
Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar  

Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék  

A szociális mikrohitelezés mint 

aktív munkaerőpiaci eszköz 
A társadalmi megtérülésének elemzése 

            Készítette: Sebestyén Melinda Mária 

           Pénzügy mesterszak 

Vállalati pénzügyek szakirány 

 
      

Szeminárium vezető: Dr. Berlinger Edina 



1 
 

Tartalomjegyzék 

I. Bevezetés ............................................................................................................................. 3 

II. Mikrohitelezés alapjai ........................................................................................................... 5 

2.1. Mikrohitelezés fogalma ..................................................................................................... 5 

2.2 A Grameen modell ............................................................................................................. 5 

2.3 Különböző hitelezési problémák kezelése ...................................................................... 6 

III. Mikrofinanszírozás Európában .......................................................................................... 9 

3.1 Mikrofinanszírozási programok ....................................................................................... 10 

3.2 Európai mikrofinanszírozási körkép ................................................................................. 10 

IV. Kiútprogram ...................................................................................................................... 13 

4.1 Szegények segítésének elmélete – Képességszemlélet ..................................................... 13 

4.2 Célcsoport ........................................................................................................................ 15 

4.3. Célrendszer...................................................................................................................... 18 

4.4.A program ........................................................................................................................ 20 

4.4.1.Program működése, tapasztalatai ............................................................................... 23 

4.4.2.Eredmények............................................................................................................... 25 

4.4.3 Program költségei ...................................................................................................... 30 

4.4.4 Friss utókövetés eredményei ..................................................................................... 32 

V. Közmunkaprogram .......................................................................................................... 38 

5.1 Önkormányzati rendszer átalakulása .......................................................................... 38 

5.2. Segélyezés, közmunka..................................................................................................... 39 

VI. SROI számítás .................................................................................................................... 47 

6.1 Alapok, a módszertan ....................................................................................................... 47 

6.2 Hatástérkép....................................................................................................................... 49 

6.3 Befektetések ..................................................................................................................... 51 

6.4 Társadalmi hatások ..................................................................................................... 53 

6.5 Ügyfelek többletjövedelme......................................................................................... 54 

6.6 Állam többletjövedelme ................................................................................................... 59 

6.7 Kontrafaktuális hatások .............................................................................................. 63 

6.8 Jelenérték, SROI......................................................................................................... 65 

6.9 Érzékenység vizsgálat ...................................................................................................... 68 

6.10 SROI Közmunka ............................................................................................................ 69 

VII. Összefoglalás ................................................................................................................. 76 

VIII. Felhasznált szakirodalom......................................................................................... 79 

IX. Mellékletek .................................................................................................................... 86 

 



2 
 

Táblázat és ábrajegyzék 

1. táblázat: Alapadatok ........................................................................................................................ 26 
2. táblázat: Ütemenkénti mutatók ....................................................................................................... 26 
3. táblázat: Visszafizetési indikátorok 2013 május 15-re vonatkozólag ............................................. 27 
4. táblázat: Sikertelen jelentkezők, nem fizető/késedelmes és időben fizető ügyfelek jellemzői ........ 28 
5. táblázat: Környezet reakciója, % .................................................................................................... 29 
6. táblázat: Környezet reakciója közösség típus szerint (%) .............................................................. 30 
7. táblázat: Kérdés: Folytatja még azt a tevékenységet, vagy ahhoz hasonlót, amire a hitelt kapta 33 
8. táblázat: Kérdés: Informálisan vagy formálisan folytatja?............................................................ 33 
9. táblázat: Kérdés: Jelenlegi aktivitása? ............................................................................................ 34 
10. táblázat : Kérdés: Ennyi idő elteltével mit gondol, mi volt fontosabb, a hitel vagy a nem 

pénzügyi támogatás? ................................................................................................................... 34 
11. táblázat: Kérdés: Létrejöjjön, jobban működjön az Ön vállalkozása? ....................................... 34 
12. táblázat: Kérdés: Javuljon családja anyagi helyzete? .................................................................. 35 
13. táblázat: Kérdés: Jobb teljesítményt tudjon nyújtani az életben? ............................................... 35 
14. táblázat: Kérdés:  A Kiútprogrammal való együttműködés óta hogyan változott az Ön 

háztartásának anyagi helyzete? .................................................................................................. 36 
15. táblázat: Az anyagi helyzetének alakulására volt-e hatása a Kiútprogrammal való 

együttműködésnek? ..................................................................................................................... 36 
16. táblázat: Panel adatok – élettel, anyagi helyzettel való elégedettség a követő kérdőívek sikeres-

sikertelen kategorizálása szerint ................................................................................................. 37 
17. táblázat: Közmunkaprogramok támogatási formái ..................................................................... 40 
18. táblázat- A nyilvántartott álláskeresők létszáma ellátási formák szerint (ezer fő) ...................... 44 
19. táblázat: Minimálbér, közfoglalkoztatási bér 2012, 2018 ............................................................. 44 
20. táblázat: Hosszú távú működés egy főre jutó nettó költsége ........................................................ 53 
21. táblázat: Őstermelő egy havi adóterhe .......................................................................................... 58 
22. táblázat: Közmunkaprogram – ügyfél oldalon jelentkező társadalmi hasznok ........................... 59 
23. táblázat: Társadalmi hasznok – megspórolt közfoglalkoztatás, segélyek .................................... 60 
24. táblázat: Adó és járulék terhek járulékkedvezmény kiterjesztése esetén .................................... 61 
25. táblázat: Befizetett többletadók, járulékok ................................................................................... 62 
26. táblázat: Megspórolt képzési díjak ................................................................................................ 62 
27. táblázat: Kontrafaktuális hatások – ügyfél oldal .......................................................................... 63 
28. táblázat: Kontrafaktuális hatások – állam oldalán ....................................................................... 65 
29. táblázat: Érzékenység vizsgálat ..................................................................................................... 69 
30. táblázat: Közmunkaprogram hatástérkép .................................................................................... 70 
31. táblázat: Befektetések - közmunkaprogram ................................................................................. 70 
32. táblázat: Társadalmi hasznok - közmunkaprogram ..................................................................... 72 
33. táblázat: Kontrafaktuális hatások - közmunka............................................................................. 72 
34. táblázat– Jelenérték, SROI - Közmunkaprogram ........................................................................ 73 
35. táblázat: Kiútprogram SROI FHT benchmarkkal kalkulálva ..................................................... 74 

 

1. ábra: Mikrohitelező intézmények .................................................................................................... 11 
2. ábra: Szegénységkezelési szempontok a képességszemlélet tükrében ............................................ 15 
3. ábra: Roma népesség szegénységmutatói (%) ................................................................................. 16 
4. ábra: A roma népesség aránya a járásokban a DE-felmérés (2010-13) alapján ............................ 16 
5. ábra: Közfoglalkoztatottak száma közmunkaprogramok típusai szerint ...................................... 41 
6. ábra: Közmunkaprogram költségvetési kiadásai a zárszámadás adatai szerint ........................... 42 
7. ábra: A közfoglalkoztatásban töltött átlagos időtartam a támogatás típusa szerint, hónap ......... 42 
8. ábra: Kiútprogram hatástérkép ...................................................................................................... 49 
9. ábra: Box plot ábra – szélső értékek kizárása ................................................................................. 55 
10. ábra: Hisztogram – szélső értékek kizárása .................................................................................. 56 
11. ábra – Magán és közösségi projektek diszkontrátái ..................................................................... 65 
12. ábra: Jelenérték, NPV, SROI ........................................................................................................ 67 



3 
 

 

I. Bevezetés  

Szakdolgozatom témája a mélyszegénységben élők visszaintegrálása a társadalomba, 

különös tekintettel a munkaerőpiacra. Ehhez megvizsgáltam két aktív munkaerőpiaci 

programot, amelyek főleg ezen rétegeket célozzák. A dolgozatom fókusza a szociális 

jellegű mikrohitelezés, de emellett megvizsgálom a közmunkaprogramokat is. Majd 

társadalmi megtérülés elemzést végzek, megkísérelve a két előbbi program 

összehasonlítását. 

Külön köszönettel tartozom Molnár Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia 

kutatójának, akinek egyrészt a munkáit nagy arányban használtam fel a dolgozatom 

elkészítése során, másfelől pedig anonimizált adatbázis átadásával és tanácsaival segített 

abban, hogy ez az elemzés ilyen mélységekben minél pontosabb eredményekkel 

készülhessen el. 

Első körben definiálom magát a mikrohitelezés fogalmát és áttekintem a mikrohitelezés 

atyjának tekintett Grameen modellt és azon aspektusait, hogyan kezeli fedezet nélküli 

csoportos hitelként a 3 legfőbb és legáltalánosabb hitelezési problémát. Majd bemutatom 

röviden mikrohitelezés mai helyzetét, jellemzőit Európában. Fontos különbséget tenni a 

mikrohitelezés két féle elterjedt vállfaja között a KKV-k mikrohitelezése és a 

legszegényebb, mély szegénységben élők mikrohitelezése között. Míg Európában ezen 

intézmények elsődleges céljai közé tartoznak a szegénység, munkanélküliség 

csökkentése, mégis inkább az előbbi valósul meg a gyakorlatban, azon rétegeket 

támogatják, akik nem állnak olyan messze a hitelképességtől, mint a célcsoportunk. Bár 

hangsúlyozzák a program szociális jellegét, elvárt, hogy a program önfenntartó legyen. 

Ezt követően pedig áttérek a Kiútprogramra, amelyet a Világbank is jó gyakorlatként 

ismert el, ők épp ezen leginkább hátrányos helyzetű csoport önfoglalkoztatását, 

vállalkozóvá válását célozzák. Ezek a mélyszegénységben élők halmozottan hátrányos 

helyzetűek: alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, alacsony fejlettségű, rossz 

infrastruktúrájú, kevés munkalehetőséggel rendelkező településeken élnek, tartósan 

munkanélküliek, illetve közfoglalkoztatottak, jellemzően romák, mivel a roma népesség 

jóval nagyobb aránya él a szegénységi küszöb alatt. Nekik igyekeznek a mikrohitelek 

nyújtásán messze túlmenően komplett segítséget adni a hitel mellett nem pénzügyi 

szolgáltatásokkal, folyamatosan gyakorlati képzésekkel, támogatással önállóságra 
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nevelve őket, hogy hosszútávon életképes vállalkozásokat tudjanak létrehozni, 

fenntartani. Hangsúlyozzák, hogy nem más mikrohitelező intézményekhez, hanem az 

előbbiekből kifolyólag más aktív munkaerőpiaci eszközökhöz kellene hasonlítani, mint 

például a közmunkaprogramhoz. Továbbá el is határolják a mikrohitelezés ezen formáját, 

mint szociális mikrohitelezés.  

A dolgozatban részletesen ismertetem a Kiútprogram 2010-2012 között megvalósuló EU-

s pilot projektjét, amelyre építve Molnár György készített egy hosszú távú működésének 

becslésére vonatkozó költség haszon elemzést, amelyben arra jutott, hogy a nettó 

közmunkabér és a program egy főre jutó költségei nagyjából megegyeznek, azonban a 

Kiútprogram jelentős többlethasznokat képvisel társadalmi szinten. E modellre építve 

végzem el elsőként a program konkrét társadalmi megtérülés elemzését, a társadalmi 

megtérülési mutató (SROI) kiszámítását, amely egy a kiinduló modellnél jóval alaposabb, 

részletesebb elemzés, sima költséghaszon elemzésen és befektetés elemzésen túlmenően 

a társadalmi hasznokat is igyekszik számszerűsíteni. A szükséges adatokhoz először 

részletesen megvizsgáltam a programot és a hozzá kapcsolódó tanulmányokat - amelyhez 

kapcsolódóan egy esetleges további kutatási irányt is megjelöltem -, majd azokon 

túlmenően a rendelkezésemre bocsátott kérdőívek közül elsősorban az üzleti követő és a 

friss utókövető kérdőívek eredményeit is felhasználtam az elemzés elkészítéséhez. Az 

utóbbit elsőként dolgozhattam fel, illetve a rendelkezésemre bocsátott üzleti követő 

kérdőívek is csak kis részben voltak ezelőtt feldolgozva a Világbank által az általam 

vizsgált dimenzióban. 

Megkísérlem továbbá közmunkaprogramok társadalmi megtérülésével való 

összehasonlítást is, melyhez áttekintem a támogatási rendszerek átalakulását, a 

közmunkaprogramok működését röviden, lehetővé téve ugyanarra a célcsoportra 

érvényes megtérülési mutató számítását. 

Az elemzés célja, hogy így vonzóbbá, megfoghatóbbá tegye, mint befektetést annak 

ellenére, hogy közvetlen pénzügyi megtérülés, amit általában elvárnak a hasonló 

mikrohitelező intézményekkel kapcsolatban, nem lehetséges. Pénzügyes hallgatóként 

fontosnak tartom, hogy egy-egy projekt, befektetés vizsgálatakor túl lássunk a 

hagyományos NPV értékeken, és úgy gondolom főképp amikor két hasonló, egymáshoz 

pénzügyi értékben közel álló projekt közül választunk figyelembe vegyünk a döntés során 

olyan hatásokat is, amellyel lehetőségünk van társadalmi szinten is többletértéket 

teremteni. 
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II. Mikrohitelezés alapjai 

2.1. Mikrohitelezés fogalma 

A mikrohitelezésnek manapság sokféle fogalma ismert ezek közül mutatnék be egyet. 

Szabó [2006] 4.o a következőképp definiálja: „A mikrohitelezés elsődleges célja olyan 

hitelezési rendszer megvalósítása, amely lehetővé teszi konvencionális/kereskedelmi 

bankok által nem finanszírozható, nem bankképes szegények részére induló tőke 

biztosítását, szakmai és pénzügyi segítségnyújtást.” A fogalmak meghatározásában, a 

mikrohitelezés célját tekintve azonosan a nem hitelképes szegények tőkéhez való juttatása 

áll. Maga a mikrohitelezés az 1970-es évektől vetette be magát a köztudatba és ért el 

hatalmas sikereket főképp a fejlődő országok tekintetében. Ma a fogalmat a szövetkezeti, 

fogyasztói vidékfejlesztési és mezőgazdasági hitelekre is használják. (Szabó [2006]) 

2.2 A Grameen modell 

A mikrohitelezés atyja, az alapmodell megteremtője Mohammad Yunus közgazdász 

professzor, a Grameen Bank megalapítója, aki munkásságáért 2006-ban Nobel békedíjat 

is kapott. 1976-ban indította el a Greemen projektet, melyet Jobra városában az inspirált, 

hogy először 1974-ben 27 dolláros hiteleket nyújtott 42 családból álló csoportnak, hitt 

benne, hogy ez nagyobb lakosság számára való elérhetővé tétele serkentené Bangladesh 

gazdaságát és csökkentené széles körben elterjedt szegénységet. Így 1976-ban elkezdte a 

„Rural Economics Project” kutatási projektet a bangladeshi Chittagong Egyetemen. 

Működését olyan célokkal kezdte meg, mint a banki szolgáltatások kiterjesztése a 

szegényekre; megszüntesse a szegények kihasználását az helyi „uzsorások” által; 

lehetőséget nyújtani a vidéken élő bangladeshi munkanélküli tömegeknek, hogy 

önfoglalkoztatóvá válhassanak; összehozni, olyan hátrányos helyeztű, főképp nőket a 

legszegényebb háztartásokból, akik képesek megérteni a programot és ők maguk 

irányítani; átfordítani az alacsony jövedelem, alacsony megtakarítás és befektetés körét 

egy prosperáló körforgássá a hitelezés által. (Grameenresearch [2017]) A sikeres projekt 

után 1983-ban megalakult a független Grameen bank, amely 6%-a az állam tulajdonában 

van jelenleg, a maradék rész pedig, saját tulajdonban van, a kölcsönfelvevők 

tulajdonában, amely fedezet szükségessége nélkül nyújt hitelt a szegényeknek. A 

legutóbbi, 2016-os éves beszámolója szerint a bank 2,568 fiókkal rendelkezik, amely 

81,395 falut fed le, a tagjainak száma ~ 8,9 millió fő, melynek 96,54%-a nő. (Grameen 

Bank AR [2016]) A visszafizetési ráta pedig 99% fölötti, és az elmúlt negyven évben 3 
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évet leszámítva profitot termel. Sikerit látva számos nemcsak fejlődő, hanem fejlett 

országok is próbálják követni a példáját. 

A koncepció lényege, hogy kis összegű főként nőknek nyújtanak – abból a 

megfontolásból, hogy egyrészt a nők a társadalom elhanyagolt tagjai, pénzt kapva erőt is 

adnak a kezükbe, másrészt pedig igazoltan, ha a nők kapják a hiteleket ténylegesen inkább 

a fejlődésre fordítják, az életkörülményeik javítására, gyermekek taníttatására - csoport 

alapú finanszírozást. (Grameen [2017]) A csoportalapú finanszírozás során nem a 

hitelügynökök, hanem maguk a hitelt kérők alakítanak 5 fős csoportokat, hasonló 

gondolkodású, gazdasági és társadalmi státuszú egyénekből, nem családtagokból. Ezt 

követően a tagok először egy képzésen vesznek részt, ahol fejlesztik a pénzügyi 

tudatosságukat és megtanítják nekik a hitelezés szabályait, a folyósítás csak ez után 

történik meg. Először csak 2 csoporttag kap hitelt, majd, ha ők rendben fizetik a 

részleteket 6 héten keresztül akkor kaphat a csoport másik 2 tagja, majd, ha ők is rendben 

fizetnek 6 héten keresztül akkor kaphat végül a csoport vezetője. A hitelvisszafizetés 

hetente történik, ekkor találkoznak az ügynökkel, ahol a felmerült kérdéseiket, újabb 

hitelkéréseiket megtehetik. A bank szoros kapcsolatot ápol az ügyfeleivel, a rendszer fő 

mozgatórugója a bizalom, mind a bank és az ügyfelek és a csoporttagok között is. A 

kockázatok kezelésére a bank a hitel kis részét félreteszi, illetve a tagok heti 

rendszerességgel fizetnek be a csoport alapba is egy minimális összeget. Ha egy 

csoporttag nem fizeti vissza a pénzt az első 6 hétben, akkor kizárásra kerül a csoportból 

és új tagot kell találni a helyére, addig a többiek sem kaphatnak hitelt, ha viszont már 

mindenki esetében letelt ez a 6 hét, mindenki kapott, de valaki nem tud fizetni a többi 

sem kaphat többé hitelt, azonban a gyakorlatban probléma esetén próbálnak megoldást 

találni közösen. A bank pedig nem alkalmaz jogi utat a követeléseinek behajtására, 

megbízik ügyfeleiben. Kezdettől fogva működési egyszerűségre törekedtek, amelyet az 

ügyfelek képesek egyből megérteni, például, hogy 1 éves hitelt nyújtanak évi 20% 

kamattal, heti visszafizetési rendszerességgel stb.. (Yunus [2001])  

2.3 Különböző hitelezési problémák kezelése 

De hogyan is képes kezelni a bank a morális kockázat, információs aszimmetria és 

kontraszelekció problémáját, úgy, hogy nem kér fedezetet, nem alkalmaz jogi eszközöket 

és nem tökéletesen informált?  
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A kontraszelekció problémája akkor áll elő, amikor a bank nem tudja könnyedén 

megállapítani, hogy ki az, aki kockázatosabb ügyfél is ki az, aki nem. A kockázatosabb 

ügyfeleknek a nagyobb csődvalószínűség miatt nagyobb kamatot akar kiróni, azonban 

mivel nem tudja, hogy ki kevésbé kockázatos és ki jobban, így az átlagos kamatszintet 

emeli meg, amely azt okozza, hogy a megbízhatóbb, jobb ügyfelek így már nem 

igényelnek hitelt.  

Morális kockázat problémája abból fakad, hogy a bank nem képes megbizonyosodni 

arról, hogy az ügyfél valóban minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a befektetése 

sikeres legyen. Akkor is morális kockázat áll elő, amikor az ügyfél úgymond megszökik 

a bank pénzével. 

Információs aszimmetria, pedig abból fakad, hogy a bank nem tökéletesen informált a 

kölcsönfelvevő helyzetéről, a szegények esetén ezt súlyosbítja még a fedezet hiánya, ami 

esetleg ellensúlyozhatná a problémát. Aghion és Murdoch [2005] szerint ezek a 

problémák még súlyosabbak, azokban az országokban, ahol nehézkes a szerződések 

kikényszerítése és gyenge az igazságszolgáltatás rendszere.  

Ezek a problémák kezelhetők, ha a tranzakciós költségek nem túl magasak és a bank 

információt tud gyűjteni és értékelni az ügyfeleiről, de például a szegények esetében a kis 

összegű hiteleknél nagyon magasak ezek a tranzakciós költségek, jóval nagyobbak, 

mintha egy nagyösszegű hitelt nyújtanának egy gazdagabb ügyfélnek. A másik megoldás 

lehetne a problémák kezelésére, ha lenne fedezet, de többnyire ezek a szegények annyira 

szegények, hogy nincsenek könnyen értékesíthető eszközeik, amelyek a hitel 

fedezeteként szolgálhatnának, így a szegénység folyamatosan újratermeli önmagát. A 

mikrohitelezés pedig ezt a problémát látszik megoldani a tranzakciós költségek 

csökkentésén keresztül, és megoldani az információs aszimmetriából fakadó 

problémákat. (Aghion and Morduch [2005]) 

A mikrohitelezés egy régi problémára ad úgy tűnik sikeres megoldást, kombinálja a bank 

erőforrásait a helyi információs csatornákkal és kihasználja a költségelőnyét az 

uzsorásokkal szemben. Egy nagy újítása a Grameen féle mikrohitelezésnek ami lehetővé 

tette a gyors terjeszkedést is, az, hogy a hiteleket csoport alapon nyújtja, a csoporttagok 

pedig garanciát vállalnak egymásért. A tőke meglétével, pedig ténylegesen gyors lehetett 

ez a növekedés, a kezdeti években a nemzetközi fejlesztési és mezőgazdasági alap, a 

bangladeshi kormány, a Ford alapítvány, Norvégia, Svédország és Hollandia nyújtotta. 
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Azóta a csoportos hitelezés leképezése számos országban megtörtént az USA-tól kezdve 

Boszniáig. (Aghion and Morduch [2005]) 

Ezek a hitelek teljesen máshogy működnek, mint a szokványos hitelek, amelyeket kis 

vállalatok számára nyújtanak a bankok; ahol fedezetet nyújtanak, befektetik a kapott 

tőkét, majd a bevételből visszafizetik a hitelt kamatostul. 

A koncepció kihasználja az ügyfelek közeli kapcsolatait a közösségen belül. Mivel, ha az 

egyik csoporttag nem fizeti vissza a hitelét, a többi sem kaphat többé, így motiválva 

vannak arra, hogy pontosan fizessenek, monitorozzák egymást, és körültekintően 

válasszanak a csoportba megbízható tagokat. Továbbá ezek a csoportok központokba is 

szerveződnek, amelyek 8 csoportból állnak, a heti visszafizetések a központ tagjai, azaz 

40 ember előtt történnek. (Aghion and Morduch [2005]) A mikrohitelezés koncepciója 

kihasználja a helyi információkat, egymás támogatását és ha szükséges a közösség 

nyomását is. A modell az egymás közötti informális szomszédi kapcsolatokra épít a 

fedezet helyett. (Basley and Coate [1995]) Kombinálja a hagyományos bankolás előnyeit 

a hagyományos informális pénzügyi mechanizmusokkal. Az egyetemleges felelősség a 

legnépszerűbb újítása a Grameen modellnek, amelynek működését sok neves közgazdász 

is vizsgálta köztük például Stiglitz is.  

A visszafizetés ütemezése is eltér a szokványostól, illetve a hitelösszegek nagysága is 

folyamatosan nőhet, ahogy a tagok megbízhatóan fizetik vissza a hiteleket. A hiteleket 1 

héttel a folyósítás után már elkezdik visszafizetni az ügyfelek, majd ezután heti 

rendszerességgel fizetik, ez megváltoztatja a bank kockázatának természetét is, és a 

kitettsége folyamatosan csökken. (Aghion and Morduch [2005]) 

Összefoglalva tehát az alapmodellt tekintve, a csoportok körültekintő formálása a helyi 

információkat kihasználva, közeli kapcsolatok alapján, egymás monitorozása, az 

egyetemleges felelősség megléte, egyrészt kezeli a morális kockázatot, a bank 

monitorozási költségei csökkennek, a tagok egymást felügyelik, szükség esetén segítik 

is. A csoportok alakítása során már kezelődik az információs aszimmetria problémája, a 

tagok közeli kapcsolatban állnak egymással, körültekintően választanak, és így kezeli a 

kontraszelekció problémáját is, a megbízható egyének megbízható egyénekkel állnak 

össze, a kamat pedig egységes. 

Ez a modell Bangladeshben a 99% feletti visszafizetési aránnyal és széles körű 

elterjedésével nagy sikert aratott, amelyet sok más ország is próbál adaptálni. Azonban 
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meg kell említeni azt is, hogy a kulturális különbségek, kevésbé szoros kapcsolatok a 

helyi közösségek között, megnehezíti ezek átvételét, és nem feltétlenül tud máshol is ilyen 

sikereket elérni. A csoportos hitelezésnek is vannak korlátai, feltételei, például, ha a tagok 

nem tudják monitorozni egymást, ha nem állnak olyan szoros kapcsolatban a csoport 

alapú hitelezés rosszabb eredményre is vezethet, mint egyébként a hitelezés más módjával 

vezetett volna. Továbbá a csoporttagok akár össze is játszhatnak a bank ellen. (Aghion 

and Morduch [2005])  

M. Kowalik és D. Martinez-Miera [2010] pedig a kutatása során azt is találta, hogy nem 

feltétlenül maga a csoport alapú hitelezés az, ami ilyen sikeressé teszi a modellt, hanem 

az, hogy ezeknek a mélyszegénységben élő embereknek nincsenek más lehetőségük 

hitelhez jutni. Ott, ahol verseny van ezek között a mikrohitelezési intézmények között, 

vagy többféle lehetőségük is van ezeknek az embereknek forráshoz, hitelhez jutni, 

rosszabb a visszafizetési rátájuk.  

III. Mikrofinanszírozás Európában 

Az Európai Unió 1997 novemberi határozatában emelte ki a mikrovállalkozások 

támogatásának fontosságát, főképp a szegények és nők, akik nem jutnak más úton 

hitelhez, őket kívánja elsősorban támogatni a többi szociális segélyprogram fenntartása 

mellett. Ezek a programok elsősorban a már meglévő mikrovállalkozásokat célozzák 

meg, nem az úgymond szociális mikorhitelezést (kifejezés: Molnár [2014]), amely a 

mélyszegénységben élőket célozza. E fejezet egy rövid általános áttekintést kíván 

nyújtani általánosságban ezekről a mikrohitelezési programokról, intézményekről. 

A 2004-ben született egy állásfoglalás amellett, hogy a mikrohitelek nyújtásának 

gyakorlatát támogatni kell az EU versenyképességének növekedésének, kohézió 

megteremtésének érdekében. (Szabó [2006]) Az EU-ban megközelítőleg 23 millió 

vállalkozás működik, amelynek 99%-a kisvállalkozás, mely a magánszektor 

munkahelyeinek mintegy kétharmadát teszi ki. (Európai Szociális Alap [2017]) A 

hatékony mikrohitelezéshez többek között kiemelték a mikrohitelezés törvényi és 

szabályozói keretének és a kamatrendszer és az adó és szociális biztosítási rendszer 

felülvizsgálatát, az adminisztrációs terhek csökkentését és azt, hogy, a MFI-k állami 

támogatását több évre kell tervezni, egyetlen év helyett, a folyamatos fejlesztés 

érdekében. Továbbá a MFI-k közötti tapasztalatok megosztását és együttműködést, jó 

gyakorlati példákat kell kialakítani, elterjeszteni, az EU Behurázási Alap EU-s mikrohitel 
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garancia rendszereket folyamatosan nyomon kell követni és értékelni a vállalati és 

vállalkozásfejlesztési program keretében. 2006-ban 3 programot indítottak be azzal a 

céllal, hogy segítsék a munkahelyteremtést, növekedést és a régiók fejlesztését. (Szabó 

[2006])  

3.1 Mikrofinanszírozási programok 

Az egyik ilyen program a JEREMIE volt, a mikro-, kis- és középvállalkozásokat 

támogató közös európai források A célja a KKV-k finanszírozási forrásokhoz való 

hozzáférésének támogatása volt a strukturális alapokon keresztül.  Beruházások formájuk 

szerint tőke kölcsön és vagy garanciák útján valósulnak meg. Ezen támogatások 

visszatérítendőek, amely fenntarthatóbb támogatási módot tesz lehetővé a vissza nem 

térítendő támogatásokhoz képest, a hozamot pedig újra befektethetik a vállalkozásokba. 

A 2007-2013-as időszakban összesen 635 millió euró állt a vállalkozások fejlesztésére. 

(JEREMIE [2017]) 

Egy másik ilyen program a JASMINE,” európai mikrofinanszírozási intézményeket 

támogató közös program” amely program célja, hogy pénzügyi és technikai támogatást 

nyújtson a nem banki MFI-nek (mikrohitel szolgáltatóknak), hogy fejlődjenek és 

fenntarthatóvá váljanak. Illetve a jó gyakorlatok terjesztése, etikai kódex kialakítása a 

mikrohitel intézmények tekintetében.   (JASMINE [2017]) A 2009-ben indult 50 milliárd 

eurós program keretében a legígéretesebb mikrohitel szolgáltatók kapnak refinanszírozást 

a tőkehiány kezelésére. (Handa [2012]) 

A harmadik program pedig a PROGRESS, amely 2007-2013 között működött, 683,25 

millió eurós költségvetéssel, mint pénzügyi eszköz, 5 különböző területen támogatta az 

uniós szakpolitikákat: a munkahelyteremtés és munkakörnyezet javítása, társadalmi 

befogadás és szociális védelem, a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

segítésében. Mint mikrofinanszírozási eszköz célja, hogy a KKV-k könnyebben kapjanak 

mikrohiteleket, forrást vagy garanciát biztosítva a mikrohitel intézményekben, maximum 

25 ezer eurót meg nem haladó összegben. (PROGRESS [2017]) Ez jóval magasabb, mint 

a szociális mikrohitelezés esetében. 

3.2 Európai mikrofinanszírozási körkép 

A következőkben az európai mikrofinanszírozási jellegzetességeit, gyakorlatát tekintem 

át röviden egy 2014-2015-ös Botti, és szerzőtársai [2016] EMN-MFC (European 
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Microfinance Network - Microfinance Centre) 149 mikrofinanszírozási intézményből 

álló felmérése alapján.  

Az első ábra a mikrohitelt nyújtó intézmények sokszínűségét szemlélteti, amely a 

tagországok közötti pénzügyi intézményrendszer és jogi környezet különbségeiből, a 

különféle alapítható mikrovállalati típusokból és a különböző fennálló politikai 

irányvonalakból adódnak főképpen. Látható, hogy 149 mintából álló kutatás alapján a 

nem banki pénzügyi intézmények (NBFI) 60%-kal és a civil szervezetek (NGO) 31%-kal 

járnak az élen, míg a hagyományos kereskedelmi bankok csupán 3%-át teszik ki a 

mintának. 

1. ábra: Mikrohitelező intézmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Botti  és szerzőtársai [2016], 18. o. alapján 

Az NBFI-k főképp Romániában és az Egyesült Királyságban, továbbá Bosznia-

Hercegovinában, Bulgáriában és Szerbiában jellemzőek. Míg a civil szervezetek inkább 

Magyarországon, Spanyolországban, Koszovóban, és Lengyelországban. 

Magyarországon egyáltalán nincsenek ilyen NBFI-k, a jogi szabályozások nem teszik 

lehetővé, erre majd kitérek bővebben a 3. fejezetben a Kiútprogram intézményi 

felépítésének bemutatásánál. (4.3. fejezet) (Botti és szerzőtársai [2016]) 

Az MFI-k 58%-a pénzügyi és nem pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat is nyújt, a 

maradék pedig csak pénzügyieket. Az előbbi főképp Magyarországra, Belgiumra, 

Portugáliára és Spanyolországra jellemző, az utóbbiak pedig a kelet európai országokra, 

főképp Albániára, Macedóniára és Montenegróra. A megkérdezettek 33%-a nyújt 

vállalati és személyi mikrohiteleket is, míg a többség, 51%, csak vállalatoknak nyújt 

mikrohiteleket, 16% pedig csak személyi mikrohiteleket nyújt. 2015-ben a személyi 

mikrohitelek átlaga 1697 euró volt, míg a vállalkozásoknak nyújtott mikrohitelek átlaga 
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7947 euró. A hitelfelvevők között az eredeti modellben több mint 90%-a nő volt, addig 

Európában kevesebb mint 50%, bármely intézményi formát tekintjük.  (Botti és 

szerzőtársai [2016]) 

Míg a pénzügyi szolgáltatások és termékek terén a kereskedelmi bankok - akik jóval 

kevesebb intézménnyel jóval több embert érnek el nem meglepő módon - és a nem 

pénzügyi intézmények állnak első helyen, addig nem pénzügyi termékek és 

szolgáltatások területen már a civil szervezetek járnak az élen. Ahogy azt már említésre 

került, az MFI-k 42%-a semmilyen nem pénzügyi szolgáltatást és terméket nem kínál, 

míg azok közül, akik igen, főképp vállalkozásfejlesztési, pénzügyi képzési, mentorálási, 

vállalkozási tréning és adósságrendező szolgáltatásokat nyújtanak. (Botti  és szerzőtársai 

[2016]) 

Küldetésük szerint (~70%) a pénzügyi kirekesztés felszámolása és a munkahely teremtés 

áll, majd 60%-kal a mikrovállalkozások fejlesztése, és a társadalmi kirekesztés és a 

szegénység felszámolása áll, kisebb részt pedig a kis és közép vállalkozások fejlesztése 

(39%), a nők szerepének erősítése, a fiatalok foglalkoztatásának segítése és az etnikai 

kisebbségek és a bevándorlók helyzetének erősítése.  

A tanulmány szerint továbbra is a legnagyobb kihívás a jogi környezet, amely főképp a 

nyugati országokban nehezíti meg az MFI-k működését és teszi azt sokkal költségesebbé. 

A kelet európai MFI intézmények jellemzően régebb óta állnak fenn, mint a nyugat 

Európai intézmények többsége. Az előbbiek jellemzően az 1990-es években jöttek létre 

a rendszerváltást követően lényegesen nagy külső anyagi támogatással, segítve a 

gazdaságok piacgazdasággá való átalakulását. Továbbá, hogy elősegítse az 

önfoglalkoztatást a városi és vidéki munkavállalók számára, akik, a posztszocialista 

elbocsátási folyamatoknak köszönhetően elvesztették a munkájukat, és a korábbi 

pénzügyi szektor összeomlására. (Botti és szerzőtársai [2016]). Nálunk is 1990-ben 

kezdte meg működését a Magyar Vállalkozás Fejlesztési alap, amely országos hálózatot 

kiépítve, helyi mikrohitelező intézményekkel is kapcsolatban áll, és a hazai kis és 

középvállalatokat finanszírozza. (Csuhaj [2000]) 

Ezzel szemben a nyugati országok zömében a 2000-es években alakultak ki a Lisszaboni 

Agenda keretében. A posztkapitalista országokban jellemzően ezeket a mikrohiteleket 

egy stratégiai eszköznek tekintik a társadalmi kohézió megteremtéséhez és a bizonyos 

egyének kizárásának a hagyományos banki szektorból elleni küzdelem eszközének. 
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Jellemzően nyugat Európában kevesebb, de nagyobb összegű az átlagosan nyújtott 

hitelösszeg, míg kelet Európában alacsonyabb, de több a nyújtott hitelek száma. 

Összehasonlítva a nyugati országok, mind fenntarthatóságot és profitabilitást tekintve, 

mind portfólió minőségét tekintve elmaradnak a kelet Európai országoktól, ahol a jogi 

körülmények inkább segítőek az MFI-kel szemben. (Botti  és szerzőtársai [2016]) Például 

Macedóniában egy termesztőnek nem kell külön adóznia, egyszerűen csak vásárol egy 

helyjegyet a piacon. (Horváth [2015]) Továbbá a nyugati országokban az MFI-k többsége 

speciális csoportokra fókuszál kizárólagosan (munkanélküliek, bevándorlók, fogyatékkal 

élők, segélyekből élőkre és a fiatal önfoglalkoztatókra), addig a keleten általánosságban 

mikro, kis és középvállalkozásokkal foglalkoznak. (Botti  és szerzőtársai [2016]) 

Összegzésképpen pedig láthattuk, hogy bár az intézmények elsődleges céljai közé 

tartoznak a szegénység munkanélküliség csökkentése, mégis inkább KKV-k 

finanszírozása valósul meg a gyakorlatban, akik még nem hitelezhetők, de nem állnak 

olyan messze attól, mint például e dolgozat célcsoportja, a mélyszegénységben élők.  

Általános kritika az MFI-kel szemben, hogy épp a leghátrányosabb, legszegényebb 

rétegeket nem érik el. Úgy gondoljak, hogy ők nem rendelkeznek olyan készségekkel, 

hogy a hitelnyújtás segítségével önfoglalkoztathatóvá váljanak, speciális 

segítségnyújtásra lenne szükségük.  Ami persze költséges és bar kiemelik a program 

szociális jellegét elvárt, hogy a hosszú távon fenntartható legyen, hogy a program magas 

kezdeti költségei után legyen képes kitermelni kiadásait. Ezért ami a mikrohitelezés 

másik gyakori kritikája akár jóval magasabb kamatokat határoznak meg a számukra. 

(Chowdhury [2009]) 

IV. Kiútprogram 

A következőkben bemutatásra kerül az a szegények segítésének az elmélete, amelyre 

maga a Kiútprogram is épít. Majd a célcsoport alapos bemutatása következik. Ezt 

követően pedig megvizsgálom a program célrendszerét, majd felépítését, működését 

továbbá az eredményeit. Utolsó sorban pedig elsőként dolgozom fel az idei évben készült 

lefrissebb utókövető kérdőív adatait. 

4.1 Szegények segítésének elmélete – Képességszemlélet 

A program kidolgozása során jelentősen építették, igazították a modellt az úgynevezett 

képességszemlélet elméletéhez, amely a Nobel-díjas Amartya Sen nevéhez kötődik. 

(Molnár [2017]) (Juhász és szerzőtársai [2015]) A szemlélet egyik fő aspektusa, hogy a 
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szegénység fő problémáját nem az anyagi javak hiányával ragadják meg elsősorban, azt 

csak eszköznek tekintik, a lényeg pedig, hogy mit tudnának kezdeni ezekkel az 

eszközökkel, hogyan tudnák azokat jól használni, az anyagi javak és a kívánt 

tevékenységek elérése közötti kapcsolatot kérdőjelezi meg. Az anyagi javakon túl az ún. 

átváltási faktorokhoz (amely lehet egyéni, társadalmi, környezeti) köti azt, hogy 

valakinek lehetősége van arra, hogy a kívánt, értékesnek vélt tevékenységet elérje. 

Szemléletének központjában az egyéni választás lehetősége áll, központi fogalmai közé 

tartozik a képesség vagy tényleges lehetőség (capability). Az emberi fejlődés eszerint 

képességeinek, választási lehetőségeinek gyarapodása. Bővül a szabadságuk, hogy 

számukra értékes életet éljenek, megválaszthassák, hogyan szeretnének élni. A 

szegénységet a képességek, tényleges lehetőségek hiányával azonosítja, ebben az anyagi 

javak csak egy fontos eszközt jelentenek, azonban nem tudja megfogni az egész 

jelenséget. Az elmélet központi szerepet társít az egyénnek, mint a fejlődés aktív 

résztvevőjének, nem passzív befogadóként tekint rá. A szegénységkezelés ebben a 

szemléletben a ténylegesen választható lehetőségek bővítésére koncentrál, amelyhez 

szükség van eszközökre, hogy elérhessék a kívánt létállapotokat és, hogy ne korlátozzák 

őket ebben a személyes és környezeti átváltási tényezők ezen eszközök használatát. 

(Juhász és szerzőtásai [2015]) Juhász és szerzőtársai [2015] az elmélet tükrében a 

következő szempontokat, lépcsőfokokat azonosítja a szegénység kezelésére. (2. Ábra) 

Amelyben az első szempont szerint fontos szerepe van a képessé tételnek 

(empowerment), hogy sorsuk alakítójává tudjanak válni, azonban bizonyos esetekben 

szükség van a passzív segítségnyújtásra is. A szegénység csapdáját, amely egy 

többszörösen hátrányos helyzetből adódik, halmozódik. A szegénység kezelés célja ezen 

körből való kitörés tartós előmozdítása.  

Harmadik szempontként a mentális folyamatok figyelembevételét említi, ugyanis a 

mélyszegénységben élők esetében kialakul az ún. tanult tehetetlenség jelensége, a 

folyamatos passzív negatív események eredményeként, a jövőben is ezt várják, 

reménytelennek tartják helyzetüket, motivációjuk csökken. Az anyagi problémákkal való 

folyamatos küszködés során a gondolkodás beszűkül, a mentális egészség romlik, 

erősítve a szegénységi csapdát, kiemelik az önbizalom építés fontosságát a folyamatban. 
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2. ábra: Szegénységkezelési szempontok a képességszemlélet tükrében 

 

Forrás: Juhász és szerzőtársai [2015] 549. o 

A negyedik szempont az átváltási tényezők sokszínűségére helyezi a hangsúlyt, a 

különböző korlátozó tényezőkre az eszközök használatában. Az utolsó szempont pedig a 

partneri együttműködést, döntésekbe bevonás fontosságát emeli ki, növelve 

elkötelezettségüket, mivel a folyamat aktív résztvevőjeként ők maguk alakíthatják 

sorsukat. Ezen gyakorlati együttműködés egyben erősíti a résztvevők és segítőik közötti 

bizalmat. (Juhász és szerzőtársai [2015]) 

Ezen szempontokra számos alkalommal rábukkanhatunk majd a célcsoport és a program 

bemutatása során, továbbá egyes pontjai részletesebben is bemutatásra kerülnek. 

4.2 Célcsoport 

A célcsoport kifejezetten a mélyszegények csoportja, azonban kiemelendő, hogy ezen 

rétegek nagy része roma, hiszen egy 2012-es felmérés szerint 76%-uk él a szegénységi 

küszöb alatt, míg a nem romák 12%-a. (Bernát [2014]) Egy frissebb 2016-os KSH 

felmérés szerint a relatív szegénységi arány a teljes népesség tekintetében 13,4%, a romák 

körében 48,4%-ra csökkent 2016-ban, azonban még mindig 75,6%-uk van kitéve a 

szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyének. Az általánosan használt 

szegénységi küszöb az Európai Unióban az ekvivalens háztartási jövedelem mediánjának 

60%-a, relatív jellege abból fakad, hogy az adott ország, társadalom jövedelméhez 

viszonyítják. 2016-ban a szegénységi küszöb egy főre 77.680 Ft volt. Az alábbiakban 

pedig láthatjuk 4 féle szegényégi mutató változását 2015-ről 2016-ra a romák körében, 

látható, hogy javul a helyzet ugyan de még mindig nagy a szakadék a teljes népesség 

13,4%-a és a romák 48,4%-os szegénységi küszöbe között. (KSH [2017]) 
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3. ábra: Roma népesség szegénységmutatói (%) 

 

Forrás: KSH [2017] 21.o alapján 

 A legfrisseb felmérés szerint ma Magyarországon körülbelül 876.000 roma él. (Pénzes 

és szerzőtársai [2018]) Területi megoszlásuk pedig a következőképp alakul, a legfrissebb 

Debreceni Egyetem felmérései a szerint. 

4. ábra: A roma népesség aránya a járásokban a DE-felmérés (2010-13) alapján 

 

Forrás: Pénzes és szerzőtársai [2018] 18.o 

Az EU2020 stratégia kiemelt prioritásainak egyike a gazdasági, területi és szociális 

kohézió támogató gazdaság magas foglalkoztatási aránnyal. Kiemeli a foglalkoztatási 

arány növelésének fontosságát különösen a hátrányosabb helyzetűek körében. (idősek, 

fiatalok. alacsonyan képzettek stb.). (Európai Bizottság [2010]) Külön nem említi a 

romák helyzetét ugyan, de ez a foglalkozgatási arány a KSH [2016] felmérése szerint a 
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romák körében különösen alacsony, csupán 39%, a nem romák 65,4%-hoz képest, a nők 

körében még rosszabb a helyzet, kevesebb mint 24%. 

A Kiútprogram projekt tanulmánya (Kiútprogram [2012]) két fő tényezőhöz köti az e 

mértékű kizáródást a formális munkapiac keretei közül egyrészt a „strukturális hátrányok 

rendszereként” említi, amit súlyosbít, erősít a feléjük megnyilvánuló társadalmi 

diszkrimináció. Az előbbi alatt az alacsony képzettséget, az alacsony foglalkoztatási 

arányt, a rossz életkörülményeket és az egészségi állapot, a társadalmi és területi 

szegregáltságot értik, amelyek mind-mind egy ördögi kört alkotnak, amelyből nagyon 

nehéz kitörni. Az iskolai végzettségük rendkívül alacsony, a legfeljebb alapfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya majdnem 80% volt 2015-ben, míg a nem roma 

népesség körében alig 20%. (KSH [2016]) A rendszerváltás után alacsonyan képzettek 

tömegei köztük nagyrészt romák váltak munkanélkülivé, amellyel belekerülve a korai 

jóléti állam rendszerébe egyrészt a segély ellenösztönzőleg hatott a munkavállalásra 

másrészt pedig a szintje oly alacsony, hogy abból épphogy csak a fennmaradás lehetséges, 

minél hosszabb távon él valaki segélyeken annál nehezebb utána valahogy visszakerülnie 

az munkapiacra, egészség megőrzését, önmaguk képzését, fejlesztését nem teszi lehetővé 

így beindul a fenn leírt ördögi kör.  (Kiútprogram [2012]) Kialakul a tanult tehetetlenség 

jelensége, ezek az emberek úgy érzik reménytelen a helyzetük. A diszkriminációval pedig 

a marginalizáltakból társadalmilag kirekesztetté válnak. Az iskolák is eleve szegregáltak, 

az oktatás minősége alacsony, így itt sem igazán tud már kialakulni egyfajta kapcsolat a 

nem romákkal, továbbá itt is eleve hátránnyal indulnak. Az intézményi feltételek is 

determinálják a romák marginalizáltságának reprodukálását: vállalkozások létrehozására 

nincs lehetőségük, elve hátránnyal indulnak az oktatás terén, a jóléti és közmunka 

rendszere is hozzájárul a tanult tehetetlenség kialakulásához és az elsődleges 

munkapiacból való kiszakadáshoz, az emberek úgy érzik reménytelen a helyzetük, bármit 

is tesznek nem lesz jobb, csak rosszabb, így ha lehetőséget is adunk a kezükbe kevésbé 

motiváltak arra, hogy megragadják, illetve a kisebb nehézségkor már feladják az életük 

során tapasztalt kudarcok miatt. (Havas-Molnár [2018]) Tartós munkanélküliséggel az 

önbecsülésük alacsony a kudarcok miatt agresszívvá válnak vagy apátiába esnek, 

eluralkodik rajtuk a tehetetlenség érzése.  Így a program egyik fontos aspektusa volt 

megteremteni a motivációt, kisegíteni őket ebből a helyzetből, ez elengedhetetlen feltétel 

volt ahhoz, hogy képesek legyenek létrehozni és fenntartani egy vállalkozást. (Molnár 

[2016]) A legszegényebbek számára kitörési alternatívát a közmunkaprogramok sem 
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jelentenek, hiszen ez is csak az előbb említett fennmaradásra alkalmas, a gyerekek 

taníttatását, amely a probléma egyik fő gyökere sem teszi lehetővé, eleve nagyon 

hátrányos helyzetből indulnak, nagyon kevés az a gyerek, aki egyáltalán érettségizik így 

a fiatalok nagyrésze is előbb utóbb közmunkás lesz, területileg is elszeparálódnak, az 

alacsony fejlettségű településeken koncentrálódnak. (Csengel [2018]) A Kiútprogram 

ezekre a területekre koncentrált munkája során.  A diszkrimináció tovább súlyosbítja és 

teszi még nehezebbé, hogy valaki kilépjen ebből a körből, egy tanulmány szerint a 

munkáltatók 80%-a alig alkalmaz romákat és nem is szeretne még akkor sem, ha meg 

lenne hozzá a megfelelő végzettsége. (Babusik [2008]). 

4.3. Célrendszer 

A Grameen modell magyar adaptálásának ötlete a Polgár Alapítvány az Esélyekért 

alapítvány nevéhez köthető 2008-ban, amely egy EU-s pályázat keretében finanszírozást 

nyert 2010-ben, Európai Unió Pan-European Coordination of Roma Integration Methods 

– Roma Inclusion: Self-employment and microcredit projektje keretében, úgynevezett 

kísérleti modellként. (Kiútprogram [2012]) Fontos kiemelni, hogy voltak már részben 

hasonló programok, amelyek kifejezetten a roma területeken élőket célozták 

mikrohitelekkel, jellemzően civil szervezetek mikrohitelező intézményekkel 

együttműködve. Ilyen programok voltak például Bulgáriában, Romániában, 

Szlovákiában és Magyarországon az Autonómia Alapítvány programja. (Világbank 

[2012]) Más hasonló programok tapasztalataira is nagyban épített a program.    

Az alapvető cél, hogy a mélyszegénységben élőknek – főképp romák számára -, esélyt és 

eszközt adni a kezükbe, hogy jobbá tehessék helyzetüket és önfenntartóvá váljanak, 

visszaintegrálják őket a társadalomba és csökkentsék a feléjük irányuló diszkriminációt. 

Konkrétan pedig, hogy a program segítségével olyan vállalkozásokat legyenek képes 

létrehozni, amivel bekapcsolódhatnak a helyi gazdasági életbe. A kísérleti program 

alapkérdései a következők voltak:  

„1. Ha nagyon szegény embereknek, főleg romáknak, fedezet nélküli hitelt, emberi 

támogatást és bizalmat adunk, akkor a mai magyar (tágabban: közép- és kelet-európai) 

valóság viszonyai között létre tudnak-e hozni a formális gazdaságban működő, családjuk 

eltartását biztosító vállalkozásokat?  

2. Vissza akarják-e és vissza tudják-e fizetni a kapott hitelt?  
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3. Mennyire használhatók a fejlődő országok mikrohitelezési tapasztalatai, hogyan kell 

megváltoztatni az ott kidolgozott módszereket, hogy fejlettebb országokban, különösen 

Közép- és Kelet-Európában is működjenek?  

4. Ha az adaptált mikrohitelezési eljárás működik, akkor elősegíti-e a romák társadalmi 

és gazdasági integrációját?” (Kiútprogram [2012], 8.o) 

A program alapvető célja nem a minél magasabb visszafizetési arány, mint egyéb 

mikrovállalkozások esetén, hanem hosszabb távon fennmaradó életképes vállalatok 

létrehozása még akkor is ha a hiteleket nem tudják teljes mértékben visszafizetni. A 

programban kiemelt jelentőséget tölt be a nyújtott tőke mellett a mentorálás, kapcsolati 

tőke az egyéb szolgáltatások úgymint ingyenes könyvelés vagy az ügyintézésben való 

segítségnyújtás. Ezt a helyi viszonyok indokolták és csak így volt lehetséges, hogy 

segítségükkel a formális gazdaságban lévő vállalatokat hozhassanak létre. Ugyanis a 

magas bürokrácia, az emberek alacsony képzettségi szintje, ami párosul erős 

diszkriminációval az ügyintézői oldalról is, továbbá a szegregáltsággal is ott önmagában 

a hitel nyújtása nem elég egy életképes vállalat létrehozásához, komoly szakmai képzésre 

és támogatásra is szükség van. Ez túlmutat a Grameen féle modellben alkalmazottól, ott 

azt feltételezték, hogy nincs szükség formális képzésekre, hiszen a túlélési ösztön majd 

megtanítja ezeket az embereket, hogy vállalkozzanak, nem igazán van más alternatívájuk 

ezekben a fejlődő országokban, nincs szociális háló sem. (Kiútprogram [2012])  A 

formális képzések kritikájára alapozva, miszerint hatalmas összegeket költünk 

képzésekre viszont ezek kevésbé sikeresek ezen rétegek esetében a gyerekkori rossz 

tapasztalatoknak köszönhetően, bizalmatlanok is az ilyen programokkal szemben, így a 

felnőttképzéskor a gyakorlati oktatást alkalmazzák a terepmunkások által, akikkel már 

kialakult egy bizalmi viszony, így tanulják meg az ügyfelek leghatékonyabban és 

leginkább, hogy ezeket az ismereteket, készségeket a valóságban is alkalmazni tudják. 

Ilyen ismeretek például az alapvető pénzügyi és vállalkozói ismeretek, ügyintézésben 

való jártasság. (Kiútprogram [2012]) Így ez a képzési tevékenység sokkal jelentősebb 

szerepet tölt be, mint az eredeti modellben, amely a program költségeiben is 

megnyilvánul. Így összehasonlítási alapját nem más mikrovállalkozások, hanem állami 

egyéb foglalkoztatási program jelentették, mint például a közmunkaprogram. Hiszen 

ilyen költségek mellett a működés mindenképp valamelyest veszteséges, azonban, ha 

üzleti értelemben nem is, de hosszú távú cél, hogy társadalmi szinten megtérüljön, pozitív 

externális hatásokat érjenek el, megspórolt társadalmi visszaintegrálás költségei, a 
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befizetett adók és járulékok és az így megspórolt segélyek költségei magasabbak 

legyenek, mint a program költségei. A hagyományos üzleti mikrohitelezéstől 

megkülönböztetve a modellt „inkluzív szociális mikrohitelezésnek nevezték el”. 

(Kiútprogram [2012], 5.o) A program kidolgozói úgy gondolták az előzően taglalt 

okokból kifolyólag, hogy ezeken az elmaradott, rossz infrastruktúrával, beruházásokat 

kevésbé vonzó területeken, ahol kevés a vállalkozás és a szolgáltatások súlya, mint 

munkahelyteremtő önfoglalkoztató eszköz a mikro és kisvállalkozások létrehozása lehet 

alternatíva ezeken a területeken az állami foglalkoztatást támogató programok mellett. 

Így úgy gondolták, hogy a fedezet nélküli, vállalkozások alapítását célzó hitelekkel és 

mellette megfelelő mentorálással, kapcsolati hálóval és segítségnyújtással a vállalkozás 

létrehozásában támogathatják ezen hátrányos társadalmi rétegek helyzetét. (Kiútprogram 

[2012]) 

4.4.A program  

Fontosnak tartom a program alapos bemutatását, mielőtt rátérnék a konkrét SROI 

számításra, így jobb képet adva magáról az egész modellről, ami hazánkban megvalósult. 

Az eredeti modellhez hasonlóan itt is fedezet nélküli csoportos hitelezésről van szó, 

amely 5-6 fő bizalmi közösségéből áll össze, önkéntesen alakult egyénekből. Abban 

viszont különbözik, hogy a tagoknak nincs egyetemleges felelőssége egymás iránt, nem 

felelnek egymás hiteléért. A szervezők úgy gondolták, hogy esetükben a 

nyomásgyakorlás agresszióhoz vezethet, illetve kirekesztéshez még a marginalizáltakon 

belül is, továbbá a leginkább szegények kevésbé tudnának csoportokba szerveződni, 

amely ellentmondana a program céljának és a szabad felelősségvállalás elvének. (Molnár 

[2016]) A hitelt először az első két fő majd, ha rendben fizetnek akkor a többi tag kapja 

majd végül a csoportvezető. Ennek idejét is 6 hétről 4 hétre csökkentették, ez kritikus 

lehet például, ha a beindítani kívánt vállalkozás idénytevékenységet folytatna. Illetve, ha 

rendben visszafizetik az első hitelüket legközelebb már magasabb összeget is kaphatnak. 

(Kiútprogram [2012]) A hitel futamideje 1 év, heti törlesztéssel, a maximálisan adható 

összeg 1 millió forint, a hitel 5%-a egy csoportalapba került, a programhoz bármilyen 

érdeklődő csatlakozhatott, ha a jövedelmi küszöb a szegénységi küszöb1 alatt volt. 

(Világbank [2013]) Bár a fő célcsoport a mélyszegénységben élő romák voltak, a program 

egyik fő célja a társadalmi integrációjuk, kapcsolati tőkéjük erősítése is volt, amelyet 

                                                             
1 A célcsoportnál definiált szegénységi küszöb szerint, a medián jövedelem 60%-a 
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gátolt volna, ha kizárólagosan csak a romák vehettek volna részt a programban, így nem 

feltétel, hogy roma legyen az illető. (Havas-Molnár [2018]) 

A projektet egy éves előkészítő, kutató munka előzte meg, melynek során többek között 

feltárták az esetleges kockázati tényezőket is, próbálták felderíteni a lehetséges 

problémákat, buktatókat. Ezek közé sorolták egyrészt a vállalkozás indításához 

kapcsolódó bürokratikus terheket és a rossz infrastruktúrát. Továbbá csak az lehet 

vállalkozó, akinek nincs semmiféle köztartozása, adótartozása, viszont munkalehetőség 

és önfoglalkoztatás híján kevés esélye van ezek visszafizetésének képességére. További 

kockázati tényezőként azonosították az adó és járulékterheket, amelynek fedezésére a 

hitelek összegét is meg kellett emelni, továbbá a kezdő vállalkozások támogatásának 

igénybevételekor, amely nélkül kezdeti bevétel hiányában nem életképes a legtöbb 

vállalkozás akár hónapokig, ez a támogatás fél évre volt lehetséges, azonban itt is 

felmerültek nehézségek, mint például, hogy ennél a fél éves időszaknál kevesebb 

időtartamra adták ezt a támogatást forrás hiányában. Továbbá pedig az őstermelők 

esetében is felmerült egy anomália, miszerint az indulás első évében köteles járulékot 

fizetni, még azelőtt, hogy bármit is termelt volna, illetve feltételezik, hogy a minimálbér 

összegét mindenképp megkeresik, azonban a következő évektől kezdve egy bizonyos 

összeghatár alatt már nem köteles. Ez más európai országok többségében éppen fordítva 

van, az indulás évében kapnak kedvezményt majd a 1-3. évtől kötelesek fizetni.  

(Kiútprogram [2012]) Az ügyintézés során jelentősen szükség volt a terepmunkás 

közbenjárására a diszkrimináció leküzdéséhez. Volt egy úgynevezett START-program is 

amely, a hátrányos helyzetűek, pályakezdők stb. elhelyezkedését támogatta azzal, hogy a 

munkáltató számára eltekintett a járulékok fizetésétől a munkavállaló után egy évig, 

viszont ez az önfoglalkoztatók esetében nem érvényes, ekkor az akkori kormánynál 

kérve, egy évig részesülhettek ebben a támogatásban, de jogszabály módosítás nem 

történt, majd 1 év után a támogatás is megszűnt. (Reszkető-Váradi [2012])  

Az alapmodellhez hasonlóan itt sem kamatmentesen nyújtották a hiteleket, főképp 

pszichológiai okokból kifolyólag. Ennek a mértékét 15%-ban határozták meg és az 

eredeti modellhez hasonlóan a hitelek 5%-a került egy közös csoportalapba amihez 

szükség esetén például, ha valaki bajba kerül és nem tud fizetni közösen 

megszavazhatják, hogy ebből pótolják ki az esedékes törlesztés hiányzó részét. Azonban 

azon kölcsönöket, amelyekhez kamat is tartozik a magyar szabályozás összetett 

intézményi feltételekhez köti, ilyen pénzügyi szolgáltatást csak bankfelügyeleti 
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engedéllyel rendelkező pénzintézet nyújthat. (Kiútprogram [2012]) Önálló 

mikrohitelezési törvény azóta sem létezik, ezen törvényi szabályozások is a 2013. évi 

CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 

hatálya alá tartoznak. (Net jogtár [2018]) Ezen feltételek: nyílt, azaz mindenki számára 

elérhető, rendszeres, azaz nem egyszeri hitelről van szó, és profit célú legyen, ezek 

együttese esetén csak pénzügyi intézményt nyújthat hitelt, a profit cél, még ha szednek is 

kamatot, de visszaforgatják az összes profitot elviekben kaput nyithatna azonban itt 

értelmezési kérdések merülnek fel, nem egyértelmű a törvény e tekintetben. 

(Mélyszegénység [2018]) E probléma áthidalására formálisan a hiteleket egy 

kereskedelmi bank, ez esetben a Raiffeisen Bank nyújtotta és, mint ügynök, a nonprofit 

szervezet hozta meg a hitelnyújtáshoz kapcsolódó döntéseket, a kereskedelmi bank csak 

a banki háttérfeladatokat látta el. A bank 20 millió forintig vállalata a banki költségeket, 

hitelezési veszteségeket CSR programja keretében, biztosította a banki háttérfunkciókat 

és rendelkezésre bocsátotta a hitelállományt, külön díjat, jutalékot nem kért ezért a 

tevékenységéért. Másik intézményi szereplő a Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. 

volt, mely ténylegesen végezte a mikrohitelezési tevékenységet, a vállalati formát a 

magántőke jobb bevonhatósága érdekében választották, melynek fő tulajdonosa a Polgár 

Alapítvány volt, aki egyben a fő Európai Uniós szerződési partner. (Világbank [2012]) 

Mellette további 50 részvényese volt értelmiségiek, gazdasági szakemberek. A pilot 

programot követték a Világbank és az UNDP szakemberei is, együttműködve a 

hatásvizsgálatokban és monitorozásban a Polgár Alapítvánnyal.  Az 1. mellékletben 

szereplő ábra szemlélteti az intézményi felépítését, szereplőit a fő feladatköreikkel, 

betöltött szerepükkel. (Kiútprogram [2012])   

A program fő finanszírozója az EU volt a Pan-European Coordination of Roma 

Integration Methods – Roma Inclusion: Self-employment and microcredit projekt 

keretében 1,4 millió eurós támogatással, ezt egészítették ki magánforrások és egy ideig 

állami támogatások, ez kiegészült még a kezdő vállalkozások által igényelhető 

támogatással, amely már az előzőekben tárgyalásra került. A program futamideje 2 év 

volt, amit kérésre további 3 hónappal meghosszabbítottak, amely kevésnek bizonyult 

hiszen a hitel futamideje 1 év, és a modellben menet közben történtek változtatások is. 

(Világbank [2012] A 2. kör már egy jóval sikeresebb volt az elsőnél a szükséges 

változtatásokat, módosításokat eszközölve. Így a továbbiakban az egyes országokban egy 
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3 éves pilot program meglétét ajánlanák, ahol a programot az adott ország egyéni 

mintájára alakíthatják át. (Kiútprogram [2012]) 

4.4.1.Program működése, tapasztalatai 

A program kulcsfiguráit a terepmunkások jelentették, az előzetes tervektől eltérően 

sokkal nagyobb bevonásukra volt szükség a mikrohitelezés folyamatában, sokkal több 

feladat hárult rájuk az előzőekben taglalt okokból kifolyólag. A következőkben a 

tevékenységüket időrendi sorrendben vezetjük végig. 

1. A települések felderítése a terepmunkások 80km-es körzetében történt, Borsod-Abaúj 

Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Budapest 8.kerületében. Budapest 

kivételével lakóhelyükön nem dolgoztak. Összesen 202 települést kerestek fel ebből 38 

településben volt csoportalakítás, aminek nagy része – 22 – Borsodban alakult meg. 

Összesen 900 emberrel vették fel a kapcsolatot, egy településen pedig min. 8-9 potenciális 

ügyfelet kellett találniuk a lemorzsolódási szempontokat mérlegelve. (Kiútprogram 

[2012]) A terepmunkások feladata volt, hogy elemezzék az adott település társadalmi és 

gazdasági viszonyait, felkutassák a megfelelő kontaktszemélyeket, segítségükkel 

fórumokat szerveznek, ahol bemutatták a program fő jellegzetességeit és az 

érdeklődőkkel felvették a kapcsolatot személyesen is, melyre lehetőség szerint az 

otthonukban került sor. Itt lehetőségük van egyrészt saját szemükkel is felmérni az ügyfél 

helyzetét amellett, hogy kérdőívesen is felmérik a szegénységi kritériumoknak való 

megfelelést és tájékozódik az esetlegesen fennálló tartozás kezelhetőségéről és a 

tényleges vállalkozói kedvről. Azokból az emberekből, akik alkalmasnak tűntek, előzetes 

csoportgyűléseket szerveztek, mely funkciója a közösség építése és annak felmérése volt, 

hogy tudnának-e jól együtt dolgozni. 4 szempont szerint szűri a potenciális ügyfeleket: 1. 

adótartozás mértéke, 2. pénzintézeti hiteltartozás, 3. vállalkozási terv egyszerűsített 

változata 4. scoring card amelynél a terepmunkás objektív és szubjektív szempontból 

minősíti az ügyfeleket. Ezt adta be a Hitelbírálati Bizottságnak, aki döntést hoz a 

vállalkozási terv megvalósíthatóságáról. Ezután készülnek el az üzleti tervek végleges, 

részletes változatai. Ekkor már a terepmunkás legalább hetente találkozik a csoporttal és 

külön-külön is foglalkozik velük. Az üzleti tervhez már egy 13 havi cash flow tervet is 

csatolni kellett. Ezeket az üzleti terveket a terepmunkások írták minden pontját egyeztetve 

az ügyféllel, miközben folyamatosan képzik is egyben őket. A terveket az előcsoportok 

is jóváhagyják és megállapodnak a hitelezési sorrendről. A végleges terveket is a 
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Bizottság hagyja jóvá majd a csoportvizsga után ünnepélyesen is megalakul a csoport. 

Összesen 60 előcsoportból, 44 csoport alakult. (Világbank [2013]) 

Ezután megkezdődik a hitelelőkészítés és felvétel az első két csoporttag számára, hogy 

már a hitelt bejegyzett egyéni vállalkozóként, illetve őstermelőként kaphassák meg. 

Végig menve a szükséges bürokratikus folyamatokon, engedélyek beszerzésén stb., 

igazolások bemutatásán a köztartozás mentességről és egyes szakmák esetén a szakmai 

képesítést hivatalos papírral is igazolni kell (ilyesfajta képzésekre a pilot rövid 

időtartamára tekintettel nem volt lehetőség, még ha a vállalkozási tervezet ígéretesnek is 

tűnt) Egyidejűleg megnyitják a csoportletéti számlát a vállalkozói és vállalkozói óvadéki 

számlát, utóbbi megtakarítási számlaként funkcionál, a hitel még fel nem használt részére 

15%-os kamattal, azaz gyakorlatilag hitel e részére nem kell kamatot fizetni. Jövedelem 

simítását szolgálja az utóbbi és a csoportszámla. Ekkor már a könyvelővel is felveszik a 

kapcsolatot, az ügyfelek pedig egy kapott „hiteles könyvben” vezetik törlesztéseket, 

kiadásokat, bevételeket. Egyidejűleg pedig a terepmunkások a vállalkozói támogatásra 

való pályázati anyagot is benyújtják. (Kiútprogram [2012]) 

Ezután a terepmunkás és az ügyfél közösen megveszik a hitelből a szükséges tárgyi 

eszközöket, készleteket, igény esetén az értékesítésben, beszerzésben is segít. Közben 

pedig folyamatosan oktatja a pénzzel való gazdálkodásra is a beszerzések alatt, illetve 

segít kiküszöbölni a diszkriminációból eredő nehézségeket, amely a tapasztalatok alapján 

az esetek 50%-ban olyan mértékű volt az ügyintézés során, hogy megakadályozhatta 

volna az adott ügy elintézését. Eközben folyamatosan próbálja önállóságra nevelni, 

fokozatosan kivonulni a vállalkozás működtetéséből, egyeztetve mentoráltjával, és 

átsegíteni a nehezebb időszakokon őket, ami többnyire a vállalkozóvá válási támogatás 

megszűnésével volt jellemző. (Kiútprogram [2012]) 

A csoporttalálkozókon történik a törlesztés, a csoportalap kezelése pedig a terepmunkás 

feladata azonban annak felhasználásáról a csoporttagok rendelkeznek. Nagyobb hátralék 

esetén egyedi megegyezés történik a törlesztésről.  

A program értékelésénél kulcsfontosságúnak ítélték meg egyrészt a terepmunkások 

magasan képzettségét, továbbá pedig, hogy a szociális munkási és hitelezői tevékenység 

egy ember személyében testesüljön meg, ellenkező esetben a szociális munkások csak 

egy érdekképviseleti tevékenységet tudnának végezni, az ügynök pedig a hitel 

visszafizethetőségét szem előtt tartva, nem a célcsoportot, azaz a legszegényebbeket 

életképes vállalkozási tervekkel, hanem inkább egy magasabb jövedelmi státuszú 
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ügyfelek irányába hajlana vagy romlana a program teljesítőképessége. (Kiútprogram 

[2012]) Van egy úgynevezett átváltás, ha a magasabb visszafizetési arányt tűzzük ki célul, 

a kevésbé rossz helyzetűeket érjük el, míg a legszegényebbek helyzete ez esetben akár 

romolhat is, még inkább elszigetelődnek. Viszont, ha csak a legrosszabb helyzetben 

élőket célozzuk az sokkal költségesebb, magasabb a bedőlés esélye, melynek hatására 

kevésbé vonzóvá válhat a program, hitelét vesztheti a potenciális ügyfelek és a már 

résztvevők körében is. (Havas-Molnár [2018]) (Molnár [2017])  

Maga az ügyfélszerzés gyorsasága elmaradt a várttól, a modell korrekciókat igényelt 

miután 2011 elején válságos állapotban volt, fő tünete pedig az egyre nagyobb 

hitelvisszafizetési elmaradás volt, ezt követően módosítottak a kiválasztási folyamaton és 

maga a program működésén is. Olyan változásokat eszközöltek, mint a nagyobb hangsúly 

fektetése a személyiségi tényezőkre, úgymond a vállalkozói véna meglétére, 

tapasztalatra, családi támogatásra, és meglévő kapcsolati hálóra, és a terepmunkások 

kapcsolatépítése is előtérbe került. Magát a hitelterméket pedig és a csoportalkotást 

rugalmasabbá tették, a terepmunkásokat magasabban képezték, újakat vettek fel és 

elbocsátások is történtek. A bankkal való együttműködés sem volt kellően rugalmas, a 

hitelezési folyamatok pedig lassúak voltak, akár hetekig is elhúzódtak, amely jelentősen 

növelte a bizalomvesztés kockázatát, ami pedig akár a későbbiekben a visszafizetési 

hajlandóságot is. További probléma volt, hogy hirtelen visszaesett a fizetőképes kereslet 

a közmunka akkori 3 hónapos szüneteltetésének köszönhetően. További változtatások 

gyanánt kibővítették a célzott megyék körét is. (Reszkető-Váradi [2012]) 

A változtatások sikeresnek bizonyultak, a visszafizetési ráták javultak, bár így is 

elmaradtak a várttól, ugyanazt a csoportot sikerült megcélozni csak más attitűdű 

egyénekkel, a hitelezettek között a romák aránya is megmaradt a kb. 80%-on. Később a 

sikeres kapcsolatépítésnek köszönhetően sikerült megegyezni egy uborka termeltető 

vállalkozóval egy észak-kelet-magyarországi kis faluban, háromoldalú szerződést 

kötöttek a Kiútprogrammal és 23 ügyfelével. (később ez marad fenn) (Kiútprogram 

[2012]) 

4.4.2.Eredmények  

A hitelezés alapadatait az alábbi ábra szemlélteti, már említett 44 csoport alakult meg 

összesen 192 taggal, összesen 138-an vettek fel ebből hitelt, 54-45% volt az aránya a 

vállalkozóknak és az őstermelőknek, utóbbi 50-50%-ban növénytermesztéssel és 
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állattenyésztéssel foglalkoztak. Összesen 153 hitelt helyeztek ki, összesen 70,5 millió 

forint értékben, átlagosan 500 eFt-ot ügyfelenként. (Kiútprogram [2012]) 

1. táblázat: Alapadatok 

Forrás: Kiútprogram [2012] 25.o 

Magukat a hitelkihelyezéseket 3 csoportba osztva értékelték, az első csoport a modell 

átalakítást megelőzően alakult csoportok teljesítményét jelzi, a 2. a modell átalakítás után 

alakulókat, a 3. pedig egy a kapcsolati háló építésével létrejövő uborka termeltetővel 

(integrátorral) megállapodás a Kiútprogram és 23 ügyfele között, e modell kissé más is, 

mint az eredeti modell. 

2. táblázat: Ütemenkénti mutatók 

 

Forrás: Kiútprogram [2012] 26.o 
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Látszik, hogy az átlagos hitelösszeg és futamidő is magasabb volt az első ütemben, míg 

a másodikban 500 ezer forint körüli összegre csökkent, illetve az átlagos futamidő is 

lecsökkent 43 hétre mivel többen kaptak 1 évnél rövidebb hiteleket is, melyben szerepe 

volt a program vége közeledtének. A következő táblázat egy 2013 májusi állapotot mutat, 

ha ezt összehasonlítanánk a 2012 október végi adatokkal (2. melléklet) látszana, hogy 

tényleg fél év elteltével jelentkeznek a fő nehézségek.  

3. táblázat: Visszafizetési indikátorok 2013 május 15-re vonatkozólag 

 
a 1 közülük visszament az informális gazdaságba. A Kiútprogram munkatársai tudomása szerint a többiek a formális 

szektorban maradtak. 

Forrás: Világbank [2013] 19.o alapján 

Az is látható, hogy a modell módosítások sikeresnek bizonyultak, a 2. ütemben 

résztvevők fele már képes volt életképes vállalkozásokat létrehozni és nagyobb arányban 

voltak képesek hitelüket teljes mértékben visszafizetni is, azonban a visszafizetési ráták 

így is nagyban elmaradtak a várttól, előzetes célként 75%-os visszafizetési rátát, és a 400 

ügyfelet tűzték ki. (Kiútprogram [2012])   

Sikeres és sikertelen ügyfelek megoszlását különböző szempontok szerint a Világbank 

[2013] tanulmányában vizsgálták, ebből emeltem ki néhány általam érdekesebbnek talált 

szempontot. Sikertelen jelentkezők közé azokat sorolták, akik jelentkezése elutasításra 

került, vagy ők maguk léptek vissza a programtól. Látható, hogy lakóhely szerinti 

megoszlásuk szerint egy kicsivel több azok aránya, akik vidéken, falun laktak az időben 

fizető ügyfelek között (tudjuk, hogy például a budapesti ügyfelek közül egy vállalkozás 

sem maradt életben). Nem szerinti megoszlás hasonló volt, 40%-a volt nő az összes 

jelentkezőnek, az időben fizető ügyfeleknek pedig 51%-a, amely 10%-kal meghaladja a 

késedelmes ügyfelekét. A további elemzési szempontok alapján úgy tűnik, hogy a 

legrosszabb helyzetben levők között volt azok aránya magasabb, akik időben fizették a 

hitelüket, ők rendelkeznek a legalacsonyabb képzettségi szinttel, nagyon kis 

százalékuknak van munkája, csaknem 80%-uk munkanélküli, ők a leginkább 

elégedetlenek és a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők.  

Oszlop1 Fő

Működő 

vállalkozó

Teljesen 

visszafizetett 

Esedékes fizetendő 

hátralékok (%)

Visszafizetés/

hitel ráta (%)

1. ütem 41 4 0 62 44

2. ütem 74 37a 14 45 62

3. ütem 34 22 2 22 81

Összesen 138 63 16 51 55
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4. táblázat: Sikertelen jelentkezők, nem fizető/késedelmes és időben fizető ügyfelek 

jellemzői 

 

Forrás: Saját szerkesztés Világbank [2013] 20.o alapján 

Ezzel szemben a késedelmes/nem fizető adósok a további adatok alapján is némileg 

„vagyonosabbak”, felmerül, hogy esetleg kevésbé voltak motiváltak a hitelek 

visszafizetésére, életképes vállalkozások létrehozására, mint rosszabb helyzetben lévő 

társaik. A dolgozat keretihez szorosan nem kapcsolódik egy ilyen irányú kutatás 

elvégzése, de érdekes lenne megvizsgálni ezt a hipotézist, hogy van-e tényleg 

szignifikáns különbség a nem fizetők és a rendben fizető ügyfelek között, megnézve, 

hogy esetleg tényleg fenn állhat-e ez esetben is egy olyan hatás amit az első fejezet végén 

M. Kowalik és D. Martinez-Miera [2010] talált kutatása során, hogy az eredeti modell 

sikere nem csak a csoportos hitelezés miatt volt ilyen sikeres, hanem mert a 

mélyszegénységben élőknek nem nagyon volt más lehetőségük, azoknak pedig akiknek 

több a lehetőségük forráshoz jutni kevésbé motiváltak a hitelek visszafizetésére. Ha 

fennállna egy ilyen jellegű kapcsolat az pedig további kutatást tenne lehetővé, kérdéseket 

felvetve azzal kapcsolatosan, hogy, minden esetben egyenes átváltás van-e a leginkább 

marginalizáltak hitelezése és a hitelvisszafizetési ráták jósága között. (Havas-Molnár 

[2018])  

Továbbá pedig a nem fizető/késedelmes és az időben fizető ügyfelek 20%-nak, 

ugyanolyan arányban volt a programot megelőzően a nem formális gazdaságban működő 

Sikertelen 

jelentkezők

Nem fizető 

/késedelmes 

ügyfelek

Időben 

fizető 

ügyfelek

N 318 71 67

Vidéken élő 86% 89% 96%

Nő 38% 41% 51%

Középfokú vagy 

magasabb végzettséggel 

rendelkező 15% 14% 5%

Van munkája 13% 28% 5%

Munkanélküli 66% 58% 79%

Elégedetlen az életével 43% 40% 54%

Hisznek abban, hogy 

tehetnek valamit 

élethelyzetük javulásáért 94% 95% 85%

Medián havi háztartási 

jövedelem 66 500 Ft 80 000 Ft 63 000 Ft
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tevékenysége, amit a program segítségével a formális gazdaság kereti között folytathatott. 

(Kiútprogram [2012]) 

Ladányi és Szelényi [2004] szerint 3 közös ismérv van, amely a legtöbb 

mélyszegénységben élő kultúrákra igaz, még ha egyébként nagyon különbözőek is.  Ezek 

közül az egyik a rövid jövőhorizont, amelyet a Kiútprogram munkatársai is 

megerősítettek tapasztalataik alapján, többek között részben ezzel indokolták a csoportok 

hitelezés utáni felbomlását is, megszűnik a közvetlen közös érdek hiába jár nagyon sok 

egyéb előnnyel is a csoportok megléte, az emberek rövid távon gondolkoznak, ehhez 

szoktak hozzá hiszen a legtöbbjük hónapról-hónapra akár napról-napra él, nem igazán 

van jövőképük. A másik ilyen közös ismérv a bizalom hiánya rossz tapasztalataik révén, 

ezt is megerősítik a Kiútprogram [2012] tapasztalatai, egyrészt a feléjük is megnyilvánuló 

nagyfokú bizalmatlanság, másrészt pedig a helyi közösségek kevésbé szoros jellege, ami 

miatt ki is emelték, hogy a szekvencialitás problematikus lehet, csak nagyon szoros 

közösségek esetében ajánlják, ilyennel egy falut leszámítva nem találkoztak, másrészt 

pedig a terepmunkások beszámolóiból az is kiderült, hogy az ügyfelek jellemzően nem a 

csoportgyűlésen vitatták meg a bizalmasabb ügyeiket, hanem négyszemközt. 

Harmadrészt pedig különösen a cigány kultúrákra igaz, hogy fontos számukra az 

egyenlőség, nem nézik jó szemmel, ha valakinek jobban megy a sora közülük. Ezt 

támasztják alá a Molnár [2017] által vizsgált adatok is a közeli szomszédság, illetve a 

távolabbi szomszédság támogatásáról is. Látszik, hogy a nem sikeres ügyfelek között a 

legnagyobb azok aránya, akikkel szemben a közeli és a távolabbi szomszédság, közösség 

ellenségesen fogadta a részvételüket a programban. 

5. táblázat: Környezet reakciója, % 

 

Forrás: Molnár [2017] 15.o 

Sikeres 

ügyfelek

Sikertelen 

ügyfelek

Potenciális 

ügyfelek ÖsszesenKözevetlen 

környezet 

(N=125)

Ellenséges 8 24 5 9

Semleges 12 0 11 10

Támogató 80 76 84 81

Összesen 100 100 100 100

Tágabb környezet 

(N=125)

Ellenséges 22 35 35 30

Semleges 43 18 25 31

Támogató 35 47 40 39

Összesen 100 100 100 100
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Molnár [2017] szerint is főképp a roma közösségen belüli irigység, a főleg nem roma 

közösségben pedig a romák elleni előítéletesség okozhatta a feléjük irányuló nagyobb 

ellenszenvet. Azonban az is látszik, hogy a vegyes közösségekben sokkal támogatóbbnak 

bizonyult a környezetük.  

6. táblázat: Környezet reakciója közösség típus szerint (%) 

 

Forrás: Molnár [2017] 16.o 

Megállapítható, hogy a program előzetes célkitűzései csak részben teljesültek, képesek 

voltak életképes 1 év múltán is működő vállalkozásokat létrehozni, a hiteleket 

visszaakarják fizetni, csökkent a velük szembeni diszkrimináció a tapasztalatok szerint, 

önbecsülésük, önértékelésük is nagyban javult, ami ugyancsak nagy eredmény, mivel 

mint arról korábbiakban beszéltünk a mély szegénység, nyomor a személyiséget is 

nagyban torzítja, illetve kialakul egy tanult tehetetlenség, amelyen ugyancsak segített a 

program, képesek voltak élni a lehetőséggel egy jobb élet reményében. Azonban a 

kitűzött ügyfélszám és visszafizetési arány jóval elmaradt a tervezettől, azonban a modell 

átalakítás már jelentős javulást hozott. 

4.4.3 Program költségei 

Fontos észben tartani, ami már az elején is kijelentettünk, hogy egy ilyen program nem 

tud önfenntartó lenni. A kezdeti költségek nagyon magasak voltak a pilot időszakban, 

ekkor egy 1000 Ft hitel kihelyezése 6000 Ft-ba került, ami egyrészt a működési 

költségekből: központi dolgozók és terepmunkások bére, költségei; hitelezési 

veszteségek; és az állami támogatás megszűntével a vállalkozói terhek viselése kb. 10%-

ot tesz ki a költségekből. Végeztek becsléseket arra vonatkozóan, hogy ezek a költségek 

mekkorák lennének folyamatos működés mellett, hiszen az első időszakban mindig jóval 

nagyobbak a költségek akár, ha egy induló vállalkozást nézünk. Ez esetben pedig a 

szervezet kiépítése, bizalmi kapcsolat felépítése sok időt vett igénybe, továbbá pedig 

ahogy láthattuk nagyon sok jelentkezőből nem is lett végül ügyfél, azonban ettől a 

Főleg roma 

(N=23)

Vegyes 

(N=73)

Főleg nem 

roma (N=29) Összesen
Tágadd környezet 

( N=125 )

Ellenséges 44 21 41 30

Semleges 17 34 35 31

Támogató 39 45 24 39

Összesen 100 100 100 100
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terepmunkások bérét még ugyanúgy fizetni kellett. Hosszútávú működést 300 ügyfél 

mellett 20 terepmunkással számolva 5 központi dolgozóval, amikor a terepmunkások már 

akár 15 ügyféllel is tudnak dolgozni, azaz amikor már túl vannak az üzleti terven és a 

szerződés megkötésén, azonban a könyvelés, folyamatos képzések, jogi tanácsadás stb. 

költségei továbbra is fennállnak, ebben az esetben 17,4 millió forint bruttó összegre 

becsülték egy havi működés költségeit, ebből 6,2 millió visszakerül adó formájában az 

államhoz, csak a mikrohitelező intézmény adózási kötelezettségével számolva, az 

ügyfelekével nem, azaz az egy ügyfélre jutó bruttó költség 58.800 Ft lenne, aminek a 

nettója 37.300 Ft. 30%-os hitelezési veszteséggel számolva pedig ez az összeg 49 900 Ft-

ra nő, ami körülbelül a becsléskor megegyezett egy közmunkás havi nettó bérével. 

Azonban ahogy azt a közmunkaprogramoknál láthatjuk majd, hogy a munkahely csak 

addig tart amíg a közfoglalkoztatás, igazából csökken az esélye annak, hogy a 

közfoglalkoztatás után valaki visszakerüljön a munkapiacra, ezt több tanulmány is 

alátámasztotta. Így hatékonyságát és tovagyűrűző hatásai messze meghaladják a 

közfoglalkoztatásét, amely társadalmi hasznokat az SROI számításánál igyekszem 

számszerűsíteni is. (Kiútprogram [2012]) 

A pilot program lezárulta után azonban az állam nem támogatta tovább a program 

működését, így források hiányában tartaléklángon folytatta munkáját a Kiútprogram 

néhány alkalmazottal és csak az uborkás programmal, melynek sokkal kisebb a 

kockázata, mivel van már egy meglévő hálózat is, van egy biztos kereslet a terményre. 

Ez a program igen népszerű lett a környező falvak körében is, 2013 júniusában az eredeti 

23 ügyfélről 90 ügyfélre nőtt a résztvevők száma és évente kb. 100 ügyféllel folytatta 

tovább a tevékenységét napjainkig. Itt jóval kisebb összegű hiteleket nyújtottak átlagosan 

400-500 euró értékben, azonban ez csak 5 hónapra képes jövedelmet biztosítani az 

ügyfeleknek, amíg a szezon tart. Eleinte fél évre nyújtották csak ezeket a hiteleket, a 

későbbiekben a modell átalakításra került, már közvetlenül a konzervgyárakkal 

szerződtek és a hitelt két évre nyújtották, első évben csak a 25%-kát, míg 2. évben a 75%-

kát kellett visszafizetniük. (Havas-Molnár [2018]) Jelenleg pedig egy új pilot program 

van indulóban, Munkaerőpiaci Beilleszkedés Program, amely a már korábban 

őstermelőként dolgozó ügyfeleket próbálja összekötni a betanított munkásokat kereső 

gyárakkal, azokat, akik úgy vélik erre már készen állnak, további képzésekkel, 

támogatással segítik hozzá őket egy hosszú távú munkahely felé. (Kiútprogram [2018]) 
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4.4.4 Friss utókövetés eredményei 

Idén készült egy friss utókövető kérdőív, amelynek anonimizált eredményeit megkaptam 

Molnár Györgytől. A korábbi ügyfelekből összesen 33 ügyféllel sikerült felvenni a 

kapcsolatot és elkészíteni a kérdőívet, a korábbi utókövető kérdőív kategorizálása szerint 

8 sikertelen, és 25 sikeres (akkor még aktív, illetve rendben fizető ügyfél) töltötte ki. A 

reprezentativitás erősen megkérdőjelezhető, de érdekes lehet megvizsgálni, hogy hogyan 

alakult azóta az ügyfelek egy részének a helyzete.  

Az első kérdés, amit megvizsgálnék és nagyon fontosnak tartok a kérdőív eredményeinek 

interpretációjakor, az az, hogy hogyan is érintette őket az, hogy 2012 végén, amikor a 

program a várttól eltérően nem kapott a továbbiakban támogatást és meg kellett szüntetnie 

anyagi okokból a tevékenységének nagy részét és egyben az ügyfelek nagy részével a 

további együttműködést. 23-ból akit érintett a megszüntetés 19 nyilatkozott úgy, hogy 

súlyosan érintette és van, akinek abba is kellett hagynia, 10-en nyilatkoztak úgy, hogy 

elsősorban hitelre lett volna még szükségük, 9-en pedig, hogy egyéb nem pénzügyi 

támogatásra, mint például szakmai tanácsadásra, könyvelés, adózás, pénzügyi ügyekkel 

kapcsolatban és problémák átbeszélésére lett volna szüksége. Ezt nagyon fontos szem 

előtt tartani amikor az eredményeket vizsgáljuk, értékeljük hiszen a bizalom volt az egyik 

fő mozgatórugója a programnak, sokan gondolták úgy, hogy igenis a partnerségi 

viszonynak fontos szerepe volt, azonban ezzel, hogy hirtelen be kellett fejeznie a 

Kiútprogramnak a tevékenységét ez a bizalmi viszony rendült meg, sokan cserben hagyva 

érezték magukat. Úgy gondolom, hogy ilyen körülmények között óvatosan kell kezelnünk 

a kérdőívből levonható következtetéseket. A programot nem ajánlatos ez alapján 

minősítenünk, azonban érdekes lehet megvizsgálni, hogy hogyan emlékeznek vissza és, 

hogyan alakult azóta az életük. A követő kérdőív vizsgálatát röviden, néhány lényeges 

kérdés áttekintésével végeztem el SPSS-ben, a kis elemszám miatt nem igazán volt 

alkalmas ökonometriai modellek alkalmazására. Ezen okokból kifolyólag ezeket nem 

célom felhasználni az SROI számításokhoz. 

A jövedelemmel kapcsolatos adatok nagyon hiányosak, valószínűleg a fenti okokból 

kifolyólag, így elsősorban azt nézném meg, hogy folytatják-e a tevékenységet vagy 

hasonlót, vállalkoznak-e még, mi most a foglalkoztatási státuszuk, hogyan vélekednek, 

miben segítette őket a Kiútprogram, mennyire elégedettek életükkel, anyagi helyzetükkel 

és, hogy mit gondolnak ehhez mennyire járult hozzá a Kiútprogramban való részvétel. 
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A válaszadók kb. 60%-a folytatott őstermelői, 40% pedig egyéni vállalkozói 

tevékenységet korábban. 

7. táblázat: Kérdés: Folytatja még azt a tevékenységet, vagy ahhoz 

hasonlót, amire a hitelt kapta? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

Csak saját termelésre 

Nem folytatják 

Ugyanazt vagy hasonlót 

Összesen 

3 9,1 9,1 9,1 

22 66,7 66,7 75,8 

8 24,2 24,2 100,0 

33 100,0 100,0 
 

 Forrás: Saját szerkesztés 

8. táblázat: Kérdés: Informálisan vagy formálisan folytatja? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

Formálisan 

Informálisan 

NT/NV 

Összesen 

24 72,7 72,7 72,7 

4 12,1 12,1 84,8 

4 12,1 12,1 97,0 

1 3,0 3,0 100,0 

33 100,0 100,0  

Forrás: Saját szerkesztés 

Azt láthatjuk, hogy csupán 8-an folytatják ugyanazt vagy hasonló tevékenységet, amiből 

fele-fele arányban vannak azok, akik formálisan, illetve informálisan folytatják azt.  

Közöttük egy internetes kereskedő, zöldségtermesztő a többiek pedig őstermelők: zöldség 

gyümölcstermesztéssel, állatokkal foglalkoznak. 

A 3 leggyakoribb ok között, azok között, akik már nem folytatják a tevékenységet, 

egyrészt a fő probléma az volt, hogy nem tudták értékesíteni az előállított terméket, 2-3. 

helyen pedig, hogy finanszírozási nehézségek és a ráfizetés állt. 

A jelenlegi aktivitási kérdésre 6-an nem válaszoltak, a többség munkanélküli vagy 

közfoglalkoztatott, 7-en pedig háztartásbeliek, azonban csaknem felük folytat valamiféle 

mezőgazdasági tevékenységet. (6. Melléklet) 
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9. táblázat: Kérdés: Jelenlegi aktivitása? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

Háztartásbeli 

Közfoglalkoztatott 

Munkanélküli 

NT/NV 

Total 

1 3,0 3,0 3,0 

7 21,2 21,2 24,2 

9 27,3 27,3 51,5 

10 30,3 30,3 81,8 

6 18,2 18,2 100,0 

33 100,0 100,0 
 

 Forrás: Saját szerkesztés 

Arról is kérdezték őket, hogy mennyiben segítette a Kiútprogram az elhelyezkedést, bár 

arra nincs adat, hogy az előzőkhez mérten ki volt az, aki közben elhelyezkedett, legtöbben 

azonban úgy gondolták, hogy nem állt fenn ilyen hatás. (6. melléklet) 

Visszatekintve arról is kérdezték őket, hogy mit gondolnak a program mely aspektusa az, 

ami fontosabb volt, a pénzügyi vagy a nem pénzügyi támogatás, a legtöbbjük szerint 

egyformán fontosak voltak.  

10. táblázat : Kérdés: Ennyi idő elteltével mit gondol, mi volt fontosabb, a hitel 

vagy a nem pénzügyi támogatás? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

A hitel sokkal fontosabb volt 

A hitel valamivel fontosabb volt 

Egyformán fontosak voltak 

NT/NV 

Total 

6 18,2 18,2 18,2 

4 12,1 12,1 30,3 

21 63,6 63,6 93,9 

2 6,1 6,1 100,0 

33 100,0 100,0 
 

 Forrás: Saját szerkesztés 

Fele-fele arányban vannak azok, akik még mindig tartják a kapcsolatot a programban 

résztvevőkkel/terepmunkásokkal. (6. melléklet) 

11. táblázat: Kérdés: Létrejöjjön, jobban működjön az Ön vállalkozása? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

Káros hatása volt 

Kis mértékben 

Nagyon 

Nem változott 

Total 

2 6,1 6,1 6,1 

9 27,3 27,3 33,3 

16 48,5 48,5 81,8 

6 18,2 18,2 100,0 

33 100,0 100,0 
 

 Forrás: Saját szerkesztés 
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Fele arányban gondolták, hogy nagyban hozzájárult a program, hogy egyáltalán 

létrejöhessen a vállalkozásuk, fele arányban pedig azok, akik úgy gondolják, hogy kis 

mértékben segített, illetve nem változtatott, ketten pedig, hogy káros hatása is volt. 

12. táblázat: Kérdés: Javuljon családja anyagi helyzete? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

Káros hatása volt 

Kis mértékben 

Nagyon 

Nem változott 

Total 

4 12,1 12,1 12,1 

9 27,3 27,3 39,4 

6 18,2 18,2 57,6 

14 42,4 42,4 100,0 

33 100,0 100,0 
 

Forrás: Saját szerkesztés  

Kb. fele gondolja úgy, hogy nagy ill. kis mértékben javított a családja anyagi helyzetén a 

program fele pedig, hogy nem változott, illetve 4 ügyfél szerint káros hatással volt rá. 

13. táblázat: Kérdés: Jobb teljesítményt tudjon nyújtani az életben? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

Káros hatása volt 

Kis mértékben 

Nagyon 

Nem változott 

Total 

1 3,0 3,0 3,0 

8 24,2 24,2 27,3 

11 33,3 33,3 60,6 

13 39,4 39,4 100,0 

33 100,0 100,0 
 

 Forrás: Saját szerkesztés 

Ehhez képest több, mint 50% gondolta úgy, hogy nagyon vagy legalább kis mértékben 

hozzájárult a program ahhoz, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak az életben. A szöveges 

válaszokat olvasgatva sokan említik, hogy sokkal nagyobb lett az önbizalmuk, és javultak 

a kommunikációs készségeik, a többiek szerint pedig nem volt semmilyen hatása se rájuk.  

Arról is kérdezték őket, hogy hogyan javult azóta az anyagi helyeztük és ehhez 

mennyiben járult hozzá a Kiútprogram, az látszik, hogy a megkérdezettek kicsivel több, 

mint 50%-nak javult az anyagi helyzete, a maradéknak pedig nem változott, illetve egy 

főnek romlott. 
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14. táblázat: Kérdés:  A Kiútprogrammal való együttműködés óta 

hogyan változott az Ön háztartásának anyagi helyzete? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

   

  Javult 

Jelentősen javult 

Nem változott 

Romlott 

Total 

1 3,0 3,0 3,0 

13 39,4 39,4 42,4 

4 12,1 12,1 54,5 

14 42,4 42,4 97,0 

1 3,0 3,0 100,0 

33 100,0 100,0 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ehhez a Kiútprogram hozzájárulása, ami még mindig érezhető lenne kevés, de sokak 

szerint nem is volt hatása, vagy csak átmeneti. Akik szerint volt ott 12-en említenek 

kedvező, és 2 fő kedvezőtlen hatást. (6. Melléklet) 

15. táblázat: Az anyagi helyzetének alakulására volt-e hatása a Kiútprogrammal 

való együttműködésnek? 

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulált % 

 

Igen, átmeneti hatása volt 

Igen, volt hatása és ez még most is 

érződik 

Nem volt hatása 

Összesen 

2 6,1 6,1 6,1 

11 33,3 33,3 39,4 

3 9,1 9,1 48,5 

17 51,5 51,5 100,0 

33 100,0 100,0 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

Azaz azt a feltételezést erősíti meg, hogy azért a programnak pozitív hatása volt, vagy 

semleges, a csődbe mentek sem jártak alapvetően rosszul, mint ahogy Molnár [2017] 

cikkében is láthattuk a sikertelenek jövedelemcsökkenése nem volt statisztikailag 

szignifikáns a nem ügyfelekhez, azaz a kontrollcsoporthoz képest.  

Utolsó körben pedig panelben vizsgáltam meg a 3 adatfelvétel eredményeit arról, hogy 

hogyan értékelték anyagi, illetve az élettel való elégedettségüket, megnézve a változást. 

Voltak páran, akik a 2. követő kérdőív ezen részét nem töltötték ki, így a panelvizsgálatba 

24, illetve 23 ügyfél került bele. 
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16. táblázat: Panel adatok – élettel, anyagi helyzettel való elégedettség a követő 

kérdőívek sikeres-sikertelen kategorizálása szerint 

 
Forrás: Saját szerkesztés, a válaszadók 0-10-ig terjedő skálán válaszolhattak, a 0 teljes 

mértékben elégedetlen, a 10 pedig a teljes mértékben elégedettséget jelölte 

Ha a sikeres sikertelen ügyfél kategóriát használjuk a követő kérdőív szerint akkor is 

mindkét csoportban növekedést látunk az átlagokat tekintve. Amit tudhatunk Molnár 

[2017] cikkéből, hogy a sikeresek és a sikertelenek élettel és anyagi helyzettel való 

elégedettségének változása is szignifikáns volt a kontrollcsoportéhoz képest, akik 

jelentkeztek ugyan, de végül valamilyen okból kifolyólag nem lettek végül ügyfelek. 

Aszerint a sikertelen ügyfelek elégedettsége sokkal nagyobb mértékben csökkent, mint 

amennyivel igazából az anyagi helyzetük romlott, valószínűsíthetően a kudarcélményből 

kifolyólag. Most egy ilyen kontrollcsoportos összehasonlításra nincs lehetőség, de az 

látszik, hogy mindkét csoport helyzete jelentősen javult. Arra vonatkozó 

következtetéseket, hogy ehhez mennyiben járulhatott hozzá a Kiútprogram nem vonható 

le, egyrészt nincs kontrollcsoport, másrészt, ha lenne is elég problematikus lenne a hosszú 

időtáv miatt, sok egyéb hatás is érte őket azóta, nehéz lenne kiszűrni, hogy ebből mennyi 

hatás tulajdonítható a Kiútprogramnak, és igazából azóta kevés az olyan ügyfél (kb. 

negyede) aki folytatja a tevékenységét vagy ahhoz hasonlót. Így úgy gondolom jobb híján 

viszonyítási pont az ők maguk által adott válaszok arra mennyiben járult hozzá 

helyzetükhöz a Kiútprogram, amit már az utóbbiakban ismertettem. 

Összességében elmondható, hogy egyrészt az ügyfelek nagy részét rosszul érintette a 

Kiútprogram tevékenységének hirtelen megszűnése, egyharmaduk pedig nem 

megfelelőre értékelte e partnerségi kapcsolatot a programmal. A kapcsolati háló hiánya, 

amit a korábbi felmérések alapján is már az egyik fő problémának találtak az itt 

megkérdezettek is ezt erősítették meg, hogy nem tudják kinek értékesíteni a termékeiket. 

Összességében azonban azóta javult a sikeres és a sikertelen ügyfelek helyzete is, a 

program az elmondottak alapján megerősíti a megelőző konklúziót, hogy főképp az 

önbizalom növelésében, kommunikáció javulásában volt nagy hatása még a programnak 

továbbá, hogy a sikertelen ügyfelek azért anyagilag inkább semlegesen jöttek ki a 

programból, nagyon kevesen említik azt, hogy romlott volna az anyagi helyzetük a 

program következtében. Azonban azok, aránya, akik még folytatják a tevékenységet vagy 

hasonlót nagyon alacsony. Az adatok reprezentativitása sérül, fennáll egy szelekciós 

Alap Követő Utókövető Alap Követő Utókövető

Sikeres 4,14 5,00 7,00 2,91 4,71 6,71

Sikertelen 4,29 2,00 5,43 2,50 0,67 4,17

Élettel (N=24) Anyagi helyzettel (N=23)
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probléma, hiszen azok válaszoltak, akikkel sikerült ténylegesen felvenni a kapcsolatot, 

lehetséges, hogy a többiek még negatívabban vélekedtek volna a fentiekből kifolyólag.  

Fontos azonban látni, hogy a projektszemléletnek lehetnek káros hatásai is, túl rövidnek 

bizonyult az időszak, mindig egy kockázat, hogy utána sikerül-e támogatást szerezni, a 

Kiútprogram esetében ígértek támogatást azonban ezt később visszavonták. 

V. Közmunkaprogram 

A következőkben áttekintem a közmunkaprogramot röviden, igyekezve azokra a 

pontokra fókuszálni, amelyek később fontosak lesznek az SROI elemzéshez, illetve, hogy 

képet kapjunk magáról a programról. 

5.1 Önkormányzati rendszer átalakulása 

Első körben mielőtt áttekinteném, hogyan is alakult át a munkanélküliségi támogatások 

rendszere és a közmunkaprogram, megnézem röviden, hogy mik azok az önkormányzati 

rendszerben bekövetkező strukturális változások, amelyet mindenképp ki kell emelni a 

közmunkaprogramok beágyazottsága szempontjából. 

A közmunkaprogramok térnyerésével párahuzamosan az önkormányzati rendszer is 

jelentős átalakulásokon ment keresztül. A felhalmozott adósságok, sok önkormányzatot 

a csőd szélére sodortak, ezeket a mostani kormány konszolidálta több lépcsőben 2012-

2014 között, azonban ezzel párhuzamosan az önkormányzatok mozgásterét is jelentősen 

korlátozta mind kiadás mind bevétel oldalon. A korábbi normatív támogatások, azaz a 

lakosok, ellátottak után kapott helyben maradó és központi költségvetéstől átengedett 

bevételeket, a kötelező feladatok ellátására irányuló finanszírozás váltotta fel központi 

költségvetésből, a saját bevételek szűkülése mellett. Sajátossága ennek a finanszírozási 

formának, hogy kötött a felhasználása. Továbbá pedig nem tervezhetnek hiányt a 

költségvetésükben és az önkormányzatokra vonatkozó számviteli szabályokat is 

jelentősen szigorították. (Molnár és szerzőtársai [2017]) 

2010-től újjászervezték a Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalokat, majd 

kormányhivatalokat hoztak létre, melyek az önkormányzatok felügyeletét és a lakossági 

ügyintézését látják el kormányablakokon keresztül. Ügykörük egyre bővült, majd 2013-

tól az önkormányzatoktól az államigazgatási feladatok nagy része is átkerült a 

kormányhivatalokhoz 2013-tól, mint például a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapítása is. Ezen feladatok elvételével tovább szűkültek az önkormányzatok 

bevételei. Az feladatkörök és a bevételek jelentős csökkenésével, a közmunkaprogramok 



39 
 

előtérbe kerültek nem csak a nagyobb foglalkoztatási létszám, hanem amiatt is, hogy 

szűkültek az egyéb feladatkörök. (Molnár és szerzőtársai [2017]) 

5.2. Segélyezés, közmunka 

A munkanélküliségi segélyezési programok változásai a 2008-ban kezdődő Út a 

munkához programmal, majd a 2011-től még jelentősebb átalakításokon mentek 

keresztül. Az Út a munkához program a közcélú munka finanszírozását szolgálta, így az 

önkormányzatok számára nagyban megnőttek az e célra fordítható forrásai. Eközben az 

aktív korúak támogatási rendszere is átalakításra került, két csoportra osztották őket, egy 

munkaképes, és egészségügyi és egyéb szempontból kifolyólag nem munkaképes 

csoportokra, akik továbbra is rendszeres szociális segélyben részesültek. Az előbbieknek 

regisztrálniuk kellett aktív munkakeresőként a Munkaügyi Hivatalnál. A 8 általánossal 

nem rendelkező 35 év alattiaknak pedig közcélú munkavégzés helyett képzésekre kellett 

járniuk. (Bördős [2014]) 

Ez az irány erősebb fordulatot vett 2011-től. Ezen fordulat mögött az az elgondolás áll, 

hogy úgy gondolták, hogy a segélyek lecsökkentésével és szigorúbb feltételekkel 

munkára kényszeríthetik az addig segélyből élőket, másrészt pedig munkára nevelhetik 

őket a minimálbérnél alacsonyabb jövedelmet nyújtó közmunkával. (Cseres-Gergely, 

Molnár [2014]) 2011 előtt még három formában működötek a közmunkaprogramok, 

amelyek a munka jellegét tekintve hasonlóak voltak azonban az működtető, felügyelő, 

illetve finanszírozási dimenziókban különböztek. Ez 2011-től egységesítésre került, az 

„egységesített közfoglalkoztatás rendszere” váltotta fel. Közfoglalkoztatási 

jogviszonyban résztvevők 2011 szeptember 1-től a korábbi minimálbér összege helyett 

annak 76-88%-ban részesültek, illetve a szakképzettséggel rendelkezők annak 84-86%-

ban. (Bördős [2014]) Támogatási formák szerint megkülönböztethetünk rövid, hosszú 

időtartamú, országos közfoglalkoztatási programot, vállalkozás részére korábban 

foglalkoztatást helyettesítő segélyben részesülők alkalmazására nyújtható támogatást és 

speciális közfoglalkoztatási program támogatást és közfoglalkoztatás mobilizálását 

szolgáló támogatást. Az első négy támogatási formáról az alábbiakban látható egy 

összefoglaló táblázat.  
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17. táblázat: Közmunkaprogramok támogatási formái 

 

Forrás: Saját szerkesztés Molnár és szerzőtársai [2017] alapján 

Az utóbbi kettő egyrészt az egészségügyi problémákkal küzdők, illetve a közhasznú 

munkaerőkölcsönzők támogatása.  

Ezeken túl voltak úgynevezett Startmunka mintaprogramok is, amelyek először a rövid 

és hosszabb idejű közfoglalkoztatási támogatáson belül működtek, majd 2013 önálló 

közfoglalkoztatási programként is. (Cseres-Gergely, Molnár [2014]). A szervezés 

lebonyolításához külön szakmai támogatásban részesültek a szervezői. A programba 

tartoznak az úgynevezett kistérségi Start-mintaprogramok amelyek célja, hogy a 

hátrányos területeken munkalehetőséget kínáljanak. Ezen kívül még voltak ún. 

mezőgazdasági mintaprogramok is, melyekhez jellemzően képzések is társultak, hosszú 

távú célja az önfentarthatóság megteremtése volt a szociális szövetkezetek vagy a háztáji 

gazdálkodás elterjedése révén.  2013 novemberétől a támogatást ahhoz kötötték, hogy az 

így megtermelt hasznot csak a közfoglalkoztatásba visszaforgatva, vagy a szociális 

szövetkezetek támogatására lehet fordítani. (Bördős [2014]) Emellett pedig volt két másik 

kategória a 2016-os kategorizálás szerint, ezek egyrészt a helyi sajátosságokra épülő, 

értékteremtő programok melyek keretében vannak főképp további ráépülő programok is 

a mintaprogramok lezárását követően. Az értékteremtő programok keretében valamiféle 

terméket például utcai bútorokat, a helyi sajátosságokra építő programok keretében 

például önkormányzati lakások bérlakások felújítása, közterek kialakítása stb. szerepelt. 

Emellett még voltak az úgynevezett szociális elemekkel rendelkező programok, mint 

például a közutak rendben tartása, vagy a belvíz elvezetési munkálatok. Típusai szerint 

pedig megkülönböztethetünk országos, járási és egyéb mintaprogramokat. (Molnár és 

szerzőtársai [2017], 15. o) 

Ezen kívül még vannak az úgynevezett téli alkalmi közmunkaprogramok is az ilyenkor 

alacsony közmunkalehetőségek kiegyensúlyozására, ezt 2013 novemberétől vezették be. 

(Bördős [2014])  

Időtartam Munkaóra Támogatás mértéke További támogatás

Rövid Max 4 hónap (2012 óta nem alkalmazzák) 4 óra

Közfoglalkoztatási bér + 

kapcsolódó Szochó 95%-ig 

+5% közvetlen 

költségekre

Hosszú 12+6 hó hosszabítás 4-8óra

Közfoglalkoztatási bér + 

kapcsolódó Szochó 100%-ig 

+ max 20% közvetlen 

és anyagköltségekhez

Országos Akár 1 év 8 óra

Közfoglalkoztatási bér + 

kapcsolódó Szochó 100%-ig 

min 100 fő felett +3% 

szervezési ktg.-ekre

Vállalkozás részére

max 8 hónap, továbbfoglalkoztatás 

legalább a feléig terjedő időszakra -

garantált bérminimum+ 

munkáltatói szochó 70%-ig
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Az alábbiakban pedig statisztikákat láthatunk arra vonatkozólag, hogy a fentebb felsorolt 

támogatási típusok közül melyek a leggyakoribbak, hogyan oszlanak meg és egyben, 

hogy hogyan alakult a közfoglalkoztatotti létszám 2013-2017 között.  

5. ábra: Közfoglalkoztatottak száma közmunkaprogramok típusai szerint 

 

Forrás: Saját szerkesztés Ignits és szerzőtársai [2018] 26.o alapján 

Az látható, hogy a folyamatos növekedés után 2016-tól ez a közfoglalkoztatotti létszám 

csökkenőben van, ami főleg munkaerőpiaci folyamatokhoz, jelentős munkaerőhiányhoz 

köthető, a közfoglalkoztatásban résztvevők összetétele, minél inkább átcserélődik, a jobb 

munkaerő átkerül a nyílt munkaerőpiacra és a hátrányosabb, nehezebben foglalkoztatható 

csoport marad a közfoglalkoztatásban. Az egy főre jutó egy havi átlagos költsége 2017-

ben 106 ezer forint volt, a közfoglalkoztatás költsége összesen 260 Mrd Ft volt, ha ez 

utóbbit elosztanánk a létszámadatokkal akkor jóval magasabb eredményt kapnánk, ez a 

programok eltérő időhosszából ered, amit már a havi érték kiküszöböl. Az egy főre jutó 

költség melynek 84,5%-át a bérjellegű költségek, 5,6% beruházási kiadások, 6,2% tárgyi 

eszköz kiadások és 3,7% egyéb költség adta. (Ignits és szerzőtársai [2018]) A támogatási 

programformáknál láthattuk, hogy a különböző programokra a pályázók igényelhetnek 

egy bizonyos mértékű támogatást a beruházásokra is.   

Az alábbiakban pedig, hogy látható legyen a tendencia, a költségvetés zárszámadás 

adatait tekintem át az elmúlt években. A zárszámadatok jóval alacsonyabbak, mint az 

eredetileg előirányzott költségvetés, ez a tényleges létszám adatok alapján kalkulál 

utólagosan, például 2016-ban 340 Mrd volt az előirányzat 260 ezer főre nézve. 
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6. ábra: Közmunkaprogram költségvetési kiadásai a zárszámadás adatai szerint 

 

*2017.évi Ignits és szerzőtársai [2018] adatai szerint, ez még nem a hivatalos zárszámadásból származik 

Forrás: Saját szerkesztés 2010-2015 között Molnár és szerzőtásai [2017] 13.o; 2016. évi 

zárszámadási törvény, 2017 Ignits és szerzőtársai [2018] alapján  

A következő táblázat pedig a közfoglalkoztatásban töltött átlagos időtartamot mutatja, 

amely az elmaradottabb megyékben ennél kicsivel magasabb, átlagos időtartama 2017-

ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7,9 hónap volt, Borsod Abaúj Zemplénben pedig 

7,7, ahol a Kiútprogram is tevékenykedik. (Ignits és szerzőtársai [2018]). Ez egyébként 

növekvő tendenciát mutat, 2011-ben még csak 3,9, 2013-ban 5,2 hónap volt az átalagos 

közfoglalkoztatásban töltött idő. (Molnár és szerzőtársai [2017]) 

7. ábra: A közfoglalkoztatásban töltött átlagos időtartam a támogatás típusa szerint, 

hónap 

 

Forrás: Ignits és szerzőtársai [2018] 78.o 

Most miután áttekintettem a különböző programokat, támogatási formákat, azok 

megoszlását és a hozzájuk kapcsolódó költségvetési költségeket, illetve a kapcsolódó 

lényeges önkormányzati rendszer változásait, megvizsgálom, hogy hogyan is alakult 

maguk a munkanélküliek juttatásának rendszere, mértéke, majd áttérnék maguknak a 

statisztikáknak a vizsgálatára, és arra, hogy mennyiben is van átjárás a 

közmunkaprogramok piaca és az elsődleges munkapiac között, amely az eredeti célját 

szolgálná.  
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Munkanélkülieknek járó támogatások 

Álláskeresési járadékban 2011-től nem 5 hanem 3 éven belül kell legalább 365 napos 

munkaviszonnyal rendelkezni ahhoz, hogy valaki részesülhessen benne, továbbá ideje a 

harmadára csökkent, 90 napra. Összege a munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, maximális a 

minimálbér 100%-a (korábban 120%) illetve már nincs 60%-os minimálbér határ sem. 

(Cseres-Gergely, Molnár, [2014]) Ezek a feltételek azóta sem változtak. (Officina [2018]) 

Álláskeresési segélyben már csak azok részesülhetnek, akik 5 évvel állnak a nyugdíj előtt. 

Rendszeres szociális segély összegét először lecsökkentették, átalakították, a 2011 

december 31-től továbbra is igényt tartókat az ellátásra, illetve rokkantsági ellátásra 

felülvizsgálták, és két kategóriára osztották; egyrészt azokara akiknek rehabilitációja 

lehetséges, visszatérhetnek a munkaerőpiacra. A másik kategória a rokkantsági ellátásban 

részesülők, melyek visszaintegrálása nem javasolt, azonban mindkét csoport vállalhat 

munkát, a támogatás megszűnése abban az esetben áll fenn, ha 3 egymást követő 

hónapban legalább a minimálbér 150%-át kapják. (Molnár és szerzőtársai [2017]) A 

rehabilitációs ellátás összege a nyugdíjemeléssel együtt nő. (Kézenfogva Alapítvány 

[2018]) 2017-ben ennek alapösszege 96.000 Ft, a kapott minimális támogatás pedig 

ennek 30, illetve 40%-a. A rokkantsági ellátás minősítéstől függ, összege a fent említett 

alapösszeg 30-55%-a között mozog. A KSH 2016-os adatai szerint 375.979 fő részesült 

a megváltozott munkaképességűek ellátásának valamely formájában. (Molnár és 

szerzőtársai, [2017]) 

Az aktív korúak ellátása két részre bomlik egyrészt a korábbi rendszeres szociális segély 

helyett egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, másik része pedig a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, korábbi nevén rendelkezésre állási támogatás. 

Amelynek 2012-től az öregségi nyugdíjminimum akkori 80%-ra, 22.800 Ft-ra csökkent 

(Cseres-Gergely, Molnár [2014]) Ez az összeg azóta is változatlan. (Kormányhivatal 

[2018]) Egy háztartásban csak egy személy jogosult erre az ellátásra, azonban, ha ez a fő 

közmunkához jut a jogosultsága továbbra is megmaradt és nem száll át másik családtagra. 

(Molnár [2018]) 

Az alábbiakban látható, hogy hogyan alakul a nyilvántartott álláskeresők száma, és, hogy 

milyen arányban részesülnek a különböző ellátásokban. 
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18. táblázat- A nyilvántartott álláskeresők létszáma ellátási formák szerint (ezer fő) 

 

Forrás: NFSZ, 2011, 2012, 2013 éves átlagok, 2014, 2015, 2016, 2017 decemberi adatok, 

*Rendszeres szociális segélyben és FHT-ban részesülőket is tartalmazza 

A 2017-es decemberi adatok szerint 97 ezer fő tartósan munkanélküli, ami alig csökkent 

az 1 évvel korábbi állapothoz képest, ők azok, akik már legalább 1 éve szerepelnek a 

nyilvántartásban álláskeresőként. (NFSZ [2017]) 

Az alábbi táblázat a közfoglalkoztatási bér alakulását szemlélteti a minimálbérhez képest 

2012-ben és 2018-ban. A garantált bér a legalább középfokú végzettséghez kötött 

munkavégzéshez kötődik. Látható, hogy amíg a nettó minimálbér 43%-kal, illetve 70%-

kal nőtt, addig a közfoglalkoztatási bér csupán 15 és 18%-kal, míg az infláció mértéke 

2012-es bázissal számolva 7,24%, az élelmiszereké 8,63%; továbbá pedig míg 2012-ben 

73, illetve 85%-át tették ki, addig 2018-ban már csak 59-59%-át teszik ki a 

minimálbérnek. (KSH [2018]) 

19. táblázat: Minimálbér, közfoglalkoztatási bér 2012, 2018 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Közfoglalkoztatás [2018] alapján 

Látható, hogy a „két” munkapiacon a bérek egyre távolodnak egymástól. Ezt az 

elsődleges munkapiacra való kilépés ösztönzésére szánják, azonban sok esetben, ahogy a 

Kiútprogram ügyfeleinél is láthattuk komplex problémakörről van szó, egyrészt az 

éves átlagok decemberi adatok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Álláskeresési járadékban részesülők 125 111 62 48 60 59 59 61

Álláskeresési segélyben részesülők 62 49 9 13

Szociális ellátásban részesülőka 168 182 200 184 122 114 84 80

Ellátás nélküli álláskeresők 227 241 288 282 208 165 130 113

Nyilvántartott álláskeresők összesen 583 583 559 528 391 337 273 255

Bruttó 2012 2018 Változás

Közfoglalkoztatási bér 71 800           81 530           13,6%

Minimálbér 98 000           138 000         40,8%

Közfog. Bér aránya a bérminimumhoz 73% 59%

Garantált közfoglalkoztatási bér 92 000           106 555         15,8%

Garantált bérminimum 107 981         180 500         67,2%

Garantált Közfog. Bér aránya a gar. Bérminhez. 85% 59%

Nettó

Közfoglalkoztatási bér 47 029           54 217           15,3%

Minimálbér 64 190           91 738           42,9%

Garantált közfoglalkoztatási bér 60 260           70 859           17,6%

Garantált minimálbér 70 728           120 100         69,8%
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alacsony fokú végzettség másrészt pedig ezeken a területeken kevés a munkalehetőség, 

harmadrészt pedig a romák esetén jelentős a diszkrimináció mértéke is.  

A tanult tehetetlenséget a közmunka erősíti is. Míg a közmunkaprogram alapvetően 

paternalista, addig a Kiútprogram fő célja, hogy önállóságra nevelje, folyamatosan 

tanítsa, készítse fel az ügyfeleit egyedül való boldogulásra. Rövid távon erősen 

paternalista eszközök biztosíthatják a hosszú távú sikereiket, azt, hogy hosszú távon 

életképes vállalkozásokat tudjanak létrehozni és saját maguk biztosítsák megélhetésüket. 

(Havas-Molnár [2018]) 

Eközben pedig egy sajátos helyzet alakul ki, az önkormányzatok a közmunkásokra 

vannak utalva, hogy ellássák normál teendőiket, minimálbéren való foglalkoztatáshoz 

kevés a rendelkezésre álló forrásuk, így kevésbé érdekeltek abban, hogy azok akik 

közmunkán vannak, különösen a kulcsemberek kikerüljenek az elsődleges 

munkaerőpiacra, így nehezen érinti őket, a fennálló jelenlegi munkaerőhiány, amely a 

közmunkások kevésbé hátrányos, szakképzettséggel is rendelkező rétegeit szívja el, és a 

megmaradt közmunkások összetétele jelentősen megváltozik, egyre rosszabb 

képességűek, helyzetűek maradnak a rendszerben. (Koltai és szerzőtársai [2018]) 

A Hétfa által készített tanulmányban (Koltai és szerzőtársai [2018]) interjúkat is 

készítettek a polgármesterekkel, járási hivatali dolgozókkal, kérték őket, hogy 

megvalósulásuk szerint melyik aspektusát emelnék ki a közfoglalkoztatásnak: 

településfejlesztési, szociális vagy munkaerőpiaci jellegét. Mindenki az 1.-2.-at emelte 

ki. A különböző szereplők nem feltétlenül egymást lefedő célrendszerét a Hétfa 

Kutatóintézet a készített interjúk alapján összesítette is 3 dimenzió mentén, egyrészt a 

gazdasági célok, a foglalkoztatási célok és a szociális/társadalmi célok szerint. A 4. 

mellékletben megtekinthető. (Koltai és szerzőtársai [2018]) Arról is írnak, hogy egyes 

feladatkörök esetében mérsékelt, vagy nincs is túlfoglalkoztatási jelenség, a 

közfoglalkoztatottak sok esetben olyan munkát végeznek, amelyet amúgy is el kéne 

látniuk önkormányzati dolgozóként, önkormányzati feladatkörként, maximum kevesebb 

emberrel tennék azt. Azt az ellentmondásosságot is kiemelik, hogy míg a garantált 

minimálbérhez középfokú végzettségnek megfelelő munkát kell végezni, amihez pl. elég 

egy érettségi, addig a garantált közfoglalkoztatási bérhez szakképesítés is elvárás. Arról 

is kérdezték őket, hogy a közfoglalkoztatott emberek hány százalékának adnának 

legalább minimálbért, ezt 20-25%-ra becsülték. Azt is kiemelik, hogy a szociális 

feszültségeket csökkentette a közfoglalkoztatás a leginkább hátrányos helyzetű 
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térségekben, azonban általánosságban sok kritika éri a közfoglalkoztatást. (Koltai és 

szerzőtársai [2018]) Egyrészt nem eléggé hatékony, kevesebb emberrel is el lehetne 

végeztetni a feladatok többségét, nincs lehetőség bérdifferenciálás általi ösztönzésre, 

nincs jól megszervezve, hiányzik az a szakmai tudás, ami ezt lehetővé tenné, továbbá 

lehetnek piactorzító hatásai is. (Molnár és szerzőtársai [2017]) Másik oldala pedig a 

dolognak, hogy a közfoglalkoztatás tulajdonképpen csökkentheti is a nyílt 

munkaerőpiacra kilépés esélyét, nagyon jelentős a beragadási hatás a rendszerben, 

alapvetően a közmunkások arra motiváltak, hogy az epizódok befejeztével újabb 

közmunkát találjanak, hiszen az FHT 22.800 Ft-os összegéből nem képesek megélni, 

másfelöl pedig ahogy már korábban említésre került, nem is biztos, hogy ezt az összeget 

egyáltalán kapják, ha már más jogosult rá a családban.  Bakó – Molnár [2016] 

megvizsgálta, hogy hogyan alakulnak a kilépési esélyek a közmunkási epizódok 

befejeztével. Ehhez megvizsgálták a kilépéstől számítva a 30., 90., 180., 360. napon a 

közmunkások foglalkoztatási statisztikáját. Azt találták, hogy tulajdonképpen a kilépési 

időponttól távolodva nő az elhelyezkedés esélye a nyílt munkaerőpiacon, azaz, hogy nem 

feltétlenül a közfoglalkoztatás miatt sikerül elsősorban elhelyezkedniük. Míg 30 nappal 

a kilépés után 6-7%, 90 nap múlva már 8-9%.  

Kombinált eredményeket is vizsgáltak, például, hogy aki a 30. napon is a nyílt 

munkaerőpiacon dolgozott már pl. 2013-ban, ez 6,5%, egy évvel később azok aránya, 

akik mind a 4 vizsgálat alkalmával, azaz egész évben foglalkoztatottak voltak a nyílt 

munkaerőpiacon csupán 3,6%. (Bakó-Molnár [2016]) 

A kormányhivatalok is szoktak kiközvetíteni közmunkásokat az elsődleges munkapiacra, 

tavaly 19,4 ezer közvetítő lapot adtak ki a kormányhivatalok, amely összesen 14,5 ezer 

főt takar (azaz egy ember kaphatott több közvetítő lapot is) 10,2%-os sikerességi rátával. 

5. mellékletben megtekinthető ezen kiközvetítések megoszlása megyék 

közfoglalkoztatotti létszámaihoz viszonyítva, mellette pedig a sikeres elhelyezettek 

aránya. (Ignits és szerzőtársai [2018]) 

Vannak különböző képzések is amelyek sok esetben nem túl hatékonyak, nincsenek jól 

összeszervezve, egymásra építve, ami az optimális lenne, Bakó-Molnár (2016) 

megnézték, hogy a képzésben résztvevők mennyivel nagyobb arányban tudtak 

elhelyezkedni fél év elteltével a nyílt munkapiacon, azonban azt tapasztalták, hogy ezen 

eredmények még valamivel romlottak is. Ezt azzal magyarázták, hogy valószínűleg a 
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képzésben résztvevők összetétele az, aminek ez az eredmény tulajdonítható, azonban nem 

is javítja a nyílt munkapiacon való elhelyezkedési esélyüket.  

Vannak azonban nagyon pozitív megmozdulások, irányok is, mint például a speciális 

közfoglalkoztatási program. Ezen program azokat az embereket célozza például, akik 

még csak a közfoglalkoztatásba se vonhatók be, a leghátrányosabb helyzetűeket, de egy 

olyan komplex támogatással mentorálással amivel képesek ezek közül az emberek közül 

legalább a közmunkába bevezetni, amely az integráció első foka. Ezek az emberek 

jellemzően mentális, függőségi problémákkal, tanult tehetetlenséggel, alacsony 

motivációval, önbizalommal és gyenge együttműködési készségekkel rendelkeznek.  

Azonban nem csak a leghátrányosabb helyzetűek esetében merülne fel szociális 

segítségnyújtás igénye úgy, mint mentorálás, esetkezelés, továbbá pedig, akik el is tudtak 

helyezkedni esetleg az elsődleges munkaerőpiacon voltak olyanok, akik nem bírták, pár 

nap után feladták, és utána 3 hónapig közmunkát sem vállalhatnak. Fontos lenne a 

komplex programok kialakítása ezen rétegek körében is, vagy akár a közmunka és az 

elsődleges munkapiac között egy „védett” munkahely. Ezekre azonban a település 

vezetőinek nincs kapacitásuk (Koltai és szerzőtársai, [2018]) Ehhez hasonló a 

Kiútprogram új pilot programja is, amely a korábban uborkázással foglalkozó, sikeres 

ügyfeleket igyekeznek átterelni a környező gyárak irányába betanított munkásnak, akik 

így a szezonális foglalkoztatásból tovább léphetnének egy hosszú távú munkahely felé. 

(Kiútprogram [2018]). 

VI. SROI számítás 

6.1 Alapok, a módszertan 

A Social Return on Investment nem más, mint a befektetések társadalmi megtérülésének 

mutatója. Célja, hogy a hagyományos költség haszon elemzésre építve olyan tényezőket 

is figyelembe vegyen és számszerűsítsen amelyek sokkal szélesebb körben értelmezett 

hozzáadott értékek, nem csak a közvetlenül megfigyelhető pénzügyi hatásokat véve 

figyelembe. „Próbálja csökkenteni a környezet és egyenlőtlenség degradációját, és 

növelni a jólétet azáltal, hogy magába foglalja a szociális, környezeti és gazdasági 

hasznokat költségeket is. (Nicholls és szerzőtársai [2012] p. 8) Az így okozott 

változásokat méri szociális, környezeti és gazdasági eredményük szerint számszerűsítve, 

szemléltetve. Nem igazán a pénzről, hanem magáról az értékről, értékteremtésről szól. A 

pénzbeli meghatározás csak egy elfogadott módja, hogy kifejezzük valaminek az értékét. 
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(Nicholls és szerzőtársai [2012] 8. o) Megkülönböztethetünk előrejelző és értékelő SROI 

számítást, én az előbbit fogom alkalmazni a Kiútprogram elemzéséhez, hiszen a modell 

egy teoretikus hosszú távú működés becslésén alapszik, amihez felhasználom a már 

meglévő tapasztalatokat és az adatokat, és ezekből kiindulva próbálok következtetni egy 

hosszú távú működési modellre. Az ún. szociális/társadalmi számvitelből (social 

accounting) és a költség haszon elemzésből fejlesztették ki és 7 alapvető alapelven 

alapszik, melyek a következők: 1. Érintettek bevonása 2. Megérteni a végbemenő 

változásokat 3., 4. Csak azokat a változásokat értékeljük, amelyek tényleg számítanak és 

fontosak 5. Ne túlozzuk el a hatásunkat 6. Az elemzés legyen átlátható 7. 

Igazoljuk/Ellenőrizzük az eredményeket. Ehhez egy 6 lépésből álló folyamatban 

megnézem, hogy kik azok, akikre hatással lesz a program és kik azok, akik hatnak a 

programra, második lépésben megnézem az egyes szereplők által befektetett tőke értékét, 

a tevékenységeket és a várt kimeneteket, illetve kiejtem azokat, amelyeket egyáltalán nem 

vagy nagyon megbízhatatlanul tudnák csak mérni. A harmadik lépés keretében ezekhez 

a kimenetekhez értéket rendelek, meghatározom a mérés mikéntjét, a hatás hosszát, 

megoszlását. Negyedik lépésben pedig meghatározom az ún. kontrafaktuális hatást, azaz 

a hatás azon részét, ami nem feltétlenül a programhoz köthető pl. ha nem végezték volna 

a tevékenységet akkor is bekövetkezett volna bizonyos része, illetve megnézem, hogy ki 

az, aki még a programon kívül hozzájárult ezekhez, továbbá pedig azt is megvizsgálom, 

hogy a későbbi években mennyivel csökken a hatás. Így megkapom egyrészt a 

befektetések és társadalmi hasznok értékét, melyeket diszkontálva és egymással elosztva 

megkapjuk, hogy mennyi is a SROI értéke. 6. lépésként pedig érzékenységvizsgálatot 

végzek, megnézem, hogy a különböző feltételezések változtatása milyen változást 

okoznának a mutató értékében. (Nicholls és szerzőtársai [2012]) 

Alapvetően nem különösebben ajánlják programok egymással való összehasonlításra, 

mint például a hagyományos költség-haszon elemzést; nagyon nehézkes a változók 

sokfélesége miatt, inkább egy adott projekt hatékonyságát és hatásosságát akarjuk 

nyomon követni, vizsgálni. (SVA [2012]) (Salverda [2018]) Az elemzésem során is 

belefutottam ebbe a problémába, alapvetően például, ha a Kiútprogram hasznait akarjuk 

vizsgálni akkor azt a közmunkához és a FHT-hoz képest elérhető jövedelemhez, illetve 

költséghez viszonyítanánk ha reális valós képet szeretnénk kapni, ügyfél, illetve állami 

oldalról, azonban ha önmagában a közmunkaprogramot vizsgálnánk úgy gondolom 

félrevezető lenne ha nem számolnák az érintetteknél megjelenő hasznokkal, hiszen ahogy 
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a közmunkaprogramot vizsgálva látható volt, alapvetően azért javult az érintettek 

szociális helyzete a leghátrányosabb településeken mert a megnőtt a jövedelemük, a 

segélynél pl. FHT-nál jóval magasabb az elérhető jövedelem és az epizódok egyre 

hosszabbodásával ez egyre magasabb éves jövedelmet eredményez. Viszont, ha így a két 

program hasznait próbálnám egymáshoz viszonyítani más lesz az alap, viszont, ha a 

Kiútprogram benchmarkját változtatom az FHT-ra kiküszöbölhetjük ezt a problémát, 

azonban nem feltétlenül tűnik reálisnak.  

A számításokhoz saját szerkesztésű táblázatot használtam, az eredeti sablon helyett az 

egyszerűsítés és átláthatóságot szem előtt tartva.  

6.2 Hatástérkép 

Első körben felrajzoltam a hatástérképet, kik azok, akikre hatással van a program és kik 

azok, akik hatással vannak rá, mit fektettek be, melyek a fő tevékenységek (outputs) és 

mik a fő várható hatások, változások.  (outcomes) 

8. ábra: Kiútprogram hatástérkép 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Itt az érintettek között magukat a mélyszegénységben élőket, akiket a program céloz, 

maga a Kiútprogram, az állam és a helyi önkormányzatok, mint a támogatások nyújtója 

és akinél a megspórolt költségek és a befizetett többletadók jelentkeznek. További 

érintettek közé tartoznak a szomszédok, a helyi közösségek amelyekre hatással van ugyan 

a program, illetve valamilyen szinten közösség építő ereje is lehet a csoportgyűlések, 

közös munkának köszönhetően, de egyrészt a tapasztalatok azt mutatták, hogy a hitel után 

nagyon sok csoport fel is oszlott, másrészről pedig a csökkent előítéleteket, társadalmi 

integráció ezen részét nagyon nehéz lenne mérni, nem állnak rendelkezésre olyan adatok 

ami alapján ezeket hozzávetőlegesen becsülni lehetne, tudunk pozitív példákat, és fontos 

hatás illetve cél is ezen ügyfelekkel szembeni diszkrimináció csökkenése, azonban most 

ennek számszerűsítésétől eltekintek, mivel nem tudnám megbízhatóan mérni ezt a féle 

hatást. A közösség a továbbiakban nem fog említésre kerülni, ez csak az elemzés jobb 

átláthatóságát szolgálja, továbbá pedig a hatás hangsúlyozását, még ha nem is állnak 

rendelkezésre megfelelő mérési eszközök. 

A befektetések között egyrészt a célcsoport befektetésének az időt veszem, amihez 0 

értéket rendelünk. Az ő befektetett értéküket 0-nak kell venni a módszertan szerint, ún. 

„opportunity cost-tal” nem számolok az ő esetükben, például, hogy egyéni vállalkozóként 

elesnek az FHT-tól nem számolok. (Nicholls és szerzőtásai [2012]) Ezt, illetve a 

megspórolt közmunkabért majd csak az állam oldalán számolom el a hasznok között. A 

Kiútprogram kölcsön és egyéb nem anyagi támogatást nyújt, az állam pedig vállalkozóvá 

válási támogatást az egyéni vállalkozóknak.  

Az ábrán láthatók a fő tevékenységek, ahol a Kiútprogram és a célcsoport tevékenységei 

kerültek felírásra, és a hatások, amelyeket a továbbiakban számszerűsíteni fogok. Ezek 

egyrészt a magasabb jövedelem, jobb életszínvonal, mely hatás összevonásra került az 

élettel való elégedettséggel és önbizalom növekedéssel. Ennek oka, a duplikáció 

elkerülése; megvizsgáltam a leginkább passzoló mérési módszereket az élettel való 

elégedettség növekedésének számszerűsítésére, amelyre van is adatunk, ugyanis a 

kiinduló és követő kérdőívekben kérdezték az ügyfeleket, illetve a potenciális ügyfeleket 

is arról, hogy mennyire elégedettek életükkel, így van egy kontrollcsoport is továbbá 

pedig a sikertelen és sikeres ügyfelek változásai. (Molnár [2017]) A módszertan szerint 

meg kell nézni, hogy 1 egységnyi elégedettség növekedésez mekkora többletjövedelem 

társul. (Richards-Nicholls [2015]) Azonban, ha ezzel kalkulálnék duplikálnám a 
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többletjövedelmeket, így ezen kimenetet egyben értelmezem, mérem. Az élettel való 

elégedettség egyrészt a magasabb jövedelemmel fogható meg az előbbiek szerint, másik 

oldalról pedig az önbizalom növekedésével. Ezt mérhetném külön is, mint egészségügyi 

hasznot, mint például a Bagázs (IFUA [2016]) által készített tanulmány mintájára a 

megspórolt pszichológiai költségekkel. Ezt egyébként a módszertan is említi, hogy az 

egészséghez az emberek hasonló értéket társítanak, attól függetlenül, hogy valaki nem 

tudná őket igénybe venni.  (Nicholls és szerzőtársai [2012] 43.o) Számomra kissé 

erőltetettnek tűnik ez a megközelítés, ragaszkodtam a konzervatív becslések végzéséhez, 

azaz, hogy azokat a hatásokat számszerűsítsem, amelyek viszonylag megalapozottan, 

megbízhatóan mérhetőek. Ez egyfajta alulbecsléshez vezet a hatások számszerűsítésekor, 

mivel egyébként fontos hatások így kimaradnak a becslésből. Így ez alapján nem 

számoltam az önbizalom növekedéssel számszerűsítve, de ettől függetlenül ezt egy fontos 

hatásként számon kell tartani, amely, ha akár csak a legfrissebb kérdőív eredményeit 

nézzük is jelentősen megjelent. Az élettel való elégedettség növekedés így csak a 

többletjövedelem növekedésében jelenik meg számszerűsítve. 

Megnéztem továbbá, mivel a kérdőívben szerepelt kérdés az egészségügyi állapotukra 

úgy általánosságban, azonban 1 év vagy még annyi sem túl rövid időhorizont ahhoz, hogy 

erre vonatkozó hatásokat lehessen kimutatni, megvizsgálva sem mutatott javulást, másik 

oldalon pedig a kezdeti időszak nagyon stresszes lehet így még kevésbé számolhatnánk 

ilyen hatással, ettől a kijelölt egész időperióduson is eltekintek. 

A másik két jelentős hatás egyrészt a megspórolt képzési költségek és a megspórolt egyéb 

segély, támogatás, befizetett többletadók és közmunkás bérek. Illetve kalkuláltam a 3. 

évtől azzal is, hogy a sikeres ügyfelek bizonyos százalékának lesz egy alkalmazottja 

minimálbéren foglalkoztatva. 

6.3 Befektetések 

Befektetések alatt elsősorban az állam oldaláról az egyéni vállalkozóknak adható 

vállalkozóvá válási támogatást, másfelől pedig a Kiútprogram egy főre jutó költségeit 

vettem alapul. 

Az egyéni vállalkozóknak adható maximális támogatás összege a bruttó minimálbér 6 

hónapos időtartamra. A pilot programban 50-50% körüli volt a mezőgazdasági és nem 

mezőgazdasági vállalkozók aránya, így itt is ebből indultam ki.  A vállalkozóvá válási 

támogatás esetében azt feltételezem, hogy azt minden egyéni vállalkozó meg fogja kapni 
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az első fél évre. (Ez egy optimista feltételezés, a pilot program tapasztalatai szerint ez 

80% körül alakult) (Kiútprogram [2012]) 

Első lépésként a hosszú távú modell becsléséből indultam ki, amely az első két év pilot 

időszakon alapul, ezen alapszik az SROI számítás is, azonban fontos kiemelni, hogy ezen 

becsléseket igyekeztem jelen értékre hozni, mai viszonyokhoz mérten átszámítani, hiszen 

egy 2012-es becslésről van szó. Figyelembe vettem az azóta bekövetkező, ár, bér 

növekedéseket és jogi, adószabályozási változásokat. A hosszú távú modell esetén 

ügyfelekkel feltöltve, egyszerre 300 ügyféllel tudnak foglalkozni 20 terepmunkással, 

amikor már túl vannak az üzleti terven és a szerződéskötésen, emellett pedig 5 további 

munkatársra van szükség a központban, köztük hitelezési szakértőkre is, ahogy az már 

korábban kifejtésre került. A hitelezési veszteséget 30%-nak vették, ezzel a feltételezéssel 

dolgozok továbbra is és azonos hitelösszegre, erre az 510.000 Ft-ra. Ez fix 12.750 Ft-ot 

jelent egy ügyfélre havonta. A hitelezés működési költségeit, - amely alatt a működési 

tevékenység technikai költségeit értjük, mint például a „backoffice” tevékenységet - a 

kamatok fedezik.  

Így a költségek másik része főképp bérjellegű és anyagköltségekből tevődött össze, 

ahhoz, hogy meg tudjam becsülni ezt az arányt megnéztem a 2012-es és 2017-es éves 

beszámolót, ha a 2017-esben kikorrigálom az anyagjellegű ráfordításokat az ELÁBÉ 

értékével (mivel 2017-ben az uborkaprogramhoz kapcsolódóan a Kiútprogram már 

integrátori tevékenységet is végez) akkor hasonló arányt kaptam, ami tartalmazza a 

igénybe vett szolgáltatások értékét is úgymint könyvelő jogi tanácsadás, továbbképzések 

stb. Így 40-60%-os arányt kaptam a személyi jellegű ráfordítások javára. Erre a 60%-ra, 

megnéztem, hogy milyen arányú bérnövekedés történt 2012 és 2017 között főre leosztva, 

ezt találtam a lehető legpontosabb közelítésnek, hiszen mint szakma elég összetett, egy 

új szakmát hoztak létre: a terepmunkások egy személyben szociális munkások és 

hitelezési szakemberek, vállalkozási tanácsadók. Ehhez korrigáltam a vezető 

tisztségviselő bérével a 2012-es évet, ekkor még volt vezetői kivét, azonban 2017-ben 

már nem. Az így kapott bérnövekedés 29%-os, így ezzel a bérnövekedéssel számoltam. 

A másik 40%-ot is két felé vettem, a beszámolókban szereplő arányok alapján próbáltam 

közelíteni, így az ügyvédi, könyvelői szolgáltatások díját 1/3-ra, a szállítási és egyéb 

költségeket 2/3-os arányba vettem. Az előbbihez megnéztem a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat statisztikáit (NFSZ [2016]) (NFSZ [2012]), a „Jogi, számviteli, üzletviteli, 
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építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés” sorát, amelyhez 2016-os évvel 

bezárólag voltak statisztikák, az így kapott bérnövekedés csupán 6,7% volt, amely elég 

kevésnek tűnt és egyébként is csak 2016-ig kalkulál, így ennek mértékét is legalább az 

infláció mértékével megegyező mértékben növeltem és az egyéb költségeket mértékét is. 

Az eredeti számításban pedig kb. 35,63%-ot tettek ki az adó és járulékterhek, ezt 

csökkentettem 7,5%-kal, mivel a szociális hozzájárulási adó mértéke időközben 

lecsökkent 22%-ra 27%-ról, majd 2018-tól további 2,5%-kal 19,5%-ra. (NAV [2017]) Az 

így kapott összeg 62.897 Ft/fő nettó költség havonta egy ügyfélre vetítve, az eredeti kb. 

49.900 Ft-os költséghez képest. (Az általam számolt valószínűleg kerekítési okokból lett 

egy kicsit magasabb) Az alábbiakban látható a számításokról egy összefoglaló táblázat. 

Ahogy már előbb kifejtettem, a bérköltségek 29%-kal, az anyagjellegű ráfordításokat + 

egyéb költségeket pedig az infláció mértékével, 7,24%-kal nőttek, az adók, járulékok 

pedig 28,13%-ra csökkentek. 

20. táblázat: Hosszú távú működés egy főre jutó nettó költsége 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

6.4 Társadalmi hatások 

Azzal a feltételezéssel élek, hogy a múltbéli adatokból, tapasztalatokból kiindulva, 

megpróbálva hozzáigazítani őket a jelenlegi viszonyokhoz hasonló eredményt kaphatunk, 

mint a feltételezett hosszú távú működés esetében, amely a 2 éves pilot időszak 

tapasztalataiból indul ki. Ehhez megkaptam a pilot programról készült induló és követő 

kérdőívek anonimizált adatait. Becslésem során igyekeztem konzervatív becsléseket 

végezni, azokat a hatásokat számszerűsítsem, amelyek viszonylag megalapozottan, 

megbízhatóan mérhetőek. Ez egyfajta alulbecsléshez vezet a hatások számszerűsítésekor, 

mivel egyébként fontos hatások így kimaradhatnak a becslésből. Meg kell említeni 

Költségek Eredeti

Bérköltségek 13 467 600          60%

Anyagjellegű 1/3 2 488 026           

Anyagjellegű 2/3+egyéb 4 976 052            

Bruttó összesen 20 931 678          17 400 000                

Adó és járulék terhek 5 888 538            6 200 000                  

Nettó összesen 15 043 140          11 200 000                

Egy fő bruttó 69 772                  58 000                        

Egy fő nettó 50 144                  37 333                        

Hitelveszteség 12 750                  12 750                        

Egy fő nettó 62 894                  50 083                        

40%
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emellett, hogy törekedtem az objektivitásra, a konzervatív becslések végzésére, a 

módszer jellegéből kifolyólag olykor szubjektív mérlegelés eredménye, hogy milyen 

hatást számszerűsítünk. Vannak egyéb korlátai is a modellnek, nem tudjuk mennyire 

vonatkoztatható, vagy mennyire tekinthetőek reprezentatívnak ezek az adatok, egyrészt 

mivel kis időtávot vizsgálok, ezek a vállalkozások nagyrészt fél év-1 éve működnek 

átlagosan, viszont egyrészt fél év után szűnik meg a vállalkozóvá válási támogatás, ami 

a minimálbérnek megfelelő összeg, kérdés, hogy mennyire közelítené meg az általam 

becsült profit, többletjövedelem a valósat? Továbbá pedig a mintát azokból tudtam venni 

csak, akik hajlandók voltak kitölteni az utókövető kérdőívet is, így fellép egy szelekciós 

torzítást is. 

A hatások ugyan várhatóan hosszabb távúak, azonban a vizsgálat idejét 3 évben 

határoztam meg, ugyanis minél hosszabb időszakot nézünk annál több egyéb hatást is 

figyelembe kellene vennünk, köztük a tovagyűrűző hatásokat, mint például, hogy előbb 

utóbb kitörnek a szegénységi csapdából, tovább taníttatják a gyerekeket stb. Ezek mind 

fontos hosszútávú célok, hatások, azonban nagyon bizonytalanok, megbízható 

számszerűsíthető mérését nem teszi lehetővé. Így a pénzügyekben előszeretettel használt 

hosszú távú értékeléskor növekvő tagú örökjáradék vagy növekvő tagú annuitás módszert 

nem tartom kézenfekvőnek a jelenérték meghatározására, mivel hosszabb távon az előbb 

említett nagyon sok tovagyűrűző hatást is figyelembe kellene venni, ami nem 

számszerűsíthető megbízhatóan, nem tudunk megbízhatóan meghatározni egy egyenletes 

növekedési rátát. (Brealey-Myers [2005]) Továbbá makrogazdasági kilátásokat, 

szabályozói környezet esetleges változását stb. is figyelembe kellene venni. Ezeket most 

egyszerűsítés céljából konstansnak vettem erre a 3 éves időszakra.  

6.5 Ügyfelek többletjövedelme 

Az ügyfelek többletjövedelmének meghatározásához az utókövető adatok profit adatait 

veszem figyelembe, a sikeres, illetve sikertelen ügyfelek esetén. Ez összesen 76 db ügyfél 

volt. 2011-es utókövető kérdőív 12 db volt, mivel történt modell váltás és a kiinduló 

modell is a már bejáratott modellen alapszik, így jobban közelíthet a valósághoz a becslés, 

ha eleve ezeken alapul, azonban akkor azokat is ki kellene zárni, akik az 1. ütemhez 

tartoznak, de csak 2012-ben voltak meginterjúvolva, vagy később kapták meg a hitelüket, 

azonban nincs különösebb torzító hatásuk, így viszont mind a 3 ütemet nézve nagyobb 

elemszámmal dolgozhatok, sokszínűbb vállalkozások működéséből vehetek mintát, 

adatot. Azonban kiemelendő, hogy az utókövető kérdőív csak arra kérdez rá, hogy előző 
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hónapban mennyi volt a profitja, ami ugye nagyban ki lehet téve szezonális hatásoknak, 

azonban az utókövető interjúk nem azonos időpontban készültek, tavasszal, nyáron és 

ősszel is készültek, ami talán kiegyenlítheti kissé ezt a csak egy hónapból adódó torzító 

hatást. Átlagos adat csak az árbevételre állt rendelkezésre, azonban itt nem kérdeztek rá 

csak az előző hónapi adatra, így nagyon nehéz lett volna becslést levonni ebből eredően, 

hogy vajon hány százalék lehet átlagosan ebből a profit, főleg, hogy a vállalatok 

tevékenységi köre igen színes.  Az átlagos árbevétel, ha az adatbázisban szereplő egy 

kiugró 1 milliós értéket kizárjuk, akkor 106 ezer Ft körül alakult. Volt pár jelentősen 

kiugró érték is a profit adatok között is, itt SPSS program használatával több vizsgálat 

együttes eredménye adta meg végül, hogy mely értékek kerülnek ténylegesen kizárásra, 

megvizsgáltam a percentiliseket, a kapott box plotot, hisztogrammot és a steam and leaf 

ábrát. A másik két ábra a 3.mellékletben megtekinthető. 

9. ábra: Box plot ábra – szélső értékek kizárása 

 
 Az előző hónapban mennyi volt a profitja? Első vállalkozás 

Forrás: Saját szerkesztés 
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10. ábra: Hisztogram – szélső értékek kizárása  

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Volt sok hiányzó érték is, ami kizárásra került, illetve volt sok 0-s érték, amelyek 

többségében bennmaradtak, mivel nem volt egyértelműen beazonosítható, hogy 

esetlegesen hiányzó értékről van-e valójában szó, vagy ténylegesen 0-s éréket adtak-e 

meg, mint az előző havi profitjuk. Így például, ha az árbevétel értékeknél mindenhol 0 

volt is, de a profitnál volt érték az benn maradt, illetve, ha a árbevétel értékeknél volt 

érték, de itt 0 volt az is benn maradt, mint érték, ha a profitnál és a árbevétel adatoknál is 

0 volt azok kerültek kizárásra. 

Így végül az átlagszámításba a -50.000 és a 400.000 Ft közötti értékek kerültek be, így 7 

érték került kizárásra a szélső érték számítás alapján, a megmaradt elemszám 65, az átlag 

pedig 68.984 Ft (korrigálás nélkül ez az érték a duplája lenne), a medián pedig 40.000 Ft 

maradt. Ezt szétbontottam még sikeres és sikertelen ügyfelekre, a sikeres ügyfelek átlagos 

profitja így 79.844 Ft lett, a sikerteleneké 44.550 Ft. Ezt az összeget mivel elsősorban a 

2012-es adatokból indul ki megnöveltem az infláció mértékével, így 85.627 Ft-ot, illetve 

47.777 Ft-ot kaptam. Ezt összevetettem a Molnár [2017] cikkében számolt úgynevezett 

’Equivalised Household Income-mal’ ami a háztartás ekvivalens rendelkezésre álló 

jövedelme, amelyet elosztanak a háztartás tagjainak számával, amit már 

egyenértékesítettek az OECD skálája szerint, súlyozva az életkoruk szerint. Eszerint az 

első felnőtt súlya 1, a másodiké és a 14 feletti gyerekeké 0.5, a 14 év alattiaké pedig 0.3. 

(Eurostat [2018]) Az így kapott egy főre jutó ekvivalens jövedelem 74.553 Ft. A nem 

sikeresekre pedig 43.745 Ft. Itt a szerző a teljes háztartás jövedelmével kalkulált 

egyenértékesre. Így ez tartalmazhatna esetleg egyéb jövedelmet is ami nem a 

Hisztogram

Az előző hónapban mennyi volt a profitja? - Első vállalkozás
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vállalkozásból származik, mint például segély stb., viszont maga a változás szignifikáns 

és mind a sikertelen hitelfelvevők mind a kölcsönt nem kapók kontrollcsoportként 

szolgálnak, így ez a jövedelmi változás minden bizonnyal a vállalkozáshoz köthető. Az 

azt megelőző jövedelem pedig kb. 50.321 Ft-nak felel meg. (adatbázis) Így látható, hogy 

elég hasonló eredményt kaptunk a kisebb elemszám (kizárások, hiányzó értékek miatt 

főképpen) és az esetlegesen nem teljesen kizárható szezonális torzítás ellenére is, így a 

kapott profit becslést validnak tekintem és használhatónak a továbbiakban. Az egész 

időszak alatt azonos összegekkel kalkulálok, feltételezve, hogy fél év után a vállalkozóvá 

válási támogatás megszűnését követően, és egy év után könyvelői díjat képes a vállalat 

már kitermelni. Feltételezhetnénk, hogy esetleg egyre ügyesebbek lesznek, ismertebbek 

lesznek és nő a bevételük, másik oldalról viszont egy év leteltével azonban megnőnek a 

költségek is, nekik kell már állniuk a könyvelőt, illetve a járulék és adófizetést. Így azzal 

a feltételezéssel élek, hogy ezek a hatások nagyjából kiegyenlítik egymást vagy lecsökken 

kicsivel a náluk maradó bevétel a pesszimista szcenárióban.  

Viszonyítási alapnak a közmunkásbéreket veszem, amelynek átlagos időtartama 2017-

ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7,9 hónap volt, Borsod Abaúj Zemlénben pedig 

7,7, ahol a Kiútprogram is tevékenykedik. Abból kiindulva, hogy a közmunka minél 

inkább a hosszabb közfoglalkoztatás irányába tolódik, bár ez kicsivel csökkent 2016-os 

évhez képest, 8 hónappal kalkulálok a maradék 4 hónapra pedig foglalkoztatás 

helyettesítő támogatással, ami ugyancsak optimista feltételezés, mivel egy háztartásban 

csak egy jogosult kaphat FHT-t, még akkor sem lesz más jogosult rá, ha közben ő elmegy 

közmunkára. (Molnár és szerzőtársai [2017]) Hogy minél pontosabb eredményt kapjunk 

a családi adókedvezménytől sem lehet eltekinteni, amely közmunkásként 

többletjövedelmet jelentene, továbbá őstermelőként is igénybe vehetik ezt a 

kedvezményt. Ehhez megnéztem a kapott adatbázis alapján az ügyfelek átlagos 

gyerekszámát, amelyet kerekítés nélkül vettem át, ez 1,44 gyereket jelent. Egy gyerek 

után nettó 10.000 Ft, 2 gyerek után 17.500 Ft vonható le az SZJA-ból havonta, 

amennyiben így nem lenne teljesen felhasználható a járulékok is csökkenthetők vele. 

(Keresztesné-Molnár [2018]) Ez 1,44 gyerekre arányosítva 13.300 Ft. Ezt adtam hozzá a 

közmunkásbérekhez és így vettem az átlagos profittól vett különbségét. KATÁ-sok ez 

utóbbit nem vehetik igénybe, őstermelőknél azonban releváns főképp az első évben mivel 

itt még kezdő őstermelőként is köteles negyedévente járulékokat fizetni, a minimálbér 

összege után, majd lehetőség van ezt amikor már van bevétel ahhoz igazítani. 
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Így például az egy hónapra jutó adóterhét az alábbiak szerint kerültek kiszámításra.  

21. táblázat: Őstermelő egy havi adóterhe 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kötelesek egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és szociális hozzájárulási adót 

is fizetni a kiváltás évében is. Ezzel azonban csak 1 hónapra számolok, az ügyfelek 

többsége decemberbe váltja ki, így csak arra az évre arányosan kell fizetniük, vagy ha 

később lesznek ügyfelek akkor nem sokkal a termelés megkezdése előtt, de az előbbi a 

gyakoribb, így pontatlan lenne egész évvel vagy fél évvel számolni. Utána pedig 8 millió 

Ft éves árbevétel alatt kistermelőként csupán a bevétel 20%-a után kell 4% természetbeni 

egészségbiztosítási járulékot, továbbá pedig 10% nyugdíjjárulékot fizetniük. (Czenki 

[2018]) Ez minimális összeg lenne, ezt a családi adókedvezmény ki is üti. (2000 Ft körüli 

összegről van szó)  

A számítások során megkülönböztetem a sikeres és sikertelen ügyfeleket, ugyanis a 

hosszú távú modell esetén 60%-ra becsülték az hosszútávon fennmaradó életképes 

vállalkozások arányát. Mivel az előző tapasztalatok szerint sok vállalkozás fél év után a 

vállalkozóvá válási támogatás megszűnésével csődbe megy, így az arányukat 25%-ra 

tettem, az első év végére pedig a további 15%-ra becsültem. Így a náluk jelentkező 

jövedelemkiesés alapjául ezt a 44.550 Ft inflációval megnövelt értékét vettem, ugyanígy 

ezzel a 8 és 4 hónap közmunkabérrel és FHT-val kalkulálva. Molnár György [2017] 

tanulmányában azonban a csődbementek jövedelemkiesése nem volt szignifikáns a 

kontrollcsoportéhoz képest, amelyhez az is hozzájárulhatott, hogy igazából ezeket a 

hiteleket nem követelték vissza, nem alkalmaztak behajtási eszközöket, így ezen 

többletjövedelem náluk maradhatott. Itt fontos számolni a stratégiai nem fizetőkkel is, az 

ő többletjövedelmükkel, ami a hitelezési veszteségekbe már benne van költség oldalról, 

ez kb. 10%-át tette ki az ügyfeleknek a program során, (Molnár [2017]) de mind az első 

ütemből valók voltak még a modell módosítások előtt, itt viszont most hosszútávú 

Őstermelő

Minimálbér összege 138000

Egészségbizt. Járulék 3+4% 9660

Nyugdíjjárulék 10% 13800

Szochó 19,5% 26910

50370

Családi adókedvezmény 13300

Havi összeg 37070
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működést feltételezünk, már jól bejáratott terepmunkásokkal, modellel, így ezen ügyfelek 

arányát itt 5%-ra becsülném, továbbá ők is fizettek vissza valamennyi pénzt a hitelből kb.  

20% körül, így ezt ebből a náluk megjelenő többletből levonnám. (adatbázis) További 

többletjövedelemként számolhatnák azzal is, ha csődbe is mennek, a képzéseken részt 

vettek, kiléptek a komfortzónájukból, valószínűsíthető, hogy növekszik az elsődleges 

munkapiacra kijutás esélye, azonban ennek becsléséhez nem állnak rendelkezésre 

megfelelő adatok, csak durva becslést tudnánk adni, így ezzel nem számolnék, de fontos 

észben tartani.  

A számításokról a 3 csoportra az alábbiakban látható egy összefoglaló táblázat, a változás 

egységnyi értéke 1 főre vetítve, jellemzően egy évre, a fél év után csődbementekre 

értelemszerűen fél évre. A hagyományos jövedelemtöbblet/kiesés mellett külön soron 

került feltüntetésre a stratégiai nem fizetők többlete a jobb átláthatóság érdekében.  

22. táblázat: Közmunkaprogram – ügyfél oldalon jelentkező társadalmi hasznok 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

6.6 Állam többletjövedelme 

Az állam oldaláról ugyanígy csak a megspórolt közmunkásbérrel és FHT-vel számoltam, 

annak megfelelően, hogy meddig voltak önfoglalkoztatóak az ügyfelek.  Fontos kiemelni, 

hogy itt nem egyszerűen a megspórolt közmunkásbért vesszük, hanem a közmunka 

fejezetben vett 2017-es 106 ezer forintos egy főre jutó költséget. Ennek 84,5%-a 

bérköltség, amit nettósítani kell a munkavállaló által befizetett adókkal, a munkáltató által 

befizetendő szociális hozzájárulási adóval (mivel ezt pl. hosszú közmunkaprogramok 

esetén akár 100%-ban fedezi az állam, ezzel kalkulálok, a munkáltató csak a szakképzési 

hozzájárulást fizeti, 1,5%-ot), tulajdonképpen az állam nettó költsége a nettó bérből és a 

további egyéb dologi beruházási támogatásból tevődik össze, amely 16,5%-ot tett ki.   

Továbbá a családi adókedvezménnyel nem korrigálnám ez esetben óvatosságból az így 

kapott összeget, mivel ez a 106 eFt/főbe azok is benne vannak, akik garantált 

Társadalmi hasznok

Változás 

időtávja 

(év)

Fő Mérés rövid leírása
 Egységnyi 

változás értéke  
1. év 2.év 3.év

Magasabb jövedelem, 

jobb életszínvonal 3 180

Többletjövedelem: 8 havi 

közmunkásbér,ill. 4 havi 

FTH különbsége 396 184        71 313 196     71 313 196    71 313 196   

Magasabb jövedelem, 

jobb életszínvonal 0,5 75

25% csődbe megy fél év 

után 29 009 -         2 175 660 -      

Stratégiai nemfizetők 

többlete 0,5 15 510.000 Ft 80%-a 408 000        6 120 000       

Magasabb jövedelem, 

jobb életszínvonal 1 45

+15% az 1. év végére 

megy csődbe 58 018 -         2 610 792 -      
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közfoglalkoztatási bért kapnak, akiknek megoszlásáról nem áll rendelkezésemre adat, 

viszont feltételezem, hogy jóval nagyobb a közmunkásbért kapók aránya az alacsony 

képzettségi szint végett. Így a nettó költség egy főre 70.647 Ft. Amely például az NFSZ-

nél és az önkormányzaton közmunkával foglalkozók bérét nem tartalmazza, mivel a 

közmunkával kapcsolatos kutatásokból az derült ki, hogy az önkormányzatok jelentős 

időt töltenek a közmunkaprogramok menedzselésével, így erre az összegre még 

számolnék plusz 10%-ot, így a teljes költség 77.712 Ft/főre jön ki. (Molnár és 

szerzőtársai. [2017]) Az így keletkezett megtakarításhoz 4 hónapnyi foglalkoztatást 

helyettesítő segélyt is hozzáadtam. A megspórolt költségek az alábbiakban láthatók. 

Értelemszerűen ez a 300 fő csak az első fél évre vonatkozik, a megspórolt költségeket a 

csődbementekkel csökkentve számoltam a továbbiakban, ezért láthatunk jóval 

alacsonyabb összegeket a 2. és 3. évre. 

23. táblázat: Társadalmi hasznok – megspórolt közfoglalkoztatás, segélyek 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Másik oldalról a befizetett adókkal, járulékokkal melynél a kisadózó vállalkozások tételes 

adóját vettem figyelembe (KATA), mivel egy tételes adóként egyrészt jelenleg ez a 

legkedvezőbb és legegyszerűbb adózási forma 6 millió forint árbevétel alatt, - még akkor 

is, ha így családi adókedvezményt nem vehet igénybe - fő állású egyéni vállalkozóként 

havi 50.000 Ft-ot kell befizetni. Ezt ellenőriztem az adózóna kalkulátorával is, ezzel az 

átlagos havi 106.000 Ft-os árbevétellel kalkulálva. (Adózóna [2018]) 

Az első két évben a pilot időszakban a vállalkozók 1 évre kaptak járulékkedvezményt a 

START program szerinti feltételek szerint, ez a támogatás most tartósan álláskereső 

személyek után érvényesíthető járulékkedvezményt jelent a munkáltató részére, a szochót 

100%-ban elszámolhatja az első két évben, majd a felét a 3. évben. (BVK [2017]) 

Azonban ezt egyéni vállalkozókra továbbra sem terjesztették ki. A családi 

adókedvezményt is érvényesíthetné, ha az úgynevezett SZJA-s adózási formát választaná, 

azonban egyéni vállalkozók esetén a családi adókedvezmény csak a vállalkozói kivét 

utáni járulékra, a vállalkozói kivét után fizetendő SZJA-ra nem érvényesíthető. (5percadó 

Társadalmi hasznok

Változás 

időtávja 

(év)

Fő Mérés rövid leírása

 Egységnyi 

változás 

értéke  

1. év 2.év

Megspórolt közmunkás 

foglalkoztatás 3 300

1 főre jutó költség 

8 hónapra 621 694      163 194 570   111 904 848  

Megspórolt segélyek 3 300

FHT-vel számolva 

4 hónapra 91 200        23 940 000    16 416 000    
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[2017]) Mivel ezt továbbra sem terjesztették ki az egyéni vállalkozókra, és az így kapott 

havi teher is 45.000 Ft körül lenne. A kalkuláció alább látható amire még rájön 0-2% 

iparűzési adó is. Fontos kiemelni, hogy amikor a pilot program volt még nem volt KATA, 

ami most a legkedvezőbb adózási formának mondható kisadózók esetén, és a vállalkozói 

terhek még magasabbak voltak (pl: Szochó 27%) 

24. táblázat: Adó és járulék terhek járulékkedvezmény kiterjesztése esetén 

 

Forrás:Saját szerkesztés  

Őstermelők esetén pedig a már előbbiekben említett 37.070 Ft-tal számoltam az első 

hónapra összesen, utána feltételezem, hogy már a bevételük lesz figyelembe véve és 

akkor már nem kell adót és járulékot sem fizetniük. Azt is ki szeretném emelni, hogy az 

ügyfelek 20%-a korábban is vállalkozott, azonban informálisan, a program segítségével 

pedig formálisan folytathatja tovább, azaz a gazdaság kifehéredéséről is beszélhetünk, 

mint a hatások egyike.  

Másrészről pedig a csődbementek, de megnövekedett elhelyezkedési eséllyel 

rendelkezők által befizetett többletadókkal is kalkuláltam, ez a minimálbéren lévő adók 

az átlagos családi adókedvezménnyel (13.300 Ft-tal) csökkentett része, azaz 36.242 

Ft/fő/hó. Ezek mellett becsültem még az ügyfelek 15%-a esetében 1 fő minimálbéren 

foglalkoztatottat a 3. évben. Ezt azzal indokolnám, hogy az eredeti pilot program követő 

felmérésében is már 14%-nak volt legalább 1 foglalkoztatottja, így úgy gondolom ez a 

15% a 3. évre kalkulálva óvatos becslésnek mondható. Az adókból származó 

jövedelmeket a következő táblázatban foglalom össze. 

  

Bruttó minimálbér 138000

Eho 150% 7%-a 14490

Munkaerő piaci járulék 150% 

1,5%-a 3105

Nyugdíjbiztosítási járulék 10% 13800

Szochó 0

31395

Vállalkozói kivét 85627

SZJA 15% 12844

44239
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25. táblázat: Befizetett többletadók, járulékok 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő jelentős többletrészt a megspórolt képzési költségek jelentik. A statisztikák 

szerint 2017-ben 30 487 fő vett részt GINOP 6.1.1. közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

képzéseken, ebből 60% szerzett OKJ-s képesítést, a többiek betanított munkás, alapfokú, 

illetve hatósági képzéseken vettek részt, amelyek átlagosan 3,8 hónapos időtartamúak 

voltak. A résztvevők 17,5%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Borsod-Abaúj Zemplén 

megyéből pedig 17,9%, célozva a leghátrányosabb területeket. 

A 10 legnépszerűbb OKJ-s képzések közé tartozott például konyhai kisegítő, élelmiszer 

és vegyiáru eladó és a mezőgazdasági munkás, míg például a betanított munkás 

képzéseknél az első helyeken a bio és zöldséghulladék hasznosítás, komposztálás állt. 

(Ignits és szerzőtársai [2018]) Az előbb említett OKJ-s képzések árait megnézve 

különböző képzési helyeken, a konyhai kisegítői tanfolyam, ha egyben fizetünk 112 ezer 

Ft-ba (Baboss [2018]), az eladói 125 ezer Ft-ba (Alfa Kapos [2018]), míg a 

mezőgazdasági munkás 200 ezer Ft-ba kerül (Projekt felnőttképzés [2018], az említett 

betanított munkás tanfolyam pedig 129 ezer Ft-ba. (Jóképzés [2018]) Ezek alapján alsó 

becslésként 125.000 Ft/fővel számolnék minden ügyfélre az első évre, hiszen akik esetleg 

nem is lesznek sikeres vállalkozók különböző okokból kifolyólag, már ezalatt az idő alatt 

is sokat tanulnak, amit a későbbiekben hasznosíthatnak. Másrészről pedig a volt 

munkanélküli vállalkozók számára van egy olyan vállalkozási támogatás, hogy az 

induláshoz igénybe vett tanácsadásokra 50.000 Ft bruttó támogatásra pályázhatnak, így 

ennek az áfával csökkentett részével is számoltam, mint megspórolt képzési támogatás, 

az alábbiak szerint. 

26. táblázat: Megspórolt képzési díjak 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Társadalmi hasznok

Változás 

időtávja 

(év)

Fő Mérés rövid leírása
 Egységnyi 

változás értéke  
1. év 2.év 3.év

Befizetett adók, 

járulékok 3 150

Katások, havi fix 

50e Ft 600 000        74 250 000      54 000 000       54 000 000      

15%-nak van 1 

alkalmazottja a 3. évre 1 27 Befizetett adóik 395 304        10 673 208      

Társadalmi hasznok

Változás 

időtávja 

(év)

Fő Mérés rövid leírása
 Egységnyi 

változás értéke  
1. év 2.év 3.év

Megspórolt vállalkozóvá 

válási támogatási 

tanácsadás díja 1 300

Bruttó 50 ezer Ft 

nettósítva, 300 főre 39 370          11 811 024      

Megspórolt képzési díjak 1 300

Átlagos OKJ 

képzés díja 125 000        37 500 000      
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6.7 Kontrafaktuális hatások 

A következőkben azon hatásokra térnék ki, amelyek feltételezhetően a program nélkül is 

megvalósultak volna bizonyos mértékben, illetve még azokat, akik esetleg hozzá járultak 

a program sikereihez, így megkapjuk a program tényleges hatását, csökkentve a 

túlbecsültség esélyét. Százalékok helyett konkrét értékeket fogok levonni/hozzáadni az 

eredeti hatások értékeihez. 

Elsőként a többlethasznokból az informális vállalkozásokból elérhető többletjövedelem 

kerül kivonásra az ügyfelek oldalán. Mint tudjuk 20%-nak volt már meglévő informális 

vállalkozása, itt azzal kalkulálnék, hogy a program nélkül ezek tovább működnének a 

következő 2 évben de, 20%-kal alacsonyabb jövedelemszinten, és ennek veszem a 

közmunka, illetve FHT különbségéből adódó többlethasznát. Másodikként azzal 

számolnék, hogy 8% mondjuk el is tudott volna helyezkedni (lásd közmunka 

elhelyezkedési esélyek rész) és az így elérhető minimálbér különbségét vonom le, mint 

kieső haszon.   

27. táblázat: Kontrafaktuális hatások – ügyfél oldal 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

Ezt ehhez hasonlóan az államnál jelentkező többlethasznokból is levonom, azaz nem csak 

a programhoz lenne köthető a kevesebb közmunkás foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

költségmegtakarítás.  

Negyedik elemként van egy másik vállalkozói támogatás is amire pályázhatnak a 

korábban munkanélküli vállalkozók, ez egy jóval magasabb összegű konstrukció, mint a 

Kiútprogramé, maximum 2.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról van 

szó, amennyiben a vállalkozás 3 év múlva is működik, ennek behajthatósága erősen 

megkérdőjelezhető célcsoportunk esetében, hiszen mélyszegénységben élőkről van szó. 

Az igényléshez 20% önerő szükséges, így azzal becslünk, hogy a Kiútprograménál egy 

némileg magasabb 600 ezer Ft-os kölcsönt vennének fel a sikeres ügyfelek 10%-a ami 

még reális lehet, hasonló arányban lennének őstermelők és egyéni vállalkozók, ennek 

Kontrafaktuális hatás 1. év 2. év 3.év

 20% volt informális 

vállalkozás  11 440 820 -        11 440 820 -       

8% helyette 

elhelyezkedne 8 194 988 -          5 037 059 -         4 658 108 -          

10% vállalkozási 

támogatással 9 155 577 -          5 634 202          2 347 584 -          
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megspórolt költségeit is ide sorolnám. (Vállalkozz okosan [2018]) Másik oldalon majd a 

hasznok is megjelennek az őstermelőkre 1 hónap járulékfizetés az előzőekhez hasonlóan, 

az egyéni vállalkozók esetén pedig az első fél évre 30%-os, az első év végére 50%-os a 

második év végére 60%-os, a 3. évre további 10%-os bukási aránnyal számolok, így 30% 

maradna fenn hosszú távon. Ez azzal magyarázható egyrészt, hogy egy ilyen konstrukció 

esetén, amikor egyszerű tőkejuttatás történik, egyrészt kisebb a motiváció, vissza sem kell 

fizetniük, így nagyobb a stratégiai felvevők kockázata is, másfelöl pedig hiányoznak azok 

a képzési támogatási elemek, amelyek képessé tennék őket arra, hogy eligazodjanak a 

bürokratikus teendők, vállalkozással járó teendők között, stb. Ennek értelemszerűen 

megjelenik a kiesett adóvonzata is és az ügyfelek oldalán a kiesett jövedelemtöbblet is, 

itt mivel a modellünkhöz hasonló pénzösszegről van szó, és vissza nem térítendő 

támogatásról, azaz nem kell törleszteniük, viszont például a könyvelőt maguknak kéne 

állniuk és nem feltétlenül kapnak egyéb támogatást a vállalkozás elindításához, csupán 

tőketranszfert, így a minimálbért venném alapnak, amely nem sokkal több mint a mi 

85 626 Ft-os havi bevételünk. (Itt most igénybe vehető családi adókedvezménnyel nem 

kalkulálok mivel itt is KATÁ-s egyéni vállalkozó, ill. őstermelő). Azzal is kalkuláltam, 

hogy FHT-t azok is kaphatnak, akik időközben elhelyezkedtek, de még nem járt le a 

közmunkaszerződésük – itt most csak a sikeresek 8%-ra kalkuláltam ilyen értéket a 3. 

évre. Az utolsó nagy blokk pedig, ha azt feltételeznénk, hogyha nincs a program, mondjuk 

az őstermelők 10%-a szociális szövetkezeteknél helyezkedik el. Ezek a szövetkezetek egy 

EU-s program keretében 7,5-8,5 millió összegű támogatást kaphattak 1 foglalkoztatott 

után attól függően, hogy mennyire hátrányos területről van szó, mivel a program a két 

leghátrányosabb megyében valósulna meg, itt ezzel a 8,5 millióval kalkulálok, ez csupán 

15 főre 127,5 millió forint támogatást jelent. (Közfoglalkoztatási Portál [2018]) Erősen 

megkérdőjelezhető azonban, hogy ezekből mennyi az, amelyik fenn is marad, rengeteg 

új szociális szövetkezet alakult, számuk megduplázódott az EU-s pályázat következtében, 

így a befizetett többletadókat a 2. évben a résztvevők 80%-val a 3. évre 50% résztvevővel 

számolnám. Az állam oldalán jelentkezett kontrafaktuális hatások az alábbiakban 

láthatók. 
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28. táblázat: Kontrafaktuális hatások – állam oldalán 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ezen hatásokat levonva/hozzáadva megkapjuk a program hatásainak tényleges becslését, 

minél inkább kiszűrve az egyébként is bekövetkező hatásokat. Az így kapott értékeket 

csoportokba rendeztem a könnyebb átláthatóság érdekében.  

6.8  Jelenérték, SROI 

A jelenérték meghatározásához a SROI módszertan szerint 3%-os az ajánlott diszkontráta 

jólét növekedést célzó programok esetében. Ez alapvetően Angliára érvényes, így 

megnéztem, hogy milyen egyéb módszerek vannak a társadalmi hasznok diszkontálására.  

A közösségi és a hagyományos magánprojektek diszkontrátái elkülönülnek, ahogy az az 

alábbi ábrán is látható.  

11. ábra – Magán és közösségi projektek diszkontrátái 

  

Forrás: Pálinkó – Szabó [2013], 202.o 

Kontrafaktuális hatás 1. év 2. év 3.év

Vállalkozóvá válási 

támogatást igényelne (10%) 18 000 000         

Vállalkozási támogatás 

többletadók 5 850 000 -          3 600 000 -         4 200 000 -          

 Őstermelő vállalkozási 

támogatásból származó 

többletadó 556 050 -             

 Évente 8%-nak sikerülne 

elhelyezkednie a nyílt 

munkapiacon 13 055 566 -        8 952 388 -         8 236 197 -          

Elhelyezkedésből adók 10 083 456 -        6 050 074 -         5 566 068 -          

FHT elhelyezkedettekre  1 313 280           

Megspórolt szoc szöv 

támogatás (10%) 127 500 000       

Befizetett adóik 5 929 560 -          4 743 648 -         2 964 780 -          

A MAGÁN- ÉS KÖZÖSSÉGI PROJEKTEK DISZKONTRÁTÁI

PROJEKTEK

Magánprojekt Közösségi projekt

• A diszkontráta alapesetben a tõkeköltséggel, • Társadalmi diszkontráta, amely a közösségi

a tõke haszonáldozat költségével egyezõ. jelenlegi és jövõbeli hasznok átváltása közötti

• A gyakorlatban jellemzõen a CAPM- modell egyenértékûséget mutatja meg.

alapján kalkulált, a projekt kockázatának • A közösségi erõforrások allokálásához

figyelembevételével meghatározott elvárt hozam. használt diszkontráta megközelítések:

(Piaci vagy pénzügyi diszkontráta elnevezéssel STRP,

használjuk.) SOC.

Projektek
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A közösségi projekteknél a két megközelítés a társadalmi időpreferencia ráta (SRTP) és 

a tőkehaszon-áldozat költsége (SOC). Az előbbinél alapvetően két módszer különíthető 

el, az elsőnél egyszerűsítetten az állampapírok, vagy egyéb alacsony kockázatú papírok 

adják az SRTP rátát, a másik módszer, ami leginkább elterjedt a Ramsey formula, ahol 

, azaz a társadalmi diszkontráta megegyezik p, mint tiszta időpreferencia-

rátával, ahogyan az egyén a jövőbeli hasznosságot diszkontálja, plusz a mű, mint a 

fogyasztás határhasznosságának rugalmassága, g, mint egy főre jutó jövedelem 

növekedési üteme. A gyakorlatban az utóbbit közvetlen kérdőíves vagy indirekt 

formában, a 2. tagot a GDP növekedéssel közelítik, míg a p-t általában 1-3% között, 

amelynek meghatározásában nincs konszenzus, figyelembe veszi az életesélyeket és a 

türelmetlenséget is. A SOC módszer azt feltételezi, hogy a közösségi és magánprojektek 

versenyeznek egymással, jó minőségű vállalati kötvényhozamokhoz kötik. (Pálinkó – 

Szabó [2013]) 

Mind három módszernek meg vannak a korlátai, egyszerűsítés gyanánt az első módszerrel 

számolok, amely kissé alábecsülheti az egyéni időpreferenciát, főképp, ha 

mélyszegénységben élőket nézünk, a rövidtávú időhorizont miatt. Így a második 

módszerrel valamivel magasabb eredményt kapnák valószínűsíthetően. A harmadik 

módszer pedig jellemzően túlbecsülheti mivel kötvények áraiba már be vannak építve a 

kockázati prémiumok, ami jellemzően magasabb. (Pálinkó – Szabó [2013]) 

A diszkontráta így a 10 éves magyar államkötvény referenciahozama, amely 3,37% 

2018.11.23-ai értéknapon. (ÁKK [2018]) Míg a középtávú várható infláció 3% körül fog 

alakulni, így reálértéken ez kb. 0,37%-ot jelent. (MNB [2018]) Az érzékenység 

vizsgálatakor majd megnézem egy ennél az értéknél magasabb 15 éves államkötvény 

esetén, illetve az MFB 10 éves kötvényhozamával számolva, hogy milyen érétket 

kapnánk. 
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12. ábra: Jelenérték, NPV, SROI 

   

Forrás: Saját szerkesztés 

Kékkel jelöltem az ügyfelek többlethasznát, a többi pedig az állam oldalán jelentkező 

többlethasznok. A vállalkozóvá válási támogatás, ha hozzávesszük a kieső hasznokat az 

ügyfelek oldaláról akkor 1 millió körüli összeget kapunk, a költségei tulajdonképpen 

aszerint ahogy kalkuláltam tulajdonképpen majdnem megtérül a 3 év alatt. (de itt nem 

számoltunk a plusz kapcsolódó költségekkel stb.) Szimplán, ha az ügyfelek, az állam 

oldalán megjelenő többletbevételeket, másik oldalon pedig csak a támogatás költségével 

kalkulálunk akkor 1-hez nagyon közeli SROI értéket kapnánk 3 éves időtávon. 

Látható, hogy az ügyfeleknél jelentkező többlethaszon értéke 20% körüli, míg az állam 

oldalán jelentkező 80%, azon belül is a leghangsúlyosabb a megspórolt segélyek és 

közfoglalkoztatási költségek 44%-ot tesz ki a PV értékéből, a másik legnagyobb rész 

pedig a befizetett adók és a szociális szövetkezet részére nyújtható támogatások 

megspórolása, 5%-kal pedig a képzési díjak. Az NPV-t a hatások és befektetett tőke 

jelenértékének különbségéből kaptuk meg. Az SROI értékét pedig a hasznokat, hatásokat 

elosztva a befektetett tőke értékével. Eszerint minden befektetett 1 forintra 2,57 forint 

társadalmi haszon jut. 

  

PV Arány

Ügyfelek társadalmi 

többlethaszna 162 536 321         18%

 Vállalkozóvá válási 

támogatás 4 180 702             0%

Közmunka+segélyek 401 938 336         44%

Befizetett adók 173 036 840         19%

Szoc. Szöv támogatás 116 981 441         13%

Képzési díjak 49 311 024           5%

904 832 009         PV

552 276 709         NPV

2,57                      SROI
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6.9 Érzékenység vizsgálat 

Az érzékenység vizsgálat fontos részét képezi az eredmények validitásának tesztelésére, 

megmutatja, hogy hogyan változik a mutató értéke, ha egyes feltételezések változnak. 

Minél könnyebb elérni egy 1:1-es társadalmi költség:haszon értéket, azt jelenti, hogy 

annál érzékenyebb a mutató. (Nicholls és szerzőtársai [2012]) 

Optimista feltételezésnél az FHT-t kapókat 10%-kal csökkentettem, így megnő a náluk 

jelentkező többlethaszon, mivel 1 háztartásban csak egy ember jogosult rá, így könnyen 

lehet, hogy igazából a kieső hónapokra semmit sem kap. Másik változtatás ebben a 

szcenárióban még, hogy a csődbementek kieső jövedelmét 0-nak vennénk, így 2,75-re 

nőne az SROI értéke, ami szinte teljesen az FHT-nak tulajdonítható, hiszen azért a 

csődbementeknél is jelentős többletjövedelem keletkezik alapból az FHT és az elért profit 

különbségeként. 

Pesszimista feltételezés esetében 40% hitelezési veszteséggel kalkuláltam a költség 

oldalon, és 10%-os bevétel kieséssel a 2. évben ügyfél oldalon, a támogatások kiesése 

miatt. Így az SROI értéke 2,57-ről 2,48-re csökkent.  

Abban a teoretikus esetben, ha úgy vesszük, hogy mondjuk a 2. évben is merülnének fel 

bizonyos költségek a Kiútprogram oldalán, melyre nem állnak rendelkezésre adatok 

mivel nagyon kevés volt az olyan ügyfél, aki kapott 2. vagy 3. hitelt, így ezt nem lehet 

megbízhatóan becsülni. Egy durva becslést adva, azzal számolok, hogy kapnak 2. hitelt, 

forgóeszközhitelt, átlagosan 100 ezer forint összegben, a hitelezési veszteséget 10%-nak 

véve (az uborkásnál ez volt a tapasztalat, ez egy elég más modell ugyan de jobb híján 

ezekkel a tapasztalatokkal lehet számolni), egyéb költségeket 25%-nak véve mivel 

feltételezhető, hogy a 2.évben már sokkal kevesebb költség jut egy főre, kevesebbet 

foglalkoznak velük, más részről pedig nem 300 főről van már szó hanem ennek csak a 

60%-ról, 180 főről. Ekkor 2,10-es SROI-t kapunk, ha ezt a pesszimista szcenárióba 

vizsgáljuk, a jövedelem csökkenés értéke nélkül (10%) akkor is 2,04-ös értéket kapunk. 

A jövedelem csökkenést azért nem számolom bele, mert feltehetőleg az újabb hitel segít 

kisimítani a kieső jövedelmet. A bekövetkezett változásokról látható lejjebb egy 

összefoglaló táblázatot. 
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29. táblázat: Érzékenység vizsgálat 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az látható, hogy tulajdonképpen a mutató értéke nem csökken 2 alá, kevésbé érzékeny a 

változtatásokra, a különböző feltételezések szigorításával, enyhítésével is stabilan 2 felett 

van. Ha a diszkont rátát felemeljük 3,37%-ról a 4,08%-ra, a 15 éves referencia hozammal 

számolva (ÁKK [2018]) akkor is csak 2,55-re csökken az SROI érték az alap 

szcenárióban, kevésbé érzékeny rá hiszen a költségek, hasznok nagyobb része az első 

évben jelentkezik, kevésbé érzékeny a diszkontráta megválasztására. MFB 10 éves 

kötvényhozama pedig szinte megegyezik a 10 éves referencia hozammal, 3,35% 

2018.11.23.-ai értéknapon (Bloomberg), így nem változtat az értéken. 

Ez alapján az feltételezhető, hogy a becslések kellően megbízhatóak, nem kapunk nagyon 

különböző eredményt akkor sem, ha jelentős feltételezéseket módosítunk. 

6.10 SROI Közmunka 

Ha a közmunka SROI számítását szeretnénk elvégezni, a fő érintettek között a 

mélyszegénységben élőket, államot, helyi önkormányzatokat és a helyi gazdaságot 

jeleníteném meg. Itt is hasonló célcsoportra végezném el az elemzést, erre a 300 főre. 

  

Érzékenységi vizsgálat Változtatás SROI Változás

Alap - 2,57       0

Optimista

 FHT-t az ügyfelek 10%-a nem 

kap, plusz a becsődölteknél nem 

számolunk jövedelemkieséssel 2,75       7,0%

Pesszimista

40% hitelezési veszteség, 2.évben -

10% jöv. Kiesés 2,48       -3,5%

Teoretikus

 Az alaphoz képest a 2. évre is 

számolunk kötlséggel 2,10       -18,1%

Teor+pesszimista

A közmunakbér spórolás 

megegyezik a nettó+családi 

adókedv+10%-kal 2,04       -20,5%
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30. táblázat: Közmunkaprogram hatástérkép 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A befektetések között feltüntettem egyrészt a befektetett időt, aminek 0 az értéke, 

másrészt pedig állami oldalról a közmunkásbérek és a kapcsolódó képzések 

finanszírozását.  

31. táblázat: Befektetések - közmunkaprogram 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

A piactorzító hatások vizsgálatára láttunk példát a közmunkaprogramok vizsgálata során, 

például amikor a közmunkaprogramban megtermelt termények árai lenyomják a 

környező gazdák árait is (Koltai és szerzőtársai [2018]), azonban ezekre nem áll 

rendelkezésre pontos adat és rendkívül nehéz lenne becsülni. Másik hatás a piacfehérítő 

hatása bár feltételezhetően így is vállalnak az emberek egyéb informális alkalmi 

munkákat, azonban sokkal kisebb mértékben főképp ha egy rendes napi 8 órás 8 havi 

közfoglalkoztatást veszünk figyelembe, azonban az állam oldalán mivel a 

közfoglalkoztatásból nem keletkeznek közvetlenül többletadók (a közfoglalkoztatási 

bérhez kapcsolódó terheket is csaknem 100%-ban támogatja az állam) így ezt nem lehet 

kimutatni az állami oldalon mint többletjövedelmet, csak a kontrafaktuális hatásoknál 

Érintettek Befektetés Konkrét tevékenységek Hatások

Magasabb jövedelem az FHT-hoz 

képest

Visszaintegrálás az elsődleges 

munkaerőpiacra

Önkormányzatoknak olcsóbb 

munkaerő, településfejlesztés

Készségek fejlesztése

Piactorzítás

Elhelyezkedés általi befizetett 

többletadók

Megspórolt FHT

Különböző 

közmunkaprogramok 

szervezése, a 

munkaerőpiac leszakadó 

rétegeinek 

visszaintegrálása az 

elsődleges 

munkaerőpiacra

Állam, helyi 

önkormányzatok

Közmunkabérek, képzések 

finanszírozása

Mélyszegénységben élők

Helyi gazdaság

Idő                            

Alacsonyabb ár

Befektetés /Fő 1. év 2. év 3.év

Nettó költség 77712 171 587 434         157 860 439        145 231 604       

Képzési díjak (közmunkához 

kapcsolódó) 125000 37 500 000           

PV össszesen 497 717 886       
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mint a közfoglalkoztatottak informális gazdaságból származó kieső jövedelmét. Másik 

pozitív hatás, amit mindenképp érdemes kiemelni azonban a mérésekből kimaradt, az a 

gazdaságélénkítő hatás, főleg ezeken a nagyon hátrányos helyzetű településeken, ahol 

enyhítette a szociális feszültségeket a közfoglalkoztatási program ott feltételezhető, hogy 

a vásárlóerő növekedésével együtt a helyi kisvállalkozások is profitálnak a 

megnövekedett bevételből, azonban ennek mértékét nehéz lenne mérni, főképp ha csak 

erre a 300 főre vetítve szeretnénk azt kimutatni, így csak a közfoglalkoztatottak oldalán 

kerül kimutatásra a megnövekedett többletjövedelem az FHT-hoz képest. 

Ha csak a közmunka SROI számítását nézzük 1,09-es eredményt kapunk, ekkor 

megjelenik egyrészt, hogy erre az időszakra nincs FHT fizetés, azaz haszonként 

mutatódik ki állami oldalról. 8%-os elhelyezkedéssel számolok mivel alapvetően a 

Kiútprogramhoz hasonló célcsoportot vizsgálunk, az ebből eredő többlethasznokat, 

egyrészt a kieső közmunkabér miatt állami oldalon, a befizetett többletadók végett, 

másfelöl pedig maguknál az elhelyezkedőknél lévő többletjövedelmet vesszük alapul. 

Másik nagy többlethaszon pedig az önkormányzatoknál jelentkezik, ugyanis ahogy a 

közmunkaprogram kutatásaiból láthattuk, kiemelik az önkormányzati rendszer 

átalakulását és lecsökkent forrási, pénzbeli mozgáskörét, és, hogy az alapvető 

városfejlesztéssel, település ellátási teendőkkel kapcsolatos munkákat 

közfoglalkoztatottakkal végeztetik el, és azt is feltárták interjúzással, hogy sok esetben a 

településvezetők kiemelik, hogy a munkaerőhiánnyal a nyílt munkapiacon a jobb 

közfoglalkoztatottak egyre inkább kiesnek, és veszélybe kerül ezen feladatok ellátása, 

mivel ezeket normál munkabért fizetve nem is tudnák ellátni. (Koltai és szerzőtársai 

[2018]) 20-25%-ról mondták azt, hogyha tehetnék minimálbért fizetnének nekik, ehhez 

alsó becslést használva 20%-ra becsültem hiszen alapvetően alacsony iskolai végzettségű 

célcsoportról van szó.  
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32. táblázat: Társadalmi hasznok - közmunkaprogram 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kontrafaktuális hatásoknál amikor azt feltételezzük, hogy mi lenne a program nélkül, 

milyen hatások valósulnának akkor is meg bizonyos mértékben, illetve, hogy kik azok, 

akik hozzájárulnak még a hasznokhoz ezeket itt és levonjuk/hozzáadjuk a közmunka 

hatásainak értékéhez. Alapvetően a közmunka, ha nincs az emberek FHT-t kapnak, az így 

kapott többletjövedelemmel már számoltam az előzőekben.  

Láthattuk, hogy nagyon jelentős a beragadási hatás a rendszerben, alsó becslésként 8 

helyett 16%-os elhelyezkedéssel számoltam a kontrafaktuális hatások megállapításakor 

és ehhez mérten számoltam a kapcsolódó adókat is. A szociális szövetkezet és a 

vállalkozóvá válási támogatások igénybevételekor hasonló értékeket vettem figyelembe, 

mint a Kiútprogram során számoltnál, hogy minél inkább összehasonlítható eredményt 

kaphassunk, ugyanúgy 10-10%-át ennek a 300 főnek, hasonló sikerességi rátákkal. 

33. táblázat: Kontrafaktuális hatások - közmunka 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

1.év 2.év 3.év

Megspórolt FHT
50 342 400        46 315 008       42 609 807        

Visszaintegrálás, megspórolt 

közmunkabér 14 920 646        13 726 995       12 628 835        

Önkormányzatoknak olcsóbb 

munkaerő 20% 16 569 156        15 243 623       15 243 623        

Elhelyezkedés általi befizetett 

többletadók 9 487 296          8 728 312         8 030 047          
Elhelyezkedés többlet 

munkabér 8 194 988          7 563 402         6 982 343          

Közmunkából eredő 

többletjövedelem 98 735 136        93 848 832       95 680 182        

Kontrafaktuális hatás 1.év 2.év 3.év

Nagyobb 

elhelyezkedési esély 

16% 29 841 293 -    25 066 686 -    21 056 016 -  

Elhelyezkedés többlet 

munkabér 18 974 592 -    15 938 657 -    13 388 472 -  

Megspórolt szoc szöv 

támogatás (10%) 127 500 000   

Befizetett adóik 5 929 560 -      4 743 648 -      2 964 780 -    

Vállalkozóvá válási 

támogatást igényelne 

(10%) 18 000 000     

Vállalkozási támogatás 

többletadók 5 850 000 -      3 600 000 -      4 200 000 -    

10% vállalkozási 

támogatással 5 503 091 -      3 386 518       2 347 584 -    
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Az így kapott SROI is egy felett van, diszkontálásnál itt is 3,37%-kal számoltam. 

34. táblázat– Jelenérték, SROI - Közmunkaprogram 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Másik hatás, amit még figyelembe vehetnénk, hogy az előzőekben említett, gazdaság 

kifehéredésével a közfoglalkoztatással igazából nem keletkeznek többlet adók 

közvetlenül, azonban a másik oldalon vannak kieső bevételek. Itt alapvetően nem azt a 

20%-ot venném, akikkel a Kiútprogram során számolunk. Ott alapvetően egy 20%-kal 

alacsonyabb jövedelmi szinttel számoltam, mint ami a Kiútprogramos vállalkozások átlag 

profitja, itt pedig azzal a feltételezéssel élnék, hogy ők nem is feltétlenül vállalnának 

közmunkát. Így egy durva alsó becsléssel azzal számolnék, hogy 20%-nak van valamiféle 

egyéb informális jövedelme, amelynek összegére az FHT-hoz hasonló összeget 

becsülnék, 20.000 Ft-ot, ami még együtt is alacsonyabb azért, mint maga a 

közfoglalkoztatási bér így valószínűsíthetően inkább elmennének közmunkára, mellette 

pedig a közmunka egy stabil jövedelemforrást jelent, az utóbbiak pedig általában alkalmi 

jellegűek. Továbbá pedig valamennyi alkalmi munkát biztosan vállalnak a közmunka 

mellett is, ez a becslés azt a célt szolgálta, hogy durva becslést adjon arra vonatkozólag, 

hogy mennyi lehet az egyéb jövedelem, ami a közmunka nélkül többletként jelenne meg 

náluk. Így, ha ezt a hatást is belevesszük, akkor kapnánk pont 1:1-es értéket.  

Összeségében azt állapítható meg, hogy a fentiekben eszközölt feltételezések között mind 

a közmunka, mind a Kiútprogram megtérül, meg tudtuk erősíteni azt a hipotézist, hogy a 

Kiútprogram messze meghaladja a közmunkaprogram hasznait társadalmi szinten. Azt is 

látjuk, hogy míg a Kiútprogram esetében már az első évben pont megtérülnek a költségek 

társadalmi szinten, addig a közmunkaprogram esetében ehhez szinte a teljes 3 év 

szükséges. Az összehasonlíthatóság során azonban merülnek fel problémák egyrészt 

mivel nem teljesen ugyanaz a benchmark a többletjövedelmek értékelésekor, hiszen míg 

a Közmunkaprogramot alapvetően 8 havi közmunkásbérhez és 4 havi foglalkoztatást 

helyettesítő támogatáshoz, addig a közmunkát csak a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatáshoz viszonyítjuk. Ennek a problémának az enyhítésére megnéztem, hogy 

PV Arány

Közmunkások 

többlethaszna 254 190 588      47%

Állam többlethaszna 286 794 343      53%

PV 540 984 931     100%

NPV 43 267 046       

SROI 1,09     
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milyen eredményt kapnák, ha a Kiútprogram benchmarkja is az FHT lenne, hogy jobban 

tudjuk a két kapott eredményt egymáshoz viszonyítani. Ekkor az ügyfelek oldalán 

jelentkező többletprofitot csak a 12 havi FHT-hoz hasonlítottam, amelynél így az 

ügyfelek oldaláról sokkal magasabb értéket kaptam, másik oldalról viszont kiestek a 

megspórolt közmunkabérek és helyettük már csak megspórolt segélyekkel 

kalkulálhattam. Ugyanígy az elhelyezkedésnél is már a FHT-hoz viszonyítottam. Mivel 

az állam oldalán jelentkező többlethasznok jelentősen lecsökkentek így, egy az alap 

szcenárióba egy alacsonyabb 2,26-os SROI értéket kaptam, a korábbi 20%-os 

többletjövedelem az ügyfelek körében már 40%-ot tesz ki a jelenértékből.   

35. táblázat: Kiútprogram SROI FHT benchmarkkal kalkulálva 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A pesszimista+teoretikus szcenárióba is megvizsgáltam az így kapott értéket, ott 1,78-as 

eredményt kaptam. Nagyjából közös nevezőre hozva a két programot is láthatjuk, hogy a 

Kiútprogram szilárdan sokkal magasabb társadalmi hasznot eredményez. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az itt bemutatott közmunka SROI elemzése egy 

leegyszerűsített változat, csupán erre a 300 fős célcsoportra vizsgálva, oly módon, hogy 

minél inkább összehasonlítható eredményt kapjunk a Kiútprogram eredményeivel. Ha a 

teljes sokaságra, erre a 179.000 főre vetítve néznénk, akik például 2017-ben voltak 

közmunkások valószínűleg valamivel másabb eredményt kapnánk és sokkal alaposabban 

kellene körül járni egyrészt maguk a résztvevők megoszlását, területi megoszlását és 

aszerint számítani, mérni a különböző hatásokat, megnézni, hogy milyen önkormányzati 

projektek megvalósulását tette lehetővé, ilyen szinten, hogy pontos eredményt kapjunk 

fontos lenne megnézni az egyéb hatásokat is amiket itt most nem számszerűsítettünk, de 

ekkor már igenis materiálisak lehetnek, mint például a piactorzító, piacélénkítő hatás, 

PV Arány

Ügyfelek társadalmi 

többlethaszna 317 326 462                            40%

 Vállalkozóvá válási 

támogatás 4 139 902                                 1%

Segélyek 134 643 037                            17%

Befizetett adók 178 876 191                            22%

Szoc. Szöv támogatás 116 964 957                            15%

Képzési díjak 49 311 024                               6%

795 940 842                            PV

443 385 543                            NPV

2,26                                           SROI
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bűnelkövetések csökkenése, munkaerőelszívó hatás, ami a mai munkaerőhiánnyal 

küszködve igenis problematikus lehet, feltételezhetjük, hogy bár főképp a hátrányosabb 

helyzetűek ragadnak a rendszerben, emellett valószínűleg vannak még mindig olyanok is  

bár csökkenő mértékben, akik egyébként el tudnának helyezkedni az elsődleges 

munkapiacon. (Koltai és szerzőtársai [2018]) Egy ilyen horderejű komplex kutatás 

elvégzése azonban nem képezi ezen dolgozat kereteit. Szemléltetésként a 7. mellékletben 

bemutatnám egy részét a Hafta (Koltai és szerzőtársai [2018]) kutatása milyen hatások 

mérését gondolná fontosnak a közmunkaprogramok kapcsán és a hozzájuk tartozó 

indikátorokat; a szürkével jelöltekre már számít a Belügyminisztérium mutatókat. 

Az itt lévő összehasonlítás csak nagyságrendileg teszi lehetővé a két program 

összehasonlítását, míg a Kiútprogram SROI elemzése alapvetően egy előrejelző, addig a 

közmunkaprogram egy értékelő elemzés lenne. A lényege ebből is látható, 

megerősíthetjük azt a feltételezést, hogy társadalmi szinten messze meghaladja a 

közmunkaprogramok hatékonyságát a program, amely egyrészt a magasabb elérhető 

jövedelmekből, az állam oldalán pedig a jelentkező többlethasznokból, amelyek a 

Kiútprogram esetén jóval magasabbak a befizetett többletadók miatt is.  

Alapvetően feltételezzük, hogy mindkét program jobb mintha egyszerűen pénzt adnák, a 

közmunka is, bár hozzájárul részben a tanult tehetetlenséghez. A GiveDirectly (Mihályi 

[2018]) kezdeményezésben mindenféle bürokratikus teher nélkül közvetlen juttatták el a 

pénzt a szegényeknek, ahol ők maguk dönthették el, hogy mire költhetik azt. A rövid távú 

hatásai nagyon látványosnak, eredményesnek bizonyultak, azonban a hosszú távú hatásai 

eltűnnek, az ugyanazon falun belül nézve a helyzetük azokhoz képest, akik nem kaptak 

ingyen pénzt sokkal jobb, amiben az is benne van, hogy rontotta azok helyzetét, akik nem 

vettek részt a programban, felnyomták a javak árait a faluban stb. Viszont amikor más 

nem résztvevő falvak lakóihoz hasonlították eltűnt ez a pozitív hatás. Ez képezhet 

egyfajta mércét, továbbá erősíti azt az elképzelést miszerint jobb valamilyen jószághoz 

kötni a segélyek felhasználhatóságát, másrészt pedig a mi példánkra vetítve, ahhoz, hogy 

hosszú távon segíthessünk a szegényeken nem elég pénzt adnunk, ez ahogy Molnár 

[2016] is mondta a cikkében egyszerű pénztranszfer nem jó eszköz arra, hogy például 

arra sarkaljuk az embereket, hogy hosszútávon fenntartható vállalkozásokat hozzanak 

létre, nem elég motiválók, nem épít bizalmat, több cikkben is kiemelte azt, hogy ezek az 

emberek még sosem láttak ennyi pénzt, és az irányukba adott bizalom, hogy ők igenis 

visszafogják fizetni ezt a pénzt, és képesek életképes vállalkozásokat létrehozni rendkívül 
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motiválóan hat. Továbbá pedig egy ilyen komplett program költséges, a hitel önmagában 

sem elég ahogy azt már korábban ki lett emelve, mindenképp szükség van a megfelelő 

készségek, szaktudás elsajátítására, kapcsolati hálóra, ezek nélkül nem tudnak életképes 

vállalatokat létrehozni az ügyfelek hosszú távon.  

VII. Összefoglalás 

A dolgozat során áttekintettem egyrészt a későbbi megértéshez szükséges elméleti 

alapokat, magát a mikrohitelezés eredeti Grameen modelljét és a hitelezési problémák 

kezelésének technikáit. Megnéztem, hogy hogyan alakul a mikrohitelezés Európában, 

amely elsősorban a KKV-kat célozza, nem a szociális jellegű mikrohitelezést, bár az 

egyik elsődleges célja a munkanélküliek és a szegények felzárkóztatása, ezen 

leghátrányosabb helyzetű rétegeket, akik a dolgozat célcsoportját is képezték kevésbé 

érik el. Elvárják az önfenntarthatóságot, azt, hogy a mikrohitelező intézmény legalább 

nullszaldósan tudjon működni, azonban ezen rétegeknek komplex segítségnyújtásra van 

szüksége, amellyel valóban képesek hosszútávon életképes vállalkozásokat létrehozni, ez 

azonban költséges és ezen költségek csak társadalmi szinten térülnek meg. A 

Kiútprogram kidolgozói is hangsúlyozták, hogy ezt a programot nem más mikrohitelező 

intézményekhez, hanem az aktív munkaerőpiaci programokhoz, mint például a 

közmunkaprogramhoz érdemes hasonlítani.  

Az ehhez készített hosszútávú működés költséghaszon elemzése szerint a program egy 

főre jutó havi költségei körülbelül megegyeznek az egy közmunkás havi nettó bérével. 

Erre a modellre alapozva, azt mai értékre hozva készítettem el elsőként a program 

társadalmi megtérülés elemzését, amely a kevésbé számszerűsíthető hasznokat is 

igyekszik számba venni és az előbbinél jóval részletesebb. Majd pedig megkíséreltem a 

közmunkaprogrammal való összehasonlítását a mutató szintjén. Ehhez először 

részletesen megvizsgáltam a Kiútprogram és a közmunkaprogram működését is, amely a 

későbbi SROI elemzés minél alaposabb elvégzését, illetve az elemzés kontextusba 

helyezését szolgálta. Az SROI elemzéshez feldolgoztam az üzleti követő kérdőívek 

szükséges részét is.  

Az SROI elemzést 3 évre végeztem el, a hatások várhatóan ennél hosszabb távúak, 

azonban jóval bizonytalanabbak is, kevésbé számszerűsíthetők, így ekkora időtávot 

jelöltem ki. A vizsgálat során stabilan 2 feletti értékeket kaptam - azaz, hogy 1 befektetett 

forintra legalább 2 forintnyi társadalmi haszon jut, - a közmunkaprogramokkal való 

összehasonlítás esetében is, míg az utóbbira 1:1-es értéket, azaz, hogy a vizsgált időtávon 
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a közmunkaprogram költségei is megtérülnek társadalmi szinten, bár ez utóbbihoz kell az 

egész 3 éves vizsgált időtáv, a Kiútprogram esetén már az első évben 1:1-es értéket 

kapunk. Számszerűsítve is láthatjuk, hogy a Kiútprogram hatékonysága messze 

meghaladja a közmunkaprogramét. Fontos kiemelni azonban az összehasonlíthatóság 

korlátozottságát, ami nem olyan kézenfekvő, mint a hagyományos költség-haszon 

elemzésekben. Továbbá pedig konzervatív becsléseket végeztem, csak azokat a hatásokat 

számszerűsítettem, amelyek kellő megbízhatósággal voltak mérhetők, azonban így 

egyébként fontos célok, hasznok számszerűsítése elmaradt.  

Az SROI elemzésen túlmenően elsőként dolgoztam fel az anonimizált friss utókövető 

kérdőív eredményeit. Azonban ezek interpretálhatóságát fenntartásokkal kell kezelni, 

egyrészt a kis elemszám, részben pedig a pilot program további támogatás hiányában csak 

takaréklángon folytatta a tevékenységét, hirtelen megszűntetve ügyfeleivel a kapcsolatot, 

alapvetően megrendült a korábbi bizalmi viszony, amely a program kulcselemét adta és 

ez a kérdőívben is jelentősen érezhető volt. A vállalkozásoknak további segítségre lett 

volna szüksége, legtöbbjük azóta csődbe ment. Azonban az itt kapott válaszok is 

megerősítik, hogy alapvetően a csődbementek sem jártak anyagilag rosszabbul, inkább 

semlegesen. Panel adatokat is vizsgáltam az élettel és anyagi helyzettel való 

elégedettséghez kapcsolódóan, eszerint a korábban sikeresnek és sikertelennek 

kategorizált ügyfelek esetén is a kiinduló és a követő kérdőívhez képest is jóval magasabb 

értéket kaptunk. 

Fontos, hogy egy ilyen programnak kiszámíthatónak kell lennie, nagyban épül a 

bizalomra, az intézményi szereplők nagyfokú együttműködésére, rugalmasságára van 

szüksége ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, továbbá annak felismerésére, hogy a 

projektszemlélet sok esetben káros is lehet. Kívánatos lenne egy külön mikrohitelezési 

törvény megszületése is, illetve a mikrovállalkozások terheinek további mérséklése, 

újragondolása például az őstermelők esetén.  

Lehetséges kutatási irányként pedig megjelöltem az erőteljesebb visszafizetési 

hajlandóság és leghátrányosabb helyzetűek közötti esetleges pozitív irányú kapcsolat 

meglétét is a Világbank [2012] adataira hivatkozva, illetve M. Kowalik és D. Martinez-

Miera [2010] azon megállapítására alapozva, hogy azok esetében, akiknek több a 

lehetőségük, kevésbé vannak hátrányos helyzetben, kisebb a motivációjuk a 

visszafizetésre, érdekes lenne megvizsgálni, hogy a Kiútprogram esetében 

megfigyelhető-e ilyen irányú folyamat is. 
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Összeségében a dolgozatnak nem az a mondanivalója, célja, hogy közmunkaprogramok 

helyett a Kiútprogram modelljét kellene átvennünk, mint a szociális mikrohitelezést, 

mivel egyrészt nem mindenki való vállalkozónak, figyelembe kell venni azért az alapból 

meglevő készségeket is, továbbá pedig egy településen korlátos számú vállalkozás lehet, 

például egy kis faluban több kereskedő valószínűleg mindkettő, de legalább az egyik 

csődjéhez vezetne. Így ennek a modellnek is meg vannak a korlátai, de mindenképpen 

érdemes lenne például a vállalkozói támogatás mellett ezt a programot is támogatni. Míg 

az utóbbi program egy tulajdonképpeni egyszerű tőkejuttatás, addig a Kiútprogramban 

ezeket az összegeket az ügyfelek jelentős részben vissza is fizetik és mellé komplex 

segítségnyújtást kapnak, lehetővé téve, hogy az ügyfelek hosszú távon tényleg életképes 

vállalkozásokat tudjanak létrehozni. Ami viszont kiemelendő, hogy jó lenne a 

közfoglalkoztatottak ezen rétegének is komplex segítséget nyújtani, szükségük lenne 

nekik is mentorálásra, segítségre ahhoz, hogy könnyebben, sikeresen visszavezethetők 

legyenek a nyílt munkapiacra.  
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IX. Mellékletek 

1. melléklet – Kiútprogram intézményi szerkezete 

 

Forrás: Kiútprogram [2012], p. 49 

2. melléklet – 2012.10.31 hitelvisszafizetési adatok 

 
Forrás: Kiútprogram [2012] 

3. melléklet – Szélső értékek kizárása 

 

Forrás: Saját szerkesztés SPSS program használatával 
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4. melléklet - A közfoglalkoztatással kapcsolatban megfogalmazódó differenciált célok 

 

Forrás: Koltai és szerzőtársai [2018] 
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5. Melléklet – Kiközvetítési adatok 2017 

 

Forrás: Ignits és szerzőtársai [2018] 

 

6. Melléklet – Utókövető kérdőív eredményei 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Milyen volt a partnerségi kapcsolat minősége a Kiútprogrammal? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Megfelelő 9 27,3 27,3 27,3 

Nagyon kielégítő 11 33,3 33,3 60,6 

Nem volt megfelelő 10 30,3 30,3 90,9 

Nem vonatkozik rá 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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Folytat a háztartás mezőgazdasági tevékenységet, akár eladásra, akár saját fogyasztásra? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 15 45,5 46,9 46,9 

2 17 51,5 53,1 100,0 

Total 32 97,0 100,0  

Missing System 1 3,0   

Total 33 100,0   

 

Folytat-e Ön vagy a háztartás nem mezőgazdasági jellegű vállalkozói tevékenységet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 32 97,0 100,0 100,0 

Missing System 1 3,0   

Total 33 100,0   

 

Folytat-e Ön vagy a háztartás nem mezőgazdasági jellegű vállalkozói 

tevékenységet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 32 97,0 100,0 100,0 

Missing System 1 3,0   

Total 33 100,0   

Segítette-e a Kiútprogrammal való együttműködés, a tapasztalatszerzés abban, hogy később el 

tudjon helyezkedni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Igen volt ilyen hatása 7 21,2 21,2 21,2 

Nem volt ilyen hatása 22 66,7 66,7 87,9 

Nem vonatkozik rá a kérdés 3 9,1 9,1 97,0 

NT/NV 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Kedvező vagy kedvezőtlen hatása volt? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 18 54,5 54,5 54,5 

Kedvező 12 36,4 36,4 90,9 

Kedvezőtlen 2 6,1 6,1 97,0 

NT/NV 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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7. Melléklet: Közfoglalkoztatási indikátor javaslatok 
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Forrás: Koltai és szerzőtársai [2018] 20-23.o 

 


