk elıtt van. A magyar munkaképes korú lakosság többségének nincs
legális munkája, a szegénységben élık száma nem csökken, inkább nı, s a szegénység kultúrája
generációról generációra újratermelıdik. A társadalmi szolidaritás nullához közelít, az európai
sztenderdeknek megfelelı középosztályi létben élık és az e sztenderdek alatt élık között a
szakadék egyre mélyül.
5
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(…)
A preventív célú szociálpolitikai támogatások a legfontosabbak, hiszek ezek révén várható a
szociálpolitikai problémák újratermelıdési esélyeinek csökkenése, az üzleti és a közszolgálati
munkák világába való beilleszkedés. Ez reálisan intergenerációs program lehet. A szerzıdésnek a
gyermekek érdekeinek védelme, a gyermekek társadalmi mobilitásának elısegítése kell legyen a
célja, középpontban a képzéssel, a tanítással, a modern életvezetéshez szükséges készségek
kialakításával. A szerzıdés természetesen csak akkor teljesíthetı, ha a támogató biztosítja a
feltételeket, iskolát, internetes közmővet, sportpályát, közösségi kulturális színtereket tart fenn.
(…)
Az egységes koncepción alapuló szociálpolitika alapelve az aktivizálás, a tudatosság, a racionalitás
és az élet (háztartás) tervezés. Ezeknek az elveknek az érvényesülése a támogatottak bevonását,
aktivizálását, sorsuk alakításáért viselt felelısségüket teszi nyilvánvalóvá.”6
Sajnos az érintett háztartások zöme olyan rossz jövedelmi viszonyok közt él, hogy egy mégoly
sikeres pénzügyi fejlesztı program sem tehetné jelentısen stabilabbá a háztartások gazdálkodását
ezen a jövedelemszinten. Így nem lehet megkerülni a fejlesztı programok esetében a
perspektivikusság kérdését, azaz hogy mennyire képesek a krízishelyzet kezelésén túl olyan
hosszabbtávú megoldásokat kínálni, amivel a háztartások bevétele nı, illetve kiadásaik egy részét
ki tudják váltani.
Ez a fajta komplexitás ugyanakkor egyszerre követelné meg a lebonyolítói oldalon a szociális
munka, pénzügyek, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés technikáinak ismeretét, és ezzel
párhuzamosan a nyitottságot az intenzív terepmunkára, célcsoporttal történı szoros
kapcsolattartásra.
Az elmúlt években mind elterjedtebbé váló uzsora jelensége is kezelhetetlennek bizonyult a
hagyományos szolgáltatásokkal, eszközökkel. Ennek oka is kettıs, mivel az uzsorából eredı
adósságcsapda kialakulásának megértése (így a jelenség kezelésére hivatott programok
kidolgozása) a fenti területeken való jártasságot igényli, de a beavatkozás azért sem lehetett eddig
sikeres, mert ha nincs alternatívája az uzsora áldozatai számára egyedül elérhetı pénzforrásnak,
még egy nagyon alaposan megtervezett és elkötelezett végrehajtók által lebonyolított program is
kudarcos lesz.
A szegénységben, mélyszegénységben élık esetében felvetıdik a pénzügyi képességek, mőveltség,
jártasság hiánya, mint ok. Ez csak részben magyarázza a háztartások rossz anyagi helyzetét, mivel
ezeknek a háztartásoknak a zöme olyan valószerőtlenül alacsony jövedelembıl él meg, hogy eleve
megfontolandó azt állítani, nélkülözik a kríziskezelésre szolgáló a készségeket. A probléma sokkal
inkább abban ragadható meg, hogy a háztartás-gazdálkodás a következı, a szegénykultúrára
jellemzı vonásokat mutatja:
•

•

•
•
•
•
6

A kiadások mellett nincs semmiféle megtakarítási tevékenység, így krízishelyzetben,
bizonyos életciklusokhoz kapcsolódó esetekben (keresztelı, esküvı, temetés) eleve
várható az eladósodás, fıként uzsorásnál vagy gyorshitelt kínáló pénzügyi
vállalkozásnál.
A fogyasztásnak sokszor már az egészséget is károsító visszafogása mellett
(élelmiszerek) felesleges és a bevétellel nem arányos kiadások, fıként szociális
transzferek kifizetésekor.
A földrajzi elzártságból is adódóan magasabb beszerzési árak.
Elmaradt közszolgáltatói befizetésekbıl is adódó kezelhetetlen adósságállomány.
A pénzügyi tervezés hiánya.
A kereskedelmi banki rendszer által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya.
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I.3. A hiányzó mikrohitelezési módszer és szervezet, az adaptáció szükségessége
Bár Magyarországon a mikrohitelezés fogalma már régóta ismert, a honi tapasztalatok alapján
nem mondhatjuk el, hogy rendelkezésre állna olyan módszer, amely az ismertetett célok elérésére
alkalmas lenne.
Ugyanígy, nincs olyan intézmény, szervezet sem, amely megfelelı tapasztalatot szerzett volna a
hátrányos helyzető, bankképtelen célcsoport körében megvalósított, társadalmi folyamatokért
felelıs mikrofinanszírozás területén.
Bár egyes, szők célcsoportok esetében találhatunk valódi és olykor még sikeresnek is mondható
mikrohitelezési sémákat (például Életpálya Alapítvány), a kereskedelmi banki eszközökkel
finanszírozhatatlan vagy a jelenleg elérhetı pénzügyi képzési metodológiákkal (PSZÁF, MNB,
Junior Achievement) fejleszthetetlen célcsoportok körében – és ezeket kellene megcélozni –
nincsenek bevált, de még csak akár alaposan kipróbált módszerek.
Minden, a mikrofinanszírozás nemzetközi gyakorlatára valamelyes rálátással bíró szakember
szerint sem a fejlıdı országokban alkalmazott, sem a fejlett, jóléti államokban sikeres
mikrohitelezési gyakorlat nem ültethetı át a magyar körülmények közé változtatás nélkül.
„Magyarországon már hosszú ideje és egyre inkább az egyik leginkább meghatározó és a
gazdasági fejlıdést leginkább korlátozó, robbanásveszélyes gazdasági, politikai és társadalmi
probléma a gazdasági dezintegráció, amely:
• egyrészt jellegében már több vonatkozásban felveti a fejlıdı országokéhoz hasonló
gazdasági és társadalmi dualizmus kialakulásának veszélyét, – aminek megtörése hosszú
távon talán a legfontosabb probléma, és a fejlıdı országok társadalmi gondjaihoz hasonló
eredető,
• másrészt éppen a fejlett gazdaságok, legújabb globalizációhoz való alkalmazkodásból
származó problémákkal rokon.
Míg az elsı alapvetıen a társadalmi dezintegrációt, egyes társadalmi csoportok a társadalmi,
oktatási és legális gazdasági tevékenységi struktúrákból való kizáródását jelenti, és fıleg a
nagyszámú roma lakosságra, illetve a tartósan lemaradó térségek rohamos elszegényedésére
vonatkozik, a második a gazdasági struktúraváltás következtében tartósan munkanélküliek és a
gazdasági aktivitásba a jelenlegi módszerekkel nehezen bevonható, szintén nagyszámú
népességcsoportra. Mindkettınek jellemzıje, hogy szinte blokkoló gazdasági hatású és
kumulatívan romló, valamint a kedvezıtlen gazdasági és társadalmi következményeket erısítı.
A nemzetközi gyakorlat szerint a két fajta „szegénység” és dezintegráció nem azonos
módszerekkel kezelhetı, de Magyarországon mindkettıt meg kell oldani. Ennek azért van nagy
jelentısége a magyar gazdaságban, mert fennáll a fejlıdı országokban jellemzı duális gazdaság
kialakulásának veszélye is. Így a két modell (a fejlett országokat és a fejlıdıket jellemzı) sajátos,
hazai viszonyokra alkalmazott ötvözésére lenne szükség.“7
A Magyarországra jellemzı egyedi helyzet mellett további okok is indokolttá teszik egy speciális, a
külföldi minták tapasztalatain alapuló, de a helyi sajátosságokkal számoló
mikrohitelezésihitelezési-pénzügyi fejesztı rendszer létrehozását.

7
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•

•

•

•

•

A fejlıdı országokban ismert rendszerek már létezı közösségekre és bizalmi tıkére,
kapcsolatokra építenek. A csoportos hitelezés esetében a csoport vagy már adott, vagy a
szervezés feltétele, a kölcsönös bizalom megkérdıjelezhetetlen értéke az adott közegnek.
Fıleg a fejlıdı országokban lehetséges a mikrohitelezéssel (azaz valódi mikorhitelekkel)
olyan jövedelemteremtı vagy vállalkozói tevékenységek indítása s fejlesztése, amelyek a
megélhetést lehetıvé tévı bevételhez juttatják a résztvevıket. Magyarországon ez két
okból is akadályba ütközik. Egyfelıl a célcsoport többnyire olyan (földrajzi) környezetben
él, ahol egyáltalán nem létezik fizetıképes kereslet a lehetséges szolgáltatásokra, árukra. A
másik ok, hogy piacralépési költség, amibe beleértjük a legális vállalkozói státusz,
tevékenységhez szükséges engedélyek megszerzésének költségét és az önfenntartóvá válás
idıszakának kiadásai olyan magasak, hogy a potenciális hitelezettek és a várható bevétel
(ami a törlesztés alapja lehetne) nem teszi lehetıvé a hagyományos mikrohitel
alkalmazását. Ha a vállalkozás elindításához szükséges hitelösszeg belül is maradna a
„mikro kategórián”, a futamidı túlfutna a mikrohitelezésben megszokotton, kockáztatva
ezzel a visszafizetés valószínőségét is.
A potenciális célcsoport zöme szociális transzfereken, a helyi önkormányzatok által
biztosított juttatásokon él. Amennyiben legális (bejelentett) jövedelemmel
rendelkeznének, akár saját mikrovállalkozásaikból, elveszthetnék ezeket. Ezért az
egyébként is gyengén motivált célcsoport jövedelemteremtıvé tétele komoly kihívást
jelent.
A nélkülözés és a kényszerő lemondás a fogyasztói kultúra által kínált javakról,
ugyanakkor ezeknek a javaknak az elérhetısége olyan túlfőtöttséget jelent, ami könnyen
eltérítheti a hitelezetteket a hitel felhasználásának eredeti céljától.
A magyar szabályozási környezet szigorúbb akár a hitelnyújtás-betétgyőjtés
szempontjából, akár a közteherviselés (magas adóterhek) oldalán.

Mindezek figyelembe vételével szükségesnek látszik egy a magyar viszonyokra alkalmazható
mikrofinanszírozási séma kidolgozása, amely bár támaszkodik a külföldi jó gyakorlatokra, de nem
egy az egyben veszi át azok eszközeit. Az Esélykassza kutatási projektben azt vizsgáltuk, hogy
lehetséges-e olyan csoportos hitelezési módszer kidolgozása, amit, amennyiben az mőködik, egy
országos szervezet, akár a Magyar Fejlesztési Bank ZRt. adaptálhatna. Figyelembe véve a megbízó
MFB az Autonómia Alapítványtól jelentısen eltérı szervezeti és jogi státuszát, kutatásunkban
csupán a csoportszervezésre és hitelkihelyezésre koncentráltunk. Elemeztük továbbá a programba
bevont résztvevık háztartásgazdálkodásában és pénzügyi kultúrájában, a program hatására beállt
változást.
A cél az volt, hogy a pilot projekt eredményeinek figyelembe vételével olyan adaptációs tervet
készítsünk, amely rámutat a megbízó (vagy más, a program adaptációjára kész) szervezet számára
a módszer alkalmazásának korlátaira, kockázataira és optimális mőködési-szervezési módjára.
I.4 Korábbi tapasztalatok
Az Autonómia Alapítvány korábbi tevékenysége során az alábbi programokról szerzett alaposabb
tapasztalatot, így ezek az Esélykassza Program tervezésekor is fontos tanulságokkal szolgáltak:
CDE (Economic Development Center, www.cde.ro) OSI Mikrohitel Program, Románia
A mikrohitel szervezet 2002-ben alakult a Soros Alapítvány támogatásával. Egy egyéves
tesztidıszak után három év alatt érték el a 8,000-es ügyfélszámot, amely a program pénzügyi
fenntartásához megfelelı nagyságú portfóliónak bizonyult a szervezet vezetıi szerint. A program
egész Románia területén szervez csoportokat az eredeti, Grameen-modelltıl kissé eltérı módon.
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Az eredeti módszer mellett tanulmányoztak egy Szomáliában sikeresen mőködı csoportos
mikrohitel programot. A romániai program fıbb eltérései az eredeti, Grameen-modellhez képest
a következık:
- A csoportoknak folyamatosan bıvülniük kell, legalább is mindig kell, hogy legyenek olyan
új jelentkezık, akik még nem kapták meg a hitelüket. (A legnagyobb létszámú
meglátogatott csoport negyvenfıs volt.) Ez lehetıvé teszi, hogy a csoportok megfelelı
mőködését kívülrıl is kontrollálja a település még hitelt nem kapott, de potenciális
ügyfélnek számító lakossága.
- A csoporton belül választanak pénztárost, szervezıt, aki a csoport adminisztratív
mőködéséért felelıs, ugyanakkor lényegi, a program mőködését érintı kérdésekben nem
hozhat döntéseket.
- A hitelnyújtás „papíralapú”, nem pedig szóbeli megállapodásokon alapul, azaz az
ügyfelekkel szerzıdést kötnek.
- A Grameen-modelltıl eltérıen a hitelkihelyezés banki utalással, a törlesztés viszont
készpénzben történik.
- A program regionális koordinátorokat alkalmaz, akik 10-15 csoportért felelnek, azok
találkozóit rendszeresen látogatják. A szervezet ehhez gépkocsit, laptopot, mobiltelefont
biztosít számukra.
- A programban nem volt betétgyőjtés vagy elıtakarékossági elem. Fedezetül csak a
csoporttagok egymásért vállalt kezessége szolgált.
- A csoporttagságot titkos szavazás eredményeként lehet „elnyerni”, az egyes
hitelekérelmeket prezentálnia kell az adott csoporttagnak, amit a csoportnak el kell
fogadnia, mint megvalósítható, hitelezhetı ötletet. (A hitelkihelyezés elıtt a szervezet
munkatársai még egy alkalommal átbeszélik az üzleti tervet a kérelmezıvel és egy
alapszintő cash-flow tervet és készítenek).
- A program az OSI (ESDF) finanszírozásával indult, de a harmadik évtıl a román
kormány hárommillió eurós hiteltıkével járult hozzá a költségvetéséhez.
K-REP (www.k-repbank.com) Kenya
A mára az egyik legnagyobbnak számító afrikai mikrohitel szervezet nairobi székhelye mellett 23
helyi irodával mőködik. 2006-os portfóliójuk nagysága 784 millió kenyai shilling (körülbelül 2,2
milliárd forint). Adózás elıtti eredményük 2006-ban 152 millió shilling (425 millió forint) volt.
A szervezet 1991-ben kezdte meg mőködését fıként nemzetközi fejlesztési források bevonásával
(Afrikai Fejlesztési Bank, Triodos Bank – UK stb.). A hitelezési tevékenység a Kiwa törzsbéliek
egymás közti, tradicionális, informális pénzkölcsönzésén alapult. A kölcsönök kezdetben és ma is
olyan kisvállalkozásokat finanszíroznak fıként, amelyek nehezen volnának illeszthetık a magyar
vállalkozási környezetbe (pár dollárral indítható kiskereskedelmi tevékenységek).
A szervezet – bár a mai napig NGO-nak minısíti önmagát, aminek ismét csak az eltérı jogi és
gazdasági környezet az oka – mára professzionális bankká fejlıdött, amely minden olyan
kereskedelmi banki szolgáltatást nyújt, amit egy ilyen szervezettıl el lehet várni (betétgyőjtés,
ATM, sıt, CSR alapon “szociális hitelek”). A célcsoportja azonban túlnyomórészt a mai napig az
alacsony jövedelmő agrárnépesség.
Csoportos hitelezési programjuk nagymértékben emlékeztet a romániai modellre azzal az
eltéréssel, hogy kevésbé formalizált a mőködés (nincs írott szerzıdés, hanem egyfajta
“betétkönyve” van minden ügyfélnek, amiben a tranzakciókat rögzítik), és a hitelösszegek
nagysága jóval alatta marad az Európában ismert programokénak (5-500 dollár).
A csoportok hetente találkoznak, a törlesztés is heti rendszerességő. A csoportoknak pénztárosaik
vannak, de itt is regionális ügynökök felügyelik a mőködést.
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Mikrohitel Zrt.8
A Mikrohitel Zrt. 2004-2008 közt bonyolított csoportos hitelprogramja kisvállalkozásokat kívánt
mikrohitelhez juttatni. A hitelprogram a visszafizetési arányt tekintve (ügyfelek 54%-a, kihelyezett
tıke 70%-a) mérsékelten tekinthetı sikeresnek, de semmiképpen nem tekinthetı pénzügyileg
fenntartható modellnek. A hiteligénylések többnyire olyan jövedelemtermelı tevékenységet
jelöltek meg, amelyek eleve csak a feketegazdaságban tudtak profitábilisan mőködni (ruha- és
cipıárusítás közterületen – „stall business“, vagy parasztbútorok vásárlása, felújítása, eladása),
vagy a legalizálás olyan pluszköltségeket jelentett volna, amelyek a megszerezhetı hitel elınyeivel
nem voltak arányban.
Jóllehet néhány hitelfelvevı rendelkezett már rendezett vállalkozói státusszal és a hitelt
mikrovállalkozásának fejlesztéséhez igényelte (ezek a hitelek rendben vissza is lettek fizetve),
csekély számuk miatt (3 fı összesen az egész programban) a csoportos hitelezés, mint módszer az
esetükben nem bizonyult hatékonynak, mivel nem volt a csoportalakításhoz elegendı számú,
nagyjából azonos státuszú, a termék iránt érdeklıdı és csoportalakításra kész hiteligénylı.
IDA – Befektetés a Jövıbe Program
Az IDA (Individual Development Account)-módszer mintegy tízéves múltra tekinthet vissza az
Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban mőködik sikerrel, bizonyítékul szolgálva
arra, hogy a még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges - több-kevesebb - rendszeres
megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítı támogatás (adomány), az úgynevezett matching fund,
korábban el nem érhetı vagyoni célok kitőzését is lehetıvé teszi. A program lényege a havi
rendszerességő, kötött összegő megtakarítás, amelyet a program kiegészít saját forrásából,
valamint olyan pénzügyi képzést is biztosít a részvevıknek, mely csökkenti gazdasági
kiszolgáltatottságukat
és
növeli
pénzügyi,
jogi
ismereteik
szintjét.
A program elınye, hogy a résztvevık aktív részesei annak a folyamatnak, amely végén saját
erıfeszítésük eredményeképpen elérik a kitőzött vagyoni céljaikat.
A program rövid távú célja, hogy segítségével a résztvevık a megtakarítások révén
befektethessenek saját jövıjükbe: vagyontárgyak felhalmozásába, gyermekeik oktatásába és
családtagjaik egészségének megırzésébe. A hosszú távú cél ugyanakkor egyrészt annak
bizonyítása, hogy a feltételekhez kötött készpénzjuttatási programok hatékonyabbak és
eredményesebbek, mint a jelenlegi szociális rendszerben nyújtott segélyek, valamint a fenti céllal
összhangban annak elısegítése, hogy a rövid távú, pusztán létfenntartást biztosító szociális
programokról a hangsúly inkább a rászorulókat a pénzügyi függetlenség elérésében segítı
programokra kerüljön.
Ebben a tekintetben a program sikere nem csak abban nyilvánul meg, hogy bizonyos számú
résztvevıt hozzásegít egyéni céljai eléréséhez, hanem abban is, hogy a kormányzat elfogadja és
magáévá teszi a feltételekhez kötött készpénzjuttatási kezdeményezések alapját képezı érveket,
elméleteket és látásmódot, illetve felülvizsgálja a létfenntartást biztosítására irányuló szociális
programokat, amelyek a kedvezményezettek hátrányos helyzetének megszüntetésére nem
bizonyultak alkalmasnak.
A program lehetıséget kínál az alacsony jövedelmő résztvevık számára, hogy aktívan
hozzájáruljanak vagyoni helyzetük javításához, amelyen keresztül a következı közvetett célok is
elérhetıvé válnak:
•
•
•

8

ingatlanjaik piaci értéke nı;
mobilitásuk növekszik;
javul a munkaerı-piaci helyzetük, jövedelmük nı és kiszámíthatóvá válik.

Részletes bemutatás található az II. számú mellékletben: Mikrohitelezési tapasztalatok (Autonómia Alapítvány - Mikrohitelt ZRt.).
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II. Az Esélykassza program várt eredményei
II.1 Kiinduló hipotézisek
•
•
•

•
•

A (mély)szegénységben élık pénzügyi helyzetén lehetséges javítani olyan pénzügyi képzési
programmal, amelynek része mikrohitelezési tevékenység is.
A bankképtelen, rendezetlen pénzügyi helyzető célcsoport számára is lehetséges
kidolgozni fenntartható mikrohitelezési programot.
A Grameen modell adaptációja hozzájárulhat ahhoz, hogy a háztartások gazdálkodása
konszolidáltabb legyen, illetve produktívabb alternatívát jelenthet az szociális támogatási
rendszerhez képest.
Csökken a függıség az uzsorától, növekszik az esélyük az adósságcsapdából való
kikerülésre.
Kidolgozható egyfajta háztartás-menedzsment oktatás, melynek nem eszköze, hanem
kiegészítıje a hitel nyújtás. Az oktatás hozzájárulhat a szociális ellátórendszertıl való
függıség enyhítéséhez.

II.2 A program célcsoportja
Az Esélykassza Programban törekedtünk olyan célcsoportot bevonni, amely leképezi egy
jövıbeni országos program elképzelhetı célcsoportját.
• Ennek megfelelıen arra törekedtünk a következı kategóriáknak megfelelı háztartások
bevonására:
• A háztartások jövedelmi és vagyoni helyzete a magyar társadalmon belül az alsó egyötöd
felé közelítsen;
• A háztartások legyenek érintettek (akár a közelmúltban) vagy kitettek az uzsora
jelenségének;
• Ne rendelkezzenek jelentısebb megtakarítással (ez a rendezett háztartásgazdálkodása
utalna);
• Lehetıleg olyan településen éljenek, ahol a kereskedelmi banki lefedettség alacsony szintő;
• Lehetıleg legyenek a célcsoport körében felülreprezentálva a romák.
A programot hangsúlyozottan nem roma programként terveztük és mőködtettük, ugyanakkor az
Autonómia Alapítvány múltjából és abból a ténybıl adódóan, miszerint a fenti ismérvek szerinti
válogatás alapján a cigány háztartások projektbe kerülési valószínősége magasabb, a romák
felülreprezentáltsága9 valóban magasabb lett a teljes társadalmi arányukhoz képest. Ezt erısítette,
hogy csoportvezetıink körül a többség szintén roma (nyolcból öt fı) volt.
A csoportszervezésre kiválasztott települések az ország Dél-Nyugat, Észak-Kelet és Észak
magyarországi régióiból, ezen belül is a hátrányos helyzető (a bonyhádi és tamási kivételével mind
LHH besorolású) kistérségekbıl kerültek ki.
A résztvevıkkel kapcsolatos elvárás volt még az aktív kor és többgyerekes háztartás megléte. Ez
néhány esetben nem teljesült, amikor nyugdíjas korú résztvevıket is beválasztottak a csoportba.
A csoportok megszervezését nagymértékben befolyásolta a csoportvezetık ismeretségi köre és a
csoport szavazása a taggá válásról.

9

Önbevallás alapján.
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II.3 A programmal kapcsolatos elvárások
Közvetlen célok
- 10 csoport megalakul. (A csoport önsegítı és fejlesztett mikroközösségként határozható
meg.)
- A program dokumentációja elkészül.
- A program szervezeti háttere kialakul, együttmőködési megállapodások születnek.
- A csoporttagok (60-200 fı) elıtakarékosságba kezdenek.
- A csoporttagok részt vesznek a kétheti rendszerességő csoporttalálkozókon, a
programhoz kapcsolódó képzéseken, rendezvényeken.
- A csoporttagok hitelhez jutnak (maximum 60 000 forint) pénzügyi krízishelyzetük
megoldására vagy gazdasági elképzeléseik megvalósításához.
A résztvevık háztartásaiban a következı mutatók tekintetében vártunk javulást
- adósságaik csökkennek
- kiadásszerkezetük aránya pozitív irányban változik
- hiteleik kondíciói javulnak
- bevételeik növekednek (csak abban az esetben, ha jövedelemgeneráló célra is sikerül hitelt
kihelyezni)
- egészségügyi tudatosságuk javul (szőrıvizsgálaton való rendszeres részvétel)
- lakókörnyezetük minısége javul (csak kiegészítı forrás esetében)
- a háztartás kiadásszerkezete és a fogyasztott élelmiszerek összetétele pozitív irányban
változik az önellátó zöldség- és gyümölcstermesztésnek köszönhetıen (csak kapcsolódó ilyen
tárgyú projekt és forrás esetében).
III. A program bemutatása
A bemutatott céloknak megfelelıen a kutatási projektben olyan rendszert kívántunk kiépíteni,
amely a célcsoport körében, a pénzügyi fejlesztés céljának megfelelıen komplexen kezeli:
• az eladósodottság kialakulásának kockázatát;
• a hiányzó pénzügyi ismereteket és a tervezett háztartás-gazdálkodás hiányát;
• a fedezet hiányából adódó hitelképtelenséget.
A kutatási projekttıl elvárt általános cél, hogy kidolgozzon és teszteljen egy országos szinten
adaptálható mikrofinanszírozási és csoporthitelezési módszert.
A projektben alkalmazott eszközök:
•
•
•
•
•
•
•

csoportszervezés;
kötelezı megtakarítás;
pénzügyi képzés;
csoportos hitelezés;
internet alapú hitelnyújtás és egyéni számlaegyenleg-közlés;
közösségfejlesztés;
értékelés.
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Az Esélykassza modell
1. Csoportalakítás
Célja: Csoportfejlesztés, közösségépítés, hitelfedezet alapjának megteremtése (kölcsönös
kezességvállalás)
1.1 A csoportokat – egy kivételével – hátrányos helyzető kistelepüléseken szerveztük. A tagok
ennek megfelelıen ismerték korábban is egymást, de a tapasztalatunk szerint a puszta
ismeretségnél szorosabb kapcsolat (rokoni, baráti, egy utcabeli) volt a meghatározó. Igaz ez akkor
is, ha néhány csoportban a szomszédos településrıl is van egy-két tag.
Sehol nem tapasztaltunk arra vonatkozó nyitottságot, hogy szélesebb körbıl is bevegyenek a
csoportba tagokat: Ennek ötletét többnyire azzal utasították el, hogy még így is kényes kérdés a
bizalom megteremtése, fenntartása, távolabbi emberekkel ez a csoporttagok szerint lehetetlen
volna.
1.2 Három csoportban (Tolna1, Tolna2, Somogy1) vannak nem cigány tagok is10. Megjegyzendı
azonban, hogy itt is többnyire vegyes házasság áll a háttérben, azaz nem a csoport szervezésére
álltak össze romák és nem romák, hanem a szoros kapcsolat korábban is megvolt közöttük.
1.3 Bár majdnem minden csoport jelezte az alakuláskor, hogy szeretne majd bıvülni (végül a
PSZÁF programra vonatkozó engedélye ezt nem tette lehetıvé), a késıbbiekben ilyen szándékkal
nem találkoztunk. Ugyanakkor a lemorzsolódás is a vártnál alacsonyabb a program harmadik
hónapja után.
1.4 A csoportok alakításának egyik fontos lépése a jelentkezık szavazása. Ennek keretében
minden csoporttagnak jelentkezı kap egy üres papírt, amire azoknak a nevét kell felírnia, akiket
elfogad tagnak. Aki nem kapja meg a szavazók kétharmadának megfelelı szavazatot, abból az
adott találkozón nem lehet tag. A szavazás – lebonyolításából adódóan – névtelen, így senki nem
tudja meg (bizonyosan), hogy ki nem adta rá a szavazatát, így elejét lehet venni a késıbbi
konfliktusok kialakulásának.
Az általunk ismert romániai modellben a szavazók mindegyikének jóváhagyása szükséges a taggá
váláshoz, az afrikai modellben pedig nyilvános (kézfeltartás) a szavazás menete. Bár nem gyakori
a tagok be nem választása (mivel eleve azokat hívják már el az alakuló találkozóra, akikkel
közösen akarnak csoportot alapítani), Tolnában találkozunk olyan esettel, amikor egy idıs
asszonyt nem választottak be a csoportba. Az ok – a csoportvezetı véleménye szerint – az
lehetett, hogy bár az asszonyt mindenki szereti és támogatja is, anyagi helyzete olyan rossz (egy
rokkantnyugdíjból élnek hárman), hogy csak a tagok egyébként is biztosított szívességei (tőzifa,
étel, olykor pénzadomány) tartják életben. És mivel majd’ minden tag hasonló kapcsolatban áll az
idıs asszonnyal, nem volt senki elıtt ismeretlen, hogy a jelenlegi helyzetében vállalhatatlan lenne
a havi megtakarítás számára. Ugyanakkor szándékáról és elkötelezettségérıl mindenki meg volt
gyızıdve.
1.5 A csoportokba nem léphetnek be közös háztartásban (közös költségvetésen) élı személyek,
így férj és feleség vagy eltartott gyerek és szülei. Ugyanígy, a csoportvezetınek és közeli
hozzátartozójának sem akartuk megengedni, hogy tag legyen, de a késıbbiekben a
csoportvezetık érveit meghallgatva beláttuk, hogy a tagok részérıl gyakran jelentkezı
bizalmatlanságra az egyik jó válasz lehet, ha a mentor családtagja is belép a csoportba,
demonstrálva ezzel a program megbízhatóságát. Ugyanakkor az a döntés született, hogy a

10

Az etnikai besorolás alapja a résztvevık által kitöltött Kliensprofil, amelyen a résztvevık maguk nyilatkoztak errıl a kérdésrıl.
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csoportvezetık hozzátartozói a hitelhez csak akkor juthatnak hozzá, amikor a többiek a
csoportból már megkapták azt.
A csoportalakítással kapcsolatban szerzett tapasztalat, hogy az csak egy erıs, a program iránt
elkötelezett közösségi vezetı megléte esetében lehetséges (ugyanakkor ebben az esetben sem
bizonyos a csoportalakítás sikere). Az érdeklıdık a program bemutatását – sokszor még akár a
program mőködési elveinek felületes megértése mellett is – könnyebben fogadják el egy számukra
ismerıs, közöttük élı embertıl. Az Autonómia Alapítvány munkatársai olykor akár négy
alkalommal is részt vettek ugyanazon a helyszínen programbemutató találkozón (Nógrád),
aminek a eredménye mégis meghiúsult csoportalakítás lett. A tapasztalatunk alapján megfelelı
helyi ember hiányában a csoportalakítás kudarcra van ítélve. Ezzel a helyi emberrel kapcsolatban
azonban – a korábbi elképzelésekhez képest – a fı elvárás kevésbé a mentori szerep betöltésére
való alkalmasság, hanem a helyi beágyazódottság, elfogadottság kell legyen, legalábbis reálisan ez
az elvárható. (Kivételként egy településen – Szabolcs-Sz-B – találtuk olyan személyt, aki mind
mentorként, mind helyi „vezetıként” alkalmasnak bizonyult.) Fontos elvárás ellenben ezzel az
emberrel kapcsolatban a program megértése, mivel a késıbbi tagok az ı átadásában ismerik meg
annak mőködését, valamint a programba, módszerbe vetett bizalom. Mivel a csoportok
alakítására viszonylag rövid idı állt rendelkezésre, ez a fajta bizalom többnyire ott volt adott, ahol
a helyi vezetınek vagy az Autonómia Alapítvánnyal, vagy más partnerszervezettel hosszú
kapcsolata volt, így nem kellett az idegenségbıl adódó távolságtartást legyızni.
1.6 Csak azokat a jelentkezıket vettük be a programba, akik kitöltötték az ún. Kliensprofilt. Ezt a
különféle szociális, gazdasági és gazdálkodási adatokat győjtı adatlapot a csoportvezetık
számítógépen töltötték ki (Excel-file). Minden egyes kérdésre adott választ értékkel láttunk el
(amely értékeket sem a válaszadók, sem a kitöltık nem láthattak). A kapott pontértékek
különböztek annak megfelelıen, hogy az adott információ véleményünk szerint pozitív vagy
negatív irányba és milyen mértékben befolyásolja elızetes várakozásainknak megfelelıen az adott
jelentkezı sikeres részvételének esélyét.
A kapott pontértékek szorzata alapján hoztuk mega végleges döntést, hogy a jelentkezı beléphete a programba vagy sem.
2. Kötelezı megtakarítás
Célja: A hitelekhez fedezetbiztosítás és elızetes adósminısítés valamint gazdálkodási képzéshez
eszköz.
2.1 A hitelhez jutás feltétele a meghatározott idejő (5-6 hónap) kötött összegő elıtakarékosság.
Bár lehetıvé tettük, hogy a csoportok eltérjenek az általunk ajánlott havi 5 és 10,000 forintos
elıtakarékossági összegtıl (s ezzel az ezekhez az összegekhez illeszkedı, 60,000 és 120,000
forintos maximális hitelösszegtıl), az összes mőködı csoport mégis a havi ötezer forintos
megtakarítási összeget választotta. Komolyan egyetlen helyen sem említették, hogy a tízezer
forintos havi összeg reális lehetne, ugyanakkor a maximális hitelösszeget több helyütt is túl
alacsonynak tartották, sıt, a legtöbb helyütt az állt a kudarcos csoportalakítás mögött, hogy a
60,000 forint nem jelentett vonzerıt az érdeklıdık számára.
2.2 A havi megtakarítások összegyőjtésére alkalmazott módszert nem tartjuk ideálisnak,
ugyanakkor nem idegen a csoportos hitelezés nemzetközi gyakorlatától: A csoportok vezetıi
(mentorok) készpénzben győjtik össze a csoporttagok havi megtakarításait (majd késıbb a
hiteltörlesztéseket) és a saját bankszámlájukról utalják a program letéti számlájára.
2.3 A megtakarításokat a programban csupán fedezetként és „screening”, ügyfélminısítı
eszközként alkalmazzuk, mivel betétgyőjtésre egyik résztvevı szervezetnek sincs jogosítványa. A
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késıbbiekben azonban a programot célszerő úgy átalakítani, hogy a megtakarítások betétként is
funkcionáljanak, emelve ezzel a program keretében kihelyezhetı hiteltıke keretét.
2.4 A megtakarítások után kamatot fizetünk, amelynek a mértéke éves 6,5%. Ennek összegét
minden ügyfél esetében, minden hónapban kiszámoljuk, közöljük a csoportokkal. A jóváírásra
abban az esetben kerül sor, ha az ügyfél kilép a programból. Azoknak az ügyfeleknek, akik azért
lépnek ki a programból, mert nem teljesítették a megtakarítást vagy a csoport oszlik fel, a kamatot
nem írjuk jóvá.
3. Pénzügyi képzés
Célja: Az általános, a de a célcsoportra fıként jellemzı pénzügyi iskolázatlanság, alapszintő
pénzügyi ismeretek hiányának leküzdése, célkitőzés és motiválás.
3.1 A program legfontosabb elemének tekinthetı a képzési rész. A pénzügyi képzés nem annyira
az ismeretek átadására, mint az ismeretek rendszerezésére és motiválásra illetve célmeghatározásra
szolgál. A képzésben a hangsúly a rövid- és hosszútávú egyéni célok kijelölésén, az ehhez
illeszkedı személyes „tervek” kidolgozásán van. A hitelezési tevékenységet is csak abban az
esetben tekinthetjük sikeresnek, ha a programmal és a pénzügyi képzés elveivel azonos célú
kiadást finanszíroz. A programnak nem lehet célja újabb fogyasztási célú kiadás hitellel való
elısegítése, ehhez viszont az szükséges, hogy a háztartások gazdálkodása tudatosabb legyen, a
kiadások tervezhetıbbek és a kiadásokon belüli értékhierarchia (fogyasztás vagy felhalmozás)
módosuljon.
A pénzügyi képzés tananyagát ennek az elvnek a jegyében dolgoztuk át több alkalommal. A
jelenlegi képzési tananyag saját példákon, gyakorlatokon alapul, minimális elméleti vagy
kifejezetten pénzügyi ismeretet tartalmaz. A képzés tematikáját tágan kezeljük, így belekerült
például a háztartások kiadásainak házak energiahatékonyság-növelésével történı csökkentése is.
A tananyag részei
Tréninganyag
1.) Havi szintő háztartási költségvetések, bevételek és kiadások, „fogyasztói kosár”
Háztartási szintő bevételi, kiadási számítások elkészítése, ezek közös megbeszélése
2.) Kiadások, bevételek éves szezonalitása
Személyes/háztartási táblázatok elkészítése, egyeztetése, megbeszélése
3.) Életciklusok pénzügyi vonatkozásai
Egyéni/háztartási szintő feladatok elkészítése, közös megbeszélése
4.) Banki, pénzügyi alapismeretek
Egyéni feladat: saját bankolás költségei, lehetıségei
5.) Vállalkozás, mint lehetséges bevételi, megélhetési forrás
Felmerült vállalkozói ötletek megbeszélése
6.) Oktatás, iskoláztatás
Ösztöndíj-lehetıségek, gyerekek iskolai karrierje, mit tud tenni a család, hogy ez minél sikeresebb legyen
7.) Lakhatással kapcsolatos pénzügyek, energiamegtakarítási technikák
Egyéni feladat: mennyibe kerül a házam üzemeltetése egy évben
8.) Téli kiadások, lehetséges megtakarítási források és formák, helyi piacok lehetıségei
Ki mit tud elıállítani, ki mit vásárol télen, vannak-e metszetek

3.2 A képzés során figyelembe vettük, hogy résztvevık számára a formális képzési keretek nem
volnának megfelelıek, ezért a képzés saját példákon, gyakorlatokon alapul. A résztvevık házi
feladatokat és a havi egyszeri tréningalkalmak közé esı találkozókra külön feladatokat kapnak.
Egy-egy tréningblokk hossza valamivel több, mint egy óra.
A képzés megvalósítása során kevés elıadásra, egyoldalú kommunikációra támaszkodunk.
Ehelyett a résztvevıkkel beszélgetve, saját példáik felhasználásával tudatosítjuk a már általában
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meglévı, de nem reflektált ismereteket. Bár csoportjaink egyébként sem számítanak nagynak, a
nagyobb hatékonyság kedvéért kisebb (három-négyfıs) csoportokat alakítunk és arra ösztönzünk
mindenkit, még a legkevésbé aktív résztvevıket, hogy kapcsolódjanak be a közös munkába.
A tréneri szerep és kommunikációs stílus kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk. A résztvevık
motiválásához, a folyamatos figyelem fenntartásához elengedhetetlen a képzıi hitelesség. Nem
tévesztve szem elıl, hogy a képzık és a résztvevık társadalmi státusza eltérı, a képzık maguk is
kitérnek saját tapasztalataikra - csökkentve ezzel a képzı és képzett közti szerep távolságát.
3.3 A tananyag kidolgozása során felhasználtuk a rendelkezésünkre álló hazai és külföldi pénzügyi
képzési tananyagokat, de ezekre csak korlátozottan tudtunk támaszkodni, mivel többnyire
túlságosan is a pénzügyi ismeretekre összpontosítanak (pl. PSZÁF, MNB), vagy intenzívebb és
mélyebb ismeretek átadását tőzik ki célul (Junior Achievement).
Az Autonómia Alapítvány részt vesz egy nemzetközi együttmőködésben, melynek célja
felnıtteknek szóló pénzügyi képzésekkel kapcsolatos tudásátadás és közös tananyag fejlesztése
(http://www.fevagroup.org/). A partnerségben résztvevı szervezetek célcsoportja többnyire
eltér az Esélykassza programétól, de mind a módszerek, mind a cél tekintetében számos
párhuzam lelhetı fel.
3.4 A pénzügyi képzést illetve tananyagát nem tekintjük véglegesnek. Ugyanígy, kihívást jelent a
képzık kiválasztása, felkészítésük a feladatra. Az már most kijelenthetı azonban, hogy a képzési
feladat nem bízható a helyi csoportvezetıkre (korábban: Mentorok). Észszerőbbnek tőnik, ha a
képzési és helyi programvezetıi feladatokat egy több csoportot is ellátó, regionális
programkoordinátor látja el. Egyetlen, az ország minden pontján lévı csoportokért egyaránt
felelıs képzı esetében az útiköltség vállalhatatlanul magas lenne.
4. Mentorálás, helyi csoportvezetés
Célja: A helyi csoportok segítése, vezetése, oktatása; csoport adminisztratív teendıinek ellátása,
netes felület kezelése (noba.hu).
4.1 A program mőködtetésének alapját a mentorok jelentették volna. A mentorokkal
kapcsolatban igen komoly elvárásokat fogalmaztunk meg. A mentorok feladata a program
csoportok elıtti képviselete, a csoportok mőködtetése lett volna:
• csoportalakítás szervezése (lehetséges csoporttagok azonosítása, tájékoztatásuk, helyszín
szervezése stb.);
• információgyőjtés és –közlés a kiválasztott településekrıl;
• kapcsolatfelvétel a helyi polgármesterekkel, jegyzıkkel;
• kétheti rendszeres csoporttalálkozók lebonyolítása (megszervezésük, vezetésük);
• a program adminisztratív teendıi (adatfelvétel, szerzıdéskötések);
• a program pénzkezelése (megtakarítások összegyőjtése, banki utalása összesítı adattábla
elküldése);
• a pénzügyi képzés kéthetenkénti blokkjainak megtartása;
• személyes tanácsadás a csoporttagok részére;
• hiteligénylések elkészítése (noba-s felületen).
Emellett a legfontosabb elvárás, hogy értsék meg és képviseljék is a program elveit a csoporttagok
felé. Hasonlóan fontos elvárás a helyi ismertség, a közösség általi elfogadottság.
Mivel ezeknek az elvárásoknak teljes egészében megfelelı mentort csak egy helyütt (Szabolcs-SzB) találtunk, a mentori feladatokat, illetve a program szervezeti struktúráját át kell alakítani. A
csoportok szervezését és a program képviseletét egy-egy helyi csoportvezetıre (aki a csoport
tagja, tevékenységéért csak költségtérítést – telefon, bankszámlahasználattal kapcsolatos díja,
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esetleg útiköltség – kap) bíznánk, de a képzési, döntési, szerzıdéskötési feladatok eggyel
magasabb szintre, a román modellhez hasonló regionális képviselıi szintre kerülhetnének.
Ez a regionális képviselı a feladatát fıállású munkakörben, teljes költségtérítés mellett láthatja el.
Regionális képviselınként 10-15 csoport ellátása tőnik lehetségesnek.
5. Hitelnyújtás
Célja: Hátrányos helyzető családok hitelforráshoz juttatása. A hitelhez fıként olyan személyek
juthatnak, akik a kereskedelmi bankok számára nem jelentenek célcsoportot, jellemzıjük az
instabil háztartásgazdálkodás, már meglévı és teherbíró képességükhöz képest nagy
adósságállomány. Esetenként a rossz, nem fizetett hitelek, illetve uzsorásoknak való kitettség.
5.1 A hitel nem generálhat további, fedezet nélküli fogyasztást, ugyanakkor eszköz legyen a
felhalmozáshoz és a háztartási gazdálkodás konszolidációjához. E célból leírást készítettünk a
résztvevık számára, hogy milyen típusú hitelfelhasználási célok fogadhatóak el (vagyoni célú
megtakarítás) a programban. Ez alapelveket fogalmaz meg, nem pedig konkrét árukat és
szolgáltatásokat sorol fel.
5.2 A hitelkérelem elfogadásának menete szerint elsıként a csoportvezetıvel egyeztet a
hiteligénylı a hitelcélról (ez nem jelent elutasítást vagy jóváhagyást, hanem a csoportvezetı segít a
hitelcél alapelvek szerinti értelmezésében), ezt követıen a csoportnak kell döntenie, hogy
elfogadható-e a hitelcél, egyezik-e a program elveivel.
Ez utóbbi döntési szint akkor játszana különösebb szerepet, ha a hitelbıl kizárólag
jövedelemgeneráló tevékenységet lehetne finanszírozni. Ebben az esetben ugyanis a csoporttagok
kezében lenne a döntés, hogy az adott gazdasági tevékenység véleményük szerint generál-e akkora
és stabil bevételt, amibıl a hitel nagy bizonyossággal visszafizethetı (ld. külföldi példák). Az
Esélykassza program esetében azonban a megszerezhetı maximális hitel nem teszi lehetıvé
bármiféle legális gazdasági tevékenység elindítását, így csupán a vagyoni-felhalmozási célhoz
tudunk itt ragaszkodni.
5.3 A hitel maximális összegét úgy határoztuk meg, hogy egy év alatt, a megtakarítási összeggel
nagyjából azonos havi törlesztéssel visszafizethetı legyen. Emellett szól, hogy a mikrohitelezés
nemzetközi példája nem csak a hitelösszeg alacsony mértékére, hanem a futamidı rövidségére és
a program lebonyolításának mikéntjére (reális fedezetforma, minimális adminisztráció) is példát
ad. A törlesztırészlet esetében feltételezzük, hogy amennyiben semmi más körülmény nem
akadályozza a törlesztés sikeres megvalósulását, a teherbíró képesség is biztosított legyen (mivel
azt legalább öt hónapig a résztvevık bizonyították a programban11).
5.4 A hitelt egy internetes felületen (www.noba.hu –n az Esélykassza program számára elkészített
külön felület) kitöltendı őrlapon kell igényelni. Ennek használatára folyamatosan készítjük fel a
csoportvezetıinket, mentorokat. A felület használata mellett szól, hogy egy országos adaptáció
esetében egy ilyen technikai segítség nagymértékben megkönnyítené a programszintő
adatkezelést. A másik ok a program transzparenciája illetve az ettıl remélt edukációs hatás: A
csoporttagok és a különbözı csoportok is láthatják egymás hiteligényeit (a személyes adatok
védelme mellett), amely mintát és képzési tananyagot is jelenthet.
5.5 A hitelt a Mikrohitel Zrt. helyezi ki sikeres hiteligénylés esetében az ügyfelek egyéni
bankszámlájára. Kihívást és egyelıre megválaszolatlan kérdést jelent a KHR-adatbázisban (banki
11

Több helyszínen is jelezték, hogy a háztartási teherbíró képességben épp a program idıszakában komoly változás állt be két ok miatt: A
pénzügyi válság miatt sokan vesztették el korábban többé-kevésbé rendszeres jövedelemszerzési lehetıségüket az építıiparban; a másik ok a
feketemunka lehetıségének a résztvevık számára is immár érezhetı hatása.
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feketelista) szereplı ügyfelek hitelezésének kérdése. Elképzelhetı, hogy egyáltalán ne hitelezzünk
KHR-tag ügyfeleket (mintegy 20% a teljes résztvevıi létszámhoz képest) vagy megkülönböztetést
tegyünk aktív és passzív, illetve „notórius” és egyszeres minısített ügyfelek közt. Kétségtelen,
hogy a hitelvisszafizetési kockázat jelentısen megnı, ha engedékenynek mutatkozik a program e
tekintetben, de az is megfontolásra érdemes, hogy talán épp a már negatív hitelkarrierrel bíró
ügyfelek jelentenék épp egy pénzügyi edukációs program célcsoportját.
6. Tanácsadó testület
Célja: A program szakmai támogatása a tervezésben és lebonyolításban.
6.1 A programot egy különbözı szakterületek képviselıibıl álló testület támogatja. A tanácsadói
testület rendszeresen, kéthetente találkozik és egyeztet a programot érintı kérdésekben. A
tanácsadó testület tagjai munkájukat térítésmentesen végzik.
A Tanácsadó testület a program részértékeléseit is áttekintette, javaslatokat fogalmazott meg
azokkal kapcsolatban. További segítséget kaptunk a projekt pénzügyi kontrolling rendszerének
kialakításához.
7. Értékelés
Célja: Külsı szakértı által, kontrollminta bevonásával megvalósuló eredmény- és hatásértékelés.
7.1 A programot külsı szakértı (Kézdi Gábor, CEU) értékeli. Az értékelés fı iránya a program
által generált, a program végén mérhetı hatások mérése a célcsoport körében. A nem a
programhoz köthetı hatások kiszőrésére kontrolltelepüléseket (minden bevont település mellé
egy-egy nagyjából azonos szociális, gazdasági és demográfiai mutatókkal bíró település) vontunk
be, ahol kérdıíves adatgyőjtést folytattunk12.
Az értékelés során alkalmazott kérdıívek kidolgozásához, az adatok elemzéséhez, a kutatás
módszertanának kidolgozásához szintén jelentıs segítséget kaptunk Kézdi Gábortól.

12

A program értékelésének adatait és elemzését a IV. sz. melléklet tartalmazza.
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A program szervezeti felépítése

Csoportok

Csoportok

noba.hu
Autonómia Alapítvány

Csoportok

Tanácsadó
testület

Csoportok

Projektvezetés,
Képzés, értékelés

Csoportok

Mikrohitel ZRt.

Csoportok

A kutatási projektben feladatunk a csoportos hitelezés alapmodelljének felállítása, mőködtetése és
javaslat megfogalmazása az országos adaptációra a tapasztalatok alapján volt a feladatunk. A
kutatásban felállított szervezeti modellt a következı ábra szemlélteti.
Ez a szervezeti modell megfelelt a kutatás projekt igényeinek a méretet, résztvevık, csoportok
számát, döntési mechanizmust, finanszírozás jellemzıit tekintve. Abban az esetben, ha az
országos adaptációra sor kerül a következı módosításokat javasoljuk (javaslatunk csupán a most
alkalmazott módszerre vonatkozik és csupán olyan leegyszerősített keretnek tekinthetı, amelyet a
majdani lebonyolító a saját jellemzıihez, igényeihez alakíthat):
1. A csoportvezetıi szint megmaradna, de funkciója jelentısen leegyszerősödne. A csoportvezetı
is tagja lenne a csoportnak, csupán feladata annyival lenne több, hogy ı gondoskodna a
találkozók helyszínérıl, ı értesítené a találkozók elıtt a tagokat, valamint néhány egyszerőbb
adminisztratív teendıje lenne (feljegyzés készítése a találkozókról). A csoportvezetı is résztvevıje
lenne a programnak, azaz megtakarítana, hitelt is igényelhetne. Többletfeladatainak
kompenzálásaként mobiltelefon feltöltıkártyát kaphatnak. A csoportvezetıvel kapcsolatos
elvárások a korábbiakhoz képest annyiban módosulnak, hogy nem kell elvárni tılük számítógépes
ismereteket, adminisztratív készségeket, elıadói-képzıi képességet. Ami viszont nélkülözhetetlen,
az a helyi közösségben betöltött központi szerep, elfogadottság, megbízhatóság és nagyjából a
csoporttagokéval azonos gazdasági státusz. A csoportok szervezésében is szerepet kapnak, segítik
a régiófelelısök munkáját.
2. Regionális felelısi szint bevezetését javasoljuk. A régiófelelısök feladata a jelenleg a
csoportvezetık által elvégzettekbıl állna, valamint szerepet kapnának a hitelügyintézésben is:
• Csoportalakítások elıkészítése (bevonandó települések megtalálása, kapcsolatfelvétel,
adatgyőjtés);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehetséges csoportvezetı kiválasztása, leendı csoporttagok felkeresése a
csoportvezetıvel közösen;
Csoportalakuló ülések levezetése;
Részvétel a csoporttalálkozókon (minimum negyedévente egy alkalommal, de a program
menete által megkövetelt rendszerességgel);
Csoportok adminisztrációja (adatkezelés, jegyzıkönyvek, belépések, kilépések, szavazások
stb.);
Megtakarítások követése;
Pénzügyi képzés megtartása (alternatíva: külsı képzı bevonása, amennyiben a
régiófelelısök kapacitása nem teszi lehetıvé a képzések lebonyolítását);
Hitelügyintézés (igénylések elıkészítése, vállalkozói felhasználás esetében üzleti terv
elkészítéséhez segítségnyújtás, kihelyezés menetének segítése);
Hitelvéleményezés;
Részvétel a program szervezésében (havi egyszeri menedzsment-találkozó).

A régiófelelıs fıállásban végzi a feladatát. Megfontolandó, hogy két-két fı lásson el egy régiót (a
romániai modell is így mőködik). Egy régiófelelıshöz maximum 15 csoport tartozzon (ez
régiófelelıs-párok esetében lehet több is).
3. A betétgyőjtés és hiteltevékenység bevezetésével szükségessé válik egy olyan pénzügyi
vállalkozás bevonása, mely rendelkezik az ezekhez a tevékenységekhez szükséges
jogosultságokkal.
4. A technikai lebonyolításban nagyon hasznosnak tartjuk akár a noba.hu, akár más, innovatív és
szakértı internetes fejlesztı-szolgáltató bevonását. Ezt indokolja a program kiegészítését jelentı
különféle lehetséges fejlesztések (kártya, mobiltelefonos alkalmazások stb.) bevezetésének igénye.
5. A back office szolgáltatást a kutatási programban a Mikrohitel ZRt. (hitelnyújtás) és a noba.hu
biztosította. Tekintve, hogy a kutatási programban a portfólió semmiképpen - még az eredeti terv
alapján - sem érhette el azt a méretet, amely alapján a kamatbevétel fedezni tudná a programmal
kapcsolatos költségeket, mindkét partner csupán jelképes díjazásra tartott igényt (1+1%). Az
országos adaptációban is célszerőnek tartjuk a program különbözı elemeinek kiszerzıdését a
megfelelı szolgáltatókkal. A megtakarítás, hitelnyújtás esetében fontos, hogy a bankfiók-hálózat
földrajzilag könnyen elérhetı legyen. Ez még akkor is elvárható, ha a program kiegészül mobilbanking elemmel, mivel a havi befizetés, számlanyitás feltételezi a személyes kapcsolatot. Ennek
alapján két megoldás tőnik célravezetınek:
• Olyan együttmőködı partner bevonása, amely széles fiókhálózattal rendelkezik és
termékei közé bevezethetı a program (azaz: megtakarítási számla prémium kamattal,
olcsó vagy ingyenes számlavezetés, alacsony tranzakciós díjak, rugalmasság az új
szolgáltatások bevezetésére). Ilyen partner lehetne a takarékszövetkezeti hálózat vagy egykét nagy kereskedelmi bank, de akár - elvileg - valamely gyorshitel cég hálózata is
alkalmazható lenne. Új célszervezet felállítása a program banki szolgáltatásainak
elvégzésére azért nem tőnik indokoltnak, mert ez gyakorlatilag egy teljesen új bank
létrehozását jelentené, aminek költségei indokolatlanul és vállalhatatlanul magasak
lennének.
• Jogszabály-változtatással (HPTv.) lehetıvé tenni, hogy nem banki szervezetek is speciális
esetekben (ilyen programokban) folytathassanak betétgyőjtést és hitelkihelyezést.
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Javasolt szervezeti modell

Csoportok

Csoportok
Pénzügyi szolgáltató

Projektgazda

Csoportok

Régiófelelısök

Projektvezetés,
Fund-raising,
Controlling, Értékelés,
Kommunikáció

Régiófelelısök

Csoportok

Technológiai szolgáltató
Csoportok

Pénzügyi képzı

A szervezeti változtatás érinti a pénzkezelést, programlebonyolítást is.
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Csoportok

I. Jelenlegi mőködési séma

Csoportok
Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Havi befizetések
összegyőjtése
készpénzben

Csoportvezetık
(szervezés, pénzbeszedés,
utalás, mentorálás)
Banki utalás, egy összegben
az ügyfél számlájára
Banki utalás, egy összegben

Letétgyőjtés
(a kihelyezendı hitel minimum
50%-a)
• a noba.hu-n
• havi visszajelzés a
csoportvezetıknek

Hitelkihelyezés
Autonómia Alapítvány (jóváhagyás)
→
Mikrohitel ZRt. (pénzügyi váll.)
(jóváhagyás, szerzıdés) → noba.hu
(folyósítás net-en keresztül)

Hitelkihelyezés csak a letétarány
elérésekor

Csoportvezetık
(szervezés, pénzbeszedés,
utalás, mentorálás)

A hitelvisszafizetés
arányában a csoport
letétje „felszabadul”.
Lehetıvé válik új hitel
kihelyezése vagy
kivehetik a letét
összegét.

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél
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Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

II. Javasolt mőködési séma
Csoportok

Ügyfél

A havi megtakarítási
összeget a résztvevık
egyénenként fizetik be a
program lebonyolításában
részt vevı pénzügyi
technikai partner
számlájára.
Alternatívák:
1. Saját bankszámla
kedvezı feltételekkel, ebanki kiegészítéssel. Ez
csak akkor optimális, ha a
Postánál lehetséges
kedvezményes utalási
konstrukciót elérni.
2. A jelenlegi
konstrukcióhoz hasonlóan
közös számlára utalnak,
mindenkinek virtuális
számlája van, amin a
megtakarítások,
tranzakciók követhetık.

Ügyfél

Csoportvezetı

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Regionális felelısök, mentorok
(szervezés, mentorálás, pénzügyi képzés, csoportvezetık itányítása,
közösségfejlesztés,hitelelıkészítés, -véleményezés)

Betétgyőjtés

Csoportvezetı

Nem minden csoporttag vesz fel
hitelt egyszerre vagy elıre
ütemezett módon. A csoport
mőködése inkább a megtakarításon,
az abból adódó elınyökön alapul.
A csoport által győjtött letét egyes,
nagyobb összegő (vállalkozói)
hietelek fedezetéül is szolgálhatnak
vagy késıbbi, elıre nem látható
krízishelyzetek kezelését szolgáló
hitelek alapja lehet.

Hitelezés

(A kihelyezendı hitel minimum 50%-a)
•
pénzügyi vállalkozásnál
•
a jelenlegi (netes) rendszer megtartásával
•
prémium kamattal (15+%)
•
Kiegészítı banki termékek bevezetésével (IDAtípusú matching fund, ingatlan-beruházással
kapcsolatos árkedvezmények, hitelgaranciaalap)

Többféle hiteltípus:
1. Asset-building típusú (vagyonfelhalmozás célú)
2. Krízishitel (Probléma: az elıtakarékossági idıszak
elvárása)
3. Jövedelemtermelı, mikrovállalkozás-fejlesztı hitel
(Probléma: hosszú futamidı, szezonális bevétel,
fekete-szürke gazdaság)
•
A hitel az ügyfél bankszámlájára utalva.
•
A felhasználás erıs kontrollja.
•
Hitelkamat: betéti kamat plusz maximum
3%
•
Hitelminısítés a csoporttagok, regionális
felelıs (mentor) és LC által, netes felületen,
gyors átfutással.
• Kiegészítı banki termékek bevezetésével
(Szolgáltatások és áruk minıségbiztosítása
- ajánlott beszállítók, kedvezményekre
jogosító kártya bevezetése stb.)

Kiegészítı támogatások
szponzoroktól
(A program matching-fund vagy
hiteltıke részéhez további
források szerezhetıek
támogatóktól.)
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Ügyfél

A csoportok bemutatása
Mőködı csoportok
Baranya

A település neve:
Lakosságszám:

Besence
131 fı

Lakosságszám a KSH 143
2001.évi
népszámlálási
adatai alapján

Kistérség:
Cigányok becsült aránya a
településen (%) – a
mentor becslése alapján
Cigányok
aránya
a
településen a KSH 2001.
évi
népszámlálási adatai
Van-e
a
településen
bankfiók (akár takszöv)

Barcsi
n.a.
15.4%

Van-e
uzsorás
a Igen / Nem
Nincs
településen?
A község Baranya megyében található.
Az alig 130 lelkes ormánsági zsákfalu polgármestere szerint az internet szolgáltatás kialakítása, a
településkép javítása tartozik a közeljövı fontosabb feladatok közé. Munkaerı-piaci szempontból
átlagos a helyzetük, ebbıl a kis faluból 18-an utaznak az Elcoteqhez13 dolgozni.
A településnek egy másik önkormányzattal van közös fenntartású iskolája, óvodája. 1997-ben
felújított református temploma van.
Csoport neve: Szorgos méhek
Induló létszám: 9 fı
Kilepett: 0 fı
Neme
nı
férfi
férfi
nı
nı
nı
férfi
férfi
férfi
férfi
Átlag

13

Életkor
50
19
31
31
24
24
32
44
39
46
34

iskola
általános
középiskola
általános
középiskola
középiskola
általános
általános
általános
általános
általános + OKJ

Háztartás
2
3
1
4
3
2
6
2
3
2
2,8

aktivitás
inaktív
foglalkoztatott
rokkantnyugdíjas
foglalkoztatott
foglalkoztatott
inaktív
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott

havi Ft/fı
43 000
24 000
60 000
16 000
33 000
45 000
15 000
35 000
24 000
32 000
32 700

Az Elcoteq Magyarország Kft. Elektronikaipari vállalat 1998-tól mőködik Pécsett. Jelenleg közel 6 500 munkatársat foglalkoztat.
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Borsod-Abaúj-Zemplén

A település neve:
Lakosságszám:

Selyeb
512 fı

Lakosságszám a KSH 479
2001.évi
népszámlálási
Van-e
uzsorás
a Nincs
településen?

Kistérség:
Cigányok becsült aránya a
településen (%) – a mentor
becslése alapján
Cigányok aránya a településen a
KSH 2001.
Van-e a településen bankfiók (akár
takszöv)

Szikszói
47%
29.2%
Nincs

A település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Nagyrészt halmozottan hátrányos
helyzető emberek élnek a községben. Az aktív munkavállalók száma nem haladja meg a 10%-ot.
A munkaképes emberek nagyobb része szezonális munkákat végez, a településen található
gyümölcsösben. Az önkormányzat változó létszámban tud munkát biztosítani számukra. A
rendszerváltás elıtt mőködı Termelı Szövetkezetben az emberek mintegy 50% a dolgozott.
Jelenleg 5 fıt foglalkoztat, ebbıl 1 fı helyi lakos. A második legnagyobb munkáltató a Miskolci
kohászat volt, itt jelenleg 2 fıt alkalmaznak. Jelenleg a Miskolcra járó emberek száma nem haladja
meg a 20 fıt. Sajnos a nagy távolság miatt nem veszik föl az embereket!
A településen még mindig található analfabéta ember. İk jelenleg iskolába járnak, hogy
elvégezzék a nyolc általánost. A településen mőködı iskolába és óvodába járó gyerekek 98%-a
roma (a mentor becslése).
Csoport neve: .. Asszonyok
Induló létszám: 8 fı
Kilépett: 0 fı
Neme
Életkor
nı
25
nı
36
nı
25
nı
nı
nı
nı
nı
nı

38
23
31
37
24
50

Átlag

32,11

iskola
általános
általános
általános
OKJ
általános
általános
általános
általános
általános
általános
OKJ

Háztartás
4
4
+ 4

aktivitás
inaktív
alkalmi munkák
alkalmi munkák

havi Ft/fı
25 000
26 800
25 100

4
4
3
4
3
+ 4

alkalmi munkák
alkalmi munkák
alkalmi munkák
inaktív
alkalmi munkák
nyugdíj

31 500
25 000
34 000
29 850
40 000
23 900

3,78

Somogy 1
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29 016

A település neve:

Barcs

Lakosságszám:

12500 fı

Kistérség:

Barcsi

Cigányok becsült aránya a településen 11%
(%) – a mentor becslése alapján
Lakosságszám a KSH 12316
Cigányok aránya a településen a KSH 3%
2001.évi
népszámlálási
2001. évi népszámlálási adatai alapján
adatai alapjánuzsorás
Van-e
a Igen,
Van-e a településen bankfiók (akár Igen, 3
településen?
legalább öt takszöv)
A település valaha ipari és mezıgazdasági város volt, jelenleg ez két potenciál megszőnt. A
mezıgazdasági tsz 3 éve bezárta kapuit, a mezıgazdasági termelést néhány nagyobb mezıgazdász
és ıstermelı tartja a kezében.
Az ipar is lassan-fokozatósan leépült, a legnagyobb faipari kft. két éve bezárt. A jelenlegi ipari
foglalkoztatók nem hozzák azt a foglalkoztatási számot, amit mondjuk 8 éve hoztak. A helyi és
környékbeli munkavállalók a fémiparban, faiparban, és az építıiparban, valamint az élelmiszeripar
utolsó bástyáját jelentı Dráva-Tej Kft.-ben dolgoznak.
A munkanélküliség a 18-60 év közötti korcsoportban mindenkit érint, mégis a 31-35 év közötti
férfiakat és a 36-40 év közötti nıket sújtja legjobban, a munkaügyi kirendeltség kimutatása
alapján. Elıbbibıl 246 fı regisztrált munkanélküli, még utóbbiból 177-en tartósan
munkanélküliek. A kimutatás alapján nagyon magas a munkanélküliek száma a fiatal 21-25 év
közöttiek körében, majdnem eléri a 400-at. Ezek a számok a kistérséget jellemzik.
Csoport neve: ”Una palt”
Induló létszám: 8 fı
Kilépett: 1 fı
A csoport tagjainak néhány adata a Kliensprofil alapján14
Neme
Életkor
iskola
Háztartás
Nı
27
középiskola
5
Férfi
34
általános
1
férfi
48
általános + OKJ 3
férfi
21
középiskola
6
férfi
22
középiskola
4
férfi
45
középiskola
7
nı
33
általános + OKJ 2
férfi
24
középiskola
3
nı
50
középiskola
5
nı
47
általános + OKJ 2
nı
27
általános
5
nı
31
általános
3
Átlag
34
3,8

14

aktivitás
inaktív
alkalmi munkák
inaktív
alkalmi munkák
alkalmi munkák
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
feketemunka

A Kliensprofilt minden belépni szándékozó kitöltötte. Közülük azonban nem mindenki lépett végül be a csoportba.
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havi Ft/fı
53 000
36 000
4 300
28 000
25 000
41 000
44 000
46 000
23 000
41 000
31 000
83 000
37 942

Somogy 2

A település neve:
Lakosságszám:

Lakócsa Kistérség:
577
Cigányok
becsült
aránya
a
településen (%) – a mentor becslése
alapján
Lakosságszám a KSH 580
Cigányok aránya a településen a
2001.évi
népszámlálási
KSH 2001. évi
adatai alapján
népszámlálási adatai
alapján
Van-e
uzsorás
a Igen
Van-e a településen bankfiók (akár
településen?
takszöv)

Barcsi
40%
(mentori
becslés)
21.5%

Igen,
takszöv

1

A somogyi kistérségek között jelentıs munkaerı-piaci különbségek vannak. A
Megyei Munkaügyi Központ statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy a legrosszabb
helyzetben a Barcson és térségében élık vannak. A régióról elmondható, hogy halmozottan
hátrányos helyzető, társadalmilag és gazdaságilag elmaradott terület. A településen horvát és
cigány nemzetiségő emberek élnek, akik a helyi föld adottságait kihasználva, saját önfenntartásuk
érdekében termelik meg az éves megélhetéshez szükséges nyersanyagot. A település sajátos
földrajzi elhelyezkedésének köszönhetıen teljesen el van szigetelve a nagyobb városoktól, így a
megyeszékhelyektıl is. Napi egy-két buszjáratra korlátozódik a munkába járás lehetısége. A
településen lakó népesség 43 %-a aktív, az aktív keresık mintegy 90 %-a fizikai foglalkozású. A
munkanélküliségi ráta kb. 10-12 % körül van.
Csoport neve: Együtt a holnapért
Induló létszám: 9 fı
Kilépett: 0 fı
A csoport tagjainak néhány adata a Kliensprofil alapján
Neme
férfi

Életkor
55

férfi
nı
nı
nı
nı
nı
férfi
férfi
nı

53
18
27
49
39
39
55
36
33

iskola
Háztartás
középiskola
3
általános
+
OKJ
6
általános
2
általános
4
általános
4
középiskola
3
középiskola
5
középiskola
6
középiskola
5
középiskola
3

aktivitás
nyugdíj

havi Ft/fı
28 000

foglalkoztatott
alkalmi munkák
alkalmi munkák
nyugdíj
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
alkalmi munkák
inaktív, GYES

16 700
30 000
21 000
16 750
28 333
13 800
23 500
21 600
25 533

30

Átlag

40

4,1

22 522

Szabolcs-Szatmár-Bereg

A település neve:

Nyírpilis Kistérség:

Lakosságszám:

847 fı

Lakosságszám a KSH 2001. 685
évi népszámlálási adatai
alapján
Van-e
uzsorás
településen?

a Igen

Nyírbátori

Cigányok becsült aránya a 75%
településen (%) – a adat)
mentor becslése alapján
Cigányok
aránya
a 22.6%
településen a KSH 2001.
évi
népszámlálási adatai
Van-e
a
településen Nincs
bankfiók (akár takszöv)

(mentori

1990 óta a Magyarországon jellemzı szinte minden településre jellemzı népességcsökkenési
tendencia alól kivétel a település, amely, bár csak kis mértékben, de folyamatos növekedést
mutat. A faluból az elvándorlás nem jellemzı. Ennek oka többek között az, hogy a településen
élı cigány lakosság aluliskolázott, ezért a közeli vagy a távolabbi városokban szakképzettséget
igénylı munkát vállalni nem tudnak. A munkanélküliek száma jóval az országos átlag felett van, a
keresıképes lakosság 81 %-a. A tartós munkanélküliek száma 69,3%-a a munkanélküliek
számának.
A közösség alacsony jövedelmő, nagy százalékuk segélybıl és szociális juttatásokból él. A roma
közösségben az élettársi kapcsolat a jellemzı, házasságot nem kötnek vagy csak nagyon csekély
százalékuk köt.
A nagy többsége a lakosságnak eladósodott, hitelt vett fel, vagy uzsorástól kapott pénz
segítségével próbálja anyagi gondjait megoldani, hogy alapszükségleteit kielégítse.
A közösséghez roma és nem roma családok tagjai tartoznak, akik aktív korúak, alacsony
jövedelmőek, több gyereket nevelnek.
Csoport neve: Fekete Angyalok
Induló létszám: 6 fı
Kilépett: 0 fı
Neme
nı
nı
nı
nı
nı
nı

Életkor
47
39
55
29
34
28

iskola
általános
általános
általános
általános
általános
középiskola

Háztartás
4
7
6
6
4
5
31

aktivitás
foglalkoztatott
alkalmi munkák
inaktív
alkalmi munkák
alkalmi munkák
alkalmi munkák

havi Ft/fı
38 200
23 650
24 000
34 000
30 000
34 000

nı
nı
Átlag

49
38
40

általános
általános

5
7
5,5

inaktív
alkalmi munkák

29 000
22 000
29 356

Zomba Kistérség:
1 165 fı Cigányok becsült aránya a
településen (%) – a mentor
becslése alapján
Lakosságszám a KSH 2001.évi 1 232
Cigányok
aránya
a
népszámlálási adatai alapján
településen a KSH 2001. évi
népszámlálási adatai
alapján
Van-e uzsorás a településen?
Nincs
Van-e a településen bankfiók
(akár takszöv)

Bonyhádi
10%

Tolna 1

A település neve:
Lakosságszám:

0,4%

Nincs

A település lakóinak 80%-a tartósan munkanélküli. A lakosság tíz százaléka cigány származású.
Sajnos az ı megélhetésük még nehezebb, mint a nem cigány lakosoké. Néhány családban
hatalmas gondot okoz a megélhetés, tüzelı beszerzése, számlák fizetése. Fontos a falu életében,
hogy nincs a roma és a nem roma emberek közt feszültség, jól tudnak együtt élni és dolgozni. Az
iskolában, óvodában is jó a kapcsolat a gyerekek között. Az idısebb emberek közösen
beszélgetnek, kártyázgatnak, segítik egymás munkáját a kiskertekben. Mivel kis településen élnek,
napi kapcsolatot tudnak tartani minden emberrel, ismerik egymás problémáit, nehézségeit és
szükség esetén segítik egymást. Bizalmas, jó kapcsolat alakult ki a csoporttagok között is, akik a
találkozók alkalmával már beszélgetnek a saját problémáikról is, amit új fejleménynek számít a
településen.
Csoport neve: Lila Akácok
Induló létszám: 9 fı
Kilepett: 0 fı
Neme
nı
nı
nı
nı
nı
férfi
férfi
nı
nı
férfi

Életkor
23
57
63
38
30
30
26
31
24
38

iskola
középiskola
általános
általános
középiskola
középiskola
középiskola
általános
általános
középiskola
általános

Háztartás
3
3
1
3
2
3
4
3
3
3
32

aktivitás
alkalmi munkák
nyugdíj
nyugdíj
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
nyugdíj
alkalmi munkák
foglalkoztatott
foglalkoztatott

havi Ft/fı
32 000
25 000
72000
50700
46800
65300
22300
29500
49000
45000

Átlag

36

2,8

43 760

Tolna 2

A település neve:
Lakosságszám:

Váralja
1 018 fı

Lakosságszám
a 1038
KSH
2001.évi
népszámlálási adatai
alapján uzsorás a Igen
Van-e
településen?

Kistérség:
Cigányok
becsült
aránya
a
településen (%) – a mentor becslése
alapján
Cigányok aránya a településen a KSH
2001. évi
népszámlálási adatai
alapjána településen bankfiók (akár
Van-e
takszöv)

Bonyhádi
%
7.3%

Nincs

A település lakossága nemzetiség szerint megosztott: németek, cigányok (beás cigány
népcsoporthoz tartoznak az itt élı cigányok) és székelyek lakják. A településen a romák és nem
romák viszonya jó, látogatják egymás kulturális rendezvényeit és békésen élnek egymás mellet.
A településen a regisztrált munkanélküliek aránya 6%. A romák száma 300 fı, az aktív korúak
száma 60 fı, állandó munkahellyel 10 fı rendelkezik. A Váralján élı emberek 34%-a roma. A
településen nincs munkalehetıség, mivel munkáltatók sem találhatók a faluban, de a
Polgármesteri hivatal évrıl-évre foglalkoztat közhasznú munkásként 3-4 roma fiatalt. A faluban
élı romák nagy számban jártak be Bonyhádra dolgozni, de 2003-májusában, sajnos a könnyőipari
cégek kivonulásával elvesztették munkájukat. Alacsony iskolázottságuk miatt nehéz
visszakerülniük a munkaerıpiacra. A romák a fekete munka világába kényszerültek, ahol
építıipari segédmunkásként, szezonális munkásként keresik meg mindennapi kenyerüket, ami
kiszolgáltatottá teszi helyzetüket, napi 10-12-órát is dolgozhatnak 2500-3000-Ft-ért. A gyerekek a
településtıl 12-km-re, Bonyhádra járnak iskolába.
Csoport neve: Együtt Egymásért
Induló létszám: 11 fı
Kilepett: 2 fı
Neme
férfi
férfi
nı
nı
nı
férfi
férfi
nı

Életkor
44
27
35
29
37
31
33
55

iskola
Háztartás
általános
4
általános
6
középiskola
5
általános + OKJ 5
általános + OKJ 2
általános + OKJ 2
általános
3
általános
1
33

aktivitás
rokkantnyugdíjas
inaktív
foglalkoztatott
inaktív
foglalkoztatott
foglalkoztatott
foglalkoztatott
rokkantnyugdíjas

havi Ft/fı
33 500
33 000
45 000
22 400
42 000
70 000
72 500
58 000

nı
nı
Átlag

48
28
37

általános + OKJ 3
középiskola
4
3,5

foglalkoztatott
feketemunka

54 000
53 000
48 340

Tolna 3

A település neve:
Lakosságszám:

Tolnanémedi Kistérség:
Tamási
2367 fı
Cigányok becsült aránya a településen %
(%)

Lakosságszám
a 2396
KSH
2001.évi
népszámlálási adatai
alapján
Van-e uzsorás a Igen
településen?

Cigányok aránya a KSH 2001. évi
népszámlálási adatai
alapján

0,54%

Van-e a településen bankfiók (akár Nincs
takszöv.)

A település fı profilja az agrárgazdálkodás. Fı ágazat a növénytermesztés, emellett még az egyre
inkább visszafejlıdı állattenyésztés is fellelhetı a településen. A mezıgazdasági termelés egy
része családi gazdaságok, mezıgazdasági vállalkozások keretein belül folyik, illetve ıstermelıként
is mőködnek termelık.
A mőködı Mezıgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet bérleményeket mővel. Mindezek mellett
Beszerzı és Értékesítı Szövetkezet is segíti a gazdálkodást.
A növénytermesztés és állattenyésztés mellett több mint 200 ha-on szılıtermesztés is folyik, a
hozzá tartozó borászkodással karöltve. A fı ágazat mellett néhány ipari jellegő vállalkozás is
található a településen.
A helyi élelmiszer- és iparcikk-kereskedelmi ellátást zömmel helyi vállalkozók végzik. A
munkavégzés miatti ingázás leginkább a szomszédos nagyvárosokba irányul. A regisztrált
munkanélküliek száma 5 %-nál alacsonyabb szinten mozog.
(forrás: Internet )
Csoport neve: Együtt a jövıért
Induló létszám: 9 fı
Kilépett: 3 fı
Neme
nı
férfi
nı
nı

Életkor
50
53
34
37

iskola
általános
általános
általános
középiskola

Háztartás
3
2
4
4
34

aktivitás
alkalmi munkák
nyugdíj
foglalkoztatott
foglalkoztatott

havi Ft/fı
42 000
31 250
23 300
28 500

férfi
férfi
férfi
Átlag

21
50
41
41

középiskola
általános
középiskola

4
5
3
3,6

foglalkoztatott
inaktív, GYES
alkalmi munkák

34 250
21 400
39 750
31 493

Eredmények

Csoportalakítás
1. Hiányzó szélesebb promóció: Bizalmatlanság
A csoportalakítás egyik legkomolyabb akadálya a lehetséges csoporttagok egymás közti
bizalmatlansága mellett az egész program hitelességével kapcsolatos kételkedés volt. Mint
korábban már említettük, sem a program, sem az Autonómia Alapítvány nem rendelkezik olyan
ismertséggel e területen, amely – lévén pénzügyi programról van szó – ellensúlyozni tudta volna
venni a médiában rendre felbukkanó pénzügyi visszaélésektıl való félelmeket (Baumax-ügy,
piramisjátékok, Postabank-ügy stb.). Ennek megfelelıen csak ott tudtunk csoportot alapítani,
ahol vagy az Autonómia Alapítvány vagy valamelyik programot támogató szervezet komolyabb
referenciákkal bírt.
A program országos adaptációja esetében különös figyelemmel kell kezelni a promóciót, amely a
programot, mint megfelelı szervezeti, pénzügyi, jogi megalapozottságú és politikai
támogatottságú kezdeményezést mutatja be. Tapasztalatunk szerint amennyire komoly akadálya
lehet egy csoportalakításnak egyetlen, a többi érdeklıdıt lebeszélı és félrevezetı szereplı,
annyira fontos lehet egy helyileg elismert, nem feltétlen formális vezetı kiállása a program mellett.
Csak e két feltétel esetében lehet komolyabb számosságú közösség bevonhatóságáról szó.
2. Kisebb csoportméret
A csoporton belüli bizalom hiánya magyarázza azt, hogy több helyütt soknak tartották az ajánlott
10-12 fıs csoportlétszámot, mondván, ennyi emberért nem tudnak felelısséget vállalni, de
kevesebbért talán elképzelhetı volna.
Megengedhetı volna, hogy kisebb, akár ötfıs csoportok is alakuljanak (így az uniformizált,
vagyoni hitelcéltól is el lehetne talán a jövedelemgeneráló hitelek felé térni), de komoly és tartós
ilyen csoportalakítási szándékot mégsem találtunk (Békés1,2), ugyanakkor megfontolandó az ilyen
kislétszámú csoportok mőködtetésének költséghatékonysága is (mentorok alkalmazása,
útiköltség).
Az eddigi tapasztalatok alapján 7-10 fıs csoportok alakítását látjuk reálisnak, majd ezek esetleges
bıvítését15.
3. Szők ismeretségi körök (sokszor rokonság, szomszédság)
Bár a program meghirdetése estében törekedtünk a helyi lakosság nagyjából azonos társadalmi
státuszú tagjainak minél szélesebb körének bevonására, ez nem járt sikerrel. Talán egyedül a
Somogy1 település esetében beszélhetünk valamelyest nyitottabb szervezıdésrıl, de itt is
mindenkit összeköt a származás és a meghatározó településrészhez kötıdés.
Hogy nem sikerült még inkább heterogén vagy legalábbis több körbıl érkezı résztvevıkkel
csoportot alakítani, azt a bizalomhiány mellett a korábban mentornak kiválasztott helyi
munkatársak szők kapcsolatrendszere és szervezési kapacitásuk hiánya is magyarázza. Ezt a
problémát azonban nem könnyő megoldani, mert ha regionális képviselıkre bíznánk a most
mentori feladatkörbe utalt feladatok jelentıs részét, ezeknek a személyeknek sem lesz feltehetıen
15

Annak szem elıtt tartásával, hogy ha a csoportok nyitottak, akkor a „visszterhes támogatás” nyújtása átalakul hitelezéssé, hiszen a HPTv.
szerinti egyik kizáró ok, a program nyitottságának hiánya megszőnik a hitelezési tevékenység esetében.
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mélyebb helyi kapcsolatrendszere. Megoldást az jelenthet, ha a regionális képviselık helyi
szereplıkkel (csoportvezetık, különbözı szakemberek: védınık, pedagógusok stb.) szorosan
együttmőködve jelölik ki a meghívandó személyek körét.
Emellett szól a nógrádi tapasztalat is, amely azt mutatta, hogy a helyi szociális munkás hiába
rendelkezik a potenciális résztvevıkrıl minden releváns információval, címlistával, a program
elveinek elsajátítása vagy a rugalmas szervezıkészség már nem volt adott, ami a csoportalakítási
kezdeményezés kudarcához vezetett.
4. Csoportot nem alakító érdeklıdık
Azokat a helyszíneket kerestük fel, ahonnan visszajelzést kaptunk, hogy vannak érdeklıdık a
program iránt. Ezek a vélemények természetesen nem kiforrott és megalapozott döntések voltak,
hiszen egy programleírásból (amely az érdeklıdık számára talán túl részletes volt, egy egyszerőbb
leírás pedig túlságosan is a hitelre összpontosított volna) vagy egy telefonbeszélgetésbıl nem
tudtak ilyen véleményt alkotni.
Számos esetben meglepetésként érte a felkeresett érdeklıdıket, hogy megtakarításhoz kötött a
hitelhez jutás, vagy hogy szoros összefüggés van a havi megtakarítás / törlesztés összege és a
felvehetı hitel nagysága közt.
Olyan helyszínnel is találkoztunk, ahol maga a hitel nem motiválta a résztvevıket, hanem annak
lehetısége után érdeklıdtek, nem lehetne-e csupán megtakarítani (elsı szempont a megtakarítás
biztos, értékırzı jellege volt, csak aztán a magasabb hozam). Jóllehet, a felkeresett helyszínek
száma nem teszi lehetıvé az általánosítást, három jellegzetes érdeklıdı-típussal találkoztunk:
• Azok az érdeklıdık, akik teljesen nyitottan álltak a program elıtt, megvizsgálván,
tartogat-e számukra az valami egyértelmő hasznot. Ezek az érdeklıdık a pénzügyi
képzésbe beleegyeztek volna, a megtakarítást vállalták volna, de a hitelösszeg túl alacsony
volt számukra. (Borsod2, Békés3 – a „vállalkozók”)
• Külön csoportot képeztek azok az érdeklıdık, akik a programot gyakorlatilag egy újabb
típusú támogatási formának vélték. A hitelre csak akkor lett volna igényük, ha nincs
kölcsönös kezesség és megtakarítás. (Békés1,2, Nógrád1)
• Külön kategóriának tekintjük azokat a kezdeményezéseket, amikor egy helyi intézmény
munkatársa összeszervezte a véleménye szerint célcsoportba tartozó személyeket anélkül,
hogy motivációjukról, valódi érdeklıdésükrıl meggyızıdött volna. Ezek a személyek arra
sem voltak igazán motiváltak, hogy a program mőködését megértsék: Eljöttek, mert
hívták ıket (szociális munkás), de amint lehetett, haza is indultak (Nógrád1,2).
5. „Külsı program”
Borsodban egy helyütt találkoztunk azzal, hogy a mentorjelölt szerint a települési uzsorás az
alakuló ülés elıtt körbejárta az érdeklıdıket, s lebeszélte ıket a belépésrıl, mondván, ez a
program szélhámosság, piramisjáték. A sikertelen borsodi kísérletek azért is külön érdekesek,
mivel olyan helyeken, olyan településeken nem sikerült csoportokat alakítani, ahol amúgy
korábban erıs közösségfejlesztési tevékenység zajlott; illetve a potenciális tagok között szoros
pénzügyi együttmőködési formák alakultak ki (pl. közös autóvásárlás). A kudarc okaként a
legtöbb helyen az idızítés problémáját említették (januárban és februárban még tüzifát kellett
venni, a családoknak nem volt megtakarítani való pénze.) Ugyanakkor több esetben a szinte már
megalakult csoportok álltak el a programban való részvételtıl, egyik napról a másikra.
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6. A csoportok szervezıdésében fontos tapasztalatot jelent a csoporttagok közti vagyoni
és képességbeli különbségbıl adódó feszültség
A csoportok többségében egy közösséghez tartozó, de ennek ellenére eltérı hátterő tagok is
akadnak. A képességbeli különbség fıként a pénzügyi képzés esetében jelent problémát, az eltérı
vagyoni háttér16 ugyanakkor a vagyoni cél kitőzésében, motiváltságban téríti el a résztvevıket.
Általános tapasztalat: Nehéz megtalálni az ideális helyszínt
Nem kizárólag családi alapú, de valóban kölcsönös bizalmon és mőködı együttmőködésen
alapuló közösségek nagyon szőkös számban léteznek a célcsoportunk körében – lehet, épp ez az
oka is az alacsony társadalmi pozíciójuknak –, nagyon nehéz ezeket megtalálni. Olyan
településeket érdemes keresni, ahol már volt/van közösségfejlesztési program, bármilyen jellegő.
(Illetve jelen programot is tekinthetjük „nulladik” szintnek, ahol a közösségfejlesztés elkezdıdött.
Ezek a települések – egy folytatás vagy országos adaptáció esetében – már a csoportok
bıvülésének lehetnének a helyszínei, hiszen itt már nem kell a program hitelességét bizonyítani.)
A megtakarítások alakulása
A megtakarítások letéti számlán győltek. A csoportok tagjai minden hónapban a
csoportvezetınek (mentor) készpénzben fizették be a havi megtakarításokat. A csoportvezetık az
összegyőlt megtakarításokat banki utalással küldték a noba.hu betéti számlájára. A
megtakarításokat nyilván tartó Excel-file–t e-mailben juttatták el az Autonómia Alapítványhoz és
a noba.hu-hoz. A megtakarításokról és az összegyőlt kamatokról minden hónapban összesítést
küldtünk a csoportvezetıknek, akik ezt ismertették a soron következı csoporttalálkozón a
résztvevıkkel.
A megtakarítások befizetése hektikusan, olykor többhetes késéssel valósult meg, de minden
csoporttag, ha késve is, de rendezte az elmaradt megtakarításokat. Így gyakorlatilag minden
hónapban teljesült a tervezett megtakarítási cél.
Abban az esetben, amikor a csoporttag tartósan nem tudta rendezni a megtakarítást, elıbb vagy
utóbb a résztvevı kilépett a programból. Az Autonómia Alapítvány munkatársai minden esetben
próbáltak közös megoldást keresni a kilépés elkerülésére, de ezekben az esetekben a csoport maga
is kérte, hogy az illetı hadd léphessen ki, mert a késıbbi hitel-visszafizetéssel kapcsolatban is túl
kockázatosnak érezték volna a csoporttag benntartását17.
A megtakarítások a programban a hitelek fedezeteként, egy letéti számlán győltnek. Ez a kutatási
projekt szempontjából elfogadható megoldás, mivel a projekt fı célja a hitelezési (többi
projektelemmel együttes) tesztelése volt. Ugyanakkor hosszútávon a letétek helyett betétet lenne
célszerőbb győjteni, amivel a projekten belüli hitelezés forrásoldalának egy részét is biztosítani
lehetne. Ehhez azonban a lebonyolító szervezetnek betétgyőjtési és hitelezési jogosultsággal
kellene rendelkeznie, ami a HPTv. szerint csak igen szigorú feltételekkel szerezhetı meg. Ez a
korlátozás – a betétesek védelmében – teljes mértékben indokolt, de a csoportos hitelezés
esetében, zártan mőködı csoportok esetében megfontolandó lenne bizonyos esetekben a
feltételek könnyítése.
A jogszabályi változás esetében kompromisszumos megoldást jelenthet, ha a hitelnyújtás és
betétgyőjtés lehetıvé tétele nem pénzügyi vállalkozások részére csak korlátozottan valósul meg.
Ha a jelenlegi kutatási projekt tapasztalatait vesszük alapul, akkor elképzelhetınek tőnik, hogy a
betétgyőjtés és -felhasználás csak csoportszinten válik lehetségessé. Azaz a csoportok által
16

A jelentkezık mindegyikével kitöltöttük az ún. Kliensprofilt, amely vagyoni-jövedelemi változókat is tartalmaz. Ez alapján állítható, hogy bár
„gazdag” résztvevı (havi fejenkénti 100,000 forintnál magasabb háztartási jövedelem) nem került be a programba, a helyi közösségben elfogadott
átlagnál jobban élık talán igen.
17
A kilépés okait ld. a III. számú mellékletben.
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győjtött betét elkülönítve kell kezelni, a betét kizárólag a csoporton belül kiadott hitelek
finanszírozására szolgálhatna. Ezzel együtt a csoportok létszámát (és esetleg földrajzi
lehatárolását: település, településrész) is ki kellene kötni. Ezzel lehetıvé válna a betétgyőjtés, de
elkerülhetı lenne a piramisjátékokra jellemzı struktúra és kockázat kialakulása, mivel a győjtött
betét csak korlátozottan kerülne felhasználásra, a hitelezés kockázataiért pedig egy szők és
korlátozott résztvevıi kör (a csoport) lenne felelıs. Ez a megoldás elvileg összhangban lenne a
HPTv. hitelezésre és betétgyőjtésre vonatkozó feltételrendszerével is, hiszen a betétgyőjtés és
hitelezés nem nyilvános formában valósulna meg, csupán egy zárt kör (lehatárolt csoport)
számára elérhetı módon.
Ez a megoldás közel állna a hitelszövetkezet eredeti modelljéhez, nem teljesen ismeretlen
megoldás.
Amennyiben ez a jogszabály-módosítás lehetséges, a zárt, csoportszintő betétgyőjtés és
hitelkihelyezés esetében az engedélyeztetés ugyancsak a PSZÁF által, a programdokumentáció
(eljárásrend) benyújtásával válna lehetségessé.
A hitelezés tanulságai
A hiteleket a résztvevık csak minimum hat hónap teljesített elıtakarékosság után kaphatták meg.
A hitelekkel kapcsolatos elvárások voltak:
- Nem lehet fogyasztási célra felhasználni vagy korábbi adósságokat törleszteni belılük.
- A csoport többi tagjának is jóvá kell hagynia az egyéni hitelkérelmeket és ezt
jegyzıkönyvvel kell igazolni. (A csoportok számára világossá tettük, hogy fogyasztási
felhasználás esetén nem folyósítunk további hitelt a csoportban. A pénzügyi képzések
során is hangsúlyoztuk, hogy milyen felhasználási célok elfogadhatók.)
- A hitekérelmeket a www.noba.hu felületen kellett benyújtani. Itt a saját csoporttagok
mellett a program munkatársai láthatták és véleméynezhették a kérelmeket. A kérelem
elfogadásának további feltétele (a csoport jóváhagyása mellett) a csoportvezetı, az
Autonómia Alapítvány programfelelıse és a Mikrohitel ZRt. igazgatójának jóváhagyása,
amit az on-line felületen tehettek meg.
- A hitelfelvétel további feltétele a saját bankszámla volt, ahová a hitelt ki lehetett utalni (ez
néhány esetben gondot jelentett az érvényes inkasszó és KHR-érintettség miatt).
A csoportokban komolyabb vita a hitelkihelyezés idıszakát nem elızte meg, de a hiteligényléskor,
a csoportjóváhagyás eldöntésekor számos csoportban (Váralja, Tolnanémedi, Barcs) kialakult a
rendszer mőködéséhez létfontosságú vita. A vita egyik oka a hitelkihelyezés sorrendje, a másik
egy-egy csoporttag megbízhatósága volt. Ez utóbbi tanulsága, hogy a csoportok alakulásakor
(azaz kit vesznek be csoporttagnak) sokkal megengedıbbek voltak a résztvevık, mint amikor
valódi téttel bíró döntést (kezességvállalás) kellett hozniuk.
A hitelkérelmekben megjelölt célok a következık voltak18:
Résztvevı
azonosítója

Hitelfelvétel
dátuma

Összeg

Cél

Barcs1

2009.10.05

60 000 Ft Téli tüzelı és padlószınyeg lerakása.

Selyeb1

2009.09.21

Barcs2

2009.09.28

60 000 Ft Téli tüzelı.
Bútort szeretnék vásárolni: franciaágy
60 000 Ft és székek, asztal.

18

A kérelmek szövegezését csak kis mértékben (helyesírás) korrigáltuk.
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Barcs3

2009.09.28

Zomba1

2009.10.08

Zomba2

2009.11.04

Tolnanémedi1

2009.09.21

Tolnanémedi2
Tolnanémedi3
Váralja1

2009.09.25
2009.09.21
2009.09.22

Nyírpilis1

2009.09.18

Nyírpilis2

2009.09.14

Lakócsa1

2009.09.14

Lakócsa2

2009.09.14

Lakócsa3
Tolnanémedi2

2009.09.14
2009.09.11

Váralja2

2009.09.11

Váralja3

2009.09.11

Váralja4

2009.08.14

Váralja5

2009.08.14

60 000 Ft A téli tüzelıt akarom megvenni belıle.
A kölcsönbıl egy benzinmotoros
60 000 Ft főkaszát vásárolok.
Szeretném jobbá tenni
lakáskörülményeimet, 2 ablakot
kicserélni, hogy a télen a főtés ne kifelé
60 000 Ft szökjön.
Egy fürdıszobát szeretnék kialakítani,
hogy a két gyerekemnek a megfelelı
higiéniás körülményeket tudjam
60 000 Ft biztosítani
A kölcsönt kerítés javítására szeretném
felhasználni, mert a régi már nem látja
el a feladatát, ezért különbözı
javításokat el kell végezni rajta, illetve
60 000 Ft felújítani.
60 000 Ft Sertések vásárlására kérem a hitelt.
60 000 Ft Kúpcserép vásárlása.
Csempe és ragasztóanyag vásárlása.
Régi vágyunk, hogy a lakásunkat
60 000 Ft járólappal burkoljuk.
Tönkrement gáztőzhelyünk helyett új
60 000 Ft vásárlására költeném.
A legkisebb gyermekem elkezdi a
középiskolai tanulmányait.
Tankönyvek, füzetek, kollégiumi
kellékek, megfelelı ruha, étkezési
hozzájárulás, sajnos nagyon sok pénzt
emészt fel. Én erre szeretném igényelni
60 000 Ft a kölcsönt.
Tőzifa vásárlásra szeretném
60 000 Ft felhasználni a kölcsönt
Fürdıszobánk régi, a csövek
kilyukadtak, a villanyvezetékek leégtek a
terheléstıl. Ennek felújítására
60 000 Ft szeretném felhasználni a kölcsönt.
60 000 Ft Sertés vásárlására.
Az egyik szobát laminált padlóval
szeretnénk lerakni, a maradék pénzbıl
pedig a gyerekek beiskoláztatatásához
60 000 Ft fogok bevásárolni
3 szobát szeretnénk gipszkartonozni és
60 000 Ft festeni.
Fürdıszoba,ebédlı, fızı fülke
kifestése. A kölcsönt anyag vásárlására
60 000 Ft fordítom
A vegyes tüzeléső kazánom kilyukadt,
így mindenképpen szükségem lesz egy
60 000 Ft új kazánra.
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Váralja6

2009.08.14

60 000 Ft

Tolnanémedi3

2009.08.14

60 000 Ft

Tolnanémedi4

2009.08.14

60 000 Ft

Barcs4

2009.08.14

60 000 Ft

Barcs5

2009.08.14

60 000 Ft

Selyeb2

2009.08.14

60 000 Ft

Selyeb3

2009.08.14

60 000 Ft

Lakócsa4

2009.07.28

60 000 Ft

Lakócsa5

2009.07.28

60 000 Ft

Lakócsa6

2009.07.28

60 000 Ft

Nyírpilis3

2009.07.22

60 000 Ft

Nyírpilis4

2009.07.22.

60 000 Ft
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A kölcsönt a családi házunk belsı
festésére szeretném fordítani. A felvett
hitelbıl a felújításhoz a különbözı
anyagokat venném meg.
Két kisgyermeket nevelek egyedül. Egy
óvódást és egy iskolást, és a
beiskolázáshoz nagy szüksége van a
kölcsönre, mert a könyvek és a
tanszerek nagyon drágák.
Elromlott a hőtım. Javítani nem lehet
ezért szükséges a cseréje, három
mőszakban dolgozom. Gyerek miatt
elıre kell fıznöm és ezért lenne
sürgısen szükségem a kölcsönre.
A házam főtési rendszerét akarom
kialakítani most a nyáron, és ehhez
akarom a kölcsönt felhasználni.
Elromlott az automata mosógépem és
nem lehet megjavítani, ezért egy új
gépet kívánok venni, mert így több
idım marad a gyermekeimre és
háztartásom ellátására.
Új lakásba költöztünk és szeretnék
függönyöket és karnisokat vásárolni.
Elromlott a régi mosógép és ahelyett
szeretnék egy újat
A házam tetején régi cserép van, amit le
kell cserélnem, mert beázik. Ugyanúgy
bontott cserépre szeretném lecserélni,
de olyanra, ami még jó. Ehhez cserélni
kell a tetıléceket is.
A fürdıszobánk teljesen tönkrement, ki
kell cserélni az összes csövet,
csaptelepet és csempét.
A fürdıszobát szeretném újra
csempézni, az elavult csapokat,
csöveket is cserélni kell. Volt egy
csıtörésem is a közelmúltban.
Lakásunkat szeretném kifestetni, hiszen
már nagyon idıszerő lenne, mert több
éve nem sikerült ezt megtenni. Régi
vágyam teljesülne még azzal, ha egy
ebédlıasztalt is sikerülne vásárolnom
székekkel, illetve a
növénytermesztéshez elengedhetetlen
lenne egy búvárszivattyú.
Sajnálatos módon elromlott
mosógépünk, javíttatása a szerelı
szerint gazdaságtalan és lehetetlen is. 3
kiskorú gyermekem lévén nagy
szükségem lenne egy újra, az otthoni

munkámat nagyon megkönnyítené.

A hiteleket júliustól helyezzük a mai napig ki folyamatosan. A késıi hitelkihelyezésnek az oka,
hogy több kérelem csak az elmúlt hetekben futott be, mivel nem akarták korábban felvenni annak
ellenére, hogy lett volna már rá lehetıség. Ezt is a program egyik eredményének tartjuk: A
résztvevık tudatosan választják meg a hitelfelvétel idıpontját és nem élnek vele az elsı lehetséges
idıpontban (a felhasználás a fogyasztás felıl eltolódik a felhalmozás felé).
Mindazonáltal néhány hitel esetében (tőzifa, tankönyvek, hőtıszekrény) felvetıdik, hogy ezek
nemigen állnak távol a fogyasztási céltól. Azért tettünk kivételt ezekben az esetekben, mert a
tőzifa egyben és elıre történı megvásárlása jelentıs megtakarítást eredményez, ráadásul az erre
való takarékosság szintén a pénzügyi tudatosságot növeli. A háztartási gépeknél pedig azt
mérlegeltük, hogy ha használtan vennék meg, akkor az mennyivel nagyobb kockázatot és késıbbi
kiadásokat jelentenének, illetve hogy az adott gépnek mi a haszna (ételek lefagyasztása, több
szabadidı).
A korábbi években ezeket a kiadásokat sok esetben gyors- vagy uzsorahitelbıl fedezték, ami a
háztartások számára felesleges kiadásokat (kamatok) és nehezen felszámolható adósságcsapda
helyzetet jelentett.
Bár az eredeti tervünk szerint kétféle hitelösszeget (120,000 és 60,000 forint) alkalmaztunk volna,
a magasabb összeget – a magasabb havi megtakarítás és törlesztés miatt – sehol sem vállalták.
Arra lett volna lehetıség, hogy a 60,000 forintnál kisebb összeget vegyenek fel, de azt
elutasították, mondván nem volna elegendı semmire.
A megbízónak (MFB) fontos tanulság lehet a havi 5,000 forintos megtakarítás-törlesztés beválása
(megjegyzendı azonban, hogy a 2010. január 1. után életbe lépı, szociális juttatásokat érintı
változások miatt többen is mondták, hogy eztán ez az összeg is túl magas lenne számukra).
Ugyanígy, a kisebb beruházásokra többé-kevésbé elegendı 60,000 forintos hitelösszeg
alkalmazhatósága.
A hitelek felhasználását kétféleképpen ellenıriztük (amivel kapcsolatban néhányan
nemtetszésüket fejezték ki, mondván más hitelekrıl felhasználásáról sem kell számot adniuk és
ezt részben egyébként is ık takarították meg): Bizonylatokat, számlákat vagy adás-vételi
szerzıdéseket kértünk a beszerzésekrıl, illetve a helyszínen is ellenıriztük (és fotóval
dokumentáltuk) azokat. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy egyetlen esetben merült föl annak a
gyanúja, hogy nem a bizonylatoknak megfelelıen használták fel a hitelösszeget (iskolaszerek,
könyvek).
A befizetések
Havi befizetések (Ft)
Összes
befizetés

Teljes
hitelkihelye
zés összege

Teljes
megtakarít
ás összege

Február

Március

Április

Május

Június

Júl.

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Barcs

300 750

300 000

220 000

35 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 500

31 600

32 000

26 600

Besence

400 000

-

400 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

40 000

Lakócsa

366 000

360 000

285 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

41 200

42 400

42 400

42 000

Nyírpilis

293 896

240 000

256 726

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

20 000

35 548

25 674

31 874

26 200

Selyeb

349 400

180 000

290 000

35 000

25 000

40 000

35 000

30 000

40 000

35 800

36 200

35 674

36 200

Tolnanémedi

317 748

360 000

210 000

-

30 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 548

37 400

37 400

37 400

Váralja

352 200

360 000

255 000

35 000

40 000

35 000

35 000

35 000

35 000

36 200

36 600

37 400

27 000

Település
neve
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Zomba

236 600

120 000

215 000

-

-

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

25 000

25 400

25 400

2 144 670

1 920 000

2 131 726

220 000

240 000

285 000

280 000

275 000

275 000

289
796

279 874

282 148

221 000

(A besencei csoport egyáltalán nem vett fel hitelt.)
Megjegyzendı azonban, hogy teljes képet csak a hitelek futamidejének végén kaphatunk, ami a
kutatási projekt utánra (2010. nyara) nyerhetnénk, illetve hasonlóan fontos idıpont lesz az,
amikor a megtakarítások és törlesztések összege eléri a kihelyezett hitelösszegekét, azaz ekkor
látszik majd, hogy a csoportok hajlandóak-e hosszabb távon együtt maradni és megtakarításaik
alapján további hitelköröket indítani. Ez utóbbi idıpont 2010. elején várható.
Hitelfedezet
Település
Folyószámla egyenleg
Barcs
300 750 Ft
Lakócsa
366 000 Ft
Nyírpilis
293 896 Ft
Selyeb
349 400 Ft
Tolnanémedi
317 748 Ft
Váralja
352 200 Ft
Zomba
236 600 Ft

Kihelyezett hitelek száma
5
6
4
3
6
6
2

Fennálló tartozás Fedezetarány
300 000 Ft
100%
360 000 Ft
102%
240 000 Ft
122%
180 000 Ft
194%
360 000 Ft
88%
360 000 Ft
98%
120 000 Ft
197%

2009. november végi állapot.
A program egyik legfontosabb eredménye a megtakarítás mint fedezetforma beválása. A
résztvevık által befizetett megtakarítások és az elnyújtott hitelkihelyezés eredményeképpen mind
a csoportszintő, mind a programra aggregált adatok alapján elmondható, hogy a megtakarításhoz
kapcsolt hitelkihelyezés ebben a konstrukcióban képes megoldani a korábbi magyarországi
csoportos hitelezés legfontosabb dilemmáját, a fedezethiányt, illetve a magas default rate-et, rossz
visszafizetési arányt.
Az egy-egy csoport esetében látható magas fedezeti arány legfıképp annak köszönhetı, hogy
több csoporttag még nem vette fel az egyébként számára elérhetı hitelt. Ennek több oka is van.
Vannak, akik egyáltalán nem akarnak hitelt felvenni (motivációk: a megtakarítás vonzotta ıket
vagy inkább így akartak kezességet vállalni mások hiteléért) vagy késıbb, adott alkalommal
szeretnének hozzájutni a hitelhez (karácsony, téli nehéz hónapok - ez, bár fogyasztási cél, maga a
tervszerőség nagyon fontos eredménye lehet a programnak). Ugyanakkor ha jelenleg a
programban érintett minden csoporttag fel is kívánná venni a hitelt, akkor is nagyjából teljes
(100%) körüli fedezettel bírna a program. Ez amellett, hogy meglepıen jó eredmény, felveti
annak kérdését is, kell-e, szükséges-e ilyen magas fedezet-arányt elérni, illetve a csupán
megtakarítók esetében szükséges volna egy kiemelkedıbb kamatot alkalmazni.
Az is egy fontos megállapítás a program eredményeit majdan országos adaptációban felhasználó
szervezet (MFB vagy más pénzügyi szereplı), hogy ha a letét helyett betétként győjthettük volna a
megtakarításokat, akkor az így befizetett összegek gyakorlatilag biztosítanák egy hasonló program
hiteltıke részét. Ez igazolja azt, hogy a „második generációs“ mikrohitel programok, amelyekben
komplex pénzügyi szolgáltatást nyújtanak (betét, hitel, egyéb szolgáltatások) megfelelı
változtatásokkal adaptálhatók a magyarországi körülményekre.
Fontos distinkció: Ebben a formában azonban nem adaptálható mikrovállalkozás-fejlesztésre,
jövedelemgenerálásra. Ehhez arra volna szükség, hogy a csoporton belül akkumulált tıke ne
legyen hozzáférhetı egyenlı arányban minden csoporttag részére, hanem közösen
finanszírozzanak egyes üzleti terveket. Ennek a rendszernek a kipróbálására vagy az eltérı
hitelösszeg alkalmazására a jelen kutatási projektben - idı hiányában - nem volt lehetıség.
A hitelek visszafizetése annuitásos kamatszámítással és kerekítéssel történt. A kamat összege
nagyon kis mértékben eltért volna résztvevınként attól függıen, mikor folyósítottuk a hitelt.
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Továbbá olyan nem kerek összegeket kellett volna alkalmazni, ami megnehezítette volna az
adminisztrációt. Ehelyett amellett döntöttünk, hogy mindenki számára egységesen havi 5,400
forint legyen a törlesztırészlet, majd a futamidı lejártával a különbözetet (befizetett többletet)
jóváírjuk a résztvevı bankszámlájára (maximum száz forintokról van szó). Ezt a résztvevık
elfogadták, így egy átlátható, a résztvevık számára is jól kommunikálható termék jött létre.
A hitel összege 60,000 forint / fı, futamidı 12 hónap, havi törlesztırészlet 5,400 forint. A
kamatot nagyságát havi 1%-ban határoztuk meg19. Ennek oka az volt, hogy a célcsoportunk
számára jól kommunikálható legyen az uzsorahitel és a program közti különbség, pontosabban az
uzsorahitel nagyságának (havi 50-100%) abszurditása. Így a résztvevık közvetlen tapasztalatot
szerezhetnek, meggyızıdhetnek a saját erıfeszítéseik (csoportalakítás, -mőködés, megtakarítások,
pénzügyi tervezés) hasznáról, hiszen már a programban látható, hogy van jobb opció, mint az
uzsorahitelekkel történı eladósodás. (A siker természetesen akkor volna teljes, ha a program
folyamatosan elérhetı lenne a késıbbiekben is számukra, azaz olyan idıszakokban is hozzá
tudnának férni a hitelhez, amikor csak az uzsorás, gyorskölcsönt biztosító cégek jelentenek
megoldást.)
A program indulását, majd a csoportok mőködését folyamatos kétkedés jellemezte a célcsoport
részérıl. Ennek köszönhetıen sok helyütt nem is sikerült megalakítani a csoportot. A kétkedés
leginkább a hitelnyújtással volt kapcsolatos. BAZ megyében például elterjedt annak híre, hogy a
program egy piramisjáték. Ennek nem kedvezett a médiában akkoriban nyilvánosságot kapott
néhány pénzügyi visszaélés. Elmondható azonban, hogy az elsı hitelek kihelyezése után
feloldódtak ezek az aggályok és nemcsak a csoporttagok, hanem a csoporttagok ismeretségében
élık részérıl is egyöntetővé vált a bizalom a programmal kapcsolatban. Ennek legfontosabb
tanulsága az, hogy egy országos vagy akár regionális programot indítani készülı szervezet
számára, hogy gyakorlatilag a hitelezési tevékenység megkezdéséig számolni kell a célcsoport és
közvélemény részérıl jelentkezı, korábi pénzügyi visszaélésekbıl táplálkozó gyanakvással. Ez
fıként a csoportalakításokat nehezítheti meg.
Itt talán a késıbbiekben lehetne támaszkodni a kutatási projektben alapított csoportok
eredményeire a nyilvánosságban, ezzel igazolván a program hitelességét, megbízhatóságát.
A pénzügyi képzés tapasztalatai
A háztartások vagyoni helyzetét tekintve a csoporttagok nem az adott települések
legszegényebbjei, ez elsısorban a program jellegébıl adódik. A program során ugyanis egy több
hónapos megtakarítási idıszakot kellett elıször teljesíteni, amit nem tudott, nem akart minden
jelentkezı vállalni. További csoportszintő szőrı szempont volt, hogy a csoportok tagjainak
egymásért anyagi felelısséget is kellett vállalni, vagyis ık maguk kerestek anyagi szempontból is
megbízható társakat maguk mellé.
Azt mondhatjuk, hogy a csoportok átlagosan 4 millió forint értékő ingatlannal
rendelkeznek, aminek alapvetıen ık a tulajdonosai. A háztartások harmada rendelkezik autóval,
jellemzıen 1 millió Ft alatti értékre becsülték ezeket. Az ezeken felüli vagyont átlagosan 500 ezer
Ft-ra becsülték a válaszadók. Mindehhez átlagosan 1,3 millió Ft-os adósságállomány társul –
vagyis a háztartások által felbecsült saját teljes vagyon egyharmada.
A háztartások egyharmadában van olyan keresı, aki rendszeres munkával rendelkezik, de
közülük is csak minden negyedik az, akinek állandó munkahelye van, a többiek elsısorban
rendszeres, de alkalmi munkákról, illetve be nem jelentett munkalehetıségekrıl tudtak
beszámolni.

19

Természetesen a résztvevıket tájékoztattuk az éves kamatról, THM-rıl is.
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A vizsgált csoportok átlagosan havi 120-140 ezer forint közötti bevételekkel
rendelkeznek, ennek az összegnek a felét a szociális transzferek teszik ki. Mindez azt jelzi, hogy a
szociális ellátórendszertıl való függésük igen erıs, az abban való bármilyen változás alapjaiban
változtathatja meg a háztartások gazdálkodását. Az egy fıre jutó havi bevétel 30 ezer Ft körül
van, ami fejenként napi ezer Ft-ot jelent. A bevételek nagyságrendjét tekintve nem volt különbség
a márciusi és a decemberi adatfelvételek között. A háztartások kiadásainak összegét és szerkezetét
vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy az esélykasszások közel 10%-al kevesebbet költöttek, mint a
kontrollcsoport tagjai, elıbbiek kiadásai nagyságrendileg megegyeznek a márciusi adatokkal, míg
utóbbiak költései több mint 20%-al emelkedtek. A kiadások minden egyes csoportban
alacsonyabbak. A havi beosztás nehézségét jelzi, hogy válaszadók harmada, illetve a kimeneti
felvételkor fele nyilatkozott úgy, hogy minden hónapban idı elıtt – vagyis a következı fizetés
elıtt – elfogyott a háztartás rendelkezésére álló pénz. Ennek okát szinte mindenki a gazdasági
világválsággal, a munkanélküliséggel illetve váratlan, jellemzıen egészségügyi kiadásokkal
magyarázta. A kimeneti adatokat vizsgálva azt találjuk, hogy az Esélykasszások között 10%-kal
alacsonyabb azok aránya, akik minden hónapban szembesültek ezzel a problémával, és közel
harmaduknál ez csak egy-egy alkalommal fordult elı, szemben a kontroll-csoportosok 7%-val.
A két csoport közötti különbség még élesebben rajzolódik ki, amennyiben a spórolási
lehetıségek megítélését nézzük. Ugyan az esélykasszások kevesebbet költöttek, mint a kontrollcsoport tagjai, mégis közel 60%-uk úgy érzi, hogy még a továbbiakban is tudná csökkenteni a
háztartás kiadásait. Ez fıleg abból a szempontból érdekes, hogy a bemeneti felvételkor a
válaszadó harmada gondolta ezt; és míg ez az affinitás a kontroll-csoportnál 10%-al csökkent,
addig az Esélykasszásoknál 20%-al nıtt. Ezt támasztja alá az is, hogy jelentısen magasabb (20%al) az az összeg, amit megtakaríthatónak vélnek (kontroll-csoport: 11 ezer Ft, Esélykassza: 14 ezer
Ft). A megtakarítási lehetıségeket mindkét csoport esetében az élvezeti cikkek (dohány, alkohol,
édességek, stb.) vezetik, az Esélykasszások valamivel nagyobb arányban említették az
élelmiszereket és a ruházatot is.
A program tréningelemeinek, pénzügyi képzésének hatásai leginkább a háztartási szintő
tervezésben érhetı tetten. A program indításakor a háztartások háromnegyedében volt olyan
személy, aki a pénzügyeket kezeli, ugyanakkor a családok mindössze harmada rendelkezett
bármiféle havi szintő költségvetési tervvel. A kimeneti adatokat elemezve alapvetınek mondható,
hogy nıtt azon családok száma, ahol felelıse van a pénzügyeknek, ez az arány azonban az
esélykasszások között majdnem 9%-al magasabb, 89%. Még karakteresebb a különbség,
amennyiben a havi tervezést vizsgáljuk: ez esetben az esélykasszások közel kétharmada elıre
beosztja a havi kiadásait, bevételeit, szemben a kontroll-csoport egynegyedével. Nem ennyire
karakteres, de jelentıs különbséget találhatunk a bankszámlákkal kapcsolatosan is, itt a kontrollcsoport 78%-val szemben az esélykasszás csoport majd minden tagja rendelkezik
bankszámlával20.
Elég jelentısnek mondható attitődváltásra a jövıkép megítélése kapcsán is
felfigyelhetünk. A bemeneti adatok azt mutatták, hogy a válaszadók közel negyede gondolta úgy,
hogy a következı év anyagilag kisebb terhet jelent majd számukra, mint a megelızı. Az okok
elsısorban munkahelyekkel voltak kapcsolatosak, illetve a krízishelyzetek elkerülésével. A
kimeneti méréskor ez a pozitív mentalitási arány közel azonos volt a korábbival a kontrollcsoport tagjai között, míg az esélykasszások esetében 40%-ra emelkedett. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk kiemelni azt is, hogy a család anyagi jövıjének pozitívabb megítélésekor az indokok
hasonlóak voltak a korábbiakhoz, vagyis nem szerepelt közöttük, hogy a meglevı források jobb
beosztása, tervezése adna okot bizakodásra. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy többek
között ez ne állna a háttérben, hanem azt jelzi, hogy a program ilyen jellegő hatásai kevésbé
manifesztálódnak, egyelıre sokkal inkább látensen mőködnek.
20

Ezt azonban magyarázza az a tény, hogy minden résztvevınek kellett bankszámlával rendelkeznie, hogy a hitel kiutalható legyen számára a
programban.
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A program eredményeinek látenciájára utal az is, hogy az esélykasszás csoport
egyharmada – dacára annak, hogy egy közel féléves megtakarítási perióduson van túl – úgy
nyilatkozott, hogy évekkel korábban volt arra lehetısége, hogy pénzt tegyen félre, egyötödük
megítélése szerint pedig soha nem volt még erre lehetısége. Az esélykasszás válaszadók 40%-a
tekintette programbéli megtakarításait tényleges megtakarításnak. A kontroll-csoport tagjai közül
22%-nyian jelezték, hogy volt lehetıségük pénzt félretenni az elmúlt hónapokban.
Amennyiben a válaszadóink „felesleges” pénzeszközökkel rendelkeznének, alapvetıen a
lakhatási körülményeiken akarnának javítani, közel felük lakásfelújításra fordítana minden
elérhetı pluszforrást. Közel egyharmadnyi azok aránya, akik bankba tennék, egyötöd –
egynegyednyien pedig már meglévı kölcsöneik törlesztésére fordítanák. Ezekben a kérdésekben
nem mutatkozik jelentıs eltérés sem a bemeneti és kimeneti, sem pedig a különbözı csoportok
adatai között. Amennyiben nem meglévı pluszforrásokról, hanem forrás-szükségrıl kérdeztük
válaszadóinkat, sokkal inkább megfigyelhetünk különbségeket az esélykasszás és a kontrollcsoportok között. Az Esélykasszások jelentısen pozitívabb megítéléssel, nagyobb bizalommal
bírnak a bankok felé: kisebb összeget (60 ezer Ft) közel felük, nagyobb összeget (400 ezer Ft)
80%-uk bankoktól kölcsönözne. Igazi változást a kisebb összegek jelentenek, itt ugyanis a
bemeneti adatok egységesen azt mutatták, hogy a válaszadók 27%-a tartaná érdemesnek ekkora
összegért pénzintézethez fordulni; ez az arány a kontroll-csoport esetében változatlan maradt, az
esélykasszásoknál 48%-ra nıtt.
A két csoport között markáns különbség jelentkezik abban a tekintetben is, hogy
mennyire tartják saját pénzügyi ismereteiket megfelelınek. A kontroll-csoport kétharmada érzi
úgy, hogy ezirányú tudása elegendı háztartásának irányításához, egyharmaduk pedig akár
gazdasági, gazdálkodási tevékenységet is merne kezdeni. Ugyanezen arányok az esélykasszás
csoport esetében 83% illetve 45% – vagyis állíthatjuk, hogy a tréningek eredményeként
önbizalmuk megnıtt. Mindkét csoportban kisebb azok aránya, akik pénzügyi tudásukat egy
vállalkozás megkezdéséhez is elégnek éreznék, ez közel egyharmada a válaszadóknak.
Ugyanakkor, amennyiben lehetısége lenne rá – ami jelen esetben leginkább elérhetı hitelt jelent –
a kontroll-csoport tagjainak 44%-a, míg az Esélykasszások majdnem 60%-a kezdene
vállalkozásba. Ez az arány a bemeneti méréskor 31% volt, ami az esélykasszások között majdnem
a duplájára emelkedett. Ez szintén az önbizalom kialakulását jelzi körükben.
A program költségei
A kutatási projekt finanszírozója a Magyar Fejlesztési Bank ZRt. (MFB) volt. A program
költségvetését kiegészített a Táncsics Alapítvány (a program-asszisztens ösztöndíjának egy
részével). A program teljes költségvetése nettó 29 millió forint volt. Ebbıl az MFB nettó 25
millió forintot biztosított vállalkozói szerzıdés formájában. A projekt eredeti költségvetését úgy
alakítottuk ki, hogy egy maximális elvi hitelezetti létszámmal és kettı magasabb hitelösszeget
igénybe vevı csoporttal számoltunk. E forgatókönyv szerint a kihelyezendı hiteltıke felét (3
millió forintot) a Mikrohitelt ZRt. biztosította volna. Ennek az összegnek a felhasználására végül
is nem került sor. Ugyanakkor a program zárásával egyidejőleg több csoportban is
megfogalmazódtak olyan jövedelem-generáló projekt-ötletek, amelynek hitellel történı
finanszírozását a Mikrohitel ZRt. fogja lebonyolítani.
Jóllehet, a kutatási projekt jellemzıibıl21 adódóan nem lehet közvetlen módon extrapolálni egy
országos adaptáció várható költségeit, fontos tanulságokkal szolgálhat a kutatási program
költségeinek egymáshoz viszonyított aránya.
21

Ilyen tényezık többek közt:
•
•

A program az Autonómia Alapítvány infrastruktúráját használta, költségként csak a mőködési költségek lettek beszámítva (de az
ingatlanhasználat, gépkocsik használatának költségei nem).
A program munkatársai közül senki sem teljes állásban foglalkozott a program lebonyolításával, csak részállásban.
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A program költségmegoszlása a következőképpen alakult:
Költségtípus
Arány a teljes költségvetéshez
viszonyítva (%)
Pénzügyi képzés
5,4
HR (mentorok nélkül)
22,0
Hiteltıke (tervezett)
21,6
Kamat
0,7
Mőködés (operatív költségek)
9,2
Csoportok mőködése
3,1
Mentorok javadalmazása
36,0
Teljes HR
58,0
Közösségi programelem
1,4
Értékelés
7,2
(Az egyes tételek közt átfedés van - csoportok mőködése, mőködés - , ez okozza, hogy a végösszeg nem 100%.)
Mint látható, a betéti kamatokra és hiteltıkeként felhasznált költségvetési hányad kifejezetten
alacsonynak mondható (összesen: körülbelül 14%). Ezt az arányt - javaslataink figyelembe vétele
esetében - néhány tényezı módosíthatja az országos megvalósítás esetében ellenkezı elıjellel.
A szükséges hiteltıke nagyságát a kutatási projektben úgy határoztuk meg, hogy
csoportszinten nem lehet több kihelyezett hitel, mint a hitelkihelyezés idıpontjában a letéti
számlán összegyőlt összes csoport-megtakarítás. Amennyiben nem egyénileg és csoportonként
eltérı megtakarítási összegekkel számolunk vagy várható átlagos összegeket veszünk alapul, a
projekt-idıszakra szükséges hiteltıke összege is becsülhetıvé válik. Az összeg becsléséhez
azonban figyelembe kell venni, hogy várhatóan nem minden csoporttag igényel hitelt (a kutatási
projektben, a projektidıszak végéig ez az arány 51% volt (jóllehet, néhányan csak decemberben, a
projektértékelés idıpontja után kívánnak hitelt felvenni).
Ennek a ténynek a figyelembe vételével arra a következtetésre juthatunk, hogy a sikeres
megtakarítási ciklus után (késıbbiekben betétgyőjtés), a rendelkezésre álló megtakarítás (ami
eddig letétként, fedezetként funkcionált) majdnem elegendı lenne a hiteligények kielégítéséhez.
Felvetıdik ugyanakkor, hogy - indokolt esetben - lehetıvé kellene tenni a magasabb hitelösszeg
kihelyezését, s ebben az esetben a kiegészítı forrás ennek a különbözetnek a finanszírozására
szolgálhatna.
Jelenleg a letéti számlákon megtakarított összegek után 6,5% éves kamatot fizetünk. Ez nemcsak
a résztvevıi várakozásoktól, hanem a kereskedelmi bankok által kínált betéti kamatszinttıl is
alacsonyabb. A programban fizetett kamat ugyanakkor csupán szimbolikus jelentıségő, amivel a
résztvevık számára szerettük volna jelezni, hogy a megtakarításuknak értéke van, „pénzt termel a
pénzük”. A megtakarításuk ugyanis letétként és nem betétként mőködött, s nem tartottuk
lehetségesnek a két lehetıség közti különbség elmagyarázását. A kamatként kifizetett összeg
fedezete a kutatási program költségvetésében külön soron szereplı tétel volt.
Az országos adaptációban, betétgyőjtés esetében azonban javaslatunk szerint olyan
kamatot kellene fizetni, amely pedagógiai haszna jelentıs, a résztvevıket rábírja a rendszeres
megtakarításra, pénzügyi szokásaik átalakítására. Ez a logika rokon az Egyesült Államokból
elterjedt, sikeres IDA (’Conditional Cash Transfer’) módszer ideológiával. Ha ez a prémium kamat
beépítése a rendszerbe megtörténik, a kamatösszeg elıteremtését segítheti a programban
párhuzamosan futó hitelezésbıl származó kamatbevétel (de nem a program elsı pár, csak
•

A program technikai lebonyolításában résztvevı partnerek (Mikrohitel ZRt., noba.hu) csupán jelképes díjazásért vállalták a
közremőködést az ezekre a szolgáltatásokra elszámolandó díj az országos program költségvetésének arányait jelentısen
befolyásolhatja.
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megtakarítással telı hónapjában) és erre elkülönített költségvetési keret. Ezzel a program
költségvetési arányai és végösszege jelentısen módosul.
Számolni kell továbbá azzal, hogy ha az országos adaptáció során több termék (javaslatunk
szerint: asset-building típusú, a jelen kutatási projektben tesztelt; krízis hitel, alacsonyabb
összeggel és rugalmasabb felhasználással; jövdelem-generáló / mikrovállalkozói, magasabb
összeggel, hosszabb futamidıvel) épül be a programba, a mikrovállalkozói hitel tıkeigénye
megnöveli a szükséges forrás mértékét. (Tapasztalatunk szerint egy-egy ilyen hitel alsó
összeghatára 150,000 forint, a felsı maximum 500,000 forint lehetne.)
A pénzügyi képzés tananyagának kidolgozása megtörtént. Bár ez a tétel (300,000 forint) program
szinten nem jelentıs, a továbbiakban erre nem kell forrást tervezni, ugyanakkor jelentıs tételt
képezhet majd a pénzügyi képzık felkészítése, mivel ezt a feladatot jelenleg az Autonómia
Alapítvány munkatársai végzik, a jövıben azonban ezt a tevékenységet vagy megbízott külsı
szereplıkkel, vagy a program regionális felelıseivel célszerő elvégeztetni. Az erre való
felkészülésre (lévén ez a program egyik leghangsúlyosabb és egyszersmind legkényesebb eleme is)
megfelelı idıkeretet és forrást kell tervezni.
Nem a költségvetés kiadási, hanem bevételi oldalát érinthetik az esetleges kisebb összeggel a
program költségeihez hozzájáruló támogatók. Az Egyesült Államokban a legtöbb IDA-típusú és
más pénzügyi fejlesztı program meglehetısen diverzifikált fund-raising stratégiával mőködik. A
programok költségvetésének gerincét a szövetségi és állami (néhány esetben county-szintő)
források jelentik, de olykor 30%-ot is eléri a magánadományozói hányad a teljes költségvetésen
belül. Természetesen bár jelentıs különbség van a magyarországi és amerikai gazdasági környezet
és adományozói hajlandóság közt, arra mindenképp van esély, hogy egyes adományozók az
országos program egyes nevesített eleméhez (lakhatási felhasználás, krízis-hitel, pénzügyi képzés
stb.) biztosítsanak forrásokat. Az országos program megvalósítójának célszerő tehát a fund-raising
stratégiát ennek megfelelıen tervezni és megvalósítani.
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Vezetıi összefoglaló
Az Autonómia Alapítvány 2008. novemberében megbízást kapott a Magyar Fejlesztési ZRt-tıl
kutatási projekt lebonyolítására, melynek tárgya a mikrohitelezés, ezen belül is a csoportos
hitelezés nemzetközi módszerének adaptálásának kidolgozása, tesztelése és javaslat
megfogalmazása egy esetleges országos adaptációra vonatkozóan. A program az Esélykassza
nevet kapta22.
Annak ellenére, hogy a program legfontosabb elemét a mikro(csoportos-) hitelezés új
módszerének tesztelése jelentette, a program Tanácsadó testülete a hangsúlyt a pénzügyi
fejlesztésre helyezte. Ebbıl kifolyólag a hitelezést (csakúgy, mint a kötelezı megtakarítást vagy a
program keretében kidolgozott képzési tananyagot és képzést) a pénzügyi kultúrát és tervezést
fejlesztı eszközként kezelte.
A projekt megvalósítása 2009. január elejétıl és 2009. december közepéig zajlott. Ez idı alatt
került sor a csoportok helyszíneinek felkutatására, csoportvezetık kiválasztására és felkészítésére
(képzés keretében) és a csoportok megszervezésére. Az Autonómia Alapítvány kutatási
szerzıdésben 10 csoport megalakítását vállalta, ami meg is történt, de a projekt lebonyolítása
során 2 csoport megszőnt (egyik feloszlott, a másikat az Autonómia Alapítvány a program
Tanácsadó testületének javaslatára feloszlatta, mivel a célcsoport nem felelt meg teljes mértékben
a program elvárásainak).
A csoportalakítás után a résztvevık elkezdték egyéni megtakarításaikat és részt vettek a kétheti
csoporttalálkozókon és a havi rendszerességő pénzügyi képzéseken.
A program lebonyolításában a noba.hu (közösségi hitelezés program) nyújtotta azt a technikai
segítséget, amivel a teljes hitelkihelyezési folyamat interneten keresztül, a csoportvezetık, illetve
maguk a résztvevık által volt lebonyolítható. Ez a programelem az egyik legfontosabb innovatív
tartalom, amelyet egy országos adaptáció során megfontolásra, alkalmazásra javaslunk.
A hitelek (visszterhes támogatások) kihelyezését a Mikrohitel ZRt. végezte a noba.hu-val szoros
együttmőködésben. Bár a Mikrohitel pénzügyi válallkozás, csak hitelezési jogosultsággal
rendelkezik, betétgyőjtésivel nem. Ez okból a résztvevık nem betéteket, hanem letétet győjtöttek
egy közös, noba.hu által vezetett letéti számlán. Ez az összeg egyéni és csoport szinten
elkülönített virtuális számlán követhetı. A hitelek kihelyezése a letéti számlán győlt összeg
függvénye volt: Az összeg maximum 200%-a volt kihelyezhetı az egyes csoportokban. A hitelek
vissza nem fizetésével a Mikrohitel ZRt., mint hitelezı, a letéti számláról vonhat el a rossz hitelek
arányában.
Eredmények
• A nyolc csoport a program végéig mőködik, a résztvevık együtt kívánnak maradni,
megtakarításaikat további hitelfelvétel fedezeteként szeretnék felhasználni.
• A megtakarítások megvalósultak, igaz a befizetések egy-két hetes késése minden csoportra
jellemzı volt.

22

A projekt lebonyolításával nagyjából párhuzamosan zajlott a Polgár Alapítvány, illetve Polgár András, Újlaky András és Felcsuti Péter nevével
fémjelzett, hasonló tárgyú program elıkészítése, amely kezdetben „Reménypénztár”, majd a zárójelentés készítésekor „Kiút Program” néven
szerepelt a sajtóban. A két program módszere és célcsoportja nagy átfedést mutat, az Autonómia Alapítvány Esélykassza Programjának egyik
munkatársa részt is vett a másik program elıkészítését célzó kutatásban. Bár történt információcsere a két lebonyolító közt, szoros együttmőködés
nem alakult ki.
Ugyanebben az idıszakban több más, ugyanakkor a megvalósítás szakaszáig nem jutott hasonló kezdeményezésrıl is hírt adott a média (MSZP
Szegények Bankja, Pásztor Eszter magánszemély kezdeményezése stb.). Itt említendı meg még a mélyszegénységet érintı egy másik típusú és
eltérı filozófiai hátterő kezdeményezés a 2009-ben elhíresült „monoki modell”.
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A megtakarítások programszinten a kihelyezett hitelösszeg több, mint 100%-ra nyújtanak
fedezetet, mivel nem mindenki vett fel hitelt eddig és a megtakarítások a hitelkihelyezés
után is folytatódnak (!).
A résztvevık egy jelentıs része sokkal inkább kedvezı megtakarítási lehetıségek iránt
kezdett el érdeklıdni, mint hitelek iránt.
A csoportok többségében megfogalmazódtak mikrovállalkozói (jövedelem-generáló)
hitelcélok, amit azonban a jelenlegi keretben (alacsony hitelösszeg, rövid futamidı, havi
folyamatos törlesztés) nem lehet kezelni. Ugyanakkor a csoportok kifejezték igényüket
olyan hiteltermékre, amely közös gazdasági projektet finanszírozna, illetve nem várják el
feltétlen, hogy minden csoporttag egy idıben jusson a hitelhez.
A hitelvisszafizetési arány a program zárásakor 100%.
A résztvevık részérıl nem találkoztunk a hitelek esetében „kamatérzékenységgel”, ami
egyrészt magyarázható a valóban alacsony (havi ,1%) kamatszinttel, de azzal is, hogy
valóban nem juthatnának más, legális és méltányos hitellehetıséghez.
A projekt indulásakor tapasztalt bizalmatlanság a hitelkihelyezések elindulásával megszőnt
a projekttel kapcsolatban, ugyanakkor nem jellemzı, hogy új tagokat akarnának ko-optáni.
Így elmondható, hogy mind az alakulást, mind a mőködést tekintve az 5-10 fıs
csoportlétszám tőnik optimálisnak.
A lemorzsolódás (hitelkihelyezés elıtt kilépettek aránya) 16% volt.
A program idıkorlátai23 miatt a vizsgált háztartások jövedelmi, vagyoni helyzetében nem
állhattak be olyan nagyságrendő változások, amik egy ilyen jellegő vizsgálattal
kimutathatóak lennének és akár 1-2 éven belüli távon is tartósnak lennének mondhatóak.
Nem tudunk igazolható értékelést adni a hitelek visszafizetéseirıl sem, lévén ez a
folyamat még tart.
A program legszembetőnıbb eredménye egyfajta attitődváltozásban fogalmazható meg.
Az Esélykassza program résztvevıi sokkal nagyobb önbizalommal, magabiztossággal
állnak a háztartások pénzügyeihez, tervezhetıbbnek, kiszámíthatóbbnak tartják –
elsısorban – kiadásaikat. Ugyanez az optimizmus sokkal inkább vonatkozik jövıképükre
is, mint a kontroll-csoport tagjai esetében. A tréningek, az eddig teljesített megtakarítások
eredményeként mentálisan elfogadták azt a helyzetet, hogy mindezen eredmények
(rendszeres havi megtakarítás, hitelhez jutás) számukra is elérhetıek. Egyfajta,
meglehetısen depresszív, fatalista önértékelést egy sokkal aktívabb énkép váltott fel.
A program – némileg – kevésbé sikeres pontjaként a tevékenységek és az eredmények
interiorizálást tekinthetjük. A program résztvevıinek 30-40%-a havi befizetéseit nem
megtakarításnak tekintette, a felvett hitel nem bankhitelként értelmezte. Ugyancsak az
eredmények látenciáját jelzi, hogy a pozitívabb jövıkép okaként nem egy újfajta tudás,
mint eszköz szerepel, egyelıre sokkal inkább beszélhetünk egyfajta nem tudatalatti
változásról, váltóátállításról. A program késıbbi szakaszaiban, adaptációjakor erre
érdemes odafigyelni, a tréninganyagok, képzési tematikák még didaktikusabb kialakítására
és átadására hangsúlyt helyezni.

Javaslatok
1. A csoportos hitelezés és az ezt kiegészítı pénzügyi fejlesztı program, amely az Autonómia
Alapítvány által lebonyolított kutatási program tárgyát képezte, a megfelelı változtatásokkal
23

Az Esélykassza program egy olyan pénzügyi edukációs innovatív kísérlet, aminek tényleges hatásai leginkább középtávon jelentkezhetnek. A
program idızítésébıl és lehetıségeibıl adódóan azonban nekünk a rövidtávú hatásokat kell mérnünk, azt tudjuk megállapítani, hogy az elmúlt 9
hónap során mérhetıek-e olyan változások, amik a programnak köszönhetıek.
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alkalmas a (mély)szegénységben élık pénzügyi helyzetének részleges konszolidálására. A program
eredményeként megfigyelhetı volt a pénzügyi tervezés és megtakarítás rendszeressé válása, a
bevont családok uzsorahitelezésnek, illetve pénzügyi krízisnek való kitettségének csökkenése. A
kutatási program elemeinek országos adaptációját elıször egy vagy két régióban javasoljuk
megvalósítani. A lépcsızetesség elvének megfelelıen csak ez után célszerő az egész országra
kiterjeszteni a programot.
2. A program gazdája egy olyan szervezet kell, hogy legyen, amelyik rendelkezik mind a
betétgyőjtésre, mind a hitelkihelyezésre vonatkozó jogosultsággal. (A kutatási programban a
megtakarítások letétként lettek összegyőjtve, az adaptációban a letét helyett betéteket célszerő
győjteni.) A programgazda az egyes részfeladatokat (back office, pénzügyi képzés, mentorálás, ITszolgáltatások, mobil-alkalmazások, számlavezetés stb.) out-sourcing-olhatja a megfelelı
szolgáltatóknak, a kutatási projektben közremőködı szervezetek (Autonómia Alapítvány,
noba.hu, Mikrohitel ZRt.) az országos adaptációban is készek közremőködni, amennyiben erre
igény mutatkozik a projektgazda részérıl.
A betétgyőjtési-hitelezési jogosultság három módon képzelhetı el:
• A projekt gazdája olyan szervezet, amelyik már most is rendelkezik ezekkel a
jogosultságokkal.
• A HPTv. lehetıvé teszi a betétgyőjtési tevékenységet olyan szervezeteknek is, amelyek
részt vesznek a konkrét Esélykassza országos lebonyolításában. (Egyedi kivétel.);
• A HPTv. lehetıvé teszi, hogy az Esélykassza programhoz hasonló (kötött eljárásrendet
követı) szervezetek (nemcsak pénzügyi vállalkozás) győjthessen betétet és helyezhessen ki
hiteleket abban az esetben, ha a győjtött betétek csak az adott csoportokon belül kerülnek
felhasználásra, illetve a hiteleket csak a csoporton belül győjtött betétekbıl, illetve a
nevesítetten erre a célra, céltámogatásként külsı támogatótól (és nem betétestıl)
származó forrásokból fedezik. Ebben a struktúrában a piramisjáték kizárását a csoportok
kifelé történı zárásával lehetne megoldani. Ebben az esetben is szükséges a PSZÁF
engedélye, amit a programdokumentáció benyújtásával és elfogadásával lehet
megszerezni. (Általános kivétel.)
3. Amennyiben az országos adaptáció célja a (mély)szegénységben élık pénzügyi helyzetének
általános javítása és nem kizárólag egy mikrohitel, ezen belül is: csoportos hitel program
megvalósítása, mindenképpen érdemes a hangsúlyt a program komplexitására helyezni. A kutatási
projektünkben szerzett legfontosabb tapasztalat, hogy önmagában a megtakarítás is egyszerre
vonzó cél lehet a célcsoport számára és hatékony eszköz is a hitelek fedezetének megteremtésére.
A rendszeres megtakarítás emellett hatékonyan tudja fejleszteni a pénzügyi tervezést is, ezért egy
jövıbeni országos programnak mindenképp javasoljuk, hogy a megtakarítás (kiemelt kamattal
támogatva) központi eleme legyen.
4. Mind a saját tapasztalat, mind a nemzetközi szakirodalom azt támasztja alá, hogy egy sikeres
mikrofinanszírozási programban a pénzügyi termékek széles skáláját érdemes felkínálni a
célcsoportnak. Ezek a termékek a mobil bankolástól a különféle támogatott hitel és betétkonstrukciókig terjedhetnek. A kutatási projektben kísérletet tettünk egy, a tesztelt módszer
logikájához illeszkedı internetes platfrom és eljárásrend fejlesztésére és alkalmazására a
www.noba.hu felületen. Ennek legfontosabb pozitívuma az volt, hogy a felületen keresztül
nemcsak a csoportvezetık, de az internet-eléréssel rendelkezı résztvevık is maguk tudták
tranzakcióik zömét intézni - anélkül, hogy személyesen kellett volna a bankfiókukban megjelenni.
A fejlesztés következı iránya és szintje a mobiltelefonokra alkalmazott, internet alapú fejlesztések
indítása lehetne, ami megoldaná a számítógép vagy internet-elérés hiányából adódó problémákat.
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Hasonló módon, nemcsak a különféle szolgáltatások sokrétősége, hanem a hiteltermékek
számossága is indokolt. Háromféle hiteltermék alkalmazását (eltérı eljárásrend követésével)
javasoljuk:
• A kutatási projektben is tesztelt vagyoni-felhalmozási (asset-building) célú hitel (esetleg
kiegészítı támogatással (IDA / Conditional Cash Transfer);
• Krízishitel (kisebb összeggel, rövidebb futamidıvel), a megtakarítás itt is kötelezı;
• Mikrovállalkozási célú hitel (közös projektek, nagyobb összeg, hosszabb futamidı), az
elızetes kötelezı megtakarítás itt is mőködik.
5. A kutatási projektben szerzett szintén fontos tapasztalat a csoportok alakításának nehézkessége
(bizalmiány) és a csoportvezetık korlátozott rátermettsége a programban elvárt sokrétő
feladathoz képest. Erre megoldást jelenthet, ha a csoportvezetık a jövıben csak korlátozott
szervezési feladatokat kapnak (maguk is hitelhez juthatnak ellenben). Funkcióik zömét regionális
felelısökhöz kellene rendelni, akik a csoportok helyszínének megtalálása, csoportok szervezése
mellett a csoportok vezetését, pénzügyi képzést is ellátnák.
6. Egy sok elembıl álló, országos (regionálisként induló) mikrofinanszírozási-csoportos hitel
program lehetıséget adna egy diverzifikált fund-raising stratégia kidolgozására és végrehajtására,
amely keretében az egyes támogatók a számukra attraktív program-elem (például kiegészítı
támogatás, pénzügyi képzés, mőködési költségek stb.) támogatásával járulhatnának hozzá a
program költségeihez.

Béres Tibor - Lukács György

2009. december 15.
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I. számú melléklet (Korábbi mikrohitelezési tapasztalatok)
Autonómia Alapítvány
Mikrohitel Rt.
(2004-2008)
Elızmények
Az Autonómia Alapítvány 1990 és 2000 között elsısorban roma szervezetek számára biztosított vissza nem
térítendı támogatást és kamatmentes kölcsönt gazdasági programjaik megvalósítására. 1998-tól egy többlépcsıs
támogatási rendszert állított fel az alapítvány; ebben az alapszintő gazdálkodói, jövedelemtermelıi szinttıl lehetett
eljutni egy vállalkozásfejlesztést és vállalkozói jellegő hitelt magában foglaló támogatásig. Az 1998-as Hitel és
Pénzintézeti Törvény azonban nem tette lehetıvé, hogy az alapítvány hitelt nyújtson – legalábbis ennek jogi keretei
nem voltak kellıen tisztázva. Ezt figyelembe véve az alapítvány kuratóriuma is úgy döntött, hogy az alapítvány a
továbbiakban nem nyújthat hitelt; ilyen jellegő tevékenységet más hitelintézeten keresztül kell, bonyolítsa.
2002-ben az alapítvány abba a szerencsés helyzetbe került, hogy két nemzetközi szervezet is megkereste egy
mikrohitel program ötletével: a UNDP valamint az OSI. Utóbbi támogatásával 2003 során egy megvalósíthatósági
tanulmány készült a mikrohitelezés hazai megvalósíthatóságáról, elsısorban ennek szervezeti és pénzügyi
lehetıségeire fókuszálva. Ez a megvalósíthatósági tanulmány több lehetséges változatot is felsorolt, ezek közül végül
a pénzügyi vállalkozás alapítása mellett döntött az OSI – így jött létre 2004 végén a Mikrohitel Rt. A részvénytársaság
alapításában a BB Alapítvány is részt vett, a Soros Alapítvány által a ’90-es években létrehozott szervezett
kisvállalkozói hiteleket helyezett ki Budapest környékén.
A két donor-szervezet támogatásával 2005 és 2007 között egy mikrohitel pilot projekt zajlott - elsısorban
romák számára. A pilot projektet egy fókuszcsoportos igényfelmérés elızte meg, melynek elsıdleges céljaként a
következı kérdésekre kerestünk válaszokat:
− elıre láthatólag milyen lesz a mikrohitel program fogadtatása,
− a célcsoport mihez igényelné elsısorban a hitelt,
− a mikrohitel, mint szolgáltatás hogyan illeszkedne a célcsoport által jelenleg elérhetı pénzügyi
szolgáltatásokhoz, kölcsön-lehetıségekhez,
− a célcsoport által elképzelt pénzügyi kondíciók és a Mikrohitel Rt által kalkulált lehetıségek milyen
kapcsolatban vannak egymással.
Egy elızetes fókuszcsoportos beszélgetésre 2004 elején került sor, ekkor azoknak a roma szervezeteknek a
vezetıit hívtuk össze, akikkel az Autonómia kapcsolatban állt. Ennek a tapasztalatait figyelembe véve szerveztünk
vidéken is kutatásokat.
A fókuszcsoportos adatfelvételre 2004. április és május során az ország 3 különbözı régiójában került sor:
Pécsett, Encsen és Gyomaendrıdön. A települések és a fókuszcsoportok tagjainak kiválasztásánál nem csak a
földrajzi különbözıségeket vettük figyelembe, hanem igyekeztünk a magyarországi roma társadalom különbözı
csoportjait is megjelentetni. A fókuszcsoportok megszervezésében és a résztvevık kiválasztásában, meghívásában
helyi roma civil szervezetek voltak segítségünkre. A válaszadók között már egyéni vállalkozóként dolgozók ugyanúgy
szerepeltek, mint közösségi vállalkozást mőködtetı szervezetek, gazdasági tevékenységet, vállalkozást csak tervezı
munkanélküliek.
A fókuszcsoportokon vizsgált kérdéscsoportok a következık voltak:
1. Megélhetési lehetıségek, háztartások bevételei, kölcsönhöz-jutási lehetıségek, kölcsönfelvételi szokások
2. Egyéni munka-utak, végzettségek, szakmák
3. Kitörési lehetıségek, víziók az anyagi elırejutás lehetıségeirıl
4. Vállalkozások, vállalkozók
5. Támogatási és hitel-lehetıségek
6. Fedezet típusok
7. Hitellel- és kamatokkal kapcsolatos elvárások, elképzelések
Mivel a projekt célcsoportjaként a már vállalkozó, vagy vállalkozni akaró romákat határoztuk meg, ezért a
fókuszcsoportok összetétele is inkább felfelé húzott. A válaszadók átlagos életkora 34,4 év volt, túlnyomó részük
családos, jellemzıen 2 gyereket nevelve (átlagos gyerekszám: 1,8). Korcsoportokat tekintve a 3 régió között volt némi
eltérés, de ez a nem reprezentatív mintavétel következménye (Baranya: 30,8 év, Borsod: 40,1 év Békés: 22,4 év).
A háztartások havi bevételeit vizsgálva jelentıs szórást láthatunk: a legalacsonyabb bevallott bevétel 40 ezer
forint, míg a legmagasabb 175 ezer forint volt. A háztartások összes bevétele közötti jelentıs különbségek azonban
szinte teljesen eltőnnek, amikor az egy fıre jutó bevételeket vizsgáljuk, ez esetben 32 ezer forintot kapunk átlagként.
(Borsod: 30 400 Ft, Békés: 33 900 Ft, Baranya: 38 750 Ft.) A jövedelmi különbségek elsısorban azzal
magyarázhatóak, hogy a fiatal válaszadók kevesebb jövedelemmel, de kevesebb gyerekkel is rendelkeznek, míg az
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idısebb válaszolók nagyobb bevételeket tudhatnak magukénak, de az több felé is oszlik. A jövedelmi szórások másik
oka, a háztartások bevételeinek forrása. Ezt vizsgálva három csoportot különböztethetünk meg: a) a szinte kizárólag
szociális transzferekbıl élıket, b) a bérbıl és szociális transzferekbıl élıket illetve c) a vállalkozókat. Míg az elsı két
csoport jövedelemszerzési stratégiájának szerves része a feketemunka, addig a vállalkozók erre nem kényszerülnek rá,
illetve egyéb jövedelmeiket is a vállalkozáson keresztül tudják csatornázni.
Sem a bevételek nagysága, sem azok összetétele nem volt meghatározó befolyással arra, hogy a családok
maguk szoktak-e kisebb nagyobb kölcsönöket kérni illetve adni. A jellemzı az volt, hogy az adott havi lehetıségtıl
függıen kérnek is és adnak is kölcsönöket, mindezt akár ugyanabban a hónapban. Vagyis a készpénzkezelést, a
háztartás ökonómiáját sokkal inkább az adott pillanatnyi lehetıségekhez és szükségletekhez való rugalmas igazodás
szabályozza, semmint egy „fehér középosztálybeli” gazdasági racionalitás. A kölcsönök nagysága is ennek
megfelelıen változó, a 1-2 ezer forintos havi kisegítı kölcsönöktıl kezdve a 300 ezer forintos segítségnyújtásig
terjed.
A fókuszcsoportok résztvevıi iskolai végzettségeiket tekintve felülreprezentált volt a teljes roma
lakossághoz viszonyítva, 1 válaszadónk rendelkezik 8 osztályos végzettséggel, a többiek vagy tanfolyamok keretében
megszerzett OKJ-s bizonyítvánnyal, vagy szakmunkás- illetve szakközépiskolai bizonyítvánnyal rendelkeznek. Az
iskolai végzettség azonban nem jelentette automatikusan a munkához jutás nagyobb esélyét, biztosnak mondható
„állással” csak a vállalkozók rendelkeznek. Az ı csoportjukon túl az állással rendelkezık szinte kivétel nélkül a
szociális gazdasághoz (roma civil szervezeteken keresztül) kapcsolódó munkahelyeken dolgoznak. A feketemunka
szerepérıl a korábbiakban már volt szó, ez elsısorban napszámot jelent, az esetek többségében mezıgazdaságit,
kisebb esetben építıiparhoz kapcsolódót.
Mikrohitel program
A fókuszcsoportok tapasztalatait felhasználva a Mikrohitel Rt kétféle termékkel indult: egyrészt egyéni
hiteleket kínált, másrészt csoportosakat. A kettı közötti határvonalat a vállalkozói mőködés jelentette – a már
mőködı egyéni vállalkozók, vállalkozások egyéni hiteleket igényelhettek, melyeknél a hitelplafon 400 ezer forint volt,
míg a gazdasági tevékenységet most kezdık, vagy nem formálisan végzık csoportos hitelekhez juthattak hozzá, 300
ezer forintos hitelmaximummal.
Egyéni hitelt összesen 7 darabot helyezett ki a Mikrohitel Rt., a program elsı fél éve után látható volt, hogy
ez a termék nem lesz fenntarható. Ugyan a tervezett tevékenységek tipikusan a klasszikus mikrohitelezési körbe
tartoztak (birkanyíráshoz eszközvásárlás, piacozáshoz áthidaló kölcsön, otthoni fizetés kiegészítı-jelleggel mőködı
állattartás), a hiteltörlesztésre nem volt semmilyen használható pressziója a szervezetnek. Az egyéni hitelek közül
kettı fejezıdött be sikeresen (teljes törlesztés), de mint késıbb kiderült, ez esetekben sem az eredeti vállalkozási
tevékenység és annak bevételei jelentették a pénzügyi alapot, hanem vagy a hitelfelvevı rendszeres jövedelme, vagy
egyéb, nagy összegő hitelfelvétel. A terméket – a projekt tanácsadó testületének teljes egyetértésével – az elsı év
végén beszüntette a részvénytársaság.
Csoportos hitelezés
A csoportos hitelezés definíciójánál érdemes kitérni arra, hogy ez egyfelıl egy technikai kérdés, másrészt
pedig egy, az egyéni hitelezéstıl merıben eltérı metodológia. Annyiból technikai jellegő kérdés, hogy tulajdonképpen
egy fedezeti forma, egy a fedezeti formák közül. Nagyon leegyszerősítve: aki nem tud semmilyen, banki értelemben
nagyon szoft módon sem elfogadható garanciát nyújtani a hitelkérelme mellé, annak egy hitelfelvevıkbıl álló csoport
formális vagy kevésbé formális „kezessége” jelenti a hiányzó fedezetet. A csoportok szervezési, mőködési rendjének
kialakítása, a csoportok „használata” pedig módszertani eszközzé válik – a különbözı nemzetközi csoporthitelezési
„iskolák” tulajdonképpen itt vállnak el egymástól. Ami viszont közös pont bennük, az egyrészt a csoportszintő
közösségi presszúra, másrészt pedig egy folyamatosan fenntartott csoportdinamika használata.
A csoport-használati technikák tekintetében két fı irányt próbáltunk ki. Az egyik egy viszonylag kisl
csoportméretet jelentett – minimum 5 fı – itt a maximum 7 fı volt, de nem mi kötöttük ki a maximumot,
egyszerően nem tettük kötelezıvé a nagyobb csoportot; a másik esetben legalább 15 fı kellett egy csoport
megalakulásához. Mindkét esetben több elızetes találkozásra került sor a leendı ügyfelekkel, amely találkozókon a
termék ismertetésén túl mindenkivel közösen kidolgoztunk egy – a tervezett furtamidıre vonatkozó – háztartási
szintő cash-flowt. A leendı csoporttagoknak szavazniuk kellett minden egyes jelentkezı tagságáról, titkos szavazás
keretében. Ezt gyakran „szükséges rossznak”, fomaságnak tekintették a jelentkezık, de volt több olyan csoport is,
ahol nem minden jelentkezıt szavaztak meg, pontosan értve, hogy itt anyagi felelısségvállalásról is szó van. A
csoporthitelek esetében alapszabály volt, hogy nem kaphat hitelt mindenki egyidıben, egy adott hónapban maximum
2 fı juthatott pénzhez. Amennyiben az ı havi törlesztésük rendben volt, akkor lépett életbe a következı 1-2 fı
hitelszerzıdése. Azt, hogy csoporton belül pontosan ki hányadik hónapban juthat hitelhez, a csoporttagoknak kellett
eldönteniük. (Volt olyan csoport, amelynek tagjai nem tudták megugrani ezt a szintet, ez esetben természetesen nem
kötöttünk szerzıdést.) Ugyancsak a a csoporttagoknak kellett „jóváhagyniuk” a tervezett üzleti tevékenységeket is –
bár ez inkább volt ténylegesen formális döntési jogkör. A Mikrohitel Rt-nek ez esetben ugyanis vétójoga volt, vagyis a
csoporttagság és a tervezett gazdasági tevékenység csoport általi elfogadása nem jelentette automatikusan a
hitelszerzıdés elfogadását, azt a MH Rt-nek is jóvá kellett hagyni. A csoportoknak meg kellett állapodni egy belsı
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„SZMSZ”-ben is, ezt írásban rögzítettük, mindenki által aláírva. Minden csoport választott egy csoportfelelıst, ı volt
az a kontakt személy, akit a Mikrohitel Rt munkatársai keresni tudtak, ı segített a havi csoporttalálkozók
szervezésében.
Egy következı nagyon fontos szabály volt a rokonság kérdése: csak közeli rokonokból álló csoport nem
mőködıképes. Ez egyrészt a közös háztartásra vonatkozóan elég egyértelmő kitétel – ha a háztartáson belül
bármilyen krízishelyzet áll elı, akkor az az egész csoport visszafizetését és mőködését veszélyezteti. A nem közös
háztartás, de közeli rokonság hasonló okok miatt problematikus: krízishelyzetben egymásra támaszkodnak, esetleg
ugyanazon gazdasági tevékenységet is folytatják, vagyis minden egyes pénzügyi történésnek sokkal erısebb kisugárzó
hatása van. Ez még akkor is igaz, ha a projekt során végig a csoportszintő szolidaritás hiányával szembesültünk, errıl
késıbb lesz zsó.
(Némileg a rokonsági-családi viszonylathoz tartozik egyfajta helyi termék-méretezési kérdés is. Volt olyan
településünk, ahol több csoport is alakult, elsısorban helyi kereskedelemmel akartak foglalkozni a csoporttagok.
Viszonylag hamar kiderült, hogy tulajdonképpen csak a saját falujuk, de inkább csak az azon belüli roma közösség
jelenti a kereskedelem piacát, maximum egy-két szomszédos faluba sikerült eljutnia egy-egy ügyesebb ügyfélnek. A
roma közösség tagjai túlnyomórészt munkanélküliek voltak, a biztos bevételt a szociális transzferek és a – jobbára
erdészeti, vagy ahhoz kapcsolódó – napszám jelentette számukra. Néhány hónap alatt egy teljességgel átláthatatlan
keresztbetartozási rendszer alakult ki: A család tartozott B-nek 3 ruha árával, B tartozott C-nak 2 tortával, C D-nek
egy fél malaccal, D pedig A-nak 1 kocsi fával, vagy fuvarral. Lévén, hogy a háztartási egyenlegek rendszerint
deificitesek voltak, ezért egy idı után a keresztbetartozási rendszer helyben ugyan negligálódott, de emiatt pont az a
készpénz hiányzott a rendszerbıl, ami a hiteltörlesztést jelentette volna. Azt ugyanakkor nem nagyon lehet kikötni
egy hitelszerzıdés megkötésekor, hogy a tervezett szolgáltatás célcsoportja nem lehet a helyi – szintén szegénységben
élı – közösség, és az is problémás, hogy egy mikrohitel szervezet határozza meg a helyi piac méretét.)
A csoporthitelek tekintetében érdemes szót ejteni néhány – ugyan technikai részletkérdésnek tőnı, de
nagyon is fontos – problémáról. A csoportos hitelszerzıdések esetén a Mikrohitel Rt külön szerzıdést kötött minden
egys klienssel, ugyanakkor minden kliensnek kezességet is kellett vállalnia minden egyes csoporttag hiteléért. Ez
ugyan jelentısen megbonyolította a szerzıdések bürokratikus hátterét, ugyanakkor szervezeti feltétel volt, ezt a
mindenki által aláírt csoportos kezességvállalási iratot tudta a Mikrohitel Rt bemutatni a PSZÁF-nek, mint a hitelek
mögötti garanciát.
Egy következı fontos kitétel volt, hogy a Mikrohitel Rt és a kliensei között nem folyt készpénzmozgás,
minden egyes ügyfélnek bankszámlát kellett nyitnia, az Rt arra utalta a hitelt, és az alapkoncepció szerint az ügyfelelk
is arról teljesítették a törlesztéseiket. (A készpénzben történı kifizetés és törlsztés-beszedés egy külön szabályozás alá
esik a PSZÁF regulációk alapján, ez olyan szintő bürokratikus fejlesztést igényelt volna, amit az Rt sem nem tudott,
sem nem akart megtenni.) A hitelszerzıdésekhez minden esetben mellékelni kellett egy – az adott folyószámlára
vonatkozó – inkasszó felhatalmazást is. A célcsoport tagjainak pénzügyei azonban sokkal inkább készpénzhez
kötıdnek, semmint bankszámlához. Még amennyiben rendelkeznek is számlával és kártyával, ezt inkább egyfajta
készpénzutalási csekként használják: abban a pillanatban, hogy pénz érkezik rá, az teljes összeget leveszik róla, és a
készpénzt tartják maguknál.
A következı – az Rt szempontjából egyetlen járható, de gondot okozó – pont a visszafizetések kezelése
volt. A legtöbb nemzetközi mikrohitel program esetében a csoportok egyik tagja „pénztárosként” is mőködik, vagyis
a megbeszélt idıben a tagok nekik adják oda a törlesztésüket, és ı egy összegben továbbítja azt a hitelintézet felé; a
visszafizetésekrıl nyilvántartást vezet, amit szintén rendszeresen eljuttat a hitelszervezetnek. Ezt a hazai törvényi
szabályozás miatt nem tudtuk megtenni, a klienseknek egyénileg kellett vagy bankon, vagy postán keresztül intézniük
a törlesztéseiket – ezek adminisztrációs követése az Rt-nél történt.
A pilot program nem országos kiterjesztéssel indult, hanem földrajzilag 4 területre koncentrálva: Békés,
Borsod, Tolna és Szabolcs megyében. A 4 terület ügyfelei tipikusan más és más karakterekkel bírtak. Szabolcsban egy
régi Autonómiás szervezeti projekt alakult mikrohitelessé. Az ott mőködı roma szervezetek (illetve szervezeti tagok)
évek óta foglalkoztak kordonos uborkatermesztéssel, inkább sikerrel, aminek elsıdleges oka egy helyi integrátori
hálózat volt. A családok az integrátoron keresztül kapták a vetımagot, palántát, vegyszert, minden egyéb kelléket, és
az értékesítést is ezen a csatornán keresztül oldották meg. A hitelfelvétellel két céljuk volt: olcsóbban juthassanak az
alapanyagokhoz, másrészt nagyobb területen tudják mővelni a termesztést. A hitelek 400 és 600 ezer forint között
mozogtak – ez esetben azért tett kivételt a Mikrohitel Rt, mert a gazdálkodási méretek ezt indokolták. A két érintett
csoport mindegyikében voltak visszafizetési problémák, az egyik csoport ahogy volt bukott. Itt a csoporttagok közeli
rokonok voltak, akik ráadásul egy helyen uborkáztak; a csoportvezetı bukása a teljes csoport csıdjét vonta maga
után. A másik csoportban résztvevı családok esetében is voltak komoly gondok a törlesztéssel, elsısorban a rossz
termés és az alacsony felvásárlási árak miatt.
Békés megyében egy határmenti kistelepülés piacozó romái alkottak csoportok. Szinte mindannyian jelentıs
piacozó múlttal rendelkeztek, a kereskedelem adott szintjének minden helyszínét és lehetıségét ismerték. A hitel
klasszikus forgóeszközhitelként mőködött. Itt a csoport alapvetıen jól mőködött, a második körös hitelek esetében
adódtak visszafizetési csúszások, problémák.
A Mikrohitel Rt tolnai kollegái viszonylag sok csoport létrehozásában tudtak segíteni, a pilot projekt egyik
központi helye volt Bonyhád és környéke. A csoportok meglehetısen sokfélék voltak: a városi piacozó ügyfelektıl
kezdve a falusi állattartási tevékenységig széles skálán mozgott a vállalkozói/gazdálkodói aktivitás. A vállalkozói
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ötletek teljességgel lefedték a klasszikus mikrohitelezési skálát, talán még ez a régió felelt meg leginkább a tankönyvi
példáknak. A hiteltörlesztések minden esetben olyannyira a tervezett cash-flowhoz igazítva történtek, hogy a havi
törlesztések összege a piacozási naptárhoz, egyéb szezonmunkák idızítéséhez lett igazítva. Problémák elsısorban itt
is a második körös hiteleknél jelentkeztek.
A borsodi csoportok szinte mindegyike a Csereháton alakult, a helyi ötleteket és lehetıségeket tükrözve.
Leginkább itt mőködött az utcai kereskedelem, egy-két ügyfél próbálkozott állattartással illetve erdészeti munkákhoz
szükséges eszközbeszerzéssel. (Utóbbi esetébe fontos kihangsúlyozni, hogy egy átlagos hitel nem elegendı egy
erdészeti projkethez minimálisan szükséges eszközök beszerzésére.)
Összességében 23 csoport alakult, ez 154 ügyfelet jelentett. Az átlagos hitelnagyság 284 000 Ft volt, ami
fıként amiatt magas szám, mivel a projekt utolsó évében 100 ezer forintban maximalizálta az Rt az elsı körös hitelek
nagyságát. A futamidı: 12 hónap volt. Általános tapasztalatként leszőrhetı, hogy szinte minden ügyfél a maximálisan
elérhetı hitelt akarta k érni a maximum idıtartamra, függetlenül a tervezett tevékenységtıl, annak gazdasági
racionalitásától. Az összes kihelyezett hitel közel 44 millió forintot tett ki; a portfolió bukott ill. rizikós része 50%
feletti volt. (Ez az arány sokkal rosszabbul néz ki, ha ügyfélszámra vetítjük: ez esetben ügyfeleink több, mint 60%nak voltak visszafizetési problémái, lettek bukott hitelei.)
A bukások okai
Röviden a következı pontokban lehet összefoglalni a visszafizetési problémák okait:
• a vállalkozói, gazdasági tevékenységek az elsı akadály felmerülésekor abbamaradtak (vagy el sem indultak), a
„vállalkozói” hitelek fogyasztóivá alakultak át;
•

a csoportkohézió fordítottan mőködött: mihelyst a csoportból valaki nem fizetett, az egész csoport leállt
(veszteségminimalizálás);

•

a folyamatosan változó szociális ellátás (és ennek összegei) nem tették tervezhetıvé a háztartások kiadásait;

•

a mikrohitel egy volt az elérhetı (és elbukható) hitelek közül, nem vált szimbolikussá;

•

folyamatosan a közösségeken belüli szolidaritás, egymás iránti felelısségvállalás hiányával találkozunk;

•

megvalósítható üzleti ötletek hiányába ütközünk. A legtöbb érdeklıdı a hiteleket elsısorban fogyasztási
célra szeretné felvenni, a hitelek tervezésekor nem a tervezhetı/realizálható profit jelenti a számítási alapot,
hanem a havi szociális transzferek nagysága.
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A projekt félidejében a UNDP megbízásából készült egy idıközi értékelés. Ennek egyik legfıbb tanulsága az volt,
hogy nem a megfelelı termékeket kínáljuk a megfelelı célcsoportnak. A kritika alapját a következı ábra szemlélteti a
leghatásosabban:
TÁMOGATOTT
SZEGÉNYSÉGELLENES
KERESKEDELMI
PROGRAMOK
JÖVEDELEMSZINT
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

standard
piaci
Alsó
középosztályi
banki
jövedelemmel
hitelek és
rendelkezık
szolgáltatások
piaci alapú
mikrohitelek
Gazdaságilag
szegények

Megtakarítási
számlák
alacsony
összegő
megtakarításokhoz,
támogatott
hozammal

aktív

létminimu

Szegénység ellenes
programok,
foglalkoztatásteremtés, képzések
Mélyszegénységben
élık
HHH

Marguarite S. Robinson: The microfinance Revolution
WorldBank, OSI, 2001 (21.o.)
A táblázat szöveges megfejtésének kulcsszava a készpénz-szegény közösség (cash-poor) – elsısorban a
borsodi csoportokat ítélte ilyennek az értékelés. Javaslatuk alapján ezeket a csoportokat „be kell zárni”, lévén a
mikrohitelezés nem adekvát segítség a számukra. (A mikrohitelezés afrikai és ázsiai történetét ismerve meglehetıs
szkepszissel fogadtuk a kritika ezen részét.)
A bukások még két további okát érdemes kiemelni – elsısorban a tervezett programmal összefüggésben. Az
egyik, a fizetési hajlandóság hiánya. Amennyiben egy ügyfélnek problémája volt az aktuális visszafizetéssel, a
Mikrohitel Rt maximálisan rugalmasan kezelte az ügyet. A törlesztések átütemezésében teljesen alkalmazkodtunk az
ügyfél által számolt vállalható minimumhoz – sajnos ez sem vezetett eredményre.
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A másik ok a csoportdinamika használatának hiányos volta. Ugyan igyekeztünk az ügyfelekkel olyan szoros
kapcsolatot tartani, amennyire csak lehetett, havi találkozókat szerveztünk, de ez sem bizonyult elégségesnek.
Amennyiben megjelent egy dezertır a csoportban, onnantól kezdve nem lehetett visszafordítani a folyamatot, a
csoport mint fedezet, megszőnt mőködni. Ugyanakkor a csoporttalálkozókon képzés, stb. nem volt, inkább a
hitelekkel kapcsolatos irányított beszélgetésekre került sor.
Szintén fontos – de nem a bukásokkal kapcsolatos – tapasztalat, hogy a jól mőködı csoportok tagjai
rendelkeznek többé-kevésbé biztos havi jövedelemmel, akár unkajövedelemmel, akár kereskedelmi, alkalmi
munkákból származó bevételekkel. A hitelek elsısorban a már mőködı gazdasági tevékenységek kiszélesítését,
aktuális forráshiányát hivatottak szolgálni. (A nemzetközi tapasztalatok egyik alapszabálya, hogy induló
vállalkozásokat nem szabad hitelezni.)
Nagyon sok jelentkezırıl derül ki, hogy szerepel a BAR listán, nem vezetünk pontos nyilvántartást, de az
esetek közel 40%-ban merül fel a BAR lista. Sok esetben ez kezességbıl adódik, illetve kis összegő tartozásokat
takart, d ez a Mikrohitel Rt esetében kizáró ok volt.
A Mikrohitel Rt pilot programjának tapasztalatai után egy 2008 nyarán megvalósult kutatás vonatkozó
eredményeit összegezem.
Piaci szegmentáció kutatás eredményei
Az OSI megbízásából a varsói székhelyő MFC (Micro Finance Centre) végez egy kutatást Kelet- és Közép
Európa 6 országának roma közösségeiben. A kutatás célja, hogy Közép- és Kelet-Európa roma közösségeiben egy
„piacelemzést” végezzen, elsısorban a megélhetési módokra, pénzügyi lehetıségekre és igényekre fókuszálva. A
kutatást a MFC végezte, a magyarországi kutatás szervezésében és lebonyolításában vett részt az Autonómia
Alapítvány.
A minta kiválasztásakor két nagyobb földrajzi területet fedtünk le: Borsod-Abaúj-Zemplén megyét
(pontosabban Cserehátot), illetve Tolna és Baranya megyéket. Minden településtípus képviseltette magát az
aprófalvaktól kezdve a megyeszékhelyig. A mintaválasztáskor az egyik elsıdleges szempont a Mikrohitel Rt
csoporthitelezési helyszínei illetve tapasztalatai voltak.
A kutatás fókuszcsoportos vizsgálatokat és egyéni interjúkat tartalmazott, az alkalmazott metodológia egy
nemzetközi mikrohitelezési piackutatási módszertan helyi adaptációján alapult.
Helyszínek és csoportok:
Bonyhád Mikrohitel kliensek, kisvállalkozók, piacozók
Bonyhád nem kliensek, munkanélküliek, inaktívak
Aparhant
vegyesen kliensek és nem kliensek, aktívak és inaktívak
Gilvánfa
nem kliensek, inaktívak (aki aktív, az is idıleges támogatott közfoglalkoztatás keretében)
Pécs
nem kliensek, aktívak, elsısorban egyetemhez kötıdıen
Pécs
nem kliensek, inaktívak
Méra
nem kliensek, inaktívak
Méra
nem kliensek, inaktívak
Perkupa kliensek, inaktívak
Perkupa vegyesen kliensek és nem kliensek, aktívak és nem hivatalosan aktívak
A fókuszcsoportokban 7-10 ember vett részt, a részvevıket a helyi szervezetek hívták az elızetesen
megadott szempontsor szerint. A találkozókra a helyi roma/civil szervezetek irodáiban került sor, egy kivétel volt,
ekkor egy magánházban volt a megbeszélés. Egyéni interjú egyrészt a szervezetvezetıkkel, szervezıkkel készült,
illetve egy-egy klienssel, volt klienssel.
A fókuszcsoportok során használt kérdéskörök/eszközök:
• Jövedelmi/vagyoni kategóriák, önbesorolás;
• Életciklus események (ezek pénzügyi vonatkozásai);
• Szezonalitáshoz kapcsolódó pénzügyi lehetıségek, igények;
• Kistérségi, mikro-régiós készpénzmozgás;
• Hiteltermékek értékelés.
A fenti kérdéscsoportokon túl minden esetben győjtöttünk arról is adatokat, hogy milyen alkalmi vagy
rendszeres jövedelemszerzési lehetıségek vannak az adott településen, milyen hivatalos vagy nem hivatalos
hitellehetıségek állnak rendelkezésre, illetve milyen megtakarítási módokat tudnak alkalmazni a helyi roma lakosok.
(Plusz kérdéskörként merült fel a szolidaritás, de errıl túl sok értékelhetı adatot nem sikerült győjtenünk, errıl a
kérdéskörrıl csak nagyon indirekt információink vannak.)
Módszertanilag az egyik legfontosabb elem az volt, hogy a válaszadóknak nem saját magukról kellett
nyilatkozni, hanem a helyi roma közösségrıl. Ezzel együtt a kutatásnak természetesen nincs statisztikai érvényessége
(ez a fókuszcsoportos módszerbıl eleve következik), de elsıdleges piackutatási, elemzési céloknak tökéletesen
megfelel.
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Az ön-kategórizáció eredménye
Függetlenül a településtípusoktól és földrajzi régióktól, a következı csoportokra bontották az adott roma
közösségeket a válaszadók:
VÁROS (%)

FALU (%)

VÁLLALKOZÓK

5

5

KISVÁLLALKOZÓK, PIACOZÓK

5-10

1-2

DOLGOZÓK, FOGLALKOZTATOTTAK

10

1-2

AKTÍV, MOTIVÁLT SZEGÉNYEK

30

40

PASSZÍV, MOTIVÁLATLAN SZEGÉNYEK

40

50

HAJLÉKTALANOK

5

--

Lássuk, melyik kategória pontosan mit is takar.
Vállalkozó
Az elnevezés minden esetben a helyiektıl származik. Pécsett 100 illetve többszáz milliós vagyont értettek ez
alatt, elsısorban hotelek, éttermek, illegális tevékenységek kapcsolódnak ide. Az uzsorások többsége is ide tartozik,
közülük kerül ki. A faluban a vállalkozó egyrészt uzsorás, szocpolos vállalkozó, lovakkal foglalkozik, földet vett és
mővel illetve mőveltet – illetve ezen tevékenységek egyvelege alkotja a portfóliót. A tıkefelhalmozás klasszikus
példája, az uzsorából szerzett pénzt szocpolos építésekbe forgatni, a fenti két tevékenységhez kapcsolódóan kiszedni
minden elérhetı pénzt, ezt befektetni földbe, ingatlanba, egyéb vállalkozásba.
Kisvállalkozók
Elsısorban kereskedık, piacozók, fémgyőjtık, lókereskedık tartoznak ide, havi többszázezer forint forog
náluk, de ebbıl nem következik semmi a sem bevételre nézve, a vállalkozási és a háztartási kassza nem válik el. Kell,
hogy legyen kocsi, kisbusz vagy kisteherautó, folyton mozognak. Az anyagi helyzet nem feltétlenül látszódik meg sem
az életvitelükön, sem a házukon, kocsin, gyorsan eladható dolgokban tartják inkább a vagyont. A háztartásokban havi
szinten 200-500 ezer forint jelenik meg – ez nem volt minden esetben egyértelmő, hogy ez, mint profit, vagy mint
bevétel jelenik meg.
Foglalkoztatottak, dolgozók
Elsısorban a stabil, hosszú távú állásokat betöltıket soroltak ebbe a kategóriába, a városokban a helyi roma
értelmiség is tipikusan ide tartozik. Jellemzıen 2-3 gyerek, magasabb iskolázottság (egy szakma mindenképpen), az
értelmiségieknél egyetemi végzettségek és karrierek kapcsolódnak ide. A háztartások havi bevétele maximum 200 ezer
forint, beleértve a szociális segélyeket is. Ezt a szintet is csak akkor éri el (vagy közelíti meg), ha legalább 2
háztartástag dolgozik és nem minimálbéren. A jövedelemszerkezetben a szociális transzfer csak egy kiegészítı összeg,
alapvetıen a munkajövedelmeken van a hangsúly.
Aktív, motivált szegények
Nincs állandó stabil munkájuk, folyamatos alkalmi, idıszakos munkáik vannak. Jellemzıen 3-6-9 hónapos
munkák, ebbe beleértve a közhasznú foglalkoztatási periódusokat is! Városokban elsısorban multi cégek alkalmazzák
ıket, meglehetısen nagy fluktuációval (ez jellemzı mind Pécsre, mind Miskolcra). Jellemzı, hogy folyamatosan
keresnek munkát, illetve jövedelemszerzési lehetıségeket. A háztartások 2-4 gyereket tartanak el, maximum 1 felnıtt
rendelkezik a felsorolt alkalmi munkákkal. A szociális transzferek az alapját képezik a háztartásbevételnek, a többi
bevétel egyfajta kiegészítés, egyik sem lenne elegendı a másik nélkül. Gyakran így is elfogy a pénz a hó végére, nem
mindig sikerül beosztani, krízishelyzetek esetén mindenképpen külsı forrásra van szükségük. A háztartások bevétele
100-150 ezer forint között mozog, ez nagyban a gyerekszámtól függ.
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Motiválatlan passzív szegények
Jellemzıen nagycsalád, vagy nagy háztartás, alapvetıen csak a szociális transzferekbıl élnek, az egyéb
bevételeket is „jövedelemnek” tekintik, legyenek azok hitelek, kölcsönök, stb. Tartósan munkanélküliek, sok
nyugdíjas, rokkantnyugdíjas. Többszörösen és sokfelé eladósodottak, nem motiváltak az adósságspirálból való
kilábalásra sem, anómikus élethelyzetek jellemzik ıket. Alap bevétel a szociális segély, gyerekellátáshoz kapcsolódó
támogatások, illetve a kötelezı közhasznú munka-periódusok. A háztartási szintő bevétel 100-150 ezer forint,
gyerekszámtól függıen. Gyakran mentális problémákkal küzdenek, fokozottan jelentkeznek az alkohol és
szerencsejáték függıségek. Gyakran a háztartásfı börtönben van.
Hajléktalanok
Válaszadóink ide sorolták nem csak a klasszikus, ténylegesen hajléktalanokat, hanem az önkényes
lakásfoglalókat is. Mentális problémákkal, alkoholproblémákkal küzdenek. Bevétel egyrészt a szociális ellátás,
kéregetés, gyakran uzsorások tartják el ıket napi szinten, „cserében” ık rendelkeznek a szociális és egyéb bevételeik
felett.
A falvak esetében maga a kategorizáció annyiban változik, hogy nincsenek egyrészt a hajléktalanok, (a falusi
legszegényebbek a városokba mennek), értelmiség sincs, sokkal kevesebb az állásban levık száma, magasabb a
passzívak aránya. Minél inkább szegregált, romák által lakott településrıl beszélünk, annál inkább érezhetı a helyi
mikrotársadalom csonkasága, egyre alacsonyabb az aktívak aránya a passzívak növekedésével, és ezen túl a vállalkozó
kategória található meg.
Az egyes csoportok által jelenleg elérhetı hitelek meglepıen széles skálát fednek le.
Forrás

Felhasználók

Összeg

Megjegyzések

Provident

(szinte) bárki

20 000 Ft-tól 200
000 Ft

Nagyon gyors,
általában
krízisesetekben

OTP bank

89 elıtti
építés

n/a.

Bankszámlahitel

Kereskedelmi
bankok

bankszámla tulajdonos
számlaforgalommal

Szabad
felhasználású
jelzáloghitel

Kereskedelmi
bankok

(szinte) bárki, saját
tulajdonú ingatlannal

Fogyasztási
hitelek

Kereskedelmi
bankok

Határozatlan
idejő
foglalkoztatási státusz,
illetve rokkantnyugdíjas
státusz

Gépjármő
hitel/lízing

Kereskedelmi
bankok

bárki

Házfelújítási
hitelek

Helyi
takarékszövetkezetek

Kamatos pénz

Uzsorások

Szabad
felhasználású
hitel
„Régi“
OTP
lakáshitel

házvásárlás,

100 000
Ft
leggyakrabban, de
a
számlaforgalomtól
függ
kb. 1 000 000 Ft

100 000 - 500 000
Ft

-

bárki, egyéb hitel (akár
már meglévı uzsora)
sem akadály
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Több bank az adott
település
banki
besorolásától
teszi
függıvé

1 500 000
Ft

nagyon
egyfajta
tekintik

sok

esetben
bérletnek

átlagos 500 000 Ft

A takszöv vezeti
számlát és vonja
törlesztést

10 000 - 100 000
Ft

havi 50-100% kamat

a
a

A tervezett pilot programmal kapcsolatosan a már meglévı eladósodottság kérdésének kezelése
kulcsfontosságú lehet. Itt elsısorban a pénzügyi képzések tartalmi fejlesztésére kell igen nagy hangsúlyt helyezni.

Hitelcélok, elvárások a hitelekkel kapcsolatosan
Nagyon kevés a tényleges vállalkozói hitel iránti igény, sokkal inkább kvázi üzleti ötletekrıl, irracionális
vállalkozói elképzelésekrıl beszélhetünk. A hitelek elsıdleges célja a fogyasztás, iskoláztatás, krízisesetek, temetés,
esküvı, napi megélhetéssel kapcsolatosak.
A hitelekkel kapcsolatosan a válaszadóink által legfontosabbnak ítélt paraméterek a hitel elérhetısége, a havi
törlesztés összege és a futamidı átláthatósága (5-6 hónap). A hitelnagyság igazából nem érdekes, sem a kamat
nagysága. Ugyan sok esetben elhangzott, hogy a kamat nagyon fontos, de konkrét számokat soha sem tudtak
hozzákapcsolni.
A havi törlesztések esetében az 5 – 6 000 Ft általános jellemzıje a „könnyedén” volt, míg a 10 – 20 000 Ft a
„megoldható” kategóriába került.
Szintén fontos szempont volt a hitel rugalmassága és gyors elérhetısége, bár ezeket a jellemzıket sem
konkretizálták. Senki nem említette sem a garanciát, sem a fedezet formáját, mint a hitel megítélésénél fontos
szempontot – ezek valószínőleg más kategóriák alá sorolódtak (elérhetıség). A kölcsönös garanciavállalást szinte
mindenki elutasította, egyrészt korábbi rossz (kezes) tapasztalataik alapján, másrészt egyfajta szolidaritási hiány okán.
A fentiek alapján egy lehetséges hiteltermék paraméterei a következık lennének:
• 3 – 9 hónap futamidı,
• Havi 5 – 15 ezer Ft törlesztı-részlet,
• 15 – 150 ezer Ft hitel,
• Több lépcsıs hitelezési rendszer,
• Gyorsan elérhetı (maximum 1-2 nap),
• Csoporthitelezés és/vagy elıtakarékosság, mint szőrı.
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II. melléklet (Kudarcba fulladt csoportalakítások, feloszlott csoport)
Békés1 (Végegyháza)
A településen még a nyáron (2008) járt a program Tanácsadó testületének egyiktagja, majd a csoportalakító találkozót
megelızıen körülbelül három héttel. Az elsı látogatáson már szóba került egy helyi hitelprogram indításának
lehetısége, a második találkozón már konkrétumok is szóba kerültek: A résztvevık havi ötezer forinttal
takarékoskodnának, a csoportból maximum hat fı jutna hozzá a hitelhez, a hitelösszeg maximuma személyenként
140,000 forint lehetne.
A két településnek közös mentora lenne, egy helyi cigányasszony. Sajnos a program elıkészítésében komoly
kommunikációs problémáink voltak, mert az e-mail-ekre nem válaszolt, telefonon nem nagyon tudtuk elérni, a
településbemutatást pedig nem kaptuk meg.
1. Bár pár nappal korábban megbeszéltük, a kiszemelt mentor nem volt a polgármesteri hivatalban, meg kellett a
házukat keresni, ahol a férje fogadott. Közbejött neki egy másik megbeszélés, oda kellett rohannia, egy gyors
üdvözlésre ugrott csak be. A férjére bízott, aki ismeri a programot, maga is részt vett a szervezésben. Szerinte ez egy
jó program lenne, de vannak részletek, amiket tisztázni kell.
2. Az elsı meglátogatott helyszín egy egyszerő, elég lelakott valamikori parasztház volt, ahol több generáció él együtt.
A ház mellett istállóépület (takaros, de elég szedett-vedett anyagokból összetákolva), ahol épp három ló állt benn.
Nemrégiben még 12 ló volt itt, nemrégiben adtak túl rajtuk. A hely messze nem alkalmas öt lónál sokkal több
megfelelı tartására, ezért is lenne, lehetne cél az istálló bıvítése - mint a családfı mondta. A lovakat vágási és
fuvarozási célra tartják, illetve kereskednek velük.
Amikor a programra terelıdött a szó, elmondta, hogy igen, hallott róla, valóban jól jönne a hitel. Amikor azt
kérdeztem, hogy tudnák-e vállalni a havi tízezer forintos megtarkarítás-törlesztést, az volt a válasza, hogy „ez nem
pénz, ennél sokkal többet forgatunk“. Az, hogy hogy is fog mőködni a program, nem volt világos a számára: „majd
jön a G. (mentor), és intézi a dolgot“. Mivel egy ló ára 300 eFt körül van, a megszerezhetı hitelösszeg nem lenne
tulajdonképpen elég számukra jelentısebb fejlesztésre.
(Mivel épp házfestésben voltak, leülni se nagyon tudtunk, az istállóban beszélgettünk, nem tudtunk sokkal tovább
maradni.)
A következı portán is több generáció él együtt, itt is a családfı és a szomszédja (rokona) fogadott bennünket. İk is
is kereskedelemmel foglalkoznak: Ló, marha, most épp a disznó a népszerő, mert a határ túloldalán valami miatt
nagyon jó árat kínálnak érte.
A porta rendezett, a házak megett nagy, rendezett gazdasági épületek az állattartáshoz. A konyhában ültünk le
beszélgetni a programról. Amit ık a programról tudnak, az a következı: Arról volt szó, hogy fél-egymillió forintos
hitelt kaphatnak majd, amit olyan részletekben tudnak törleszteni, amit bírnak vállalni. Amikor a Tanácsadó testület
egyik tagja itt járt, akkor az hangzott el, hogy az általuk elmondott gazdasági elképzelések nyertek egy pályázaton és a
hitelprogram majd EU-s pénzbıl fog majd megvalósulni. Hangot adtak abbéli aggodalmuknak, hogy ez már megint
egy olyan romaprogram, amiben ık kapnak valamennyi pézt, de „a sok nulla az összeg után nem nálunk látszik
majd“.
Arról szó sem volt, hogy nekik elıtakarékoskodni kell, úgy volt, hogy januárban megkapják a pénzt, aztán majd a G.
kijár hozzájuk, ık meg visszafizetik.
A problémájuk a most megismert programmal kapcsolatban: A most megszerezhetı pénz nekik nem elég semmire,
ennél ık jóval többet forgatnak. A másik problémájuk, hogy nem mernek felelısséget vállalni csak egy-ketten
egymásért. Az sem tetszik nekik, hogy nem egyszerre és januárban kapják meg a pénzt, hanem valamikor majd a
nyáron.
Elmondtam nekik, hogy nem egyszerően arról van szó, hogy csak azt kapják hitelként vissza, amit megtakarítottak,
hanem ezt mi megemeljük 50%-kal. Efölött a csoport szabadon dönthet néhány fix szabály betartása mellett
(maximált egyéni hitelösszeg, futamidı illetve havi törlesztırészlet keretei).
Úgy váltunk el, hogy meggondolják, hányan is lennének, akik egymásért felelısséget akarnak, tudnak vállalni és hogy
érdekli-e ıket ez a program, mint lehetıség. Lajos, a házigazda elég negatív volt, szerinte ennyi pénzzel (ezzel a
nagyságrenddel) nemigen tudnak mit kezdeni, nem éri meg ezért csoportot szervezni.
A harmadik helyszín Végegyházán volt, ahol szinte minden majdani csoporttag összegyőlt a Cs. család házában.
(Mindenki rokon volt, de a leendı csoporttagok külön háztartásban élnek. Három generáció képviseltette magát.)
Elıször elmondták, ık mit tudnak a programról: havi ötezer forint, félmilliós hitelösszeg. A megtakarítási
programelemet, ha nem is volt nekik teljesen új, azt elutasítóan fogadták, hogy a hitel a letéti számlán összegyőlt
megtakarításoktól függjön.
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A csoport valóban szoros kapcsolatokon szervezıdött, érezhetı volt az idısebb generáció tekintélye. Elmondásuk
szerint felesleges a megtakarítási része a programnak, mivel a hitel mögött ott a garancia, hogyha ık mondják, hogy
vissza lesz fizetve, akkor az vissza is lesz - bármely tag részérıl.
A havi 10 eFt-os megtakarítással, illetve törlesztéssel, annak nagyságával nem volt különösebb gondjuk.
Amikor elmondtam, hogy most hogyan nézne ki a program, többen elmondták, hogy nekik ez azért nem tetszik,
mert gyakorlatilag a saját megtakarításaikat kapnák vissza. Az 50%-os kiegészítés nem volt számukra vonzó, ettıl
még nem gondolják, hogy részt kéne venniük benne. Erıs ellenérzésük volt a közösen vállalt pénzügyi garanciával
kapcsolatban is.
Volt olyan vélemény, hogy tudják, ez egy modell-program, a késıbbiekben lehet benne több pénz is, valamint lehet,
hogy más helyütt az országban ez mőködhetne, de „nálunk ez nem segítene senkin. Ha viszont más romáknak,
csóróknak ez segít valamit, végülis megpróbálhatjuk“.
Folytatás:
Az utolsó találkozó után még beszélgettünk G. férjével, aki a mostani állapot szerint ı nemigen látja ennek a
programnak a realitását mert 1. alacsony az összeg, 2. nem mőködne ez a garancia, de eleve nem is lenne meg a
minimum 10 (már nem is 12!) fı, 3. a havi törlesztések elmaradnának.
Abban maradtunk, még egyszer, az aktuális információk birtokában meghányják-vetik a kérdést és döntenek, részt
akarnak-e venni, s mielıbb értesítenek.
Nem telefonáltak, mi hívtuk ıket pár nappal késıbb. Aznap estére hívtak össze egy megbeszélést, de ezután sem
kaptunk visszajelzést. A telefonban - immár G. - azt közölte, hogy ha havi ötezer forintot kellene befizetni, akkor
lehet, hogy menne a dolog, de így nem akarják. Mondtam, hogy rendben, lehet ötezer is, de akkor a csoport által
hitelként felhasználható összeg ennek megfelelıen csökken. Abban maradtunk, hogy ezt is megbeszélik.
A következı alkalommal ismét a férjét értük el, aki szerint ez a program azért sem fog mőködni, mert nemigen van
három-öt embernél több, aki felelısséget vállalna. Kérdezte, mi az alsó létszámhatár. (A személyes találkozó során
abban maradtunk, hogy tíz fı alatt már nemigen volna célszerő csoportot alakítani.) A hat fıre azt mondtam, hogy
nem. Inkább nézzük meg, hogy akkor pontosan milyen feltételeket akarnak, s megmondjuk rá, hogy tudunk-e valami
kompromisszumos megoldást találni. Rendben, de nemigen hiszi FM, hogy akkor is menni fog, mert ık (G-vel) is
nagyon kockázatosnak érzik a dolgot. Azért beszélnek róla.
Szerdán (17-ikén) beszéltem G-vel, hogy hozzanak egy döntést tehát: Ha érdekli ıket a dolog, akkor milyen
kondíciókkal (de legyen leírva egy rövid e-mail-ben), ha nem, semmiképpen sem, akkor az legyen leírva.
Abban maradtunk, hogy ı látja, mi nagyon benn akarjuk ıket tartani, köszönik. Péntek reggelig meghozzák a
döntésüket.
Összességében:
A hitelösszeggel kapcsolatban mindenki vagy más vagy korábbi információval rendelkezett. A most elérhetı
hitelmaximum senki számára nem volt vonzó.
A fedezeti forma senkinek nem nyerte el a tetszését, sokkal inkább egy „soft“ szóbeli, megoldást szeretnének.
Az egymásért vállalt felelısség is csak addig volt reális, amíg együtt voltunk, úgy tőnik, ezt a késıbbiekben elvetették.
Sehol nem volt „kamatérzékeny“ a tagság.

Békés2 (Kevermes)
Három roma emberrel találkoztunk, kettı elsısorban lovakkal foglalkozik, kupecek, minden egyéb munkaerı-piaci
kapcsolódás nélkül, állattartók és kereskedık. A harmadik ember közmunka/közhasznú munka révén kapcsolódik a
szociális munkaerı-piachoz, ı disznóval foglalkozna, de inkább kiegészítı jelleggel.
Tipikus mélyszegénységbeli házakban jártunk, egy ócska Ladával jártak. Ezek szegény emberek, akik a kereskedéssel
pótolják a szociális segélyt, pl ahogy másutt azzal pótolják, hogy gyerekeket vesznek ki állami gondozásból. Ránézésre
kb. annyi bevételük is lehet az egészbıl, hiába van ott 3,5 millió értékő ló, a családok szegények.
A lótartás, kereskedelem minden papír nélkül zajlik jelenleg, a piacot elsısorban a román kereskedık jelentik. Itthon
nincs ára sem a disznónak, sem a lónak, a hazai felvásárlási árnál a románok majdnem kétszer annyit fizetnek,
feketén, minden hivatalos papír nélkül. A románoktól vásárolt lovaknak van marhalevele, sıt az állatok egy kis
chippel rendelkeznek, ez alapján beazonosíthatóak. (A disznókhoz nem kell marhalevél, ezért ott ez a chip-alapú
regisztráció sincs – gondolom ez így értelemszerő.)
A kupecek jelenleg is tartják, etetik, adják-veszik a lovakat, az egyik istállóban álló 5 ló a tulaj szerint összesen 3 – 3,5
millió forintot ér; a másik istállóban állt “a megye legjobb csıdöre”, pontos árat itt a tulaj nem mondott.
Az egész üzletmenet legalizálása, pontosabban vállalkozássá formálása egyszerően nem érné meg nekik anyagilag,
erre több példát is felhoztak: formalizált, állattartással (is) foglalkozó cégek vagy veszteséget termelnek, vagy
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abbahagyják az egész tevékenységet. Nem maga a vállalkozás és az ehhez tartozó “papírozás” az, ami visszatartja a
kupeceket a hivatalos vállalkozó világtól, hanem józan anyagi megfontolás. Ebben a formában valamennyi
jövedelmet termel a dolog, bármi más forma ehhez képest veszteséget jelentene.
Számukra a 60e Ft kölcsön semmit nem jelentene, azzal nem lehetne mit kezdeni, ez tulajdonképpen igaz a 120e Ftra is, amiben ık gondolkodnak, az 5-600e Ft. Viszont ez az összeg kb. 3 emberre menne, a csoport többi tagja
stróman lenne, a nevükön menne a többi a pénz. A törlesztés is nagyjából úgy jönne össze, hogy havi 20-30e Ft-ot
többen tudnák visszafizetni, vagyis a havi 10e Ft/fı a maximum, amit vállalhatónak gondolnak.
Ajánlottuk nekik a munkaügyi központok kezdı vállalkozói támogatását is, ami maximum 3 millió Ft tıkejuttatást
jelent. Ezen az összegen már elgondolkoztak egy kicsit. Ami a fı probléma, hogy ha minden elıírásnak megfelelısen
akarnák csinálni a tartást, akkor olyan nagy beruházások kellenének, ami belátható idın belül nem térülne meg.
Kár lenne, ha nem kerülnének be a programba, de ezzel kapcsolatosan a következı pontokat kellene átgondolni:
a) model-szerőség. Olyan program nem nagyon lesz itthon, ami kupeceknek szólna, már pedig ık nagy
specifikus csoport, sajátos tevékenységgel, jövedelem/vagyon készlettel és használattal. Szóval ez alapján
országos programot nem lehetne tervezni.
a) Az állattartással és kereskedelemmel kapcsolatosan a következı törvényi szabályozások vonatkoznak a
kupecekre is:
a. Amennyiben csak és kizárólag kereskedelemrıl van szó, akkor vállalkozói engedély kell hozzá, és
egyszerő kereskedelmi tevékenységként adminisztrálni és adózni.
b. Amennyiben tartják is az állatot, akkor ıstermelıi igazolványt kell kiváltani. Ezzel évi 600e Ft-ig
adómentes a jövedelem, de amennyiben 20%-os tételes költségelszámolást alkalmaznak, akkor évi
4 millió Ft-ig lehet adómentes a tevékenység. Az ıstermelıi igazolvány kiváltásakor azonban az
ıstermelınek magának kell fizetnie a EGBA és NYBA járulékokat; ez Kevermesen annyival
bonyolódik, hogy a jelentkezık egy része rokkantnyugdíjas, vagyis a jelzett járulékaikat a biztosítók
fizetik. Viszont a rendszeres szociális segélyüket megvonhatja tılük az önkormányzat, mondván,
hogy a bevételük meghaladja a háztartásonkénti 53e Ft összeget.
c. A lovak tartásához, adás-vételéhez egy ún. ló-útlevél kell, ezt az állatorvos állítja ki, tartalmazza az
összes lényeges – elsısorban egészségügyi – adatot. E nélkül nem lehet eladni a jószágot.
b) A csoportot ebben az esetben teljesen felesleges erıltetni, itt egyszerően van 3-4 ember, aki kupeckedik, ık
szeretnének 120e Ft hitelt, amit törlesztenének egyénileg, a többi része az egész programnak itt nem
releváns. Hogy a program “banki” részét is érintsük, nem nagyon világos, hogy értelmes és mőködı fedezet
az ı esetükben mi lehet, bármi, amit kitalálunk merıben szimbólikus, és ezt ık is pontosan tudni fogják.
Épp fordítva. Ha valahol releváns, az itt van, mert itt már folyik gazdasági tevékenység, csak abban kellene segíteni,
hogy a háztartások gazdálkodását is racionalizálják.
c)

Kérdéses számomra, hogy a hitellel mennyire menne elıbbre a világ Kevermesen, ez a 3-4 ember mennyivel
tudnak többet ezzel a 120e Ft-tal.
d) A többi felmerült ötlettel kapcsolatosan azt nagyon nem támogatnám, ha valaki saját fold nélkül disznót
akarna tartani, az tuti anyagi bukás, nem termeli ki a kamat árát sem, nemhogy hasznot; ha a disznó valami
más mellett van, akkor talán; a ciroktermesztést – ha a felvásárlást meg tudják elıre beszélni – akkor
lehetségesnek látom.
Bízzuk ezt rájuk, ez is az ı döntésük, és az ı kockázatuk, mi a Pozsonyi úton ne döntsünk a kevermesi disznókról,
nekünk annyi a kompetenciánk, hogy adunk-e 120-at kölcsönbe, vagy sem. És adjunk.
a)

Én azt javaslom, hogy jövı hét elején beszéljünk velük telefonon, mennyire gondolkodtak el a különbözı
lehetıségeken, és ez alapján beszéljünk az egészrıl a st.comm ülésen. Addigra a falugazdász infói is
meglesznek.

Nógrád1 (Sóshartyán)
A találkozóra a múltkori fiaskó után került sor. Most a szociális munkások már személyesen mentek el a lehetséges
érdeklıdıkhöz. Tímea (szociális munkás) szerint így sem jöttek el négyen, épp, akik a legmeghatározóbbak lettek
volna. „Igaza volt, tényleg személyesen elmenni, az a szórólap nem jött be.“
Akik eljöttek, többnyire hosszú évek óta munka nélkül lévı asszonyok, sok gyerekkel. A férjeik is mind munka
nélkül, egész decemberig azonban Pestre jártak építıiparba, kiskönyvvel, féllegálisan.
Egy asszony lógott ki a sorból (nem roma), ı jelenleg is dolgozik a starjáni üveggyárban, de a várható leépítés miatt
elıre menekül: Most végzi a mérlegképes könyvelıit. A férje kéthetel Pesten, bejelentve.

63

A kérdések fıként az utóbbi nıtıl jöttek (jegyzetelt, olyanokat kérdezett, hogy a betétkamat EBKM-e, a fedezet
elvonásának mi a menete stb.). A többiek megoszlottak aszerint, hogy ki látott ebben fantáziát, ki csak egy újabb
könnyő prédát (aktív KHR-es asszonyt csak az érdekelte, hogy akkor mi lesz, ha ı nem fizet).
A megtakarítási célok optimálisnak tőntek, de volt egy olyan érzésem, hogy „készültek“, mert szóról-szóra az jött
vissza, amit az írott anyagban küldtünk. Nem tőnt azonban nekik ezzel azonosulni: Fürdıszoba bekötése, mosógép,
iskola.
A többség értette a program lényegét, de volt, aki felvetett, hogy nincs gyakorlatilag megtakarítási képességük. Csak
kevesebbet vállalnának havonta. Mondtam, hogy ennek nincs akadálya, de akkor a hitelösszeg is csökken. A többiek
erre lehurrogták, hogy nehogy már ne tudjanak havi ötezret vállalni, ha hatvanezret lehet kapni, a 36 ezerrel semmire
sem mennének.
Szándékosan nem akartam döntésre vinni a dolgot, mert nagyon heterogén volt a társaság. Arra kértem ıket, ha
elmentem, beszéljék meg, ki az, akit érdekel, és ha lesz egy erıs szándék, hívjanak vissza.
Muszáj volt, mivel érezhetı volt, hogy egy-két (de nem több) komolytalan, csak vihogó érdeklıdıvel nem akartak
volna közösködni, viszont nem lett volna ıket konfrontálódtatni helyben.
Nem mondom, hogy mint csoport ígéretes, de a résztvevık egyenként nem rosszabbak, mint a többi csoportunk
tagjai. Valahogy ezt a falut hatalmas módon nyomasztja a passzivitás, a jóléti szolgáltatásokba való belefeledkezés.
Csak kevesen értették meg mára, hogy nincs más lehetıségük a reális pénzügyi célok elérésére, mint a felelıtlen
eladósodásból következı hitelvesztés (buzgón helyeseltek, hogy esélyük nincs egy kereskedelmi banktól hitel
szerzésére) megszüntetése.
Pontosan tudják, hogy a végrehajtásra egy banki tartozás esetében gyakorlatilag nincs esély, tudták, amikor a
fogyasztási hiteleiket is felvették. Egész hatékonyan, skrupulusok nélkül használták ki a bankok hitelezési gyakorlatát.
Ha csoportalakítás mellett döntenek, kemény dió lesz…
Borsod2 (Boldogkıváralja)
Résztvevık:
G.R. (ckö-vezetı) és két társa a ckö-bıl (valamennyien körülbelül harmincasok, koszorúzásból, alkalmi munkákból
szereznek nem is rossz jövedelmet).
Téma:
Lukács Gyuri (Autonómia Alapítvány - Esélykassza munkatárs)találkozott G-vel egy másik programunk kapcsán és
beszélt neki az Esélykasszáról. Akkor úgy tőnt, hogy érdekli ıket a dolog és végre találhatunk egy olyan helyszínt,
ahol a megtakarítási cél jövedelemtermelı tevékenység lehetne.
Nagyon készségesek voltak, érdekelte ıket a lehetıség.
Történt:
A boldogkıváraljai helyzet sokkal jobb, mint a környezı településeké. Ennek oka a mára már kimutatható hatású
turizmus (a vár, illetve múzeum miatt), az ezzel összefüggı ingatlanérték-növekedés. A településen alig van leromlott
állapotú ház, a helyi - jelentıs létszámú - romaság rendezett körülmények közt, jó kapcsolatban él a nem romákkal.
A mostani ckö az elsı ciklusát tölti, tagjai mind fiatalok, most szeretnének civil szervezetet is létrehozni. Elég komoly
ambícióik vannak: Munkahelyteremtés, foglalkoztatás.
Elmondták, hogy mivel foglalkoznak: Itt is abba ütköztünk, hogy amit most csinálnak (kopszorúalap készítése, erdei
munkák), az a jelenlegi keretek közt elég jövdelemezı és nagyjából tudják is finanszírozni, de ha ezt teljesen legálissá
tennnék, már nem volna számukra vonzó. Fejleszteni nincs hová, mert pont annyit termelnek, amennyit a piac
felvesz, többre nemigen volna igény. Illetve, ha lehetne fejleszteni, az a "magasabb szintő feldolgozottság" lehetne,
azaz a mostani alapok helyett már kész koszorúkat is készíthetnének. Ehhez valamennyi alapanyagra volna szükség
(mővirágok stb.), de nem csináltak még ilyet, meg nem is érdekli ıket különösebben.
Látnának még fantáziát a gyümölcsös telepítésében is. Ennek a bekerülési összege azonban milliós nagyságrendő:
Túlmutat a program keretein.
Beszéltünk még arról is, hogy szóba jöhetne egy olyan kertészeti (akár fóliasátras) projekt, amelynek a keretrében a
saját portákon meg lehetne termelni a saját család számára szükséges zöldségeket és a többletet a helyi turistáknak el
lehetne adni (egy család győjtené össze a terményeket, állna ki árusítani, így hatékonyan lehetne megszervezni az
árusítást). A fiúk szerint ez reális ötlet, mert igen jelentıs az idegenforgalom, a környéken másutt meg nemigen lehet
ilyesmiket vásárolni.
A projekttel kapcsolatban egyikıjük folyamatosan kritikus (de velem egyébként nagyon barátságos) volt: Szerinte
ekkora hitellel nemigen lehet az ı helyzetükön javítani. Ha nagyon akarják, akkor ennyit maguk is elı tudnak
teremteni. Kérdeztem, hogy a 120,000 forint vajon már jelentısebb segítséget jelentene-e? Hát, talán a kétszerese
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igen - volt a válasz. Egy szalmakoszorú-kötı gép olyan 200,000 forint, az egy reális cél lenne. Ugyanakkor az nem
nagyon észszerő, hogy mindenki erre spóroljon, mert egy ilyen gép minden termelıt ki tudna szolgálni, a piac pedig
elég korlátozott.
Felvetıdött, hogy összeállhatnának-e többen a hiteleikkel egy közös vállalkozásra. Ezt nem zártam ki, de nem igazán
körvonalazódott, hogy ez mi lehetne.
A többiek szerint ez "nem az ı szintjüknek megfelelı" program. Lehetne többel is spórolni, így nagyobb hitelhez
jutni - vetettem fel. Ez azonban nem nyerte el a tetszésüket, mondván, többet nem tudnának félretenni...Ettıl
függetlenül ketten azt mondták, látnának benne fantáziát, megbeszélik még pár emberrel, akikkel szívesen
összeállnának.
Kértem ıket, ha valamely feltétele nem tetszik a programnak, amiatt is hívjanak fel, mert nagyon érdekelne
bennünket, mi az az akadály. Egyébként is tudunk rugalmasak lenni egy-két feltétellel kapcsolatban.
Azt ígérték, visszahívnak, de nem tették meg.
Ma hívtam Gulyást ismét, hogy megtudjam, miért nem döntöttek a csoportalakítás mellett:
- Akikkel beszélt azt mondták, ha pénzük van, akkor beteszik inkább a postára, az biztos.
- Annyi mindenkiben csalódtak mág, hogy ebben a programban sem bíznak. Az Autonómia Alapítványt sem ismerik.
- Gulyás személyes véleménye: Neki sem tetszik ez a program, mert ha még valami komolyabb összeget lehetne
felvenni, akkor talán, de így nem.
Zala (Zalabaksa)
Úgy néz ki, minden igyekezetem (igyekezetünk) ellenére nem tudunk csoportot szervezni. Lovásziban a 25 ember
helyett 4-en voltak ott. Az ı problémájuk, kifogásuk az volt, hogy nem azonnal jön a pénz, a segítség és a havi
megtakarítás magas, a kölcsön összege pedig alacsony, nem oldja meg az életüket. (Ezen jót vitatkoztunk, és talán
sikerült is meggyızni a fiatalembert, de nem lettek többen. Négy emberrel meg nem lehet csoportot alakítani.)
Lentiben pedig bizalmatlanok voltak, el sem jöttek, csak azt mondták, biztos megint valaki lelép a pénzükkel, illetve
annak van haszna belıle, aki szervezi. Ha elindul és látnak példákat, ez változhat.
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III. számú melléklet – A programból sikertelenül kilépők

KILÉPİK
Barcs
Cs.A.
Kilépés idıpontja: 2009. július 23.
Kilépés oka: jövedelme drasztikusan lecsökkent, a megtakarítást nem tudja tovább vállalni.
Besence
Nincs kilépı.
Lakócsa
V.É.
Kilépés idıpontja: 2009. július 15.
Kilépés oka: családi probléma miatt lépek ki a csoportból.
Nyírpilis
Nincs kilépı.
Selyeb
H.L.
Kilépés idıpontja: 2009. július 21.
Kilépés oka: munkanélkülivé vált.
M.L.
Kilépés idıpontka: 2009.augusztus 15.
Kilépés oka: súlyos betegség, a kezelések miatt nem tudja vállalni a további megtakarítást.
Tolnanémedi
F.K.
Kilépés idıpontja: 2009. július 17.
Kilépés oka: az anyagi helyzet romlása miatt nem tudja vállalni a további megtakarításokat. Férje munkanélküli lett.
F.J.
Kilépés idıpontja: 2009. július 13.
Kilépés oka: az anyagi helyzete megváltozása miatt lépett ki a programból (megvonták az özvegyi nyugdíját)
Á.M.
Kilépés idıpontja: 2009. július 11.
Kilépés oka: anyagi jövedelme csökkent, nem tudta tovább fizetni a megtakarításokat.
Váralja
B.J.
Kilépés idıpontja: 2009. július 15.
Kilépés oka: megemelkedett az albérlet és egyéb költségei, emiatt nem tudja vállalni a programban való részvételt.
R.B.
Kilépés idıpontja: 2009. július 15.
Kilépés oka: anyagi helyzet romlása miatt nem tudja a megtakarításokat fizetni.
Zomba
Ny.F.
Kilépés idıpontja: 2009. november 16.
Kilépés oka: Zombáról elköltözik. Munkaviszonya a Zombai Romákért Egyesületnél megszőnt, nem tudja, hogyan
tudja majd fizetni.
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IV. számú melléklet – A program értékelése

Az Esélykassza program hatásvizsgálata

2009. december
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Az Esélykassza program célja a szegénységben, mélyszegénységben élı, elsısorban vidéki,
lakosság körében a pénzügyi tudatosság elterjesztése tréningek, pénzügyi képzések, megtakarítás
és hitellehetıség biztosításának segítségével. A program kísérleti jellegébıl adódóan nem csak
lehetıség nyílt hatásainak, eredményeinek mérésére, hanem ez egyfajta „követelménye“ is a
lehetséges adaptációs metódusnak.
Az általunk vizsgált program egy kutatás is egyben, ami azt vizsgálja, hogy a kidolgozott
tematikával, módszertannal milyen hatást tudunk elérni a mélyszegénységben élı között, pénzügyi
tudatosságuk, tervezhetıséggel kapcsolatosan. Ebbıl adódóan a program kezdetétıl fontos
feladat volt, hogy ezt valahogy mérni is tudjuk, egzakt adataink legyenek – még ha ez a szociális
innovatív programok esetében nem is minden alkalommal mőködik így.
Tanulmányunkban elsıként az adatforrásainkat, adatfelvételeinket mutatjuk be, majd a
vizsgált célcsoport számunkra legfontosabb jellemzıit. Külön kitérünk vagyoni, jövedelmi
helyzetükre, illetve pénzügyi, gazdálkodási ismereteikre. Ezek után a program végi adatfelvétel
eredményeit mutatjuk be, és megpróbálunk következtetéseket levonni a program hatásairól.

A hatásvizsgálat adatai
Többféle adattal rendelkezünk, amiket különbözı módon tudunk felhasználni az
értékeléshez. A rendelkezésre álló adatok érvényessége nem minden tekintetben esik egybe egy
ideáltipikus változattal. Ami a hatásvizsgálatunk leggyengébb pontja, az az idıkorlátból adódik. A
program befejeztekor (2009 december) maga a megkezdett folyamat (megtakarítás és hitelezés
kísérleti jelleggel) még javában tart, a résztvevık túl vannak egy megtakarítási idıszakon, túl
vannak képzéseken, tréningeken, és az elején tartanak az általuk felvett hiteleik törlesztésének. A
program kezdetekor, a résztvevık toborzásakor, a csoportok alakításakor a jelentkezıkkel egy
kérdıívet töltettünk ki; az adatfelvételeket – elsısorban szervezési okokból – a csoportok vezetıi,
mentorai végezték el 2009 márciusában. Az eredeti tervek szerint 10 településen alakultak volna
csoportok, végül 8 csoport kezdte meg mőködését. Miután sikerült a programban résztvevı
településeket megtalálni, tudtuk kiválasztani a kontroll-településeket. Itt arra törekedtünk, hogy
mind földrajzilag, mind szociológiailag hasonló státuszú településeket találjunk, és ott a program
résztvevıivel hasonló státuszú válaszadóktól kérdezhessük le ugyanazon kérdıívet. A bemeneti
adatfelvétel célja egyrészt a program elıtti állapot felmérése volt, másrészt az elemzéshez használt
kontrollcsoport kiválogatása. Ebbıl adódóan egy nagyobb kört kellett lekérdezni, majd ezután a
kontroll-mintát szőkíteni. A kontroll-mintában végül csak a programban résztvevı (innentıl:
Esélykasszás) mintával ténylegesen megegyezı válaszadók maradtak. A szőrés legfontosabb
tényezıi a hasonló jövedelmi, vagyoni helyzet illetve a közel megegyezı szintő pénzügyi
ismeretek, affinitás voltak.
A kérdıíves adatfelvétel fı kérdéscsoportjai a következıket tartalmazták:
• A háztartás összetétele (életkor, foglalkozás);
•

A háztartások vagyoni, jövedelmi helyzete;

•

Pénzügyek (ki kezeli a kasszát, rendelkeznek-e bankszámlával, bankkártyával);

•

A háztartások havi kiadásainak szerkezete és összege;

•

A megkérdezett személy pénzügyi gondolkozása.

A bemeneti adatfelvételkor minden egyes Esélykasszás településhez egy kontroll
települést választottunk, ezek kiválasztásakor egyrészt azt tartottuk fontosnak, hogy lehetıleg
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azonos kistérségbıl kerüljenek ki, hasonló legyen a településméret, a demográfiai összetétel, a
munkanélküliség, a helyi vállalkozók aránya, a bevallott SZJA jövedelem, illetve bankfiók megléte.
A második, kimeneti kérdıíves adatfelvételre 2009. november-decemberben került sor,
mind a résztvevık, mind a kontroll-csoport esetében. A kontroll-csoport szőkítéséhez az ún.
Overlap in propensity scores módszert használtuk, célunk az volt, hogy az Esélykasszás csoporttól
nagyon eltérı háztartásokat ne keressük fel még egyszer. A módszerhez használt változók
háztartáson belüli foglalkoztatottak arányát, a vagyoni helyzetet (ezen belül is az
adósságállományt), a havi kiadások mértékét, ezeken belül is az ünnepségekre költött pénzek
nagyságát tartalmazták. Ugyancsak ide kerültek az adóssággal kapcsolatos attitődök.
A mintaválasztások, szőrések szempontjai és adatai
Kontroll háztartások
Esélykasszás
háztartások
kidobott bennmaradó
Vagyon (M Ft)
4,8
4,4
3,8
Adósság (M Ft)
0,8
1,1
1,2
Havi kiadások (ezer Ft)
108
117
114
Kiadások ünnepségekre (ezer Ft)
27
49
41
Belevágna-e vállalkozásba hitelbıl
27%
31%
32%
Felvenne-e banki kölcsönt
11%
84%
86%
Soha semmilyen kölcsönt nem venne fel
77%
0%
3%
A kimeneti adatfelvétellel kapcsolatosan arra törekedtünk, hogy ugyanazon egyénekhez
ugyanazon kérdezık menjenek vissza – ez a tervünk részben sikerült. Sajnos nem volt elérhetı
sem az összes kontroll-háztartás, de az összes Esélykasszás sem. Utóbbi legfıbb oka a távoli
munkavállalás, illetve egy-két esetben a programból való lemorzsolódás volt. Egyrészt a távoli,
külföldi munkavállalás illetve az idıközben bekövetkezett lakhelyváltozások játszottak szerepet a
kontroll-tagok „fogyásában” is.
Az egyes adatfelvételek elemszámai
Esélykasszás
Kontrollcsoport
Bemeneti adatfelvétel
71
146
Minta a szőrés után
71
81
Kimeneti adatfelvétel (megvalósult)
43
46

Összesen
217
152
89

A kérdıíves felvételeken túl havi rendszerességgel találkoztunk a csoportokkal,
mentorokkal, így ebbıl a forrásból is rendelkezünk szoft adatokkal, véleményekkel és
benyomásokkal, de az adatforrások közé soroljuk a pénzügyi megtakarítások, befizetések
nyilvántartását, az ezekkel kapcsolatos információkat is.
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A célcsoport jellemzői
A bemeneti adatok bemutatásakor nem vizsgáljuk külön a kontroll és az Esélykasszás
csoportokat – mivel a különbözı szőrések eredményeként hasonló jellemzıkkel bírnak. A vizsgált
csoportban alapvetıen három - öttagú, gyerekes háztartások szerepelnek, jellemzıen nagyon
alacsony a 60 évnél idısebb háztartástagok aránya.
Háztartástagok száma (átlag: 3,9)
25,0

23,7

24,3

20,0

15,1

15,0

12,5

12,5

10,0

5,9
5,0

3,9
1,3

0,7

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Átlag
1,6
2,2
0,1

18 évnél fiatalabbak száma
18-60 évesek száma
60 évesnél idısebbek száma

A válaszadók közel fele (43,8%) „romás” településrészen él, mindössze 2%-nyian laknak olyan
utcákban, ahol nem élnek romák. A településen belüli szegregáltság esélye érdekes módon a
településnagysággal együtt növekszik, minél nagyobb, minél városiasabb településrıl beszélünk,
annál nagyobb a valószínősége, hogy roma válaszadóink alapvetıen romák által lakott részeken
laknak.

70

Lakókörnyezet, szegregáltság

13%

18%
2%

30%
37%

mindenki (majdnem mindenki) roma

romák többségben

fıleg nem romák

nincsenek romák

nv

A háztartások vagyoni helyzetét tekintve a csoporttagok nem az adott települések
legszegényebbjei, ez elsısorban a program jellegébıl adódik. A program során ugyanis egy több
hónapos megtakarítási idıszakot kellett elıször teljesíteni, amit nem tudott, nem akart minden
jelentkezı vállalni. További csoportszőrı szempont volt, hogy a csoportok tagjainak egymásért
anyagi felelısséget is kellett vállalni, vagyis ık maguk kerestek anyagi szempontból is megbízható
társakat maguk mellé. A program által kínált lehetıségek egyben a felsı korlátját is jelezték a
toborzásnak: az elérhetı maximum 60 ezer Ft hitel a magasabb jövedelemmel rendelkezık
számára nem kínált vonzó perspektívát.
Azt mondhatjuk, hogy a csoportok átlagosan 4 millió Ft értékő ingatlanokkal
rendelkeznek, amiknek alapvetıen ık a tulajdonosai. A háztartások harmada rendelkezik autóval,
jellemzıen 1 millió Ft alatti értékre becsülték ezeket. Az ezeken felüli vagyont átlagosan 500 ezer
Ft-ra becsülték a válaszadók. Mindehhez átlagosan 1,3 millió Ft-os adósságállomány társul –
vagyis a háztartások által felbecsült saját teljes vagyon egyharmada. Ugyan a hitelállomány jelentıs
része az ingatlanokhoz kötıdik, de még így is többszázezer Ft-os egyéb célú hitelfelvételbıl
fennálló adósságállományról beszélhetünk. A háztartások saját maguk által becsült és bevallott
adóssága közel fél év alatt jelentısen emelkedett. Ez azért érdekes, mert a háztartások jelentıs
része nem vett fel ez idıszak alatt újabb hitelt (leszámítva az Esélykasszások 60 ezer Ft-os
kölcsönét), a növekedés oka elsısorban az idıközben megemelkedett lakáshitel-törlesztésekben
keresendı.
Kimeneti adatfelvétel
Kontroll Esélykassza átlag
3,9
4,5
3,8
4,2
449,1
600,1
595,1 597,6
1312,9
1558,1
1550,8 1554,6

Bemeneti
adatfelvétel
a lakás, ház értéke (kb, M Ft)
a háztartás vagyona ezen felül (E Ft)
a háztartás teljes adóssága (E Ft)
ebbıl a házra, lakásra felvett
kölcsön (E Ft)

879,7

2176,6

1451,1 1759,5

A háztartások egyharmadában van olyan keresı, aki rendszeres munkával rendelkezik, de közülük
is csak minden negyedik az akinek állandó munkahelye van, a többiek elsısorban rendszeres, de
alkalmi munkákról, illetve be nem jelentett munkalehetıségekrıl tudtak beszámolni. A rendszeres
munkával nem rendelkezık harmada hivatalosan munkanélküli és ténylegesen inaktív is egyben,
közel egytizedük tud idıszakosan alkalmi munkákat találni és vállalni.
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A válaszadó munkaerı-piaci helyzete
%
rendszeres munkája van
nincs rendszeres munkája
nv

32,2
65,1
2,0

Amennyiben rendszeres munkája van
%
állandó munkahelye van
saját vállalkozása van
rendszeresen van munkája, de nincs állandó munkahelye
nv

25,7
2,0
4,6
67,8

Amennyiben nincs rendszeres munkája
%
alkalmi munkái vannak
nyugdíjas
munkanélküli
tartósan beteg/rokkant
egyéb ok miatt
nv
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9,2
3,3
32,9
5,9
12,5
36,2

A háztartások bevételei és kiadásai
A háztartások bevételeit közvetett módszerrel derítettük fel: egyrészt azokra az alapvetı szociális
transzferekre kérdeztünk rá, amik nem bírnak különösebben szenzitív jelleggel a válaszadók
számára, másrészt pedig a kiadásaik összegzésére kértük ıket. Ezeken túl a hóvégi egyenleg,
illetve a háztartások egyéb külsı forrásainak (kölcsönök) összegyőjtése segített minket.
A vizsgált csoportok átlagosan havi 120 – 140 ezer Ft közötti bevételekkel rendelkeznek,
ennek az összegnek a felét a szociális transzferek teszik ki. Mindez azt jelzi, hogy a szociális
ellátórendszertıl való függésük igen erıs, az abban való bármilyen változás alapjaiban
változtathatja meg a háztartások gazdálkodását. Az egy fıre jutó havi bevétel 30 ezer Ft körül
van, ami fejenként napi ezer Ft-ot jelent. A bevételek nagyságrendjét tekintve nem volt különbség
a márciusi és a decemberi adatfelvételek között. Ugyanakkor az Esélykasszások tréningjein
nagyon karakteresen jelentkezett az elsısorban alkalmi munkákhoz kapcsolódó bevételek
szezonalitása. Az így jelentkezı plusz bevételek azonban egyrészt nagyon nehezen tervezhetık,
másrészt épp ebbıl adódóan az aktuális háztartási szintő költségvetési hiányok ideiglenes
pótlására jók, ennél gazdaságosabban tervezhetı felhasználása nagyon nehezen oldható meg.
A háztartások bevételei
Kimeneti adatfelvétel
Bemeneti
adatfelvétel
Kontroll Esélykassza átlag
a háztartás novemberben mennyi gyedet, gyes-t, családi pótlékot, más gyerek
utáni támogatást kapott (E Ft)
a háztartás novemberben mennyi
nyugdíjat kapott (E Ft)
a háztartás novemberben mennyi segélyt
kapott (E Ft)
Novemberi összes szociális transzfer (E
Ft)
Novemberi egyéb bevétel:
egy fıre:

28,2

41,3

42,6

41,9

18,1

76,2

29,2

47,6

17,3

34,9

25,6

29,6

60,4
60,5
31,9

68,2
70,7
31,7

61,7
64,7
34,1

65,1
67,9
32,9

A háztartások havi kiadásait vizsgálva azt találjuk, hogy a kiadások jelentıs részét, közel felét az
élelmiszervásárlás teszi ki, ugyanekkora részt képvisel a rezsi (számlák, főtés). A havi kiadások
közel kétharmada a hónap elsı hetére esik, ami egybıl adódik, hogy a szociális transzferek
kifizetése után a családok egy nagybevásárlást tartanak, illetve az aktuális számlákat befizetik. A
családi költségvetés innentıl kezdve tulajdonképpen arról szól, hogy a maradék bevételt miként
tudják beosztani.
Körülbelül mennyit költöttek novemberben (e Ft)
Kimeneti adatfelvétel
Bemeneti
adatfelvétel Kontroll
Esélykassza átlag
ÖSSZESEN (E Ft)
115,5
141,2
122,6 132,4
ebbıl élelmiszerre (E Ft)
41,3
46,3
39,0
42,7
dohányra, italra (E Ft)
12,3
13,4
10,0
11,9
gyógyszerre, orvosra (E Ft)
9,2
11,2
8,6
9,9
ruhára (E Ft)
13,7
13,0
10,7
11,9
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számlákra, benzinre, főtésre (E Ft)
összesen a hónap elsı hetében (E Ft)

47,1
58,6

47,9
71,3

43,0
62,1

45,5
66,9

A háztartások kiadásainak összegét és szerkezetét vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy az
Esélykasszások közel 10%-al kevesebbet költöttek, mint a kontrollcsoport tagjai, elıbbiek
kiadásai nagyságrendileg megegyeznek a márciusi adatokkal, míg utóbbiak költései több mint
20%-al emelkedtek. A kiadások minden egyes csoportban alacsonyabbak.
Körülbelül mennyit költöttek novemberben (%)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Bemeneti adatok
Kontroll
Esélykassza
számlákra, benzinre,
főtésre

ruhára

gyógyszerre, orvosra

dohányra, italra

ebbıl élelmiszerre

0%

Esélykassza
Kontroll
Bemeneti adatok

A havi beosztás nehézségét jelzi, hogy válaszadók harmada, illetve a kimeneti felvételkor fele
nyilatkozott úgy, hogy minden hónapban idı elıtt – vagyis a következı fizetés elıtt elfogyott a
háztartás rendelkezésére álló pénz. Ennek okát szinte mindenki a gazdasági világválsággal, a
munkanélküliséggel illetve váratlan, jellemzıen egészségügyi kiadásokkal magyarázta. A kimeneti
adatokat vizsgálva azt találjuk, hogy az Esélykasszások között 10%-al alacsonyabb azok aránya,
akik minden hónapban szembesültek ezzel a problémával, és közel harmaduknál ez csak egy-egy
alkalommal fordult elı, szemben a kontroll-csoportosok 7%-val.
A két csoport közötti különbség még élesebben rajzolódik ki, amennyiben a spórolási
lehetıségek megítélését nézzük. Ugyan az Esélykasszások kevesebbet költöttek, mint a kontrollcsoport tagjai, mégis közel 60%-uk úgy érzi, hogy még tudná csökkenteni a háztartás kiadásait. Ez
fıleg abból a szempontból érdekes, hogy a bemeneti felvételkor a válaszadó harmada gondolta
ezt; és míg ez az affinitás a kontroll-csoportnál 10%-al csökkent, addig az Esélykasszásoknál
20%-al nıtt. Ez mindenképpen egyfajta attitődváltást jelez körükben. Ezt támasztja alá, hogy
jelentısen magasabb (20%-al) az az összeg is, amit megtakaríthatónak vélnek. A megtakarítási
lehetıségeket mindkét csoport esetében az élvezeti cikkek (dohány, alkohol, édességek, stb.)
vezetik, az Esélykasszások valamivel nagyobb arányban említették az élelmiszereket és a ruházatot
is.

74

A tavalyi évben hány olyan hónap volt, amikor idı elıtt elfogyott a pénz
Bemeneti adatok
Kimeneti adatok
kontroll Esélykassza
%
%
55,6
45,2
6,7
9,5
15,6
6,7
31,0
15,6
14,3

%
30,3
18,4
7,2
28,3
13,8
2,0

minden hónap ilyen volt
a hónapok fele, vagy több mint fele ilyen volt
a hónapok kevesebb mint fele ilyen volt
egyszer-kétszer elıfordult
nem fordult elı
Nv

Van-e olyan kiadásuk, amin tudnának spórolni

igen
nem
nv

Bemeneti adatok
%
36,8
60,5
2,6

átlagosan mennyit (Ft):

12 750

Kimeneti adatok
Kontroll % Esélykassza %
26,7
59,5
73,3
40,5
0
0
11 000

14 000

Pénzügyek, pénzügyi ismeretek
A program tréningelemeinek, pénzügyi képzésének hatásai leginkább a háztartási szintő
tervezésben érhetı tetten. A program indításakor a háztartások háromnegyedében volt olyan
személy, aki a pénzügyeket kezeli, ugyanakkor a családok mindössze harmada rendelkezett
bármiféle havi szintő költségvetési tervvel. A kimeneti adatokat elemezve alapvetınek mondható,
hogy nıtt azon családok száma, ahol felelıse van a pénzügyeknek, ez az arány azonban az
Esélykasszások között majdnem 9%-al magasabb. Még karakteresebb a különbség, amennyiben a
havi tervezést vizsgáljuk: ez esetben az Esélykasszások közel kétharmada elıre beosztja a havi
kiadásait, bevételeit, szemben a kontroll-csoport egynegyedével. (Itt ugyanakkor azt is meg kell
jegyeznünk, hogy az Esélykasszásoknak rendszeres havi költségvetési terveket kellett készíteniük
a program során, vagyis elvileg ebben a csoportban szinte mindenkinek kellene, hogy legyen.
Ellenırzı kérdésként késıbb is visszatértünk a családi költségvetési tervre, hasonló adatokat
mérve.)
Nem ennyire karakteres, de jelentıs különbséget találhatunk a bankszámlákkal
kapcsolatosan is, itt a kontroll-csoport 78%-val szemben az Esélykasszás csoport majd minden
tagja rendelkezik bankszámlával.
Bemeneti
adatok
%
van-e a családban, aki a pénzügyeket kezeli
van-e a családnak havi költségvetési terve
van-e a háztartásban valakinek bankszámlája
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Kimeneti adatok
Kontroll Esélykassza
%
%
75,7
80,4
88,4
37,5
23,9
62,8
84,2
78,3
92,9

van
nincs
nv

Van-e a családnak költségvetési terve
Bemeneti adatok
Kimeneti adatok
Kontroll
Esélykassza
%
%
%
23,0
22,2
69
67,1
77,8
31
9,9

A kiadások tervezése kapcsán két olyan tétellel találkoztunk mind a kérdıíves adatfelvételek,
mind a személyes találkozások során, amik a legkritikusabbak a válaszadók szerint: a váratlan
kiadások, betegségek, krízishelyzetek, illetve az ünnepségek. Utóbbi tételre külön is rákérdeztünk,
mert szemben a tényleges krízishelyzetekkel az ünnepségekre költött pénzek alapvetıen
tervezhetıek lennének. (Ünnepség alá soroltuk a karácsonyt, születés- és névnapokat, ballagást,
egyházi ünnepeket.) Azt tapasztalhatjuk, hogy az ünnepekre költött pénz ugyan csökkent, de
ennek mértékében nincs különbség a két csoport között. (Azt is fontos figyelembe venni, hogy a
kimeneti adatfelvétel karácsony elıtt készült, vagyis a tényleges egész éves adatok valószínőleg
elérik majd a tavalyi összegeket. A szoft adatok közé tartozik, hogy több tréningen is elıkerült az,
hogy a családok, háztartások ünnepségekre költött összegei nagyságrendileg megegyeznek az éves
szinten jelentkezı hiánnyal. Ugyan eddig a felismerésig eljutottak a csoporttagok, de ebbıl nem
következett az ünnepekre fordított pénz visszafogása. Ennek értelmezése azonban sokkal inkább
antropológiai jellegő lenne, semmint statisztikai vizsgálat eredménye.)
Bemeneti adatok
mennyit költöttek ünnepségekre tavaly
(E Ft)

48,6

Kimeneti adatok
Kontroll
Esélykassza
39,03

38,6

Egyfajta – elég jelentısnek mondható – attitődváltásra a jövıkép megítélése kapcsán is
felfigyelhetünk. A bemeneti adatok azt mutatták, hogy a válaszadók közel negyede gondolta úgy,
hogy a következı év anyagilag kisebb terhet jelent majd számukra, mint a megelızı. Az okok
elsısorban munkahelyekkel voltak kapcsolatosak, illetve a krízishelyzetek elkerülésével. A
kimeneti méréskor ez a pozitív mentalitási arány közel azonos volt a korábbival a kontrollcsoport tagjai között, míg az Esélykasszások esetében 40%-ra emelkedett. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk kiemelni azt is, hogy a család anyagi jövıjének pozitívabb megítélésekor az indokok
hasonlóak voltak a korábbiakhoz, vagyis nem szerepelt közöttük, hogy a meglevı források jobb
beosztása, tervezése adna okot bizakodásra. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy többek
között ez ne állna a háttérben, de azt jelzi, hogy a program ilyen jellegő hatásai kevésbé
manifesztálódnak, egyelıre sokkal inkább látensen mőködnek.

igen
nem
nv

Jobb lesz-e a helyzet az idén anyagilag
Kimeneti adatok
Bemeneti
adatok
Kontroll
Esélykassza
%
%
%
23,0
22,2
40,5
71,1
75,6
59,5
5,9
2,2
0
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A program eredményeinek látenciájára utal az is, hogy az Esélykasszás csoport egyharmada –
dacára annak, hogy egy közel féléves megtakarítási perióduson van túl – úgy nyilatkozott, hogy
évekkel korábban volt arra lehetısége, hogy pénzt tegyen félre, egyötödük megítélése szerint
pedig soha nem volt még erre lehetısége. Az Esélykasszás válaszadók 40%-a tekintette
programbéli megtakarításait tényleges megtakarításnak. A kontroll-csoport tagjai közül 22%-nyian
jelezték, hogy volt lehetıségük pénzt félretenni az elmúlt hónapokban.
Mikor volt utoljára olyan hónap, amikor félre tudott tenni pénzt, mennyit
Kimeneti adatok
Bemeneti adatok
Kontroll
Esélykassza
%
Ezer Ft
%
Ezer Ft
%
Ezer Ft
múlt hónap
5,9
11,7
2,2
5,0
23,8
10,8
fél éven belül
11,8
52,4
20,0
65,6
16,7
34,3
egy éven belül
9,2
85,2
4,4
777,5
7,1
54,7
évekkel ezelıtt
44,1
75,6
44,4
5,0
31,0
76,3
soha nem volt még ilyen
27,0
28,9
21,4

Válaszadóink pénzügyi tudatosságát több módszerrel is próbáltuk mérni. Az elsı
megközelítés egyszerő számításon, illetve az ehhez való affinitáson alapul: a válaszadók több mint
fele alapvetıen helyesen méri fel a kölcsönök és törlesztések mértékét és ezek kapcsolatát.
Ugyanakkor jelentısen kirajzolódik az is, hogy egyrészt sok esetben a hitel szó egy egyszerő
számolási játéktól is elriasztja az embereket, másrészt az adott összegektıl való elvonatkoztatás
problémát okoz – a mindennapi életben nem jelentkezı, nem reális összegek elutasítandónak
minısülnek egy kérdıív „játékában” is.
igen (%)
ha kapna 40 E Ft kölcsönt úgy, hogy egy évig minden hónapban 5 E Ft-ot
vissza kell fizetnie, felvenné-e a hitelt

42,1

ha ugyanezt a kölcsönt úgy kapná, hogy egy évig minden hónapban 4 E Ftot kell visszafizetnie, felvenné-e a hitelt

59,2

ha ugyanezt a kölcsönt úgy kapná, hogy egy évig minden hónapban 8 E Ftot kell visszafizetnie, felvenné-e a hitelt

4,6

ha ugyanezt a kölcsönt úgy kapná, hogy minden hónapban 4 E Ft-ot kell
visszafizetnie, de két évig, felvenné-e a hitelt

9,2

ha kapna 400 E Ft kölcsönt úgy, hogy egy évig minden hónapban 50 E Ftot kell visszafizetnie, felvenné-e a hitelt

3,9

Amennyiben a válaszadóink „felesleges” pénzeszközökkel rendelkeznének, alapvetıen a lakhatási
körülményeiken akarnának javítani, közel felük lakásfelújításra fordítana minden elérhetı plusz
forrást. Közel egyharmadnyi azok aránya, akik bankba tennék, egyötöd – egynegyednyien pedig
már meglévı kölcsöneik törlesztésére fordítanák. Ezekben a kérdésekben nem mutatkozik
jelentıs eltérés sem a bemeneti és kimeneti, sem pedig a különbözı csoportok adatai között.
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Amennyiben nem meglévı plusz forrásokról, hanem forrás-szükségrıl kérdeztük
válaszadóinkat, sokkal inkább megfigyelhetünk különbségeket az Esélykasszás és a kontrollcsoportok között. Az Esélykasszások jelentısen pozitívabb megítéléssel, nagyobb bizalommal
bírnak a bankok felé: kisebb összeget (60 ezer Ft) közel felük, nagyobb összeget (400 ezer Ft)
80%-kuk bankoktól kölcsönözne. Igazi változást a kisebb összegek jelentenek, itt ugyanis a
bemeneti adatok egységesen azt mutatták, hogy a válaszadók 27%-a tartaná érdemesnek ekkora
összegért pénzintézethez fordulni; ez az arány a kontroll-csoport esetében változatlan maradt, az
Esélykasszásoknál 48%-ra nıtt.
Ha lenne felesleges pénze

bankba tenné
kölcsönadná kamatra
Eldugná
venne belıle aranyat és más könnyen eladható
dolgot
fogyasztási cikket venne belıle
lakásfelújításra fordítaná
kölcsöntörlesztésére fordítaná

Kimeneti adatok
Bemeneti adatok Kontroll Esélykassza
%
%
%
31,6
31,1
28,6
1,3
2,2
2,4
1,3
0
0
1,3
5,9
46,1
25,0

4,4
6,7
28,9
28,9

2,4
11,9
47,6
21,4

Ha szüksége lenne kisebb kölcsönre, kitıl kérne
Kimeneti adatok
Bemeneti adatok
Kontroll
Esélykassza
%
%
%
rokonságtól
barátoktól
uzsorástól
banktól
más intézménytıl
soha nem vesz fel kölcsönt

50,0
27,1
2,1
27,6
2,6
1,3

48,9
20,0
0,0
24,4
2,2
6,7

40,5
26,2
7,3
47,6
14,3
0,0

Ha szüksége lenne nagyobb kölcsönre, kitıl kérne
Kimeneti adatok
Bemeneti adatok
Kontroll
Esélykassza
%
%
%
rokonságtól
barátoktól
uzsorástól
banktól
más intézménytıl
soha nem vesz fel kölcsönt

6,6
3,3
3,9
84,2
3,9
2,0

4,4
6,7
0,0
75,6
2,2
13,3

4,8
4,8
0,0
81,0
4,8
11,9

A program keretében az Esélykasszás csoporttagoknak lehetıségük nyílt kisösszegő kölcsönök
felvételére, ezek felhasználása azonban némileg kötött volt. A kimeneti adatfelvételkor a kontrollcsoport tagjaitól is megkérdeztük, ık milyen célra használnának ekkor kölcsönt. A két csoport
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válaszai közötti különbségeket (a kontroll-csoport tagjai elsısorban lakásfelújításra és
adósságrendezésre, míg az Esélykasszások tüzelıre és adósságrendezésre) leginkább az
magyarázhatja, hogy az Esélykasszások válaszaikban már egy lehetséges második körös
hitelfelvétel céljait fogalmazták meg.
Ha kapna 60 ezer Ft kölcsönt, mire fordítaná
Kimeneti adatok
Kontroll Esélykassza
%
%
LAKÁSFELÚJÍTÁS
TÜZELİVÁSÁRLÁS
GYEREKEK
ISKOLÁZTATÁSA
HÁZTARTÁSI ESZKÖZ
EGYÉB GÉP, ESZKÖZ
SZÓRAKOZTATÓ
ELEKTRONIKA
ADÓSSÁGRENDEZÉS
EGYÉB

35,6
20,0

14,3
28,6

0,0
8,9
0,0

7,1
7,1
2,4

4,4
31,1
15,6

2,4
23,8
16,7

A két csoport között markáns különbség jelentkezik abban a tekintetben is, hogy mennyire tartják
saját pénzügyi ismereteiket megfelelınek. A kontroll-csoport kétharmada érzi úgy, hogy ezirányú
tudása elegendı háztartásának irányításához, egyharmaduk pedig akár gazdasági, gazdálkodási
tevékenységet is merne kezdeni. Ugyanezen arányok az Esélykasszás csoport esetében 83% illetve
45% - vagyis állíthatjuk, hogy a tréningek eredményeként önbizalmuk megnıtt. Mindkét
csoportban kisebb azok aránya, akik pénzügyi tudásukat egy vállalkozás megkezdéséhez is elégnek
éreznék, ez közel egyharmada a válaszadóknak. Ugyanakkor, amennyiben lehetısége lenne rá –
ami jelen esetben leginkább hitelt jelent, a kontroll-csoport tagjainak 44%-a, míg az
Esélykasszások majdnem 60%-a kezdene vállalkozásba. Ez az arány a bemeneti méréskor 31%
volt, ami az Esélykasszások között majdnem a duplájára emelkedett. Ez szintén az önbizalom
kialakulását jelzi körükben.
Kimeneti adatok
Kontroll Esélykassza
%
%
Hogy érzi, rendelkezik elegendı pénzügyi ismeretekkel
ahhoz, hogy a háztartása számára pénzügyi tervet készítsen?

68,9

83,3

Hogy érzi, rendelkezik elegendı pénzügyi ismeretekkel
ahhoz, hogy egy gazdasági tevékenységhez pénzügyi tervet
készítsen?

33,3

45,2

Hogy érzi, rendelkezik elegendı pénzügyi ismeretekkel
ahhoz, hogy egy vállalkozás számára pénzügyi tervet
készítsen?

27,3

33,3
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Kimeneti adatok
Bemeneti adatok

ha kapna kölcsönt, hogy vállalkozást
indítson, belevágna-e valamilyen
vállalkozásba
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Kontroll Esélykassza

%

%

%

31,6

44,4

59,5

Összefoglaló
Az Esélykassza program egy olyan pénzügyi edukációs innovatív kísérlet, aminek tényleges
hatásai leginkább középtávon jelentkezhetnek. A program idızítésébıl és lehetıségeibıl adódóan
azonban nekünk a rövidtávú hatásokat kell mérnünk, azt tudjuk megállapítani, hogy az elmúlt 9
hónap során mérhetıek-e olyan változások, amik a programnak köszönhetıek.
A program idıkorlátai miatt a vizsgált háztartások jövedelmi, vagyoni helyzetében nem
állhattak be olyan nagyságrendő változások, amik egy ilyen jellegő vizsgálattal kimutathatóak
lennének és akár 1-2 éven belüli távon is tartósnak lennének mondhatóak. Nem tudunk
igazolható értékelést adni a hitelek visszafizetéseirıl sem, lévén ez a folyamat még tart.
A program legszembetőnıbb eredménye egyfajta attitődváltozásban fogalmazható meg.
Az Esélykassza program résztvevıi sokkal nagyobb önbizalommal, magabiztossággal állnak a
háztartások pénzügyeihez, tervezhetıbbnek, kiszámíthatóbbnak tartják – elsısorban –
kiadásaikat. Ugyanez az optimizmus sokkal inkább vonatkozik jövıképükre is, mint a kontrollcsoport tagjai esetében. A tréningek, az eddig teljesített megtakarítások eredményeként mentálisan
elfogadták azt a helyzetet, hogy mindezen eredmények (rendszeres havi megtakarítás, hitelhez
jutás) számukra is elérhetıek. Egyfajta, meglehetısen depresszív, fatalista önértékelést egy sokkal
aktívabb énkép váltott fel.
A program – némileg – kevésbé sikeres pontjaként a tevékenységek és az eredmények
interiorizálást tekinthetjük. A program résztvevıinek 30-40%-a havi befizetéseit nem
megtakarításnak tekintette, a felvett hitel nem bankhitelként értelmezte. Ugyancsak az
eredmények látenciáját jelzi, hogy a pozitívabb jövıként okaként nem egy újfajta tudás, mint
eszköz szerepel, egyelıre sokkal inkább beszélhetünk egyfajta nem tudatalatti változásról,
váltóátállításról. A program késıbbi szakaszaiban, adaptációjakor erre érdemes odafigyelni, a
tréninganyagok, képzési tematikák még didaktikusabb kialakítására és átadására hangsúlyt
helyezni.
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