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1. AJÁNLÁS 

 

Vonnák Péter mérnök közgazdász igen nehéz feladatra vállalkozott, amikor a 

mikrohitelezés magyarországi történetét kívánta tudományos alapossággal feltárni és 

elemezni.  

Akkor, amikor már Európa több egyetemén tantárgy a mikrofinanszírozás, 

Magyarországon nagyon nehéz szakmailag korrekt irodalmat fellelni ebben a 

témakörben. Ebben a tanulmányban sikerült szakmai alapossággal a tényeknek 

megfelelő módon feltérképezni a mikrohitelezés magyarországi történetét, annak 

legfontosabb lényegi elemét és követelményét kiragadva, úgymint a programok 

társadalmi hasznosságát.  

A műben bemutatott elemzések és megállapítások ugyanakkor jelentősen túlmutatnak 

Magyarországon és a mikrohitelezés magyarországi történetén. Ezek ugyanis olyan 

szakmai alapelveket és összefüggéseket mutatnak be, amelyek ismerete bárhol a világon 

elengedhetetlen, ahol közpénzekből kívánnak mikrohitel programokat beindítani, 

finanszírozni. 

Úgy gondolom, hiánypótló mű született, ami akár szakkönyvként, akár egyetemi 

jegyzetként is megállja a helyét abban az esetben, ha a mikrofinanszírozás a felsőfokú 

pénzügyi képzés részévé válik. A tanulmányt kimagaslóan jó minőségűnek tartom, úgy 

gondolom, hogy ez az első nagyléptékű magyarországi elemző mű, amely ebben a 

témakörben elkészült. 

A tanulmányt kiemelten ajánlom minden jövőbeli illetve már gyakorló 

mikrofinanszírozási szakember valamint minden olyan döntési pozícióba kerülő 

hivatalnok figyelmébe, aki a mikrohitelezés területére kerül.  

 

Székesfehérvár, 2016. június 23. 

Szekfü Tibor 

Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat 

elnök 
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2. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Hálás köszönettel tartozom, Szekfü Tibornak, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat 

elnökének az önzetlen segítségéért, mivel a tanulmány megírása során mindig 

számíthattam segítőkészségére, felmerülő kérdéseimmel bármikor megkerestem, 

azonnali választ kaptam. Vitathatatlan szaktudására, konstruktív javaslataira a mű 

megírása során elengedhetetlenül szükség volt, melyekért ezúton is szeretnék 

köszönetet mondani. 

Továbbá köszönöm Dr. Fellegi Miklósnak, a Budapesti Gazdasági Egyetem 

tanszékvezető helyettesének a tanulmány kidolgozása során tett javaslatokat, melyek 

segítettek a jól átgondolt struktúra és az egységes szerkezet kialakításában. 

Hálával tartozom továbbá családomnak, rokonaimnak, páromnak és barátaimnak a 

támogatásért, melyre a mű megírása során támaszkodhattam. 

Vonnák Péter 
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3. BEVEZETÉS 

 

A mikrofinanszírozás fontossága napjainkban egyre nagyobb és nagyobb mértéket ölt, 

mind hazai, mind nemzetközi tekintetben. 

Az Európai Unió 2014-2020 periódusra vonatkozó célkitűzései közt magas prioritást 

élvez annak a célnak az elérése, hogy támogassa azokat a mikrovállalkozásokat, akik 

alacsony bevételi szinttel rendelkeznek vagy kiszorulnak a bankszektor által 

hitelképesnek ítélt vállalkozók köréből. Többnyire ezek közé a sérülékeny csoportok 

közé tartoznak a munkanélküliek, fiatal vállalkozók, nők és a vidéken élő vállalkozók. 

Közös cél tehát, hogy a különböző célcsoportok kikerüljenek a munkanélküliségből, és 

újabb munkahelyeket tudjanak létrehozni, ezzel elősegítve az európai vállalkozások és a 

szociális gazdaság fejlődését. Ezt támasztja alá az Európai Befektetési Bank által 

készített felmérés a mikrofinanszírozási területen elérhető finanszírozási eszközökről 

(www.fi-compass.hu [1]).  

Annak érdekében, hogy a fent említett célkitűzések társadalmi szempontból hatékonyan 

tudjanak megvalósulni, fontos biztosítani a közpénzek megfelelő módon történő 

felhasználását a mikrohitelezésben is. Ezen terület áttekintéseként szeretném 

tanulmányomban részletesen feltérképezni és megvizsgálni a különböző működési és 

finanszírozási modelleket a hosszú múltra visszatekintő magyarországi 

mikrofinanszírozás területén, kiemelve a modellek előnyeit és hátrányait. A feldolgozás 

és összehasonlítás során rövid áttekintést adok a magyarországi mikrofinanszírozás 

kialakulásáról és gyakorlatáról, vizsgálom az Európai direktíváknak való megfelelését, 

továbbá érdekeltségi mátrixok segítségével elemzem, hogy az adott modell milyen 

mértékben segítette elő a pozitív társadalmi célok elérését. A különböző időszakokban 

megvalósított modellek közül a teljesség igénye nélkül, a hosszabb távon alkalmazott, a 

megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok által működtetett rendszereket 

mutatom be és elemzem részletesen, kiegészítve néhány nemzetközi szinten alkalmazott 

modell bemutatásával. 

Továbbá célom az elmúlt 24 év tapasztalatainak összegyűjtése és összefoglalása. Egyre 

kevesebb olyan szakemberrel, és a területen aktív tevékenységet végző személlyel 

találkozhatunk, akik emlékeznek a mikrofinanszírozás beindítását követő folyamatokra, 
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változásokra és ezzel kapcsolatos dokumentumokat is egyre nehezebb felkutatni. 

Ugyanakkor fontosnak gondolom a felhalmozódott tudás megőrzését és átadását a 

mikrofinanszírozási területen szakmailag megalapozott döntések meghozatalának és a 

közpénzek megfelelő felhasználása érdekében. 

Az elemzéseim alapjául szolgálnak a korábbi időszakok során megalkotott cikkek, 

jegyzőkönyvek, egyéb írásos dokumentációk és videó interjúk, melyek során elsősorban 

a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat dokumentumaira kívánok támaszkodni. 

A vizsgálatokban összegyűjtött tapasztalatokat a tanulmányom utolsó fejezeteiben 

összegzem, valamint javaslatokat teszek az optimális modellekre vonatkozóan, ezzel 

elősegítve a jövőben kialakításra kerülő programok pozitív társadalmai hatásának 

megvalósulását. 

4. A MIKROFINANSZÍROZÁS 

4.1 Fogalma 

Amikor a mikrofinanszírozás fogalmáról beszélünk, fontos tisztáznunk, hogy jelenleg 

nincs a mikrofinanszírozás definíciójaként szolgáló egzakt meghatározás.  

Ezen okból kifolyólag a következőkben szeretném néhány különböző forrásra 

hivatkozva definiálni a mikrofinanszírozás fogalmát egymáshoz közel álló 

aspektusokból, különböző szervezetek és személyek meghatározásait idézve.  

A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat meghatározása 

„A mi fogalmaink szerint a mikrohitel olyan önálló tevékenységből boldogulni és 

megélni kívánó ügyfeleknek nyújtott kis összegű kölcsön, akik a bankszektortól 

egyáltalán nem tudnak vagy nem megfelelő mértékben tudnak hitelekhez hozzájutni. 

Ennek a csökkent hitelképességnek az oka lehet akár az ügyfelek kis összegű hiteligénye, 

akár a jogi biztosítékaik nem megfelelő mennyisége, vagy mert kezdők illetve nincs 

kiértékelhető vállalkozói múltjuk. 

Fontos számunkra a non-profit szemlélet, mert fontosabbnak tartjuk a mikrohitelek 

pozitív társadalmi hatását, mint a profitszerző szempontokat. Megítélésünk szerint ehhez 

a hitelnyújtáshoz kapcsolódnia kell egy intenzív és hatékony mentorálási és 
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segítségnyújtási tevékenységnek, valamint magas színvonalú üzletfejlesztési 

szolgáltatásoknak is.” (SZEKFÜ, 2016. [2]) 

Dr. Szabó Antal regionális tanácsos, az ERENET tudományos igazgatójának 

meghatározása 

 „A mikrohitelezés elsődleges célja: olyan hitelezési rendszer megvalósítása, amely 

lehetővé teszi konvencionális bankok által nem finanszírozható, nem bankképes 

szegények részére induló tőke biztosítását, szakmai és pénzügyi segítségnyújtást.” 

(SZABÓ, 2005. 3. o. [3]) 

Az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank meghatározása 

Az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank által a mikrohitelek nagysága 

25000 euróban maximalizált, meghatározásuk megerősíti a korábbi két definíció 

tartalmát és lényegi elemeit, miszerint a mikrofinanszírozás célközönsége közé 

tartoznak azok a hátrányos helyzettel rendelkező vállalkozások, melyek a hagyományos 

bankrendszer által nem jutnak megfelelő finanszírozási forrásokhoz: 

 „…a mikrofinanszírozás kiemelt relevanciával bír az olyan mikrovállalkozások 

támogatását illetően, melyeknek alacsony a bevételi szintjük és egyéb hátrányos 

helyzetűek, akik a hagyományos bankrendszer szolgáltatásaiból kirekesztettek, úgy mint 

munkanélküliek, bevándorlók, nők, fogyatékkal élők és diákok…” (www.fi-compass.hu 

[1]) 

Muhammad Yunus Nobel-békedíjas professzor meghatározása 

Kiemelt fontossággal bír az a definíció, melyet a mikrofinanszírozás atyjának tekintett 

Muhammad Yunus Nobel-békedíjas professzor fogalmazott meg.  

2015. március 19-én ért az a megtiszteltetés, hogy Norvégiában, az Európai Szociális 

Vállalkozások éves fórumán lehetőségem volt Yunus professzorral videó interjút 

készíteni, melyben a következő, nagy jelentőséggel bíró állításokat fogalmazta meg: 

„A mikrofinanszírozás áthidalja az emberek és a hagyományos bankrendszer közötti 

szakadékot… Manapság jónéhányan visszaélnek a mikrofinanszírozás eredeti 

elképzelésével. Elüzletiesítik a mikrofinanszírozást, nyereséget akarnak termelni belőle 

és ez a mikrofinanszírozás eredeti koncepciójával való visszaélés… ez egy hitelnyújtó 
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vállalkozás, melynek célja az emberi problémák megoldása…” (MUHAMMAD YUNUS, 

2015. [4]) 

Muhammad Yunus Nobel-békedíjas professzor által elmondottak rávilágítanak arra a 

tényre, miszerint a mikrohitelezés során fontos megvalósítani a hitelező és a hitelezett 

között egy személyes kapcsolatot, és helyzetfelmérést. Ennek során van lehetőség az 

adott vállalkozás helyzetének elemzésére, és azon területek meghatározására, mely 

lehetőséget biztosít a vállalkozás sikerességének megvalósítására. Éppen emiatt, a 

korábbiakkal összecsengően elmondható, hogy a hagyományos bankrendszer által 

hitelképtelennek ítélt ügyfelek esélyt kapnak olyan forrásokhoz jutni, melyek lehetővé 

teszik, hogy a munkanélküliségből kilábaljanak, és újabb munkahelyeket teremtsenek. 

Fontos továbbá, hogy a mikrohitelezés során egyfajta kötelezettségvállalás alakul ki a 

hitelezett részéről, hiszen kötelezettsége áll fenn a hitel visszafizetésére, így ösztönözve 

van arra, hogy a kapott kölcsönt megfelelő módon fektesse be a saját megélhetése 

érdekében. Emiatt a mikrofinanszírozás a jótékonykodás alternatívájaként is tekinthető, 

azonban a hitelezés során egy konkrét, vállalkozásfejlesztő cél kerül kitűzésre és 

megvalósításra, míg a jótékonysági adományok nem minden esetben kerülnek 

megfelelő módon befektetésre. Éppen ezért kell tisztában lenni a mikrofinanszírozás 

szerepével, és nem visszaélni azzal. Elmondható továbbá, hogy a megfelelő működési 

környezet kialakításához a mikrofinanszírozó szektor számára különálló szabályozás 

létrehozása szükséges, mely teljes mértékben eltér a hagyományos szabályozó szektor 

által kijelölt alapelvektől. 

 

1. ábra Közös kép az interjút követően Muhammad Yunus Nobel-békedíjas professzorral, és Unni Beate 
Sekkesæterrel, a Norvég mikrofinanszírozási szervezet igazgatójával 
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Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat meghatározása 

A mikrofinanszírozás Európai Unió szintjén belüli elősegítését tűzte ki célul az Európai 

Mikrofinanszírozási Hálózat, mely szintén a társadalmi és pénzügyi kirekesztettség 

ellen harcol. 

Az általuk megfogalmazott meghatározás szintén szinkronban áll a korábbiakban 

megfogalmazottakkal és a korábbi meghatározásokkal, melyekben jól látható, hogy a 

célközönség a finanszírozási eszközökből nem megfelelő mértékben részesült 

társadalmi réteg: 

„Európában, a mikrofinanszírozás a társadalmi összetartó erő és a gazdasági fejlődés 

egyik legfőbb eszköze. Rengeteg kisvállalkozás és család nem jut megfelelő 

finanszírozási eszközhöz a sűrűen kiépített bankhálózat ellenére sem… A 

mikrohitelezésnek két hatása figyelhető meg: gazdasági hatása, hogy elősegíti a 

bevételnövelő tevékenységeket, és társadalmi hatása, ami elősegíti az egyének 

társadalmi és pénzügyi kirekesztettsége elleni küzdelmet.” (www.european-

microfinance.org [5])  

 

4.2 Célja 

Általánosságban elmondható, hogy a mikrofinanszírozásra sokkal inkább a szociális 

segélyek alternatívájaként kell tekintenünk, minthogy a banki hitelek alternatívájaként. 

Míg a banki szervezetek profit orientált működést folytatnak és nem a társadalmi 

hatások megvalósulását tekintik elsődlegesnek, a non-profit mikrofinanszírozási 

intézmények társadalmi célok megvalósulását helyezik előtérbe. A közpénzből történő 

mikrofinanszírozás célja pedig a pozitív társadalmi hatások elérése, ennek 

megvalósítását vállalkozásélénkítő módszerekkel, pénzügyi eszközök és különféle 

üzletfejlesztési szolgáltatások kombinálásával próbálja meg elérni. Ugyanakkor fontos 

kiemelnünk, hogy a szociális segélyekkel ellentétben a mikrofinanszírozás pozitív 

hatásai fokozottan érvényesülnek. Míg a szociális segélyek esetében a társadalom 

szükségleteinek ideiglenes kielégítéséről beszélhetünk, a mikrofinanszírozás lehetőséget 

biztosít a vállalkozók számára, hogy önálló tevékenységgel biztosítsák saját maguk és 

családjaik számára a hosszútávon fenntartható megélhetést. Mindemellett újabb 
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vállalkozások létrehozását teszi lehetővé, ezzel újabb munkahelyeket teremtve és 

álláskeresőkből állásteremtőket létrehozva. Egyértelműen kijelenthetjük tehát, hogy a 

mikrohitel elősegíti az önfoglalkoztatóvá válást, valamint további munkahelyek 

megteremtésére ad lehetőséget.  

A mikrofinanszírozás elsődleges célcsoportjának tekinthetjük általánosságban a 

pályakezdő fiatalokat, illetve a korábban alkalmazottként dolgozó, de munkanélkülivé 

vált társadalmi rétegeket (a célcsoportok országonként és szervezetenként 

változhatnak). Mindkét célcsoport esetében kijelenthetjük, hogy vállalkozásuk 

beindításához nem elegendő a megfelelő tőkét biztosítani, de ahhoz kiegészítő 

szolgáltatások nyújtására is szükség van képzés, illetve mentorálási, tanácsadási 

szolgáltatás formájában. A mikrofinanszírozás lehetőséget biztosít arra, hogy a 

szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekkel személyes kontaktust kialakítva, azok 

helyzetét alaposan felmérve tudja mérlegelni az adott vállalkozásban rejlő kockázatot, 

és ennek tudtában hozza meg döntéseit. Ezzel szemben a pénzpiac profit orientált 

szereplői számára a fent említett célcsoportok finanszírozása az alábbi nehézségekbe 

ütközik: 

 Az adott ügyfél finanszírozása túlságosan kockázatos, mivel nem rendelkezik 

értékelhető vállalkozói múlttal, megfelelő mértékű jogi biztosítékkal, továbbá 

működésük első három- illetve öt évében a vállalkozás fennmaradása rendkívül 

veszélyeztetett 

 Az adott ügyfél alacsony összegű hiteligénylést nyújt be, korlátozottan 

fizetőképes, illetve hitelezésükhöz fajlagosan magas munkaigény szükséges, 

emiatt finanszírozásuk nem nyereséges. 

Ezen okokból kifolyólag a pozitív társadalmi célokat elsődlegesnek tekintő non-profit 

mikrofinanszírozó szervezetektől nem várható el a profitorientált működés, különösen 

akkor, ha a hitelezés közpénzekből történik. Mindenképpen biztosítani kell a különböző 

pozitív társadalmi hatások elérésének megvalósulását és a fenntarthatóságot egyaránt. A 

fenntarthatóságot a későbbiekben ismertetésre kerülő nemzetközi direktívák szerint 

célszerű értelmezni. 

A fent leírtak alapján jól látható, hogy a mikrofinanszírozás definíciójára nincs konkrét 

meghatározás, az nemzetenként, illetve egy adott országon belül szervezetenként is 

eltérő lehet. A mikrofinanszírozás célja azonban egyértelműen meghatározható, de ettől 
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függetlenül a megvalósítás módja rendkívül eltérő módon történhet. Ennek 

köszönhetően rengeteg féle működési mechanizmust neveznek „mikrohitelezésnek”. 

Fontos tehát egy egységes rendszerezési, elemzési módszert bevezetnünk. 

4.3 A piaci környezet 

4.3.1 A piaci mechanizmus érvényesülése a szektorban 

Egyes nemzetközi gyakorlatokban megmutatkozik, hogy a mikrohitelezés helytelen 

megvalósításának módszerei súlyos következményekkel járhatnak, mint ahogy azt az 

előzőekben Muhammaed Yunus Nobel-díjas professzor által elmondottakból is 

láthattuk (MUHAMMAD YUNUS, 2015. [4]). Azokban a modellekben, amelyekben a 

finanszírozás elsődleges céljaként nem a pozitív társadalmi hatás elérését (nem a 

kommunikált célokról, hanem a tényleges gyakorlatról van szó), hanem a befektetők 

profit érdekeit tekintik elsődlegesnek, negatív tendenciákat figyelhetünk meg, melynek 

hátterében valójában a piaci mechanizmusként ismert folyamat áll. Ennek lényege, 

hogy ha folyamatosan magas fizetőképes kereslet jelentkezik egy adott szolgáltatás 

iránt, akkor arra nagy valószínűséggel megjelenik a kínálat is a piacon jelen lévő 

gazdasági szereplők reflexív tevékenysége miatt. A piac ezen önszabályozó folyamatait 

piaci mechanizmusnak hívjuk, melynek köszönhetően a kereslet és kínálat mindig 

egyensúlyi pozíció felé halad. Amennyiben a piaci mechanizmus nem működik 

megfelelően, a túlkereslet és túlkínálat problémája nem kerül megoldásra, úgy piaci 

kudarcról beszélhetünk. Az ilyen esetek indokolttá teszik a kormányzati beavatkozást. 

Ez jól megfigyelhető azokban az országokban, amelyekben a különböző szegény és 

pénzügyileg kiszolgáltatott rétegek az adott ország belső jogi szabályozásának 

hiányában kénytelenek megfizetni a profit orientált hitelezők magas működési 

költségeit, a veszteségeket és a befektetők extra profit igényét egyaránt. Ennek 

következtében az adott vállalkozások életkörülményei nemhogy javulni fognak, de az 

teljes anyagi ellehetetlenülésükhöz vezethet. A hasonló működéssel bíró rendszerek 

azonban sokszor tragikus következményekkel járnak, úgy mint a csődbe jutott 

vállalkozók öngyilkossága, a szolgáltató szféra és a rendszer elleni tüntetések. 

A fentiekből látható, hogy a piaci mechanizmusnak és a piaci kudarcnak is egyaránt 

lehet káros hatása. A piaci mechanizmus káros hatásainak elkerülésének érdekében két 

módot alkalmaznak a kormányok. Egyrészről a magas szintű fizetőképes kereslet 
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megjelenésekor adminisztratív szabályozási eszközökkel korlátozzák a piaci szereplők 

által elkérhető kamat maximális értékét, ezzel biztosítva, hogy ne tudjanak uzsoratőkét 

biztosítva etikátlan módszerekkel új pénzügyi finanszírozók belépni a piacra. Ebben az 

esetben azonban újabb probléma vetődik fel, mégpedig hogy kiszolgálatlan marad a 

magas számú fizetőképes célközönség. Amennyiben ez a túlkereslet nem kerül 

kiszolgálásra, a piaci kudarc negatív hatásaival kell szembenéznünk. Éppen ezért fontos 

közpénzek bevonásával korlátozott kamatokkal mesterséges kínálatot teremteni. A kettő 

feltétel együttesen történő megvalósítása egyidejűleg küszöböli ki a piaci mechanizmus 

és a piaci kudarc negatív hatásait. 

Az alapvető probléma olyan speciális esetekben áll fenn, ahol a kormánynak nincs 

forrása a mesterséges kínálatot fenntartani. Ebben az esetben az elkérhető kamatok 

maximalizálása piaci kudarchoz vezetne, mivel az alacsony kamatok és magas 

fenntartási költségek nem tennék lehetővé újabb finanszírozó szervezetek megjelenését, 

így a fizetőképes kereslethez nem tartozna megfelelő mértékű kínálat. Ilyen esetekben 

megoldásként szolgálhat, ha a szociális cél beteljesülésének érdekében a kormány 

tőkével rendelkező hitelező szervezetekhez fordul segítségért, nekik felajánlva a 

hitelezés során fennálló kockázat átvállalását. Így a tőkével rendelkező szervezetek 

garantált haszonhoz juthatnak, és a kormánynak csak abban az esetben kell veszteséggel 

számolnia, hogyha az ügyfél fizetésképtelenné válik. Amennyiben azonban nem áll az 

állam rendelkezésére megfelelő mennyiségű közpénz, abban az esetben megoldást 

jelenthet még a különböző privát szervezetek adományként biztosított forrásainak 

felhasználása is, bár ennek megvalósítására rendkívül kevés példával találkozhatunk. 

Jól látható továbbá, hogy az előzőekben említett negatív jelenségek nem voltak 

megfigyelhetőek Magyarország esetében, mivel a mindenkori kormányzat lehetővé tette 

a különböző Európai közösségi forrásokból finanszírozott mikrohitel programok non-

profit szervezeteken keresztül történő hatékony lebonyolítását. Ezzel biztosította, hogy a 

szociális társadalmi célokat megvalósító kis összegű hitelek szolgáltatását olyan non-

profit közvetítők valósítsák meg, melyek helyszíni interjúk és környezetvizsgálat során 

mérik fel az ügyfelek gazdasági helyzetét és felkészültségét, valamint biztosítják az 

ügyfél számára elengedhetetlenül fontos ingyenes szolgáltatásokat, ezzel elősegítve a 

vállalkozás későbbi sikeres működését és a pozitív társadalmi hatás megvalósulását.  
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A korábban leírtak alapján belátható, hogy a társadalmi célok megvalósításának 

érdekében a kínálat megteremtésének egy hatékony módszere lehet a non-profit 

szervezeteken keresztül működtetett pozitív társadalmi hatásokat generáló mikrohitel 

program működtetése. 

4.3.2 A működés elemzésének módszere 

Annak érdekében, hogy a korábbi időszakokra jellemző működtetési módszereket és 

jellemzőket egységesen tudjuk kezelni, fontos megvizsgálnunk a különböző 

működtetési modellek során a befektetők és hitelezők érdekeit, továbbá a társadalmi 

célok megvalósulásának ténylegességét. A vizsgálatokhoz rendkívül hatékony elemzési 

módszerként szolgál az érdekeltségi mátrixszal történő elemzés, melynek alapjául 

különböző neves spanyol egyetemek, és az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat tagjai 

által közösen készített egyetemi jegyzet szolgált (FORO DE MICROFINANZAS, 2013. [6]). 

Az elemzési módszert - átgondolva, rajta további fejlesztéseket megvalósítva, saját 

készítésű ábrák segítségével - kívánom bemutatni. A módszer segít feltérképezni az 

adott mikrofinanszírozási gyakorlat működési ismérveit, melyek egyedi sajátosságokkal 

rendelkeznek. Az érdekeltségi mátrix elemzése segítséget nyújt továbbá az adott 

mikrohitelezési modell folyamatainak részletesebb megismeréséhez, mely lehetőséget 

ad arra, hogy megállapíthassuk, az adott program belső működési tényezői mennyire 

képesek a pozitív társadalmi megvalósítását elősegíteni. Segítségével feltérképezhetjük 

az adott finanszírozási rendszer gyenge pontjait is. Egyszerű és átlátható módon mutatja 

meg, hogy a befektető, aki a mikrohitel forrását biztosítja vár-e hozamot. Továbbá 

szemléletesen bemutatja, hogy a közvetítő, aki a hitelek kihelyezését biztosítja, miből 

tudja fedezni a működési költségeit: ki kell-e termelnie azokat az ügyfelek által 

visszafizetett kamatokból, illetve annak fedezése más módon valósul-e meg. Jól látható 

módon szemlélteti, hogy amennyiben a befektető hozamot vár el, úgy nem a társadalmi 

cél megvalósulása kerül előtérbe, hanem a profitszerzés. Amennyiben pedig a 

közvetítőnek hitelezésből kell kitermelnie a működtetési költségeit, abban az esetben a 

különböző kockázati szintek beárazásáról beszélhetünk, ami az elérni kívánt pozitív 

társadalmi hatás szempontjából negatív következményekkel járhat. 

Az érdekeltségi mátrix elsődleges rendező elve, annak a ténynek a szem előtt tartása, 

hogy a finanszírozás közpénzből, vagy privát pénzből valósul-e meg. A közpénzből 

történő finanszírozás esetén kötelező jelleggel kell lennie pozitív társadalmi célnak és 
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hatásnak egyaránt. Tanulmányomban éppen ezen okokból kifolyólag a közpénzekből 

történő finanszírozás különböző modelljeit kívánom megvizsgálni, azok előnyeit és 

hátrányait kiemelve a non-profit szemlélet által elsődlegesnek tekintett pozitív 

társadalmi hatás megvalósulásának oldaláról. 

4.3.3 A módszer bemutatása az IBM újrakezdési kisvállalkozói hitel példáján  

Az érdekeltségi mátrix segítségével történő elemzési módszert példaként a 

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: 

Székesfehérvári RVA) által magántőkéből közvetített, egyértelműen pozitív társadalmi 

hatást előidéző jó gyakorlatán, az IBM újrakezdési kisvállalkozói hitel példáján 

kívánom bemutatni. Az ábra elemzése előtt azonban rövid átfogó képet szeretnék adni 

az IBM újrakezdési kisvállalkozói hitelkonstrukció kialakításának körülményeit 

illetően. 2002. november 20-án az IBM Storage Products Kft (továbbiakban: IBM), 

Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Székesfehérvári RVA 

megállapodást írt alá a fent említett hitelkonstrukció beindításáról. Szükségessége az 

IBM 2002-es gyárbezárását követően vált indokolttá a munkanélkülivé vált korábbi 

IBM-es dolgozók segítésének céljából. A hitelfeltételek között szerepelt, hogy azt 

csakis olyan vállalkozások vehetik igénybe, akik korábban IBM-es dolgozók voltak, 

illetve akik korábbi IBM-es dolgozó foglalkoztatását legalább két évre vállalják. 

Kihangsúlyozandó, hogy az adott példát annak pozitív társadalmi hatásainak tényleges 

elérése miatt választottam, mely a kialakított hitelezési feltételeknek köszönhetően 

egyértelműen megvalósulhatott, ezzel bebizonyítva, hogy profit orientált szervezet is 

képes olyan finanszírozási forrást biztosítani a közvetítő szervezetek számára, mely 

adott feltételrendszer megszabása mellett képes elérni szociális társadalmi és 

vállalkozásfejlesztési céljait. Jól látható tehát, hogy annak ellenére, hogy a forrást profit 

orientált szervezet biztosítja, nem evidens, hogy az profitot vár el a program 

megvalósítása során. Amennyiben pedig egy multinacionális profit orientált cég képes 

volt olyan program kidolgozására, mely sikeresen ért el pozitív társadalmi hatásokat, 

úgy megállapíthatjuk, hogy a közpénzekből megvalósított programoknak még inkább 

meg kell valósítaniuk azokat. Ennek bizonyítására vizsgálom meg a kidolgozott 

koncepció működési modelljét az érdekeltségi mátrix alapján. 
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 2. ábra Saját szerkesztés - az IBM újrakezdési kisvállalkozói hitelkonstrukció elemzése érdekeltségi mátrixszal 
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Ahogy a mellékelt ábrán az érdekeltségi mátrixból tisztán látható, az IBM újrakezdési 

kisvállalkozói hitelkonstrukció magán tőkéből került megvalósításra. A tőkét az IBM 

biztosította, és célja a munkanélkülivé vált korábbi dolgozók szociális segítése, továbbá 

a vállalkozásfejlesztési tevékenység ösztönzése. Annak érdekében, hogy mindez terv 

szerint tudjon végbemenni, szerződést kötött a non-profit tevékenységet végző 

Székesfehérvári RVA-val, melynek érdekeltsége egyértelműen a pozitív társadalmi 

hatás megvalósulását és a közcél teljesülését szolgálta. Ez annak volt köszönhető, hogy 

a működési költség fedezetéül részben a hitelkamatok, részben pedig az IBM által 

biztosított alap szolgált. Fontos kiemelni, hogy a finanszírozási forrást biztosító IBM 

tudtában volt a forrásként biztosított alap csökkenésének, és hozamelvárása nem volt, 

illetve az alapot adományként biztosította a hitelező non-profit szervezet számára. 

Ennek köszönhetően a mikrofinanszírozó szervezet nem volt kiszolgáltatott helyzetben, 

így nem volt szükséges az extra profit elvárás és sikeresen tudta biztosítani a pozitív 

társadalmi hatás elérését. Fontos jellemzője ezen kívül, hogy a hitelhez a magyarországi 

jegybanki alapkamat szintje alatt jutottak hozzá a jogosultak. Továbbá kiemelt pozitív 

jellemzőként jelent meg a biztosított alap visszaforgó jellege, mely biztosította, hogy a 

donor által rendelkezésre bocsájtott alapból visszafolyó pénzek újra kihelyezésre 

kerülhessenek, ezzel megtöbbszörözve az alap pozitív társadalmi hatását szociális és 

vállalkozásfejlesztési területen egyaránt. 

A Székesfehérvári RVA belső dokumentumainak adatait tanulmányozva egyértelműen 

megállapítható, hogy az IBM által forrásként biztosított 300 millió forint többszörösen 

kihelyezésre került, és az alapból a működtetés ideje alatt hozzávetőlegesen 676 millió 

forint összegű hitelt folyósítottak 178 ügyfél számára. (A számszerűsített adatok a 

Székesfehérvári RVA belső dokumentumaiból származnak. [7]) 

 

A további fejezetekben a különböző modellek elemzését szintén a most bemutatott 

érdekeltségi mátrix segítségével kívánom megvalósítani, továbbá fontos szem előtt 

tartanunk a különböző modellek nemzetközi direktíváknak való megfelelését is.  
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4.4 Nemzetközi direktívák 

4.4.1 A nemzetközi direktívák megalkotásának háttere 

 

Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat elsődleges célja közt olvashatjuk a következő 

sorokat: 

„Európai szintű érdekképviselet biztosítása, és kapacitásépítés elősegítése az 

átláthatóság, jó gyakorlatok, jó irányítás és a ki nem szolgált rétegeknek pénzügyi 

szolgáltatásokat nyújtó vagy az ilyen jellegű szolgáltatásokhoz hozzáférést elősegítő 

társadalmi célú szervezetek között végrehajtott kutatások előmozdítása révén.” 

(www.european-microfinance.org [8]) 

Ezen célokat megvalósítva, az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat létrehozta a 

Nemzeti Hálózatok Bizottságát (korábbi nevén „Inkluzív Finanszírozásban Érdekelt 

Felek”), melynek tagjai a különböző európai mikrofinanszírozási hálózatok vezetői. A 

Bizottság tagjai aktív tevékenységgel segítik a mikrofinanszírozás nemzetközi szinten 

való fejlődését, erre kiváló példa a 2013. szeptember 25-én Budapesten tartott 

értekezlet, mely során jóváhagyták a gondos előkészítő tanulmányok során 

megfogalmazott és a kimondottan Magyarországi döntéshozók figyelmébe ajánlott, 

nemzetközi szakmai tapasztalatokon alapuló irányelveket. 

Az aláírt eredeti, angol nyelvű dokumentum másolatát a tanulmány 1. számú melléklete 

tartalmazza. 
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3. ábra Az „Inkluzív Finanszírozásban Érdekelt Felek” fórumának résztvevői 

Célom, hogy a nemzetközi szakértői szinten elfogadott irányelveket részletesen 

ismertessem, majd a későbbi elemzések során vizsgáljam az adott modell nemzetközi 

irányelveknek való megfelelését, mely a közpénzek megfelelő felhasználására ad 

iránymutatást. Az elemzések és a magyarázatok alapjául szolgál a nemzetközi 

direktívák aláírt dokumentumának szószerinti magyar nyelvű fordítása, melyet a 

tanulmány 2. számú melléklete tartalmaz, valamint Szekfü Tibornak, a Magyar 

Mikrofinanszírozási Hálózat elnökének előadása (SZEKFÜ, 2014. [9]). 

 

4.4.2 A nemzetközi direktívák bemutatása 

 

Fontos látnunk, hogy az 1-3. direktívának való megfelelést az adott időszak jogi 

hátterének sajátosságai határozzák meg, így azokat nem vehetjük figyelembe az adott 

működési modellek elemzésekor, azonban figyelembe kell vennünk a különböző 

időszakok sajátosságai szempontjából. A 4-9. direktívának való megfelelést azonban a 

finanszírozási szabályozás sajátosságai befolyásolják, mely kiemelt fontossággal jelenik 

meg a különböző működési modellek elemzésekor. 
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Jogi háttér 

1. direktíva: 

Fontos kiemelnünk, hogy a különböző nemzetállamok „bank törvényeinek” célja nem a 

kereskedelmi bankok hitelezési privilégiumának biztosítása, hanem elsődlegesen a 

betétesek védelme. Annak érdekében, hogy ezeknél a profit orientált piaci szereplőknél 

nem hitelképes ügyfelek is hozzájussanak magas szintű szolgáltatásokhoz, kiemelt 

fontossággal bír egy olyan alternatív, lehetőleg non-profit finanszírozó szektor 

működtetése, mely az ügyfelekkel szoros kapcsolatot ápolva, helyzetüket személyesen 

felmérve és a kockázatokat jól ismerve biztosítja a szolgáltatásokat a pozitív társadalmi 

hatás reményében. 

 

2. direktíva: 

Biztosítani kell, hogy azon kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek, akik a profit 

orientált pénzpiaci szereplőktől nem jutnak finanszírozási forrásokhoz, a korábbiakban 

bemutatott piaci mechanizmus következtében se lehessenek a helyzetüket kihasználó 

uzsoratőkével dolgozó etikátlan finanszírozók visszaélésének áldozatai. Ennek 

megoldásaként fontos a hitelezők és befektetők által elkérhető kamatot maximalizálni, 

továbbá mesterséges kínálatot teremteni közpénzek segítségével egy előre 

meghatározott etikus kamatszint mellett a társadalmi célokat előtérbe helyező non-profit 

közvetítőkön keresztül. 

 

3. direktíva: 

Annak érdekében, hogy a vállalkozási tevékenységek fejlődése sikeresen 

megvalósulhasson, szükséges a vállalkozások számára megfelelő szabályozó 

környezetet biztosítani. Ennek jogi hátterében jelentős szerepet játszik az adó- járulék- 

és adminisztratív terhek nagysága, valamint az ellenőrzési és bírságolási gyakorlat 

szigorúsága egyaránt. Ezen hatások együttese fokozottan érvényesül a kezdő, 3 évnél 

fiatalabb vállalkozások tekintetében.  

 

A jogi háttér biztosítása mellett szem előtt kell tartanunk a különböző szabályozó 

rendszerek érvényesülését a finanszírozási területen is.  
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Finanszírozási háttér 

A finanszírozási eszközökkel ellátatlan területeken mesterséges kínálatot kell biztosítani 

a pozitív társadalmi hatások elérésének érdekében, továbbá kormányzati beavatkozásra 

van szükség olyan területeken is, ahol az uzsoratőkével dolgozó etikátlan finanszírozó 

szervezetek élnek vissza a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek helyzetével.  

 

4. direktíva: 

Közpénzekből történő finanszírozás esetében az elérni kívánt cél egyértelműen a pozitív 

társadalmi hatás elérése kell, hogy legyen. Ennek megvalósítása abban az esetben 

kivitelezhető, ha a befektetett forrásokat olyan befektetett tőkeként értelmezzük, 

melynek megtérülését nem pénzben mérjük, hanem annak társadalmi hatásában. 

Amennyiben a pénzben történő megtérülés lenne az elsődleges cél, abban az esetben az 

alapok kezelésében, felügyeletében és ellenőrzésében érdekelt szervek érdekei előtérbe 

kerülhetnének, ezzel ellehetetlenítve a pozitív társadalmi hatás érvényesülését.   

A közpénzekből finanszírozott források esetében nem várható el elsődleges 

szempontként az alapok gyarapítása és az extra profithoz való hozzájutás, nem 

alkalmazhatjuk az abszolút pénzügyi fenntarthatóság szemléletét. A feltételrendszer 

kialakítása során biztosítanunk kell az életminőség folyamatos javítására való törekvést, 

a különféle lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőség és a környezetminőség 

megőrzését. Mindezek alapkövetelményei a fenntartható társadalom kialakításának és a 

megfelelő életminőség biztosításának. 

A pénzügyi fenntarthatóság megkövetelése esetében az adott mikrohitel program 

bevételeinek fedeznie kell a program működtetés valamennyi költségét, a leírt 

veszteségeket, a központi alapkezelés és pénzügyi ellenőrzés költségét, illetve az alap 

reálértéken való megőrzése igényének esetén az inflációt is. 

Ennek következtében az a támogatni kívánt célcsoport, aki tisztességesen visszafizeti a 

számára folyósított hitelt, finanszírozójává válik megannyi plusz költségnek is, úgy 

mint: a program működtetésének költségei, azon veszteségek összessége, melyeket a 

nem fizető ügyfelek behajthatatlan tőkeként generálnak, továbbá a központi ellenőr és 

alapkezelő működési költségei. 
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Ezen okokból kifolyólag kiemelten fontos, hogy a közpénzek elsődleges célja a 

közösség szükséges kiadásainak fedezésére irányuljanak, és ne a profit termelésére. 

Amennyiben a támogatni kívánt célcsoport mentesül a fent említett terhektől, és az őket 

terhelő költségek a közpénzből fedezhetővé válnak, úgy a társadalmi célú 

segítségnyújtás és a fenntartható társadalom célkitűzései érvényesülni tudnak mikrohitel 

programok működtetése által. Emiatt célszerű a mikrohitel programokkal szemben 

támasztott pénzügyi fenntarthatóság mértékét időintervallumhoz kötni (rövid- közép- 

vagy hosszútávon fenntartható programok), és nem abszolút mértékben meghatározni 

Például: egy adott programmal szemben elvárás lehet, hogy 5, 10 vagy 15 évig képes 

legyen a költségek fedezésére az elvárt társadalmi hatás elérése és fenntartása mellett. 

 

5. direktíva: 

A magántőkéből létrehozott szervezetek alapvető célkitűzéseként a tulajdonosok 

számára történő profittermelés az elsődleges. Ennek köszönhetően a törekvések nem a 

pozitív társadalmi hatások megvalósulását tekintik elsődleges célként, ezért jelentős 

annak a veszélye, hogy a források nem a program által megcélzott ügyfélkörhöz jutnak 

el. Ennek kockázata a non-profit hitelezők (például: alapítványok) esetében lényegesen 

alacsonyabb, továbbá a megfelelő működési modell kialakításával szinte teljes 

mértékben kiküszöbölhetővé válik. 

 

6. direktíva: 

A mikrohitel programok elsődleges célközönsége általában a korábban említett fiatal, 

illetve kezdő vállalkozások sorából kerül ki. Ennek a célközönségnek azonban 

rendkívül kockázatos a hitelezése, viszont támogatásuk a pozitív társadalmi hatások 

elérésének érdekében kiemelten fontos. Az alapvető pozitív társadalmi hatás elérését, 

mely központjában a vállalkozni kívánó kockázatos célcsoport tevékenységének 

segítése áll (új munkahelyek létrehozásának lehetőségével) rendkívüli mértékben 

ellehetetleníti a kockázatok közvetítőkre való áthárítása, mivel azok félve a 

veszteségektől, jóval kevesebb potenciális ügyfelet szolgálnak ki. 

Ahhoz, hogy a fokozottan kockázatos ügyfélkör hitelezése hatékonyan valósulhasson 

meg, és a közvetítők ne folytassanak kockázatkerülő magatartást (ezzel biztosítva a 
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célközönség számára történő hatékony hitelezést) az adott program megvalósítása 

során, a kockázatokat nem, vagy csak igen kis mértékben szabad a közvetítőkre hárítani. 

Annak érdekében, hogy a fent említett probléma megfelelő módon orvosolható legyen, 

szükséges kialakítani egy egységes rendszert, mely pontosan deklarálja, hogy az adott 

veszteség milyen mértékben kerülhet finanszírozásra a hitel alapból.  

A nemzetközi biztosság által javasolt módja, a kockázatviselési arányok meghatározása 

az adott mikrohitel program pénzügyi fenntarthatóság biztosítására meghatározott 

időintervallum hosszának figyelembe vételével. Ebben az esetben jól kezelhető módon 

biztosíthatjuk, hogy a különböző sávosan meghatározott kategóriák esetében mekkora a 

kockázatviselési kötelezettsége a közvetítőnek és mekkora a veszteség esetén hitel 

alapból fedezhető rész. Például: kezdő vállalkozó finanszírozása esetén nagyobb 

mértékű veszteség elszámolása is megengedett a hitel alap terhére, míg hosszabb ideje 

működő vállalkozások esetén ez a mérték jóval alacsonyabb, és magasabb kockázatot 

vállal az adott közvetítő. 

Az arányok kialakítása során azonban figyelembe kell vennünk azt az alapvető 

sajátosságot, hogy minél több a közvetítő kockázatviselési terhe, annál kevésbé lesz 

hajlandó hitelezni a kockázatos, elsődlegesként elérni kívánt célcsoportot. 

 

7. direktíva: 

Abban az esetben, ha a megfelelően kialakított rendszer ellenére, az ügyfelek 

önhibájukon kívül nem tudják visszafizetni a korábban igényelt finanszírozási 

eszközöket, abban az esetben sem szabad őket a korábbinál rosszabb helyzetbe hozni 

azzal, hogy túlságosan szigorú beszedési eljárásokat alkalmazunk. Továbbra is fontos 

észben tartanunk, hogy a mikrofinanszírozásra nem a banki hitelek alternatívájaként kell 

tekintenünk, hanem jóval inkább a szociális segélyek alternatívájaként. Éppen emiatt 

nem kényszeríthetjük az ügyfeleket a korábbinál kiszolgáltatottabb helyzetbe, mivel 

ennek tragikus következményei (például teljes vagyonvesztés és ellehetetlenülés, 

szélsőséges esetben öngyilkosság) lehetnek, melyre nemzetközi szinten számos példa 

volt a helytelenül kialakított finanszírozó rendszer miatt. 
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8. direktíva: 

Egyértelműen kimutatható, hogy a mikrofinanszírozás legfőbb célközönségébe 

tartoznak azok a vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek hosszú távú vállalkozói 

múlttal. Ennek következtében nem áll a rendelkezésükre az a komplex szakmai tudás, 

amire a vállalkozás sikeres menedzseléséhez elengedhetetlenül szükség van. 

Amennyiben a szükséges információkhoz való hozzáférésük nem megvalósított, sokkal 

kisebb eséllyel érnek el sikereket, rosszabb esetben a vállalkozásuk teljes 

ellehetetlenítése felé tartanak. A kudarcok elkerülését biztosítva szükséges a hitel 

igénylését követően az adott vállalkozás számára tanácsadási, segítségnyújtási és 

mentorálási tevékenységet biztosítani.  

 

9. direktíva: 

Végül, de nem utolsó sorban a nemzetközi bizottság tagjai egyetértenek abban, hogy a 

központi alapkezelés esetében fontos, hogy a költségek elszámolásakor ügyeljünk az 

arányosságra. Nem lehetnek aránytalanul magasak a pénzügyi ellenőrzés költségei és a 

finanszírozás nagy részét a tényleges programműködtetésnek kell kitennie. Amennyiben 

pedig a mikrofinanszírozás kiemelt célcsoportja számára biztosítunk forrást, abban az 

esetben a működtetési költségek teljes mértékben elszámolhatóak legyenek a hitel alap 

terhére, ezzel elősegítve a nehezebb helyzetben lévő induló vállalkozások helyzetét. 

A nemzetközi direktívák finanszírozási hátterére vonatkozó iránymutatásnak való 

megfelelésnek a finanszírozási programok megvalósítása során elsődleges 

szempontrendszerként kell működnie, emiatt a korábbi működési modellek 

vizsgálatakor nagy hangsúlyt fektetek a direktíváknak való megfelelés elemzésére. 

4.4.3 A nemzetközi direktíváknak való megfelelés vizsgálatának bemutatása 

az IBM újrakezdési mikrohitel példáján 

A nemzetközi direktíváknak való megfelelés vizsgálatának módszerét tehát két részre 

bonthatjuk. A jogi háttérrel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelést a jogi 

szabályozások bemutatásánál kívánom jellemezni, a finanszírozási háttérrel szemben 

fennálló követelményeket pedig az IBM újrakezdési kisvállalkozói hitel példáján 

kívánom bemutatni. Fontos azonban tudnunk, hogy a direktíváknak való megfelelés a 
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közpénzek helyes felhasználására irányulnak, így az IBM hitel esete, mely 

magántőkéből került megvalósításra, csak az elemzés szemléltetéseként szolgál: 

 

4. ábra Saját szerkesztés – Az IBM hitel működésének megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

Az ábra elemzése során egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi 

direktíváknak való megfelelés az adott mikrohitel program esetében teljes mértékben 

megvalósításra került, mely nagyban köszönhető annak a sajátosságnak, hogy a 

program kialakításában a mikrofinanszírozási területen rengeteg tapasztalattal és nagy 

szaktudással rendelkező szakemberek vettek részt. A mikrohitelt non-profit finanszírozó 

alapítvány biztosította, mely sikeresen meg tudta valósítani a szociális társadalmi hatás 

és a vállalkozásélénkítő hatás elérését egyaránt. Ez annak volt köszönhető, hogy a 

kockázatok elszámolhatóak voltak az alap terhére és nem a közvetítőt terhelték, nem 

voltak szigorú szabályozási feltételek a követeléskezelés tekintetében, a központi 

alapkezelés és ellenőrzés költségei minimalizáltak voltak, továbbá jelentős tanácsadási 

és segítségnyújtási szolgáltatások nyújtása volt biztosított a non-profit alapítványon 

keresztül. A mesterséges kínálat lehetővé tette a korábban IBM alkalmazottak számára 

az alacsony kamatokkal rendelkező hitelek felvételét, ezzel segített elkerülni számukra 

az uzsoratőkével dolgozó hitelező szervezeteket.  
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5. A MIKROFINANSZÍROZÁS KEZDETE 

MAGYARORSZÁGON 

5.1 Politikai és gazdasági rendszerváltozás Magyarországon 

A rendszerváltást követően Magyarországon jelentős mértékben megváltoztak a 

gazdaságra vonatkozó szabályozási és működési körülmények. A kilencvenes évek 

elején bekövetkező gyárbezárások következményeként a munkanélkülivé vált 

személyek kényszervállalkozások létrehozásába kezdtek, ezzel létrehozva egy 

rohamosan bővülő mikro- és kisvállalkozói kört. Szerepük az adott korszakban igen 

nagy jelentőséggel bírt a foglalkoztatást biztosító képességük miatt. Az újonnan 

megalakuló vállalkozások újabb és újabb munkahelyeket teremtve biztosították a 

munkanélkülivé vált emberek elhelyezkedését és megélhetését egyaránt. Ezen okok 

miatt a Magyar Kormány elsődleges céljai között szerepelt a mikro- és kisvállalkozói 

szektor megerősítése, és a terv-utasításos gazdaságról piacgazdaságra való átállás 

gördülékenységének előtérbe helyezésével. 

Ahhoz, hogy a fent említett célokat elérhessék, két alapvető problémát kellett 

megoldaniuk. Egyrészt, hogy a korábbi időszak működési sajátosságainak köszönhetően 

a lakosság nagy része nem rendelkezett a vállalkozások működtetéséhez 

elengedhetetlenül fontos ismeretekkel, hagyományokkal és tapasztalatokkal, mely 

jelentős gátat szabott a megújult környezetbe való beilleszkedés során. Másrészről 

komoly problémát jelentett az adott szektor alultőkésítettsége is, melynek kezelésére az 

Európai Közösségek (később Európai Unió) országai támogatási programokat hoztak 

létre. Hazánk szempontjából korszakalkotó vállalkozásfejlesztési programként 

tekinthetünk a Phare vállalkozásfejlesztési program létrehozására. 

 

5.2 Phare vállalkozásfejlesztési program 

1989-ben hozta meg azt a döntést a fejlett ipari országok 24-es csoportja, hogy a Közép- 

és Kelet-Európai volt szocialista országok megsegítésére vállalkozásfejlesztési 

programokat dolgoz ki. Ezen döntés keretén belül hozták létre 1990-ben a PHARE 

(Poland-Hungary Assistence for the Reconstruction of the Economy, azaz 
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Segélyprogram Lengyelország és Magyarország Gazdasági Átalakításához) programot 

Magyarország és Lengyelország gazdasági átalakításának elősegítésére.  

A program segítségével megvalósulhatott az országok terv-utasításos gazdaságról 

piacgazdaságra történő hatékony átállása, mely magában foglalja a privatizációt és a 

teljes gazdasági liberalizációt egyaránt. 

A kormányok ezen alapok felhasználásával finanszírozhatták az átálláshoz 

elengedhetetlen intézkedéseket, melyek között szerepelt a Magyar Kormány által 

létrehozott vállalkozások ösztönzését- és támogatását célzó alapítvány létrehozása is. A 

cél elérésének érdekében további pénzintézetek és érdekképviseleti szervek csatlakoztak 

a kezdeményezéshez, mely lehetővé tette, hogy 1990. március 27-én 16 alapító 4,24 

milliárd forint induló vagyonnal létrehozza a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 

(továbbiakban: MVA). 

 

5.3 Vállalkozásfejlesztő hálózat létrehozása 

Az újonnan létrehozott MVA célkitűzései a PHARE programban meghatározott 

célokkal megegyeztek, ami lehetővé tette, hogy a PHARE program 1990-es 

költségvetéséből biztosított 21 millió ECU-s segélyprogramot az MVA kezelésére 

bízzák. Elvárás volt továbbá, hogy a biztosított forrásokból Helyi Vállalkozói 

Központok (továbbiakban: HVK) hálózatát hozzák létre, melyeken keresztül országos 

szinten valósulhat meg a vállalkozásfejlesztési tevékenység, szakmai tanácsadás és 

üzleti szolgáltatások biztosítása a mikro és kisvállalkozások fejlesztésének céljából. 

Az elvárásnak megfelelve, az MVA egyik fő tevékenysége közé tartozott 1991-től a 

hálózat létrehozása, melynek kezdeti szakaszában 6 kísérleti HVK jött létre alapítványi 

formában: 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Miskolc) 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Szolnok) 

 Somogy Megyei Vállalkozói Központ (Kaposvár) 

 PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány 

(Nyíregyháza) 

 Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Székesfehérvár) 
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 Tolna Megyei Vállalkozói Központ (Szekszárd) 

 

A kezdeti szakaszt követően újabb alapítványok létrehozása tette lehetővé a hálózat 

bővülését, ezzel biztosítva az országos lefedettséget. Az MVA által kiírt pályázatok 

során összesen 20 HVK (minden megyében egy és egy a fővárosban) létrehozása került 

különböző alapítók által. 

5.4 A mikrohitelezés beindítása Magyarországon 

A mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének érdekében szükségessé vált egy olyan 

finanszírozási program kialakítására, mely megoldja azon vállalkozások hitelezését, 

melyek nem hitelképesek a profitorientált hitelező szervezeteknél. Ennek a 

problémának a kezelésére 1992-ben fogalmazódott meg egy olyan mikrohitel program 

kialakításának igénye, mely lehetővé tette a korábban említett piaci kudarc kezelését. 

A felmerült igények kezelésére az Európai Közösségek Bizottsága azt a döntést hozta, 

hogy a vállalkozásfejlesztési terület 21 millió ECU nagyságú költségvetésből 1,15 

millió ECU nagyságú összeget különít el mikrohitel program beindításának céljából. 

Ennek az összegnek köszönhetően került kialakításra Magyarország első mikrohitel 

programja 1992-ben Phare Mikrohitel Program néven, melyet ma Országos Mikrohitel 

Programként működtetnek a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok az 

MVA pénzügyi közvetítése és szakmai koordinációja mellett.  

 

5. ábra Saját szerkesztés - A Phare mikrohitel program létrehozása 
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A program forrásait kezdetben a Phare program biztosította feltételhez kötött 

céltámogatás formájában, melyhez később a Magyar Kormány is forrásokat biztosított. 

6. A MŰKÖDÉSI MODELLEK ELEMZÉSE 

6.1 A működési modellek áttekintése 

Ahhoz, hogy a mikrohitelezés beindításától napjainkig alkalmazott működési modellek 

elemzéséhez hatékonyan tudjunk nekilátni, szükséges átfogó képet kapnunk az egyes 

működési modellek időben való elhelyezéséről és a különböző modellek között 

található mérföldkövekről. Ezt az alábbi ábrán szemléltetve kívánom röviden bemutatni, 

kiemelve, hogy a teljesség igénye nélkül, az egyes korszakok működésében döntően 

szerepet játszó modellek elemzését tűzöm ki célul, azon modellek elemzésére nem térek 

ki, melyek rendkívül rövid ideig voltak jelen, illetve a korszak működését elenyésző 

mértékben befolyásolták.  
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6. ábra Saját szerkesztés – Mikrohitel modellek Magyarországon 

 

Az ábrán jól látható, hogy a 3 fő működési modellt különböztethetünk meg. Az első két 

működési modell országos, míg a harmadik működési modell helyi szinten került 

megvalósításra. A működési modellek kialakulása során mérföldkőként tekinthetünk két 

törvénymódosításra, melyeket a működési modellek részletes elemzése során kívánok 

bemutatni. Az ábra egyszerűbb megértése érdekében, a részletes elemzést megelőzően, 
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rövid áttekintést adok 1992-től, a PHARE mikrohitel program bevezetésétől kezdődően 

a működési modellek főbb ismérveiről. 

 

Első működési modell:  

Az 1992-től 2000-ig tartó időszak során a mikrohitel program beindítását követően a 

mikrohitelezési tevékenységre vonatkozóan nem voltak általános jogi 

keretszabályozások és a mikrohitelezési tevékenységekre vonatkozó speciális jogi 

szabályozások sem. A működési modell legfőbb működési jellemzője, hogy az MVA 

forrás közvetítő és koordinátor szerepet tölt be, az adományként kapott forrásokat a 

HVK hálózatnak feltételhez kötött céltámogatás formájában nyújtja, ami egyértelműen 

elősegíti a pozitív társadalmi hatások megvalósulását. Lényeges továbbá, hogy a HVK 

hálózat tagjainak nem volt joguk a kölcsön szerződések megkötésére az ügyfelekkel, azt 

csak kereskedelmi bankok segítségével tudták megvalósítani az akkor hatályos jogi 

szabályozás miatt. A kereskedelmi bankok bevonásának indokolatlanságának 

következményeként, melyet a következő alfejezetekben kívánok részletesen elemezni, 

1999-ben törvénymódosítást vezettek be.  

Második működési modell:  

1999-ben bevezetett törvénymódosítás 2000.01.01-én lépett hatályba, amikortól 

kezdődően az MVA által központosított Országos Mikrohitel Alapból történő 

pénzkölcsön nyújtási tevékenysége kikerült a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló törvény hatálya alól, így akár az MVA által megbízott bank, akár 

a HVK-k jogosultak voltak az ügyfelekkel kölcsönszerződést kötni az MVA nevében, 

valamint kialakításra került az Országos Mikrohitel Program, melynek működése 

napjainkig folyamatos. A modell sajátossága továbbá, hogy a jogi háttér biztosításának 

ellenére a 2000.01.01-én hatályba lépő törvénymódosítás, miszerint már nem csak a 

kereskedelmi bankok köthették meg a hitelszerződést az ügyfelekkel, a HVK-k MVA 

nevében történő szerződéskötése a gyakorlatban csak 2007 második félévétől 

kezdődően került bevezetésre, mely a rendszer rugalmatlanságát mutatja. 
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Harmadik működési modell:  

Az előzőekben látható, hogy az Országos Mikrohitel Program (kezdetben PHARE 

mikrohitel) 1992-től kezdődően napjainkig folyamatos, azonban ahogy az ábrán 

egyértelműen látszik, az Országos Mikrohitel Programmal párhuzamosan 2000-től 

kezdődően folyamatosan előkészítésre került egy harmadik típusú működési modell, 

melynek alapja a Helyi Mikrohitel Programok kialakítása volt. Mivel a korábbiakból jól 

látható volt, hogy az országos forrásokból történő finanszírozás sikeresen 

megvalósítható volt a HVK-k által, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány 2000-től kezdődően kezdeményezte a Helyi Mikrohitel Programok 

kialakítását önkormányzati források (pl.: Helyi Mikrohitel Program Székesfehérvár) és 

befektetők által biztosított források (pl.: IBM újrakezdési kisvállalkozói mikrohitel) 

egyaránt. Ennek a rendszernek a bevezetése szükségessé tette egy olyan informatikai 

háttérrendszer kialakítását, melyben az ügyfelek egyszerűen beadhatják 

hiteligénylésüket, mely a hitelbírálat felelőseinek személyes felmérése mellett egy 

hatékony hitelmenedzsment rendszer segítségével kerül kiértékelésre. Továbbá 

célszerűvé vált egy újabb törvénymódosítás bevezetése, mely során nem csak az MVA 

Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenysége kerül ki a 

hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alól, hanem a 

megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenysége is. 

A törvénymódosításra 2003-ban kerül sor, melyre újabb mérföldkőként tekinthetünk a 

pénzügyi jogszabályok alakulásának tekintetében. A 2000-tól kezdődően folyamatosan 

kialakításra kerülő helyi alapokból történő finanszírozás 2006-tól kezdődően országos 

szintű mértéket ért el a teljes HVK hálózat közreműködésével, mely döntő szerepet 

játszott a harmadik modell megvalósulásához. Ennek kialakítása tette lehetővé, hogy a 

HVK-k bekapcsolódhassanak az európai forrásokból finanszírozott JEREMIE 

mikrohitel programba is. A helyi mikrohitel programok lényegi eleme, hogy a 

mikrohitelezés nem az Országos Mikrohitel Program keretén belül kerül 

megvalósításra, hanem azt más közvetlen forrás biztosítja. A HVK hálózat tagjai így 

nem az MVA nevében kötnek kölcsönszerződést az ügyfeleikkel, hanem saját 

nevükben, és a hitel döntés is közvetlenül a HVK-k feladatai közé tartozik. A JEREMIE 

mikrohitel program tekintetében további sajátosság, hogy a forrásokhoz nem csak a 

non-profit HVK-k jutnak hozzá, hanem profit orientált pénzügyi szervezetek is, továbbá 
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a működés finanszírozása az ügyfelek által befizetett kamatokból történik. Ez egyébként 

a mikrohiteles célcsoport körében jelentősen visszaveti a pozitív társadalmi hatás 

megvalósulásának lehetőségét. 

A rövid áttekintés után részletesen elemzem az egyes modellek működési sajátosságait a 

már korábban bemutatott érdekeltségi mátrix és nemzetközi direktíváknak való 

megfelelés segítségével.  

 

6.2 Első működési modell (1992-2000) részletes elemzése 

6.2.1 A mikrohitelezésre vonatkozó speciális szabályok 

Az első PHARE mikrohitel program indulásakor, 1992-ben a mikrohitelezési 

tevékenységre vonatkozóan nem volt érvényben semmiféle általános jogi 

keretszabályozás, mint ahogy a mikrohitelező szervezetek tevékenységére vonatkozóan 

sem vonatkozott egyetlen speciális jogi szabályozás sem. 

 

6.2.2 A működési szakasz bemutatása 

 

7. ábra Saját szerkesztés – Az első működési modell működése 
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Az ábra az első működési modell szemléltetésére szolgál, melyen jól láthatóak az 

egymástól elkülönülő, működtetésben közrejátszó szervezetek. 

Forrásbiztosító szervezetként a Magyar Állam és az Európai Közösség egyaránt döntő 

szerepet vállalt. A PHARE program forrásai a hazai forrásokkal kiegészülve az MVA 

közreműködésével a HVK hálózatokon és az azokkal szerződésben álló bankfiókokon 

keresztül jutnak el az ügyfelekhez.  

Az MVA non-profit alapítványként forrás közvetítő és koordinátor szerepet kap a 

folyamatban, biztosítja a kapcsolattartást a donor szervezetekkel, aktívan részt vesz a 

források allokálásában, továbbá szakmai segítségnyújtást biztosít a HVK-k számára. 

Feladatai közé tartozik továbbá a források közvetítése a HVK hálózat részére, a 

program szakmai kiértékelése, valamint a program végrehajtásának ellenőrzése is. 

A pozitív társadalmi hatások elérésének érdekében a források biztosítását a non-profit 

alapítványi formában működő HVK hálózaton keresztül valósították meg, melynek 

feladatai közé tartozott a hitelkérelmek befogadása, a hitelbírálat és döntés, hitelek 

beszedése, továbbá a hitel ellenőrzés és a kockázatkezelés. 

Bár konkrét következtetéseket nem lehetett levonni az akkor hatályos 1991. évi LXIX. 

törvény (később 1996. évi CXII. törvény) szabályozásából, arra vonatkozóan, hogy a 

hitelezés menetébe szükségszerű-e kereskedelmi bankokat bevonni, hogy a hitelezés 

biztosan jogszerűen folyhasson, a döntéshozók a kereskedelmi bankok hitelezésbe 

történő bevonása mellett döntöttek. A bankok feladatai közé tartozott a HVK 

elkülönített program számlájának vezetése, kölcsön szerződések megkötése az 

ügyfelekkel a HVK döntése alapján, kölcsönök folyósítása a HVK bankszámlájáról, a 

befizetések beszedése, hitelszámlák vezetése és adatszolgáltatás a HVK részére a hitel 

portfólióiról. A bankfiókokat az egyes HVK-k pályáztatás útján választották ki, a 

bankoknak a HVK-k díjat fizettek, mely az alap terhére korlátlanul elszámolható volt, 

ugyanakkor a bankok nem vállaltak hitelezési kockázatot.  

Ezek alapján látható, hogy a működési modellben a forrás eljutása az ügyfelekig a 

donortól indulva a forrás közvetítő MVA-n keresztül a HVK-khoz jutott, akik a 

kereskedelmi bankok közreműködésével tudták a hitelfolyósítást és szerződéskötést 

megvalósítani. A működés további jellemzője, hogy az alapok decentralizáltan 
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működtek, így minden egyes megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány a saját alapjával 

gazdálkodott. 

6.2.3 A működési szakasz elemzése érdekeltségi mátrixszal 

             

8. ábra Saját szerkesztés – Az első működési modell érdekeltségi mátrixa 
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A működési modell érdekeltségi mátrixából megállapíthatjuk, hogy az elsődlegesen 

célként kitűzött társadalmi cél megvalósulása sikeres volt. Az Európai Közösség és a 

Magyar Kormány által biztosított közpénzek a non-profit alapítványokon keresztül 

sikeresen biztosították a célként kitűzött szociális közcél teljesülését. A kereskedelmi 

bankoknak fizetendő díjak elszámolhatóak voltak az alap terhére, ugyanakkor a 

működési költségek tekintetében a rendszer nem volt önfenntartó. Az MVA közvetítői 

szerepéből semmiféle haszna nem származott, a közvetítői szerepkört ellátó személyek 

bérét is más forrásokból teremtették elő. A HVK-k közvetlen költségeinek kitermelése 

is rendkívül nehezen vagy egyáltalán nem volt biztosítható. Belátható, hogy a rendszer 

sikeresen elérte a társadalmi célok megvalósítását, azonban további fejlesztések voltak 

indokoltak a rugalmasságának növelése és a működtetés pénzügyi finanszírozása 

érdekében.  

6.2.4 A működési szakasz megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

 

9. ábra Saját szerkesztés – Az első működési modell megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

A nemzetközi direktíváknak való megfelelést elemezve láthatjuk, hogy az első 

működési modell szinte teljes mértékben megfelelt a finanszírozási háttérre vonatkozó 

iránymutatásoknak. 

A céltámogatás formájában biztosított adományok biztosították, hogy a közvetítő 

szervezeteknek ne a profitszerzés legyen a megvalósítandó célja, hanem teljes 

mértékben a pozitív társadalmi hatást tudják előtérbe helyezni, ezzel elérve a 4. és 5. 

direktívának való megfelelést. 

Ugyanakkor a források továbbra sem mentesítették teljes mértékben a közvetítő 

szervezeteket a program működtetési költségeinek terhei alól, így a 6. direktíva csak 

részlegesen került megvalósításra. 
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A további három direktívának megvalósulása a modell működése során teljes 

mértékben kielégítést nyert, az esetlegesen nehéz helyzetbe került ügyfelek nem 

kerültek a hitelfelvétel előtti helyzetüknél jelentősen rosszabb életkörülmények közé, 

melyet a fizetési nehézségekkel küszködő vállalkozásokkal szembeni maximális 

tolerancia tett lehetővé. Ezentúl a HVK-k lehetőséget kaptak a kihelyezett hitelek 

támogatássá nyilvánítására, melyből egyértelműen látható, hogy a működési környezet 

az ügyfelek érdekeit helyezte előtérbe. További segítséget jelentett a vállalkozók 

számára, hogy a hitelező szervezetek a kölcsönből megvásárolt eszközökön túl nem 

kérhettek semmi mást jogi biztosítékként, hogy a szociális célok minél inkább 

teljesülhessenek. A HVK-kon keresztül sikeresen megvalósításra került a 

hiteltanácsadás és mentorálási lehetőség, melyhez a forrásokat külön tanácsadási 

program keretében biztosította a PHARE és a Magyar Kormány. Az eljárásokat gyors és 

rugalmas működés jellemezte. Az alapok decentralizált jellegéből adódóan az 

alapkezelési és ellenőrzési költségek minimalizálása is megvalósításra került. A 

program működtetéséhez elegendő volt létrehozni egy kisebb mikrohitel részleget, 

melyet a mikrohitel menedzser irányított, akinek lehetősége volt Nyugat Európai 

szakemberek által vezetett képesítő tanfolyamokon részt venni, ezzel megszerezve az 

alapok kezeléséhez szükséges jogosultságokat. 

6.2.5 Következtetések és tapasztalatok összegzése 

Az előző alfejezetekben jól látható, hogy mind a nemzetközi direktíváknak való 

megfelelés, mind az érdekeltségi mátrixban bemutatott pozitív működési feltételek 

biztosították a modell pozitív társadalmi hatásokhoz való hozzájárulását. 

Ezt tükrözi az a tény is, hogy a konstrukcióra a PHARE program egyik legjobb 

vállalkozásfejlesztési programjaként tekintettek, továbbá Magyarországon a legjobb 

vállalkozásfejlesztési programnak és a legnagyobb sikernek tartották. Ezt igazolja, hogy 

1998 májusában az ENSZ EGB a Dél-keleteurópai Együttműködési Kezdeményezés 

keretében az USAID-el közösen rendezett egy Mikrohitelezés Legjobb Gyakorlata 

Szakértői Értekezletet, amelyen Közép-Kelet-Európa 12 országa vett rész, melyen az 

akkori magyar gyakorlat a térség legjobb mikrohitel programja volt a Brit Bannock 

Consulting szervet felmérése szerint (SZABÓ, 2005. [3]). 

Előnyként tekinthetünk tehát egyértelműen az adomány formájában, feltételhez kötött 

céltámogatásként biztosított forrásokra, melyhez a non-profit alapítványok folyamatos 
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szakmai konzultációkon és a negyedévente megrendezésre kerülő országos 

tapasztalatcserék során szerzett szakértelme járult hozzá jelentős mértékben. 

A program működésének pozitívumai tették lehetővé, hogy az első működési modell 

megvalósulása során a HVK-k számára céltámogatásként biztosított források átlagosan 

2,7-szeresét helyezték ki kölcsönök formájában, valamint az alap nominál értéke 

átlagosan 1,5-szörösére nőtt a HVK-k adatszolgáltatása alapján (HVK-k belső 

dokumentumai alapján [10]). A kezdetektől mikrohitelezést folytató alapítványok 

esetében a mutatók a 2,7-szeres átlagos kihelyezésnél is jobbak, kiemelkedő példaként 

szolgált Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei HVK 4,3-szoros kihelyezése, és Fejér megyei 

HVK 4,2-szeres kihelyezése. Ennek megvalósulását természetesen az tette lehetővé, 

hogy a bevételek magasabbak voltak a kiadások és veszteségek összegénél. 

Hátrányként azonban meg kell említenünk, hogy a rendszer rugalmatlanságát idézte elő, 

hogy a különböző eljárási szabályok javítására tett javaslatok csakis Brüsszeli 

jóváhagyás után léphettek hatályba. További hátránya volt a modellnek, hogy nem volt 

önfenntartó, sokáig az MVA és a HVK-k közvetlen költségeit sem tudta kitermelni a 

rendszer. Végül, de nem utolsó sorban a kereskedelmi bankok szerepe a program 

működése során indokolatlan és költséges volt, mely megoldásként a következő 

alfejezetben bemutatott jogszabály változtatás előidézésével járt. 

 

6.3 Jogi szabályozás indokoltsága, törvénymódosítás 

A mikrohitelezési program működtetésében részt vevő non-profit alapítványoknak 

nyereségük nem képződött, ebből kifolyólag egyértelműen belátható, hogy a 

működésüket nem profit orientált céllal végezték, betétgyűjtéssel nem foglalkoztak, 

továbbá a forrásokat feltételhez kötött céltámogatás formájában kapták, melyet a nem 

megfelelően működő pénzpiaci területek finanszírozására kellett fordítaniuk. Ezen 

okokból kifolyólag belátható, hogy a kereskedelmi bankok részvétele a mikrohitelezési 

folyamatban indokolatlan volt. 

Tovább erősítette a kereskedelmi bankok szerepének csökkentését a folyamatokban, 

hogy azok egyre kevesebb érdeklődést mutattak a programokban való részvétel iránt, 

mivel saját maguk számára kis mértékben tudtak potenciális ügyfeleket szerezni. Ez 

egyre nehezebbé tette a feladat elvégzésére alkalmas bankokkal való leszerződést, sőt a 
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korábban leszerződött bankok is szerződést bontottak, ami a rendszer kiszolgáltatottá 

válásához vezetett.  

Mivel a korábbi pénzintézeti, majd hitelintézeti törvény alapján nem volt tisztázott, 

hogy indokolt-e a kereskedelmi bankok mikrohitelezési folyamatokba történő bevonása, 

egyetlen megoldás volt a helyzet egyértelművé tételéhez, ha a törvény adott 

paragrafusát, amely arról szól, hogy a törvény hatálya mely szervezetekre nem terjed ki, 

kiegészítik a mikrohitel program működtetésében részt vevő alapítványokkal a 

mikrohitel program tekintetében. 

A törvény hatályának módosítása két lépésben valósult meg, melynek oka az MVA 

azon törekvésére vezethető vissza, hogy az alapítványok számára feltételhez kötött 

céltámogatás formájában biztosított támogatást központosítsa, egy új működési 

struktúra bevezetése érdekében. Ez a törekvés jogvitához vezetett, mely a mai napig 

nem zárult le megnyugtató eredménnyel, azonban ennek eredményeként a következő 

két lépés vezetett az alapítványok hitelintézeti törvény hatálya alól történő kivételéhez.  

Első lépésként a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvényt úgy módosította a Magyar Parlament, hogy a törvény hatálya alól kivette az 

MVA Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységét. Ezt a 

módosítást a 1999. évi CXXV. tv. 67.§ (1) bekezdésének kiegészítésével, egy új 2.§ (1) 

bek. h.) pont beiktatásával érte el
1
. A törvénymódosítás hatályba lépése 2000.01.01. 

Második lépésben ismét módosította a Magyar Parlament a 1996. évi CXII. törvényt a 

2003. évi XXXIX. törvény 2. §-ával, mely szerint az MVA pénzkölcsön nyújtási 

tevékenysége és a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok 

mikrohitelezési tevékenysége sem tartozik a törvény hatálya alá
2
. A törvénymódosítás 

hatályba lépése: 2003.07.01.  

Az adott módosítások során végbemenő változtatások vezettek a második működési 

modell kialakulásához. 

                                                             
1 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról - Bevezető rendelkezések - A 
törvény hatálya - 2. § (1) E törvény rendelkezései nem terjednek ki: h) a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére 
2
 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról - Bevezető rendelkezések - A 

törvény hatálya - 2. § (1) E törvény rendelkezései nem terjednek ki: h) a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, valamint a megyei 
és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére 
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A jogi változtatások alapján 3 időszakra bonthatjuk a szabályozás sajátosságainak 

hatásait a nemzetközi direktíváknak való megfelelés tekintetében. 

 

10. ábra Saját szerkesztés – Jogi háttérszabályozás a különböző időszakokban 

Az ábrán jól látható, hogy az első időszak jogi szabályozása, mely a mikrohitel program 

beindításától, 1992-től kezdődően 2000.01.01-ig tartott, mely során nem volt biztosított 

az a jogi háttér, ami lehetővé tette volna, hogy kereskedelmi bankok közreműködése 

nélkül lehetővé váljon a szerződéskötés. Tovább nehezítette a helyzetet a 

szabályozórendszer nem megfelelő kialakítása, mely a kormányzati deklarációk ellenére 

a vállalkozások általános megítélése szerint nem segítette hatékonyan a vállalkozások 

boldogulását és fejlődését, így az adott időszakban a 3 direktíva közül kettő egyáltalán 

nem teljesült. A 2. direktíva részlegesen megvalósult, mivel a közpénzek feltételhez 

kötött céltámogatásként történő biztosítása a mikrohitelezésben a vállalkozói szektor 

segítését szolgálták. Ez lehetővé tette, hogy ne kelljen magas forrásköltséggel dolgozó 

szervezetekhez fordulniuk. A mikrohitelen kívül azonban a kamatok maximalizálása 

nem valósult meg ebben az időszakban. Ez a következő időszakban, mely 2000.01.01-

től 2003.07.01-ig tartott, a finanszírozási háttér annyiban módosult a bevezetett 

törvénymódosítás hatására, hogy az MVA Országos Mikrohitel Alapból történő 

pénzkölcsön nyújtási tevékenysége a bankszektor közreműködése nélkül is 

megvalósításra kerülhetett a jogi szabályozás alapján. Mindemellett megkezdődött az 

alapok központosítása, melynek hatására a források korábban bevált feltételhez kötött 

céltámogatástól eltérő módon kerültek a pénzügyi közvetítőkhöz. Ezután az újabb 

törvénymódosítás biztosított lehetőséget, hogy a 2003.07.01-től kezdődő időszaktól 

egészen napjainkig tartó időszakban jogi akadályok nélkül, a bankszektortól függetlenül 

valósíthassák meg pénzkölcsön nyújtási tevékenységüket a megyei és fővárosi 

vállalkozásfejlesztési alapítványok. A rendszer rugalmatlanságából adódóan azonban 

nem került megvalósításra a jogszabály módosítások gyakorlatba való átültetése 

egészen 2007 második félévéig, amikor az ügyfelekkel való szerződéskötés teljes 

mértékben függetlenedett a bankrendszertől.  
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6.4 Második működési modell: Országos Mikrohitel Program a jogszabály 

változtatások után 

6.4.1 A mikrohitelezésre vonatkozó speciális szabályok 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 2. §. (1) h) 

bekezdése alapján a törvény hatálya 2000.01.01-től nem terjed ki az MVA Országos 

Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, valamint 2003.07.01-

től a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési 

tevékenységére. Ugyan a mikrohitelezésre vonatkozó speciális szabályozások a 

gyakorlatban csak 2007 második félévétől léptek érvénybe, a pozitív társadalmi hatások 

megvalósulását az Országos Mikrohitel Program tekintetében nem a jogi szabályozás 

hatása befolyásolta döntő mértékben, így azt nem kívánom két részre bontani és külön-

külön elemezni. 

6.4.2 Országos Mikrohitel Program szervezeti és működési struktúra 

 

11. ábra Saját szerkesztés – A második működési modell működése 

Az előző működési modell ábrájával összehasonlítva néhány alapvető különbséget 

figyelhetünk meg a második modell működése esetén.  
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Az első, működési szempontból és a pozitív társadalmi hatások megvalósulásának 

szempontjából is lényeges változás, hogy a korábban céltámogatásként érkező 

adományok HVK-khoz való közvetlen eljutása az alapok beközpontosításával 

megszűnt, és már csak közvetítői joggal vesznek részt a mikrohitel program 

működtetésében. A hitelek folyósítása az MVA által kezelt alapból jutalék ellenében 

történik. Az új működési modellben a HVK-k feladatai közé tartozik a hitelkérelmek 

befogadása, a hitelbírálat és az előzetes döntés MVA irányába történő továbbítása, a 

kölcsönszerződések megkötése az MVA nevében, a hitelek beszedése és a hitel 

ellenőrzés. A hiteltermékek kidolgozását az MVA végzi, és az MVA nyújt pénzkölcsönt 

a központosított alapokból. További feladatai közé tartozik a hitelnyilvántartások 

vezetése, a végső hitel döntés a kölcsön folyósítás előtt, a HVK-k ellenőrzése továbbá a 

kockázatkezelés. 

A második, működési szempontból lényeges változás, hogy a kereskedelmi bankok 

szerepe a hitelintézeti törvény megváltoztatásának köszönhetően lecsökkent és 2007-től 

második félévétől kezdődően a hitelszerződések megkötéséért teljes mértékben az 

alapítványok voltak felelősek, és már a kereskedelmi bankok közreműködése nélkül is 

köthettek hitelkölcsön szerződést. A kereskedelmi bankok szerepe csupán az MVA 

számláinak vezetésére és az átutalások végrehajtására korlátozódott, azonban ennek 

megvalósítása az ábrán látható meglehetősen bonyolult folyamatok segítségével 

valósult meg. Első lépésként az ügyfél hitelkérelme a HVK-hoz érkezik, amelyet a helyi 

Cenzúra Bizottság elbírál. A jóváhagyott kérelmek iratai az MVA-hoz kerülnek, ahol az 

MVA személyzete eldönti, hogy engedélyezi-e a kölcsön folyósítását, vagy nem. Az 

átutalás végrehajtása az MVA bankszámláján keresztül valósul meg oly módon, hogy az 

MVA főszámlájáról átutalja a folyósítandó összeget egy olyan alszámlájára, amelyhez 

az adott HVK számára részleges hozzáférési jogot biztosított. Ezután az adott HVK az 

MVA alszámlájáról átutalja az összeget az ügyfél bankszámlájára ezzel teljesítve a 

kifizetést. 
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6.4.3 A működési szakasz elemzése érdekeltségi mátrixszal 

  

12. ábra Saját szerkesztés – A második működési modell érdekeltségi mátrixa 

Az ábrán jól látható, hogy az előző modell működésével ellentétes módon, a szociális 

célok elérése háttérbe szorul és előtérbe kerül a profit orientált szemléletmód.  Ez 

jelentős mértékben köszönhető a megváltozott működési körülményeknek, mivel a 

decentralizált alapok központosításra kerültek és a non-profit alapítványok számára a 
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források nem feltételhez kötött céltámogatás formájában állnak rendelkezésre.  

A HVK-k szerepe csupán hitelközvetítői, azonban a működési költségeiket saját 

maguknak kell kitermelniük, a forráskezelő által biztosított jutalékokból. Tovább 

nehezíti a helyzetüket, hogy csak előzetes döntésjoggal bírnak a hitelkölcsön 

kihelyezésével kapcsolatban, melyet a forráskezelő szervezet saját belátása szerint 

felülbírálhat, így a hitelek kihelyezése végső soron a forráskezelő szervezet döntésein 

múlik, mely hosszadalmassá és nehézkessé teszi a hitel ügyintézési folyamatot. Ezáltal a 

mikrofinanszírozás megvalósítása során előnyt élvező szociális társadalmi hatások 

megvalósulása nem a megfelelő módon biztosított, a hitel közvetítők kockázatkerülő 

magatartást követnek, emiatt a segítségnyújtás feltehetően nem megfelelő mértékben éri 

el a kívánt célközönséget. 

Ahogy korábban említettem, a rendszer rugalmatlanságát mutatta, hogy annak ellenére, 

hogy 2003-tól a HVK-k a hitelintézeti törvény hatályán kívül önállóan 

mikrohitelezhettek, és szerződést is köthettek, illetve az MVA pénzkölcsön nyújtási 

joga már korábban lehetővé tette hogy akár ő, akár ő általa megbízva bárki más 

szerződést kössön a hitelekre vonatkozóan, 2007-ig az MVA által kiválasztott központi 

bank, a Postabank (később Erste Bank) volt az, aki országos szinten a szerződések 

kötését végezte. Az MVA nevében ez a bank kötötte a szerződéseket, szakmai 

szempontokat nézve azonban indokolatlan volt a bank bevonása a folyamatba, mivel a 

program működtetési költségeinek megnövekedését és a program rugalmatlanságát 

eredményezte. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Konzorcium mikrohitel szakmai 

vezetőinek 2003-ban írt állásfoglalásában a következőket olvashatjuk a 2000-tól 2003-

ig terjedő időszakra vonatkozóan: 

 „a program működtetése lényegesen költségesebbé vált, 

 többszörösére nőtt a bürokrácia, 

 a központosított irányítás és működtetés miatt az átfutási idők rendkívül 

meghosszabbodtak, 

 a szakmailag indokolatlan bürokratikus elemek miatt a rendszer rendkívül 

lassúvá vált 

 ezzel a program végrehajtás eltávolodott az eredeti céloktól, és a nemzetközi 

gyakorlattól”  

(Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium, 2003. [11]) 
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6.4.4 A működési szakasz megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

 

13. ábra Saját szerkesztés – A második működési modell megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

A második modell előzőhöz viszonyított előnyként tekinthetünk arra a tényre, hogy a 

hitelezési folyamatban a kereskedelmi bankoknak csak a számlavezetésben és az 

átutalások megvalósításában van funkcionális szerepük, és 2007-től kezdődően nem 

vesznek részt közvetlenül a hitelnyújtási folyamathoz tartozó feladatokban, mint például 

a kölcsönszerződések aláírása az ügyfelekkel. Azonban a program működtetési 

körülményeiből adódó nyereség elvárások hátráltatják a pozitív társadalmi hatások 

előtérbe helyezését, ami nem teszi lehetővé az adott rendszer megfelelését a 4. 

direktívának. 

A modell megfelel az 5. direktívának, miszerint a hitelezés non-profit alapítványokon 

keresztül valósul meg, azonban a közvetítők szerepét megnehezíti, hogy a hitelezés 

kockázata őket terheli, továbbá a szigorú tartozás behajtási elvárások a vállalkozók 

nehéz helyzetbe kerülését eredményezhetik, ezzel nem megfelelve a 6. és 7. 

direktívának.  

A non-profit alapítványokon keresztül történő tanácsadás és segítségnyújtás sikeresen 

megvalósítható, mely a vállalkozások működését jelentős mértékben elősegíti, mellyel 

sikeresen megvalósítható a 8. direktívának való megfelelés. 

A központosított alapok további negatívumokat vonzottak magukkal, melyek 

ellehetetlenítették az adott modell megfelelését a 9. nemzetközi direktívának, és nem 

adtak teret a költséghatékony működés megvalósítására.  

 

A 2000-től 2004-ig terjedő időszak működtetésének költségstruktúráját mutatja be a 

Gazdasági és Közlekedési Miniszter tájékoztatója is, melyben az alábbiak láthatóak: 
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„Költség struktúra 

2002. Évi mikrohitel jutalékok 

     Ft  Σ 

MVA       280 265 858         25% 

Postabank      269 582 326     549 848 184        24%     48% 

HVK Hálózat jutaléka    569 230 736    50% 

Banki és behajt. Költség           22 559 723     591 790 459   2%         52%  

Összesen:   1 141 638 543             100% 

Látható az adatokból, hogy 2002-ben a működtetési jutalékok közel felét (48%-át két 

szervezet, az MVA és a Postabank használta fel. A hitelprogram tényleges gyakorlati 

lebonyolítását végző országos hálózatnál (20 alapítvány) a költségeknek csupán az 

50%-a jelentkezett.” (Gazdasági és Közlekedési miniszter, 2004. [12]) 

 

Az adatok elemzésével megállapíthatjuk, hogy a Postabank program működtetésében 

való részvétele jelentősen megnövelte a program működtetési költségeit. A fent leírtak 

2007 második negyedévéig folyamatosan fennálló problémaként voltak jelen. 

6.4.5 Tapasztalatok összegzése 

A második modell előnyeként tekinthetünk arra a tényre, hogy a korábbi működési 

modelltől eltérő módon 2007-től kezdődően a kereskedelmi bankok közreműködése 

nélkül is megköthetőek a kölcsönszerződések, ami gyorsítja, gazdaságosabbá és 

rugalmasabbá teszik a folyamatot, továbbá a HVK-k nem kerülnek a kereskedelmi 

bankok által kiszolgáltatott helyzetbe. 

Hátrányként tekinthetünk azonban a működési modell azon jellemzőire, amelyek a 

pozitív társadalmi hatás visszaszorulását eredményezték. Ezek között meg kell 

említenünk a centralizált működést és azt a tényt, hogy a HVK-k a működés 

sajátosságaiból adódóan nyereség orientált formában kell, hogy működjenek. Szigorú 

követeléskezelési eljárásokat kell alkalmazniuk, mely megnehezíti a vállalkozók 

elősegítését. Továbbá a hitel folyósításával kapcsolatos végső döntés nem csak a HVK 

által személyesen felmért helyzetelemzésből adódik, mivel azt csak a központi 

döntéshozatal engedélyezheti, mely a működési modell rugalmatlanságához vezet. 
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6.5 Helyi Mikrohitel Programok megjelenése az Országos Mikrohitel Program 

mellett 

Az első két modell elemzése során részletesen megismerhettük az Országos Mikrohitel 

Program sajátosságait 1992-től napjainkig, azonban fontos említést tennünk arról, hogy 

a 2000-től kezdődően az Országos Mikrohitel Program mellett folyamatosan más 

működési elvek alapján kialakuló, úgynevezett Helyi Mikrohitel Programok kerültek 

kialakításra a HVK-k által. Ezek a programok lehetőséget biztosítottak a vállalkozók 

finanszírozási igényeihez jobban alkalmazkodó működési feltételek kialakítására. 

 

14. ábra Saját szerkesztés – A helyi mikrohitel programok működése 

A helyi mikrohitel programok működését bemutató ábrán jól látható, hogy a működés 

sajátossága, hogy a forrás biztosító szervezetek helyi érdekeltséggel rendelkeznek, 

vállalkozás ösztönző, illetve pozitív szociális cél elérésének érdekében közvetlenül a 

HVK-knak biztosítanak forrásokat adomány formájában.  A programok működtetése 

során a HVK-k látják el a pénzkölcsön nyújtó és forrás kezelő funkciókat is, továbbá 

kölcsön szerződés megkötésére jogosultak a kereskedelmi bankok közreműködése 

nélkül is, a 2003-as évi törvénymódosításoknak köszönhetően. 

Ezen programok egyike a 2. fejezetben példaként bemutatott IBM Mikrohitel program, 

melyet a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezdeményezett, 

és melyre jó gyakorlatként tekinthetünk, mivel teljes mértékben elősegítette a pozitív 
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társadalmi célok elérését. Ezt a korábban érdekeltségi mátrixszal történő elemzéssel és a 

nemzetközi direktíváknak való megfelelés bizonyításával szemléltettem. 

Ahhoz azonban, hogy az Országos Mikrohitel Program mellett a megfelelő működési 

környezet létrejöhessen, szükséges volt egy olyan belső szabályozási rendszer 

kialakítása is, amely lehetővé tette az önálló működést az MVA-tól és az Országos 

Mikrohitel Programtól függetlenül. Ez tette lehetővé, hogy 2006-ban, amikor az MVA 

visszaszolgáltatta a központosított alapok egy részét az alapítványoknak, azok a 

decentralizált alapokat, mint helyi mikrohitel alapokat működtessék. A szabályozási 

rendszer kialakítása elsődlegesen a hitelintézeti törvény hatálya alatt működő pénzügyi 

vállalkozásokra vonatkozó feltételrendszer alapján valósult meg, bár jogszabályi 

kötelezettség erre vonatkozóan nem volt érvényben. Ezt a szabályzatrendszert a 

Székesfehérvári RVA dolgozta ki, valamint részt vett annak a nemzetközi díjakat nyert 

informatikai rendszernek a kifejlesztésében, mely lehetővé tette a mikrohitelek online 

hiteligénylésének benyújtását, a hitelbírálat elektronikus kezelését és a 

hitelnyilvántartások vezetését. 

Ez a megfelelő működési környezet, szabályozási rendszer és informatikai háttér 

biztosította, hogy a teljes HVK hálózat becsatlakozhasson, és olyan decentralizáltan 

működő programok lebonyolításában vehessenek részt. Ennek a működetési 

környezetnek a kialakítása tette lehetővé, hogy a későbbiek során az alapítványok részt 

vehessenek a JEREMIE mikrohitel program működtetésében. 

 

6.6 Harmadik működési modell: a JEREMIE mikrohitel program és a profit 

orientált „mikrofinanszírozó” szervezetek színre lépése 

6.6.1 A mikrohitelezésre vonatkozó speciális szabályok 

A program működése a második működési modellel párhuzamosan valósult meg 2007-

től kezdődően, így a második működési modellre vonatkozó szabályozások érvényesek. 
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6.6.2 JEREMIE Mikrohitel program szervezeti és működési struktúra 

 

15. ábra Saját szerkesztés – A harmadik működési modell működése 

A helyi alapok létrehozása során kialakított szabályozási és működési körülmények 

lehetővé tették a HVK-k számára, hogy olyan programokban vegyenek rész az MVA-

tól független módon, melyek Európai Uniós forrásokból kínálnak lehetőséget pénzügyi 

finanszírozó szervezetek számára. 

Ilyen program volt a JEREMIE Mikrohitel program, mely magyarországi beindításával 

a hazai mikrofinanszírozó szektor látszólagos kiszélesedését idézte elő. Ez a jelenség 

annak a program szabályozásnak volt köszönhető, mely alacsony forrásköltség 

biztosításával tette lehetővé a közvetítők számára, hogy az ügyfelek által befizetett 

kamatok által jelentős anyagi haszonhoz jussanak. A forrásokat minden pénzügyi 

finanszírozó ugyanazon feltételekkel kapta, ami a profit orientált szervezetek számára 

lehetőséget biztosított a piacon történő aktív „mikrofinanszírozási” tevékenység 

folytatására. A program szabályozása alapján a non-profit alapítványok maximálisan 10 

millió forintos (33 900,- EUR) összegig folyósíthatnak hiteleket, míg a profit-orientált 

finanszírozó szervezetek esetében ez az összeghatár 50 millió forint (169 500,- EUR), 

támogatással kombinált hitel esetén pedig 20 millió forint (67 800,- EUR). A 

folyósítható összegekre vonatkozó és egyéb kötelező érvényű jogi biztosítékok 

szükségességére vonatkozó szabályok és a finanszírozott ügyfélkör sajátosságai miatt ez 
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a típusú finanszírozás a nemzetközileg elfogadott irányelvek szerint nem számít 

mikrofinanszírozásnak. 

6.6.3 A működési szakasz elemzése érdekeltségi mátrixszal 

 

16. ábra Saját szerkesztés – A harmadik működési modell érdekeltségi mátrixa 
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Az érdekeltségi mátrix elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy az adott program 

finanszírozása közpénzből történik, azonban a megvalósítás során biztosított 

szabályozás sajátosságaiból következik a profit orientált szervezetek bekapcsolódása a 

program megvalósításába a non-profit szervezetek mellett. A működés finanszírozása az 

elért haszonból történik, ennek következtében a közvetítő szervezetek a profit 

szerzésben válnak érdekelté, ami negatív hatással van a szociális társadalmi célok 

elérésében. Ezt erősíti meg az a tény is, hogy ugyan a kölcsönöket igénybe vevő 

ügyfelek köre a mikrohiteleknél korlátozott (mikrovállalkozók), azonban konkrét 

szociális társadalmi célok nem kerültek kijelölésre, a közvetítők finanszírozása sem 

függ az ilyen típusú célok teljesülésétől, így a program pozitív társadalmi hatása 

legfeljebb a vállalkozásélénkítésben mutatkozik meg a modellt mikrofinanszírozási 

aspektusból vizsgálva. Fontos tudnunk azonban, hogy amennyiben a program 

működését szélesebb körben vizsgáljuk, úgy nem vitatható a pozitív társadalmi hatás 

megvalósulása, mivel abban az időszakban nyújtott forrásokat, amikor a válság miatt a 

bankok idegenkedtek a hitelezéstől. Tanulmányom témáját tekintve azonban az adott 

működési modellt mikrohitelezési szempontok alapján vizsgálom. 

6.6.4 A működési szakasz megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

 

17. ábra Saját szerkesztés – A harmadik működési modell megfelelése a nemzetközi direktíváknak 

A modell nemzetközi direktíváknak való megfelelése rendkívül kis mértékben valósul 

meg a fent említett szabályozási sajátosságokból következően.  

A program csak részlegesen felel meg az 5. és a 8. direktívának, melynek oka, hogy a  

non-profit mikrofinanszírozó szervezetek előnyben részesítése nem valósult meg, 

ugyanakkor lehetőségük volt a program működésébe való bekapcsolódásra más 

pénzügyi közvetítő szervezetek mellett. A non-profit alapítványoknak deklarált céljai 

közé tartozik az aktív tanácsadási és segítségnyújtási tevékenység folytatása, mely 
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biztosította, hogy a program megvalósítása során, a vállalkozók segítséget kaphassanak 

a non-profit alapítványoktól.  

Hiányosságai közé tartozik azonban, hogy a pozitív szociális társadalmi hatások 

megvalósítása nem kerül előtérbe a mikrofinanszírozás szempontjából kiemelt 

ügyfélkör számára, a társadalmi hatások csak a vállalkozásélénkítésben mutatkoznak 

meg. Mivel a hitelezés kockázatai a közvetítőket terhelik, gyakran alkalmaznak 

kockázatkerülő magatartást, ami nem biztosítja a megfelelő társadalmi rétegek számára 

történő forrás biztosítást. Továbbá a 9. direktívának való megfelelés nem valósul meg a 

központi alapkezelésért felelős személyzet költségessége miatt, valamint rendkívül 

szigorú ellenőrzések során vizsgálják azt, hogy megfelelő mértékű biztosítékot kért-e a 

közvetítő, ami biztosítja a kölcsön összegének későbbi behajtását az ügyféltől. Ez az 

ellenőrzés a korábbi PHARE mikrohitel programmal ellentétben nem az ügyfelek 

érdekeit helyezte előtérbe, ahol épp ennek az ellenkezőjét vizsgálták, hogy a közvetítők 

ne kérhessenek jogi biztosítékot ügyfeleiktől. 

Összességében tehát a működési modell hiányosságainak tekinthetjük, hogy a 

társadalmi célok és a közvetítők céljai nem ugyan azok, így mikrofinanszírozási 

aspektusból vizsgálva nem valósítható meg hatékonyan a pozitív társadalmi hatás, 

előtérbe kerül a profit orientált szemléletmód, a fenntarthatóság nem időintervallumhoz 

kötve kerül meghatározásra. A profit orientált finanszírozó szervezetek közpénzhez 

juttatásával piaci verseny áll fenn a profi orientált közvetítőkkel, ami gátolja annak 

megvalósulását, hogy a nem bankképes ügyfelek megfelelően kiszolgálásra kerüljenek.  

6.6.5 Tapasztalatok összegzése 

A fentieket figyelembe véve jelentős változtatások indokoltak az adott modell 

működésének tekintetében arra vonatkozóan, hogy a közvetítők ne a profit szerzésben 

legyenek érdekeltek, hanem olyan célok megvalósításában, melyek a mikrohitelezés 

alapvető pozitív szociális társadalmi céljait kívánják beteljesíteni. Ennek kivitelezése 

leginkább a közvetítők költségeinek csökkentésével, a non-profit finanszírozó 

szervezetek előnyben részesítésével és a visszaforgó alapok újbóli kihelyezésével 

valósulhat meg. 

További megoldásként tekinthetünk egy korábbi kormányzat miniszterelnöki hivatala 

által megrendelt tanulmányra, melyet a NewMarkets holland cég készített el, és 
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melynek főbb megállapításai és javaslattételei között szerepelt egy olyan kamatmentes 

EU- mikrohitel program beindítása, melynek megvalósítása során a hitel konstrukciót 

működtető szervezetek profitszerző szempontjai helyett a gazdaságfejlesztési 

szempontokat helyezi előtérbe (NewMarkets [13]). A javasolt program megvalósítása 

során a hitel konstrukciót működtető intézményeknek a hitel alap működtetéséért 

jutalék jár, valamint fontos szem előtt tartanunk azt a tényt, hogy a mikrohitel alap nem 

lesz önfenntartó, mivel az alap kiadásai meghaladják a befolyó bevételek nagyságát. A 

pozitív társadalmi cél elérésének érdekében azonban nem elvárható az alap 

önfenntartása, mivel az profit orientált szemléletmódot eredményezne, mely nem a 

banki hitelezés alternatívájaként jelenne meg. Ugyanakkor a tanulmány alapján 

elmondható, hogy a folyamatos csökkenés ellenére várhatóan 20 évig működtethető 

sikeresen a javasolt mikrohitel program, mely jóval magasabb létszámban és hosszabb 

távon tudná forráshoz juttatni a vállalkozókat, mintha ugyanazt a mennyiségű pénzt 

vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítanák. 

A tanulmánytól független gondolatként fontos kiemelnünk, hogy a JEREMIE 

mikrohitel program által megcélzott ügyfélkörnek olyan kritériumoknak kellett 

megfelelnie, melyek az egyes ágazati területek programból való kiszorulásához 

vezettek. Ilyen például az a megkötés, mi szerint az 5000 fő lakosnál kisebb települések 

finanszírozása nem történhet a JEREMIE mikrohitel program keretén belül biztosított 

kamattámogatásos mikrohitel forrásokból, továbbá a forrás nem biztosítható 

mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozók számára. Emiatt kiemelten 

fontos megvizsgálnunk, hogy a vidéki területeken mezőgazdasági ágazattal foglalkozó 

ügyfelek számára releváns-e mikrohitel program biztosítása. 
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6.7 Az agrár ágazati mikrohitel program relevanciája
3
 

6.7.1 Kielégítetlen szükséglet, finanszírozási igények 

Az agrár ágazati szektorban készített általános felmérések elemzése előtt szükséges 

kijelentenünk, hogy Magyarország tevékenysége jelentős mértékben az agrár 

tevékenységeken alapszik, ezt megerősítve kívánok idézni a Közügyekért, 

Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság hírei közül: 

 „…a magyar GDP 22 százaléka valamilyen formában kötődik a mezőgazdasághoz … a 

célkitűzés az, hogy a kis- és nagybirtok aránya a kis, közepes és a családi gazdaságok 

irányába mozduljon el. Ezt a törekvést visszaigazolják az adatok is, mivel ma a 

nagybirtok aránya a korábbi 50 százalékról mintegy 40 százalékra mérséklődött.” 

(www.kormany.hu [14]) 

A területi felmérések alapján kijelenthetjük, hogy jelentős forrásigény mutatkozik 

azoknak a gazdálkodóknak a köreiben, melyek számára a bankszektor nem biztosít 

megfelelő forrásokat, mivel túlságosan kockázatosnak ítéli meg őket, és a betétesek 

védelme érdekében nem nyújt hitelt, vagy a magas tranzakció költség miatt nem 

keletkezik számára megfelelő nyereség. A probléma tehát a mikrofinanszírozási 

területen korábban felmerült megállapításokkal azonos. A megnövekvő forrásigények 

kialakulásához vezet továbbá, hogy a mezőgazdasági vállalkozások esetében az utóbbi 

évek során nőtt a mikro- és kisvállalkozások száma. Kérdőíves felmérések alapján 

megállapítható, hogy a válaszadók 60%-ának hiába voltak fejlesztési tervei, mégsem 

jutottak beruházási hitelhez. A felmérések során továbbá kimutatásra került, hogy a 

kisebb hiteligénnyel (2,5-3 MFt) rendelkezők számára a forrásbiztosítás nem megoldott. 

A kisebb összeget általában előre bekalkulálják input anyagok számára a költségeik 

közé, ezzel viszont más fejlesztésektől vonnak el forrásokat. Amennyiben ennek a 

körben lehetősége lenne forrásokhoz jutnia, úgy az input anyag beszerzése biztosítva 

                                                             
3 Az agrár ágazati mikrohitel program szükségességét a korábban megfogalmazottak 

alapján, agrár ágazati kutatások alapján, továbbá Bencze Szilvia 2016. március 9-én a 

„Pénzügyi eszközök a magyar mikrofinanszírozó szektor számára” címmel 

megrendezésre került nemzetközi konferenciáján elhangzott előadása (BENCZE, 2016. 

[21]) alapján kívánom bemutatni. 
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lenne, és a tartalékolt összeget a gazdaságok fejlesztésére, kisebb gépek beszerzésére 

tudnák fordítani. 

A hitelt igénylő ügyfelek körében az alábbi területeken kiemelt finanszírozási igények 

jelentkeznek: 

 Kisebb eszközök, munkagépek és alkatrészek beszerzése 

 Forgóeszközök finanszírozása 

 Termőföld és immateriális javak finanszírozása 

 Pályázat útján igényelhető támogatások, pályázati forrásainak előfinanszírozása 

 Pályázati források és nagyobb beruházások saját erejének finanszírozása 

 Egyéb beruházások és forgóeszköz beszerzések finanszírozása, melyek a 

gazdasági tevékenység elindításához, bérelt infrastruktúra fejlesztéséhez és 

bővítéséhez, a már meglévő tevékenység fejlesztéséhez és erősítéséhez 

kapcsolódnak. 

További problémák merülnek fel az állattenyésztés területén, mely esetében politikai 

szándék mutatkozik a támogatások biztosítására, azonban az ágazat forráshiánya 

továbbra sem került megoldásra. 

A mezőgazdaságban tevékenykedők esetében az átlag életkor többnyire magas, azonban 

egy fiatal vállalkozói réteg megjelenése van kialakulóban, generációváltás zajlik. A 

fiatal gazdák számára fontos a kezdeti folyamatos mentoring tevékenység biztosítása, és 

a forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, hogy sikeresen végezhessék tevékenységüket 

attól függetlenül, hogy nem rendelkeznek a bankszektor által elvárt vállalkozói múlttal. 

A földforgalom átalakulása is megfigyelhető a földtörvény bevezetése óta, melynek 

következtében az adásvételi szerződéseket a helyi közösség sokszor elutasítja, 

amennyiben nem ott élő, idegen vásárló jelentkezik. Annak oka pedig, hogy nem élnek 

elővásárlási joggal szintén a forráshiánynak az elsődleges oka. 

Az adott piaci szegmens finanszírozása esetében kockázattompító tényezőként 

tekinthetünk arra a tényre, miszerint hozzávetőlegesen 2002 óta a mezőgazdasági ágazat 

csődrátája alacsonyabb a feldolgozóipari, építőipari és ingatlanügyletekkel foglalkozó 

iparágakénál. Ez nagyban köszönhető a mezőgazdasági területen tevékenykedő 

vállalkozások magas fizetési fegyelmének, a biztosítási konstrukcióknak és az új 

jövedelemstabilizációs eszközöknek egyaránt. 
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Mivel a hitelt igénylő ügyfelek nagy része kis üzemméretű termelő gazdaság, induló 

vállalkozás, illetve olyan vállalkozás, mely célja az árutermelővé válás, melyet 

beruházással kívánnak megvalósítani, az ügyfelek megfelelő kiszolgálása érdekében 

szükséges egy olyan közvetítői réteg bevonása, mely nem a betétesek védelmét helyezi 

előtérbe és magasabb fokú kockázatvállalásra képes. Ennek megvalósítására a Közös 

Stratégiai Keret rendelet kiemelt lehetőségeket biztosít, melyet szerte Európában 

sikeresen alkalmaznak. 

„A pénzügyi eszközök olyan beruházások támogatása céljából kerülnek végrehajtásra, 

amelyek pénzügyi szempontból várhatóan életképesek, ugyanakkor nem vonzanak 

elegendő mennyiségű finanszírozást a piaci forrásokból.” (www.eur-lex.europa.eu [15]) 

 

 

6.7.2 Tapasztalatok összegzése 

Egyértelműen kijelenthető a fentiek alapján, hogy a kormány beavatkozása szükséges 

egy olyan Vidékfejlesztési Program kidolgozása során, mely lehetőséget biztosít egy 

visszaforgó Agrár Mikrohitel Alap létrehozására, mely az első működési modell jó 

gyakorlatának megfelelően feltételhez kötött céltámogatás formájában biztosít 

forrásokat az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és hazai 

társfinanszírozásokból. Javasolt továbbá hogy a kockázat a hitelalap terhére 

elszámolható legyen, hogy a hitelező szervezetek a magasabb kockázatú ügyfélkört is 

sikeresen el tudják érni. Fontos továbbá egy olyan mentoring tevékenység biztosítása, 

mely a mikrofinanszírozás gyakorlatában bemutatott ügyfélkezelés, nyomon követés és 

segítségnyújtás során sikeresen megvalósítható. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az önfoglalkoztató mikro vállalkozásokra, 

amelyek nem rendelkeznek megfelelő jogi biztosítékkal, melyek megkövetelését a 

hitelintézeti törvény a pénzügyi vállalkozások, bankok és takarékszövetkezetek számára 

egyértelműen előírja, ezzel kizárva a gazdálkodók számára a finanszírozási 

lehetőségeket. 
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18. ábra Saját szerkesztés – Javaslat a Nemzeti Agrár Mikrohitel Program működésére 

Ezek alapján javasolt egy Nemzeti Agrár Mikrohitel Program kidolgozása, mely az első 

működési modellhez hasonló módon működik az ábrán bemutatott példa alapján. 

Ez esetben a forrás biztosító az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a 

Magyar Kormány, melyet kiegészítenek az European Investment Bank és European 

Investment Fund befektetései. 

A forrás a hazai illetékes hivatalhoz érkezik, melynek forrás közvetítő és koordinátor 

feladatai közé tartozik az üzletpolitikai és stratégia alkotás, valamint az alapkezelő által 

végzett monitoring felülvizsgálata a Földművelésügyi Minisztériummal közreműködve. 

A forrásközvetítő szervezetek a non-profit mikrofinanszírozó szektort képező közel 25 

éves mikrohitelezési gyakorlattal rendelkező megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési 

alapítványok, melyek a hitelintézeti törvényben nevesített módon a törvény hatályán 

kívüli mikrohitelezésre jogosultak, ezzel biztosítva az alacsonyabb jogi biztosítékok 

megkövetelését. Fontos továbbá kiemelt figyelmet fordítani a pozitív társadalmi hatás 

megvalósulására, mely esetében a kockázatok hitelalap terhére történő elszámolása 

jelentős előrelépést eredményez, továbbá fontos a fiatal vállalkozók elősegítése 

érdekében mentoring tevékenység biztosítása, mely lehetővé teszi a fiatalok helyben 

maradását, a családok megélhetésének javítását, munkahelyek megtartását és új 

munkahelyek teremtését a fejlettebb gazdálkodások kialakításának érdekében. 
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6.8 A hazai működési modellek összehasonlítása 

6.8.1 Működési sajátosságok összehasonlítása 

 

19. ábra Saját szerkesztés – Összehasonlítás működési sajátosságok alapján 

A különböző modellek működési sajátosságait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 

feltételhez kötött céltámogatás formájában érkező források jelentősen nagyobb 

hatékonysággal bírtak a pozitív szociális és vállalkozásfejlesztő társadalmi hatás 

elérésének érdekében is. Ennek oka, hogy alacsony a központi költségek nagysága, így 

a források nagy része a kedvezményezettekhez kerül. Mivel ebben a modellben nem 

alkalmaznak központi forrás kezelő szervezetet, a 2-3 fős központi menedzselés teljes 

mértékben lehetővé teszi a teljes rendszer felügyeletét. Ezzel szemben a csupán 

hitelközvetítői jogot kínáló feltételrendszer költségesebb volt, és olyan megkötésekkel 

járt, melyek elérése a profit orientált szemléletmódot helyezte előtérbe, ezzel hátrányos 

helyzetbe hozva a segítségnyújtásra szoruló ügyfélkört. Megállapíthatjuk továbbá, hogy 

a kereskedelmi bankok szerepének csökkenése rugalmasabbá, gazdaságosabbá és 

gyorsabbá tette a hitelezési folyamatot. A kereskedelmi bankok számára nem jelentettek 

potenciális ügyfélkört a 10 millió forint alatti hiteligénnyel rendelkező vállalkozók, 
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azok kiszolgálása a non-profit alapítványok által történő hitelnyújtással hatékonyan 

megvalósítható. A mikrofinanszírozás elsődleges céljaként tekinthető pozitív társadalmi 

hatások eléréséhez egyértelműen az első működési modell és a helyi mikrohitel 

programok működési modellje járult hozzá leghatékonyabban.  

6.8.2 Összehasonlítás az érdekeltségi mátrix segítségével 

 

20. ábra Saját szerkesztés – Összehasonlítás érdekeltségi mátrixok segítségével 
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Az érdekeltségi mátrixok elemzése során is megállapíthatjuk, hogy a társadalmi hatások 

megvalósulásához azok a programok járultak hozzá legnagyobb mértékben, melyek 

kialakítása során a donor és a közvetítők nem nyereség orientált működésre voltak 

utalva az aktuális szabályozás hatására.  Az IBM mikrohitel hatékonysága 

bebizonyította, hogy profit orientált szervezet is képes olyan feltételrendszert 

kialakítani, mely során a non-profit közvetítők segítségével pozitív társadalmi hatás 

elérésére képes. Az érdekeltségi mátrixokkal történő elemzés során megerősítést nyer az 

a megállapítás, miszerint az első működési modell, valamint a helyi mikrohitel 

programok keretében jó gyakorlatként tekinthető IBM mikrohitel példája valósítja meg 

legsikeresebben a pozitív társadalmi hatásokat. 

6.8.3 Összehasonlítás a nemzetközi direktíváknak való megfelelés alapján 

 

21. ábra Saját szerkesztés – Összehasonlítás a nemzetközi direktíváknak való megfelelés alapján 

Tovább igazolja az előző megállapítást a nemzetközi direktíváknak való megfelelés 

vizsgálata, mely során megállapíthatjuk, hogy amennyiben a hitelezés kockázatai nem a 

közvetítő szervezeteket terhelik, és a működési költségek az alap terhére 

elszámolhatóak, a non-profit közvetítő szektor sikeresen eléri célközönségét. A 
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nemzetközi direktívák során elfogadott irányelvek szerinti működés elősegíti a pozitív 

társadalmi hatások megvalósulását szociális és vállalkozásfejlesztési területen egyaránt.  

6.9 Jelenlegi kormányzati elképzelések 

A legfrissebb híradások alapján a Magyar Fejlesztési Bank közvetítői hálózatában való 

részvételi jogot a Takarékbank Zrt., a B3 Takarék Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és 

az FHB Zrt. nyerte, melyek 0%-os kamattal biztosítanak forrásokat a vállalkozók 

számára (www.napi.hu [16]). A közvetítői hálózat azonban nem tartalmaz non-profit 

vállalkozásfejlesztési alapítványokat, nem biztosít mentorprogramot és központi scoring 

rendszer segítségével nem biztosítja a bankrendszer által hitelképtelennek ítélt 

vállalkozók finanszírozási eszközökkel való megfelelő ellátását, mely a program 

működtetésének hiányosságaira mutat rá.  

A mikrohitelezés működtetésének közel negyed évszázados történelme során többször 

előfordult, hogy a mikrohitel programok működtetésének kialakításáról nem folytak 

előzetes szakmai konzultációk a nagy szakmai tudással rendelkező pénzügyi 

közvetítőkkel, mely a jelenlegi esetben is elmondható, mivel a hivatalos tájékoztatások 

a program működésével kapcsolatosan megkésve jutnak el a pénzügyi közvetítők 

hálózatához. 

A fent említett közleményben a hitelintézetekből kialakított közvetítő rendszerről és 

finanszírozásról kaphatunk tájékoztatást, azonban mikrohitelezésről és mentorálásról 

nem. Amennyiben a működési körülményeket a nemzetközi direktíváknak való 

megfelelés által kívánjuk megvizsgálni, a program működtetési pozitívumai közé 

sorolhatjuk a 0%-os hitelkamatot és hogy a hitelezésből adódó kockázat nem a 

közvetítőket terheli. Ebben az esetben viszont nem indokoltak a cikkben leírtak, 

miszerint: „Az MFB stabil, tőkeerős, a legszigorúbb törvényi előírások mentén működő 

hitelintézeti partnereket keresett.” (www.napi.hu [16]) 

További érdekesség, hogy a közvetítői díjra minimális költségelismerés mellett 

teljesítményalapon, a kihelyezés arányában tarthatnak igényt a közvetítők, ebben az 

esetben viszont felmerül a kérdés, hogy a minimális forrásokból miként fogják 

megfelelően ellátni a mentorálási feladataikat a cikkben említett profit orientált 

szervezetek. Vélelmezhető, hogy ezek a pénzintézetek a 0%-os kamat nyújtotta 

előnyöket kívánják kihasználni, ezzel újabb ügyfeleket szervezve más bankok ügyfelei 
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közül. Ebben az esetben viszont, a piaci verseny biztosítása korlátozott mértékben 

valósul meg az egyes piaci szereplők háttérbe szorítása miatt. 

A fent említett cikk pozitívumként hívja fel a figyelmet a közvetítői hálózat 

kialakításának gyorsaságára és az újabb MFB pontok megnyitására, ez azonban amiatt 

nem indokolt, mivel a vállalkozásfejlesztési alapítványok által biztosított, korábbi 

programok menedzselése során jól bevált, több, mint 150 kontakt ponttal rendelkező 

hálózat szerepe már évekkel ezelőtt lehetővé tette volna a jelenlegi 26 MFB pontnál 

jóval kiterjedtebb, Európai Unió által elfogadott közvetítői hálózat létrehozását. 

A bankok és takarékszövetkezetek által biztosított közvetítői rendszer felveti annak az 

aggályát is, hogy miként fog történni a kockázatok kezelése. Amennyiben az központi 

scoring rendszer bevezetésével kerül kiértékelésre, az két jelentős problémát vehet fel. 

Amennyiben a központi scoring rendszer túlságosan gyenge, úgy a kihelyezések 

rendkívül gyors mértékben megtörténnek, azonban a hitelek visszafizetésének 

elmaradása jelentős veszélyforrásként jelenik meg. Amennyiben túlságosan szigorú, 

úgy egy jelentős vállalkozói réteg marad kiszolgálatlanul. Ennek megoldását az 

ügyfelekkel kialakított személyes kapcsolat jelenti, mely a vállalkozásfejlesztési 

alapítványok esetében közel negyed évszázada valósul meg sikeresen. 

A Magyar Fejlesztési Bank által rendelkezésemre bocsájtott adatok alapján (Magyar 

Fejlesztési Bank, JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatok [17]) kimutatható, 

hogy a korábbi időszakban, jelentős szerepvállalással, a vállalkozásfejlesztési 

alapítványok és pénzügyi vállalkozások jóval hatékonyabban tudtak közreműködni a 

finanszírozási programok megvalósításában, mint a jelenleg pénzügyi források 

közvetítésére kiválasztott bankok és takarékszövetkezetek. A lenti táblázatban szereplő 

adatok kiszámításával és a lenti diagram elkészítésével százalékos arányban kívánom 

megjeleníteni a pénzügyi közvetítők szerepvállalását a GOP és KMOP finanszírozási 

programok működtetése során. 
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Pénzügyi közvetítők Ügyletszám 

(db) 

Százalékos 

megoszlás 

Bankok 
819 

 4,83 % 

Pénzügyi vállalkozások 
8 022 

47,34 % 

Takarékszövetkezetek 1 018 6,01 % 

Vállalkozásfejlesztési 

alapítványok 7 085 

41,81 % 

Összesen: 16 944 100 % 

1. táblázat Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők ügyletszámának megoszlása a Magyar Fejlesztési Bank 
JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján (2015.12.31.) 

 

22. ábra Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők ügyletszámának megoszlása a Magyar Fejlesztési Bank JEREMIE 
mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján 

 

Az elemzés készítésekor a Magyar Fejlesztési Bank JEREMIE mikrohitel programra 

vonatkozó adataira támaszkodtam, melyben az egyes pénzügyi közvetítők ügyletszámát 

viszonyítottam az összes ügyletszámhoz, ezzel bemutatva az ügyletszámok 

megoszlásának arányait. Jól látható, hogy a takarékszövetkezetek és bankok a 

hitelprogramok megvalósítása során jelentősen kisebb ügyletszámmal rendelkeztek a 

vállalkozásfejlesztési alapítványoknál és a pénzügyi vállalkozásoknál. A pénzügyi 

program megvalósítása során az ügyletszámok tekintetében 20 db bank 4,83%-os, 34 db 

takarékszövetkezet 6,01%-os arányban volt jelen a 16 db vállalkozásfejlesztési 

alapítvány 41,81%-os és a 35 db pénzügyi vállalkozás 47,34%-os arányával szemben. 

Fontos azonban látnunk, hogy a kimutatás további pontosításra szorul annak érdekében, 

hogy a pénzügyi közvetítők teljesítményarányos adataihoz jussunk a mikrohitel 

program működtetése során. Ehhez az aktív ügyletek számára 1 pénzügyi közvetítőre 
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vetítem, majd újabb kimutatást készítek a programok működtetéséről a számunkra 

releváns pénzügyi közvetítőket tovább vizsgálva. 

Pénzügyi közvetítők Ügyletszám 

(db) 

Program 

működtetésben részt 

vevő közvetítők 

száma (db) 

1 db pénzügyi 

közvetítőre eső 

ügyletszám (db) 

Százalékos 

megoszlás 

Bankok 819  20 40,95  5,51 % 

Pénzügyi 

vállalkozások 
8 022 

35 229,2 30,85 % 

Takarékszövetkezetek 1 018 34 29,94 4,03 % 

Vállalkozásfejlesztési 

alapítványok 
7 085 

16 442,81 59,61 % 

Összesen: 16 994 138 742,90 100 % 

2. táblázat Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők ügyletszámának teljesítményarányos megoszlása a Magyar 
Fejlesztési Bank JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján (2015.12.31.) 

 

23. ábra Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők ügyletszámának teljesítményarányos megoszlása a Magyar 
Fejlesztési Bank JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján 

A kimutatásból immár még inkább kiemelkedik a vállalkozásfejlesztési alapítványok 

59,61%-os teljesítménye, a takarékszövetkezetek által nyújtott 4,03%-os, és a bankok 

által nyújtott 5,51%-os teljesítménye mellett a programok működtetése során. Ezen 

megállapítások rávilágítanak arra, hogy a korábban jól bevált pénzügyi közvetítői 

hálózat lecserélése indokolatlan lépésnek mondható. 
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Pénzügyi közvetítők Átlagos refinanszírozási 

összeg (Ft) 

Átlagos visszafizetett forrás 

(Ft) 

Bankok               14 504 676 
 

               11 286 838 

Pénzügyi vállalkozások 13 959 688 4 728 752 

Takarékszövetkezetek                 9 847 132 
 

6 142 073 

Vállalkozásfejlesztési 

alapítványok 
6 115 428 3 100 847 

3. táblázat Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők átlagos hitelnagysága a Magyar Fejlesztési Bank JEREMIE 
mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján (2015.12.31.) 

A táblázat alapján megállapítható továbbá, hogy a vállalkozásfejlesztési alapítványok 

esetében a kihelyezett hitelek átlagos nagysága (6 115 428 Ft) jóval a 

takarékszövetkezetek (9 847 132 Ft), a bankok (14 504 676 Ft) és a pénzügyi 

vállalkozások (13 959 688 Ft) által kihelyezett átlagos összegek nagysága alatt volt, így 

belátható, hogy az Európai Unió által meghatározott mikrohitel maximalizált, 25 000 

eurós értékhatárába csak a vállalkozásfejlesztési alapítványok által folyósított 

hitelösszegek nagysága fér bele. A táblázatban továbbá az átalagosan visszafizetett 

források és a refinanszírozási összegek összehasonlításából látható, hogy a bankok és 

takarékszövetkezetek jelentősen rövidebb futamidővel helyeznek ki forrásokat, azok 

visszafizetése gyorsabban megvalósul. Ennek hátránya azonban, hogy a kihelyezett 

összegek sokkal rövidebb ideig szolgálják a mikro- és kisvállalkozások hatékony 

fejlődését. Ez alapján elmondható, hogy a mikro- és kisvállalkozások hitelezésének 

esetében nagy szükség van a vállalkozásfejlesztési alapítványok tevékenységére. 

A fent leírtak alapján aktuális helyzet megoldásaként javasolt a nagy múltú, nagy 

tapasztalattal rendelkező non-profit alapítványok bevonása a közvetítői hálózatba, 

annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalkozások megfelelő mértékű forrásokhoz 

juthassanak. A korábbi mikrohitel programokban történő aktív és sikeres 

szerepvállalásuk indokolttá teszi a jelenlegi és a jövőben megvalósítandó finanszírozási 

tevékenységekbe történő bevonásukat, ezzel lehetővé téve a pozitív társadalmi hatások 

elérését a mikro- és kisvállalkozói szektor számára, mentesítve a bankokat a kis összegű 

kölcsönnyújtások körülményes és magas költségekkel járó helyzetfelmérési 

mechanizmusaitól. 

 



64 
 

6.10 Nemzetközi modellek 

A tanulmánynak nem célja a magyar modellek nemzetközi modellekkel való 

összehasonlítása, ugyanakkor véleményem szerint fontos nemzetközi kitekintést tenni, 

és megismerni a más nemzetek által gyakran használt mikrofinanszírozási modellt, a 

csoportos mikrohitelezést, mely jelentős eltéréseket mutat a magyar gyakorlattól. Míg a 

magyar működési modellek a banki működési modellekhez állnak közel a működési 

sajátosságaik tekintetében, addig a csoportos mikrohitelezési modell sokkal inkább a 

személyes kapcsolatok és a bizalom kiépítésén alapul. 

A legnagyobb eltérésként tekinthetünk arra a működési sajátosságra, hogy a csoportos 

mikrohitelezés során a hitelező szervezetek nem kérnek az ügyfelektől semmiféle 

biztosítékot, a hitelezés teljes mértékben bizalmi alapon történik. A hitelezés folyamata 

több lépcsőből áll, mely során a hitelező szervezetek bizalmi kapcsolatot építenek fel 

kedvezményezetteikkel. 

Annak érdekében, hogy az adott ügyfelek a hitel visszafizetésében motiváltak legyenek, 

több eszközt alkalmaznak. Az első ilyen a személyes motiváció, melynek lényege, hogy 

amennyiben az ügyfél a számára első lépésben kisebb hitelösszeget visszafizeti, úgy a 

második lépés során már magasabb összegű hitelhez juthat. Ezek az összeghatárok az 

egyes hitelösszegek visszafizetésével folyamatosan emelkednek. A második eszköz a 

motiváció eléréséhez az ügyfelek csoportban történő együttműködése. Ennek során a 

csoport tagjai között közös felelősségvállalás alakul ki, mely motiválja a csoport 

minden egyes tagját, hogy ne csak a saját érdekei miatt törlessze a hiteleket, hanem a 

csoport minden egyes tagjának érdekében. A harmadik fontos eszköze a motivációnak 

továbbá a társadalmi-emberi szolgáltatások nyújtása, mely során a vállalkozás 

fejlesztésére irányuló tanácsadói, képzési és gazdasági elemzési funkciókat hatékonyan 

valósítják meg.  

A program sikeressége, és a visszafizetése aránya kiemelkedően magas az adott modell 

megvalósítása során, azon ügyfelek aránya, aki a felvett mikrohitelt visszafizeti 99%, és 

csupán 1% az, aki nem fizeti vissza a kölcsönöket. 

Ahhoz viszont hogy a modell hatékonyan tudjon működni, fontos szem előtt tartani, 

hogy a működési költségek fedezéséhez a tőkealap biztosításához a mikrofinanszírozó 
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szervezetek támogatást kapjanak helyi és kormányzati szinten egyaránt, továbbá hogy 

nemzeti szinten a vállalkozóbarát környezet biztosított legyen. 

A csoportos mikrohitelezés alapvető működési sajátosságai szemmel láthatóan 

sikeresen biztosítják, hogy a mikrohitelezési folyamat ne működhessen szociális 

társadalmi hatások megvalósulása nélkül. (www.microfinanceworld.tv [18]) 

A következő fejezetben részletesen kívánom vizsgálni a társadalmi hatások 

megvalósulását a hazai modellek tekintetében. 
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7. TÁRSADALMI HATÁS FELMÉRÉSE 

7.1 A felmérés fontosságának háttere 

Ahogy azt vizsgálataink során megállapítottuk, a mikrofinanszírozás célja a pozitív 

társadalmi hatások elérése a profit orientált szemléletmód háttérbe szorításával. Emiatt 

fontos megvizsgálnunk, és monitoroznunk a mikrofinanszírozó szervezetek 

tevékenységének társadalmi hatásait. 

A mikrohitel programok beindítását követő első 20 évben csak az érdekeltségi mátrixok 

alapján leszűrhető tanulságokból tudunk a társadalmi hatásokra következtetni, 2014 óta 

azonban minden évben társadalmi hatás felmérés elkészítésére kerül sor az ügyfelek 

elégedettségének, életkörülményeinek változásának és igényeinek monitorozásával. 

Fontos azonban azt is látnunk, hogy a felmérések olyan ügyfélkörben kerülnek 

kiértékelésre, melyek sikeresen hozzájutottak a finanszírozási forrásokhoz. Konkrét 

adatokat nem tudunk azokról a személyekről, akik az adott program működtetése során 

valamilyen okból kifolyólag nem jutottak hozzá a megfelelő forrásokhoz, így nem 

kerültek be a monitorozott ügyfélkörbe. 

Összefoglaló jelleggel tehát azt mondhatjuk, hogy a felmérés a kitűzött társadalmi célok 

teljesülésének vizsgálata miatt fontos, melyeket a meglévő adatok alapján tudunk 

kiértékelni.  

A társadalmi hatás felmérése hatékonyan megvalósítható olyan szervezetek esetében, 

melyek elsődleges célként a pozitív társadalmi hatások elérését tekintik. Erre jó példa a 

HVK-k által megvalósított felmérési mód, melynek lépéseit a következőkben 

részletezem. 

 

7.2 A felmérés lépései 

A felmérés első lépéseként feltételezéseket szükséges megfogalmazunk, melyet konkrét 

lépések és műveletek meghatározása követ. Ezután szükséges egy olyan kérdőív 

összeállítása, mely segítségével hatékonyan tudjuk meginterjúvolni ügyfeleinket. Az 

összeállított kérdőív adatgyűjtése három fő területre koncentrál: 

1. Információk a vállalkozás jelenlegi helyzetéről, terveiről és elvárásairól 
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2. Információk a vállalkozók személyes körülményeiről 

3. Információk a HVK-val való kapcsolatról 

Az összeállított kérdőív kiküldése a HVK-k rendelkezésére álló innovatív internet alapú 

rendszer segítségével valósul meg. Az ügyfelek által kitöltött kérdőívek visszaküldését 

követően az ügyfelek válaszainak kódolása és rögzítése, végül kiértékelése következik. 

7.3 A vizsgált célközönség 

Tanulmányomban a Székesfehérvári RVA ügyfélkörét vizsgálom, mivel az alapítvány 

egyértelműen a pozitív társadalmi hatás elérését tekinti elsődlegesnek, melyet az 

alapítvány missziója is megerősít: 

„Az alapítvány küldetése, hogy magas színvonalú, könnyen hozzáférhető pénzügyi, 

üzletfejlesztési és képzési, szolgáltatásokat fejlesszen és biztosítson abból a célból, hogy 

fejlessze a magyar mikro- kis és középvállalkozók azon képességeit és készségeit, 

amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy anyagi és társadalmi helyzetükön, valamint 

életkörülményeiken javítsanak.” (www.rva.hu [19]). 

A Székesfehérvári RVA kiemelt célközönsége közé tartoznak a nők, fiatalok (30 év 

alatti) és a kisebb településen (5000 fő alatti) élők. Az elemzések során felhasznált 

adatokat a Székesfehérvári RVA belső dokumentumai biztosították (Székesfehérvári 

RVA belső dokumentumai [20]. 

7.4 A felmérések eredményei 

7.4.1 A 2014-es felmérése eredménye 

A 2014-es felmérés kiértékelését követően megállapíthatjuk, hogy a 407 válaszadó 

háromnegyed része azt válaszolta, hogy életkörülményei a Székesfehérvári RVA 

mikrohitel programjának hatására javultak. Ebből arra következtethetünk, hogy a 

mikrohitel program hozzájárult a felmérésben részt vevők és családtagjaik 

életkörülményeinek javításához, azaz a pozitív társadalmi hatás eléréséhez és az 

ügyfelek jólétének javításához. 

Továbbá megállapíthatjuk, hogy a kiemelt célközönség elérése fokozott mértékben 

megvalósításra került, és életkörülményeiknek javítása biztosított volt a mikrohitel 
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program által. Fontos célkitűzésként szolgált a továbbiakban, hogy a kiemelt célcsoport 

elérése a jövőben még hatékonyabban megvalósításra kerülhessen. 

Megállapítható, hogy a felmérésben részt vevő vállalkozások átlagosan 3,47 

alkalmazottat foglalkoztatnak, tehát ügyfélbázis nagy részét olyan mikrovállalkozások 

alkotják, melyek feltehetően kisebb mértékben jutnak hozzá a bankszektor által 

biztosított forrásokhoz. 

A mikrohitel programok által biztosított lehetőségek jelentősen hozzájárultak a 

mikrovállalkozók fejlődéséhez és méretük növekedéséhez, állapítható meg a felmérés 

kiértékelése során, mely kimutatta, hogy a felmérést megelőző 2 évben a vállalkozók 

62,9%-a valósított meg új beruházást, és nagy arányban vannak jelen olyan 

vállalkozások is, melyek további beruházások megvalósítását tervezik, és újabb 

eszközöket szeretnének vásárolni. 

Amint pedig azt a tanulmányom bevezetésében említettem, a mikrohitel programok 

sikeres megvalósítása nem csak a munkanélküliek vállalkozóvá válásában játszik fontos 

szerepet, de újabb munkahelyek létrehozását is elősegíti. Ezt támasztja alá a felmérés, 

mely kimutatta, hogy a mikrohitel 208 esetben (több, mint 50%-os arány) hozzájárult az 

a munkahelyek megtartásához, és 174 esetben segített új munkahelyeket teremteni, ami 

az új embereket foglalkoztató vállalkozások esetében átlagosan 2,38 munkahely 

teremtésének felelt meg. Jól látható tehát, hogy a foglalkoztatási szint emeléséhez és a 

munkahelyteremtéshez jelentős segítséget nyújtott a mikrohitel program. 

Az ügyfelek elégedettségét bizonyítja továbbá, hogy a válaszadók 90,7%-a nagyon 

elégedett volt a Székesfehérvári RVA munkájával. 

 

7.4.2 A 2015-ös felmérése eredménye 

A 2015-ös felmérésben részt vevők száma 316 fő volt, mely során az előzőhöz 

hasonlóan a felmérésben részt vevők háromnegyed része azt nyilatkozta, hogy 

életkörülményein a Székesfehérvári RVA mikrohitel programja képes volt javítani. Ez 

tovább erősíti a korábban megállapított tényt, hogy a pozitív társadalmi hatások 

megvalósítása sikeres volt. 
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A kiemelt célcsoport fokozott elérése szintén megvalósításra került, és továbbra is 

elmondható, hogy a Székesfehérvári RVA ügyfélkörét jelentős mértékben a 

mikrovállalkozók alkotják, melyek a 2015-ös évben átlagosan 3,95 fővel működtek. 

A mikrohitel program jelentős segítséget nyújtott továbbá a vállalkozások 

fejlesztésében, mely során új beruházásokat és eszközbeszerzéseket tudtak alkalmazni, 

ezt támasztja alá, hogy a válaszadók 62,7%-a az elmúlt két évben hajtott végre új 

beruházást és tervez a jövőben újabb tárgyi eszköz bővítést és beruházást. 

A mikrohitel programban részt vevők képesek voltak új munkahelyek létrehozására, a 

munkaerő-felvevő cégek 1,75 álláshellyel tudtak bővíteni, és a válaszadók több, mint 

60%-a nyilatkozott a létező munkahelyek megtartásának sikerességéről. 

A 2015-ös éves felmérés bizonyította, hogy a korábbi pozitív társadalmi hatások 

képesek voltak tovább erősödni, ennek mértékét a következő alfejezetben mutatom be. 

7.4.3 A 2014-es és 2015-ös eredmények összehasonlítása 

Bár a természetes trendek és tendenciák leírásához hosszabb időtáv szükséges, a 2014-

es és 2015-ös felmérések eredményeinek összehasonlításával következtetéseket 

vonhatunk le az alapítvány működésére és társadalmi hatásainak elérésére vonatkozóan. 

Megállapítható, hogy a 2014-es évvel összehasonlítva a kiemelt célcsoport elérése 

növekedő tendenciát mutat, mivel az 5000 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen élő 

ügyfelek aránya 4%-al, míg a női ügyfelek száma 4,1%-al növekedett az ügyfélkörben.  

A munkavállalói létszám növekedése az ügyfelek vállalkozásainak növekedését mutatja, 

mivel az átlagos munkavállalói létszám 2014-ről 2015-re 3,47-ről 3,95-re nőtt és 

kismértékben a munkavállalót nem alkalmazó céges arányának csökkenése volt 

megfigyelhető.  

A vállalkozók saját cégüket illető megítélése a két év során nem változott, azonban a 

tevékenységi ágazatuk megítélése szempontjából pozitív, előremutató fejleményekről 

számoltak be. 

A foglalkoztatási szint szempontjából szintén csak előrelépésekről beszélhetünk, mivel 

2015-ben a válaszadók 60,4%-a számolt be arról, hogy a mikrohitel program hozzájárult 

a létező munkahelyek megtartásához a 2014-es 51,1%-os aránnyal szemben. A válaszok 
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elemzésével továbbá azt is megállapíthatjuk, hogy a mikrohitel program új 

munkahelyek teremtését is folyamatosan növekvő mértékben tudja megvalósítani, a 

2014-es 42,8%-os aránnyal szemben 2015-ben már 46,5%-ról beszélhetünk. 

 

Az ügyfelek elégedettségi mutatói és a Székesfehérvári RVA-ról kialakított szubjektív 

megítélése egyaránt kis mértékben javultak, ez olvasható le a következő táblázat 

soraiból is, melyet a két időszak összehasonlításának összefoglalásaként készítettem: 

 2014 2015 Változás 

Női ügyfelek aránya 35,5% 39,6% + 4,1% 

5000 fő alatti 

lakosságszámú 

kistelepülésen élők 

aránya 

24% 28% + 4% 

Átlagos munkavállalói 

létszám 
3,47 3,95 + 0,48 

Mikrohitel program 

hozzájárult a munkahely 

megtartásához 

51,1% 60,4% + 9,3% 

Mikrohitel program 

hozzájárult az új 

munkahely teremtéséhez 

42,8% 46,5% + 3,7% 

4. táblázat Saját szerkesztés – A pozitív társadalmi hatások megvalósulása 2014-ben és 2015-ben 

Az adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a kiemelt célcsoport elérése, az 

ügyfelek megelégedettsége javuló tendenciát mutat, melynek köszönhetően a mikrohitel 

program újabb munkahelyek teremtését és a jelenlegi munkahelyek megtartását teszi 

lehetővé, továbbá a mikrohitel programban való részvétel javít az ügyfelek 

életkörülményein, azaz sikeresen megvalósul a pozitív társadalmi hatás elérése a non-

profit mikrofinanszírozó szervezet által biztosított mikrohitel programok segítségével. 



71 
 

8. KONKLÚZIÓ, JAVASLATOK 

Ahogy az bebizonyosodott, a mikrofinanszírozás céljait egyértelműen a társadalom 

szempontjából szükséges megvizsgálnunk. Céljai közé sorolhatjuk a szegénység és 

elszegényedés elleni küzdelmet, az önfoglalkoztatás és munkahelyteremtés erősítését, a 

mikrovállalkozói szektor folyamatos megerősítését annak érdekében, hogy 

önfoglalkoztatóvá válásuk és munkahelyteremtő képességük hosszú távon biztosított 

legyen, valamint a gazdaság élénkítése, tőkeszegény időszakban a gazdaságba történő 

pénz kiáramlásának növelése. A különböző célok elérésének sikeressége finanszírozási 

és módszertani különbségeket jelent a mikrohitel programok megvalósításának 

tekintetében. 

Az azonban kijelenthető, hogy a mikrofinanszírozás pozitív társadalmi céljainak 

megvalósulása abban az esetben kivitelezhető leghatékonyabban, amennyiben azt a 

működési környezet lehetővé teszi. 

Az ideális működési környezet főbb ismérvei a következők: 

 Non-profit alapítványok – a non-profit alapítványokon keresztül megvalósított 

hitelezés biztosítja, hogy a pozitív társadalmi cél megvalósulása kerüljön 

előtérbe és ne a profitszerzés 

 Decentralizált finanszírozási alapok – rugalmas, gyors és alacsony költségekkel 

járó működést biztosít 

 Visszaforgó mikrohitel alap – a források többszöri kihelyezésével elérhető egy 

hosszú távú vállalkozásfejlesztő hatás, mely újabb munkahelyek létrehozását és 

a már meglévő vállalkozások fejlődésének elősegítését teszik lehetővé 

 0%-os vagy igen kismértékű kamat – amennyiben feltételhez kötött 

finanszírozási alapokat kamatmentesen biztosítunk az ügyfelek számára, annak 

vállalkozásélénkítő hatása megtöbbszöröződik 

 Elszámolható költségek – az alap terhére elszámolható költségek lehetővé 

teszik, hogy a közvetítő szervezeteknek ne legyen hozamelvárása, és előtérbe 

helyezzék a társadalmi hatások megvalósítását 

A felsorolt tényezők együttesen történő megvalósulása lehetővé tennék, hogy a non-

profit alapítványok negyed évszázadra visszatekintő finanszírozási tapasztalatai 
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segítségével, személyes helyzetértékeléssel és környezet analízissel biztosítsák a 

vállalkozások létrejöttének és sikeres működésének elősegítését, hatékony mentorálási 

és ingyenes tanácsadási lehetőségeket kínálva. 

Egyértelműen látható, hogy a bankok által alkalmazott scoring rendszerek 

működtetésén alapuló hitelbírálat nem képes kielégíteni és kezelni a mikro- és 

kisvállalkozások kis hitelösszegű igényeit. Ennek az ügyfélkörnek a helyzetfelmérése 

költséges és személyes helyszíni konzultációt igénylő. 

Annak érdekében, hogy a vállalkozásélénkítés és a pozitív társadalmi hatások egyaránt 

megvalósuljanak, a mikrohitelezési tevékenységre a jótékonysági adományok és 

szociális segélyek alternatívájaként, és nem a banki hitelek alternatívájaként kell 

tekintenünk. Belátható továbbá a mikrohitelezési tevékenység többszörös pozitív hatása 

az adományokhoz viszonyítva, mely nemcsak a kiszolgáltatott társadalmi réteg 

pillanatnyi problémáinak enyhítését teszi lehetővé, hanem azt hosszú távon megoldja, és 

újabb munkahelyek létrehozásával további problémákat orvosol. 

Szem előtt kell tartanunk továbbá azokat a területeket, melyeken a piaci keresletre nem 

biztosított a megfelelő kínálat. A kormányzati beavatkozások által, és az adott terület 

közpénzzel való ellátása által a problémák megfelelően kezelhetőek. 

További javaslatként a korábban megfogalmazottak alapján indokolt a 

mikrofinanszírozó szervezetek bevonása a jelenleg kialakítás alatt álló hitelprogramok 

közvetítői hálózatába, az agrár ágazat finanszírozási tevékenységébe, valamint a 

finanszírozási tevékenységek mellett megjelenő coaching tevékenységbe egyaránt. 

Ennek megerősítéseként kívánom összefoglalni a tanulmányom utolsó fejezetében a 

korábban leírtakat, kiemelve a mikrofinanszírozás fontosságát és hatékony 

megvalósításának lehetőségeit. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmány céljaként a magyarországi működési modellek részletes elemzését és a 

mikrohitelezés gyakorlatok megismerését, annak javításának elősegítését tűztem ki. 

A mikrofinanszírozás világába történő betekintéshez szükséges volt a 

mikrofinanszírozás fogalmának körülírására, mivel arra egzakt definíció nem létezik. A 

különböző meghatározásokban közös pontként tekinthetünk arra, hogy a 

mikrofinanszírozás, a bankrendszer által hitelképtelennek titulált személyek 

finanszírozását teszi lehetővé különböző hátrányos célcsoportok előnyben 

részesítésével. Ezt a meghatározást kiegészíthetjük azzal az információval, hogy az 

Európai Unió meghatározása szerint mikrohitelezésnek tekinthetjük a 25000 Euró alatti 

kölcsön kihelyezéseket. 

A mikrohitelek kihelyezésénél elsődleges szempontként tekinthetünk a pozitív 

társadalmi hatások teljesülésére, melyet folyamatosan monitorozni szükséges. Ennek 

létjogosultsága elsődlegesként a közpénzek kihelyezésénél áll fenn, mely során fontos 

szem előtt tartanunk azt a szemléletmódot, miszerint a mikrohitelezés a jótékonysági 

adományok alternatívájaként tekinthetőek, azonban hatásuk fokozottan érvényesíthető a 

megfelelő működési környezet biztosítása esetén. 

Pozitív társadalmi hatásként kiemelhetjük a vállalkozói tevékenység elősegítését, az 

önfenntartás kialakítását, és a munkahelyteremtés biztosítását. Mindig szem előtt kell 

tartanunk, hogy a mikrohitelezésre nem profit termelő tevékenységként kell 

gondolnunk, hanem szociális befektetésként.  

Annak érdekében pedig, hogy a pozitív társadalmi hatások hatékonyan megvalósításra 

kerülhessenek, és a piaci kudarcok ne következhessenek be, meg kell találjuk a 

megfelelő közvetítői hálózatot, mely képes a szükségletek megfelelő kielégítésére. 

Ebből a megfontolásból hozták létre az 1992-ben bevezetésre kerülő PHARE mikrohitel 

programot a rendszerváltást követő nehézségek hatékony kezelésének érdekében. A 

program elsődleges célja volt, hogy vállalkozói múlttal nem rendelkező társadalmi 

rétegeket hatékonyan tudja segíteni, mind a finanszírozási háttér megteremtésével, mind 

pedig a megfelelő tudásanyag átadásával. 
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A finanszírozási háttér megteremtésében szükséges volt azon közvetítői hálózat 

kialakítása, mely lehetővé tette, hogy fiatal vállalkozók, illetve induló, vállalkozói 

múlttal nem rendelkező vállalkozások is megfelelő mértékű finanszírozási forrásokhoz 

jussanak. 

Ekkor kezdődött meg a vállalkozásfejlesztési alapítványok létrehozása, különböző 

pénzintézetek és érdekképviseleti szervek segítségével. Elsőként hozták létre a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, mellyel szemben elvárás volt a Helyi Vállalkozói 

Központokból álló hálózat létrehozása. 

A program működtetéséhez szükséges tőkét kezdetben az Európai Közösség, majd 

társfinanszírozóként a Magyar Kormány biztosította feltételhez kötött céltámogatás 

formájában. 

Ezzel kezdődött meg 1992-ben az MVA és a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési 

alapítványok mikrohitelezési tevékenysége, melynek első működési modelljét az 1992-

es évtől kezdődően a 2000-es évig elemeztem országos szinten az érdekeltségi mátrix 

segítségével, valamint a nemzetközi direktíváknak való megfelelést vizsgálva. 

Megállapítható volt az első működési modell sikeressége, mely a decentralizált alapok 

feltételhez kötött céltámogatásként történő biztosítása tett lehetővé. Ezt erősítette meg a 

Mikrohitelezés Legjobb Gyakorlata Szakértői Értekezlet, mely során a Brit Bannock 

Consulting cég felmérése szerint, az akkori magyar gyakorlat a térség legjobb 

mikrohitel programja volt. A program sikerességét tükrözik az alapítványok belső 

elemzései is, melyek szerint a rendelkezésükre bocsájtott alapokat átlagosan 2,7-

szeresen tudták megforgatni. A vállalkozásfejlesztési alapítványok hatékonyan 

biztosították a társadalmi célok elérését még annak ellenére is, hogy ebben az 

időszakban még nem volt tisztázott, hogy a kereskedelmi bankok részvétele nélkül is 

jogosultak-e szerződéseket kötni ügyfeleikkel, emiatt a kereskedelmi bankok 

közreműködésével tudták megvalósítani a kölcsönszerződések megkötését. 

2000-ben lépett érvénybe egy jogi törvénymódosítás, mely az MVA tevékenységét 

kivette az akkor hatályos pénzintézeti törvény hatálya alól, ezzel biztosítva, hogy a 

kölcsönszerződések megkötése a kereskedelmi bankok részvétele nélkül is 

megvalósítható legyen. A rendszer bonyolultságát és lassúságát jellemzi azonban az a 

tény, hogy 2007 második negyedévéig továbbra sem valósult meg a kölcsönszerződések 

megkötése a kereskedelmi bankok közreműködése nélkül. Ebben az időszakban 



75 
 

azonban egy másik folyamat is elindult, ez pedig a finanszírozási alapok központosítása, 

mely lényeges változásokat hozott, az immár második működési modell tekintetében. A 

modell működésének fő jellemzőjeként a magas működési költségeket említhetjük, 

valamint azt, hogy a HVK hálózathoz a források már nem feltételhez kötött 

céltámogatásként érkeztek, hanem csak hitelközvetítői jogot kaptak, ezzel bonyolítva és 

lassítva a rendszer működését. 

Ugyanakkor az Országos Mikrohitel Program működésével párhuzamosan helyi 

mikrohitel programok is kialakításra kerültek a HVK-k által, melyek működési 

körülményei sokkal inkább a rugalmasságot és a szakmai átgondoltságot képviselték. Ez 

jól látható a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány IBM 

mikrohitelének példájából, ahol profit orientált szervezet hozott létre a pozitív 

társadalmi hatások megvalósulásának szempontjából kiváló feltételrendszert. További 

jó példaként tekinthetünk a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2001-es 

Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukciójára, mely elnyerte az Európai Városokat 

tömörítő Eurocities szervezet Innovatív Városi Stratégiák díjat. A helyi mikrohitel 

programok kidolgozásával párhuzamosan került kialakításra a mikrohitelezési 

tevékenység gördülékeny megvalósításához elengedhetetlenül fontos informatikai 

háttérrendszer kialakítása. 2009-ben a Milánói Giordano Dell’Amore Foundation és  

Párizsi központú European Microfinance Network által „Innováció és fenntarthatóság” 

címen meghirdetett „Mikrofinanszírozás – jó gyakorlatok Európa díj 2009” pályázatán a 

díj tudományos biztossága az öt legjobb gyakorlatába választotta a Székesfehérvári 

RVA Internet alapú szolgáltató- és hitelbírálat menedzsment rendszerére támaszkodó 

mikrohitelezési eljárást, majd 2011-ben az alapítvány a „Befeketetés és innováció a 

mikrofinanszírozásban – Európa díj 2011” kategória győztese lett az „Innovatív 

technológiák alkalmazása” területen. 

A megfelelően kialakított informatikai háttérrendszer, valamint a jogi szabályozások 

gyakorlatban történő megvalósítása, a helyi mikrohitelek biztosítása során szerzett 

tapasztalatok pedig együttesen tették lehetővé a HVK-k részvételét a harmadik 

működési modell szerint megvalósuló JEREMIE mikrohitel programban. A program 

jellemzője volt, hogy a finanszírozási forrásokat nem csak non-profit alapítványok 

közvetíthették, hanem profit orientált szervezetek is. A piacon megjelenő verseny és a 

működtetési körülmények egyaránt rossz hatással voltak a pozitív társadalmi hatások 

megvalósulását illetően, mivel a profit orientált szemléletmód előtérbe kerülését 
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eredményezték. További korlátozásokat jelentettek a program működtetése során 

alkalmazott korlátozó tényezők, példaként említhetjük azokat, melyek nem tették 

lehetővé a mezőgazdasági szférában dolgozók finanszírozását. 

Ezen okok miatt vált indokolttá a kormányzati beavatkozás az agrár területen is. A 

mikrohitel programok kidolgozásánál a többi modellhez hasonló módon szükséges 

figyelembe vennünk a pozitív társadalmi hatás eléréséhez elengedhetetlenül fontos 

ismérveket, melyek hatékonyan képesek hozzájárulni a programok sikerességének 

megvalósulásához: a mikrohitelek biztosítása non-profit alapítványokon keresztül, 

decentralizált, visszaforgó alapok létrehozása, 0%-os kamatszint biztosítása, valamint a 

mikrohitel alap terhére elszámolható költségek. 

Mindezeket szem előtt tartva érhető el a mikrofinanszírozás elsődleges céljaként 

tekinthető pozitív társadalmi hatás megvalósulása. A kiemelt célcsoportok elérése, az 

ügyfelek igényeinek kielégítése pedig a társadalmi hatás felmérések folyamatos 

monitorozása segítségével érhető el leghatékonyabb módon. 

Tanulmányomat azzal a záró gondolattal kívánom befejezni, hogy a non-profit 

alapítványok finanszírozási programokban való aktív részvétele a fent leírtak alapján 

továbbra is indokolt annak érdekében, hogy a pozitív társadalmi hatások a megfelelő 

mértékben megvalósulásra kerülhessenek. 

  



77 
 

Á brajegyze k 

1. ábra Közös kép az interjút követően Muhammad Yunus Nobel-békedíjas professzorral, és 

Unni Beate Sekkesæterrel, a Norvég mikrofinanszírozási szervezet igazgatójával ....................... 7 

2. ábra Saját szerkesztés - az IBM újrakezdési kisvállalkozói hitelkonstrukció elemzése 

érdekeltségi mátrixszal .............................................................................................................. 14 

3. ábra Az „Inkluzív Finanszírozásban Érdekelt Felek” fórumának résztvevői ............................ 17 

4. ábra Saját szerkesztés – Az IBM hitel működésének megfelelése a nemzetközi direktíváknak

 ................................................................................................................................................... 23 

5. ábra Saját szerkesztés - A Phare mikrohitel program létrehozása .......................................... 26 

6. ábra Saját szerkesztés – Mikrohitel modellek Magyarországon ............................................. 28 

7. ábra Saját szerkesztés – Az első működési modell működése ................................................ 31 

8. ábra Saját szerkesztés – Az első működési modell érdekeltségi mátrixa ................................ 33 

9. ábra Saját szerkesztés – Az első működési modell megfelelése a nemzetközi direktíváknak . 34 

10. ábra Saját szerkesztés – Jogi háttérszabályozás a különböző időszakokban ........................ 38 

11. ábra Saját szerkesztés – A második működési modell működése ........................................ 39 

12. ábra Saját szerkesztés – A második működési modell érdekeltségi mátrixa ........................ 41 

13. ábra Saját szerkesztés – A második működési modell megfelelése a nemzetközi 

direktíváknak .............................................................................................................................. 43 

14. ábra Saját szerkesztés – A helyi mikrohitel programok működése ....................................... 45 

15. ábra Saját szerkesztés – A harmadik működési modell működése ....................................... 47 

16. ábra Saját szerkesztés – A harmadik működési modell érdekeltségi mátrixa ....................... 48 

17. ábra Saját szerkesztés – A harmadik működési modell megfelelése a nemzetközi 

direktíváknak .............................................................................................................................. 49 

18. ábra Saját szerkesztés – Javaslat a Nemzeti Agrár Mikrohitel Program működésére ........... 55 

19. ábra Saját szerkesztés – Összehasonlítás működési sajátosságok alapján ........................... 56 

20. ábra Saját szerkesztés – Összehasonlítás érdekeltségi mátrixok segítségével ..................... 57 

21. ábra Saját szerkesztés – Összehasonlítás a nemzetközi direktíváknak való megfelelés 

alapján ....................................................................................................................................... 58 

22. ábra Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők ügyletszámának megoszlása a Magyar 

Fejlesztési Bank JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján ................................ 61 

23. ábra Saját szerkesztés – A pénzügyi közvetítők ügyletszámának teljesítményarányos 

megoszlása a Magyar Fejlesztési Bank JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatai alapján

 ................................................................................................................................................... 62 

 

  



78 
 

Irodalomjegyze k 

 

[1]  European Investment Bank, „Fi-compass,” [Online]. https://www.fi-

compass.eu/sites/default/files/publications/Factsheet_Financial-instruments-working-

with-microfinance.pdf. [Hozzáférés dátuma: 2016. 04. 12.]. 

[2]  Szekfü Tibor, „European Microfinance Day,” [Online]. 

http://www.magyarmikrofinanszirozasinap.hu/index.php/hu/szekfu-tibor-hmn/. 

[Hozzáférés dátuma: 2016. 04. 20.]. 

[3]  Dr. Szabó Antal, „Mikrohitelek a világban - A "Mikrohitelek Magyarországon és az 

Európai Unióban" c. INTERREG IIIC PHARE Nemzetközi Konferencia,” 2005..  

[4]  Prof. Muhammad Yunus, „Microfinance World TV,” [Online]. 

http://microfinanceworld.tv/?page=view&id=73. [Hozzáférés dátuma: 2016. 02. 24.]. 

[5]  „European Microfinance Network,” [Online]. http://www.european-

microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=introduction. 

[Hozzáférés dátuma: 2016. 04. 08.]. 

[6]  Fundación Nantik Lum, Univesidad Pontificia Comillas, Univesidad Autónoma de 

Madrid, European Microfinance Network, La Importancia de una legislación 

Microfinanciera para el desarrollo del sector en Espana, Spanyolország: Foro de 

MicroFinanzas, 2013.  

[7]  Székesfehérvári RVA, Ügyfélforgalmi adatok, 2016..  

[8]  „European Microfinance Network,” [Online]. http://www.european-

microfinance.org/index.php?rub=emn-aisbl&pg=mission-and-vision. [Hozzáférés 

dátuma: 2016. 03. 11.]. 

[9]  Szekfü Tibor, Szerző, Szekfü Tibor, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat elnökének 

2014. november 27-én, a Gödöllői Szent István Egyetemen megrendezésre került 

„Tudomány hete” alkalmával tartott előadása. [Performance]. 2014..  

[10]  Helyi Vállalkozói Központok, 1992-től 2000-ig decentralizáltan működő mikrohitel 

program főbb adatai, 2003..  

[11]  Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium mikrohitel szakmai vezetői, 

Állásfoglalás az Országos Mikrohitel Program reformjának szükségességéről, 2003..  

[12]  Gazdasági és Közlekedési Miniszter, A mikro- és kisvállalkozások számára non-profit 

szervezeteken keresztül - mikrohitel progrmok keretében - történő kölcsön nyújtások 



79 
 

kialakítandó feltételrendszeréről 2.2 sz. Tervezet, 2004..  

[13]  NewMarkets, A vállalkozásoknak szánt fenntartható pénzügyi támogatási programok 

alakulása, 2007.  

[14]  MTI/FM Sajtóiroda, „Kormányzat - Földművelésügyi minisztérium,” [Online]. 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-

agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszag-

agrarorszag-maradt-es-ez-elony. [Hozzáférés dátuma: 2016. 05. 03.]. 

[15]  KSK rendelet 37. cikk, „EUR-Lex,” [Online]. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303. [Hozzáférés dátuma: 2016. 05. 08.]. 

[16]  „Napi.hu,” [Online]. 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/uj_segitseg_a_vallalkozasoknak_nulla_szazalek

os_kamattal_igenyelheto_hitel.613516.html. [Hozzáférés dátuma: 2016. 05. 09.]. 

[17]  Magyar Fejlesztési Bank, JEREMIE mikrohitel programra vonatkozó adatok, 2016.  

[18]  „Microfinance World TV,” [Online]. http://microfinanceworld.tv/?page=view&id=49. 

[Hozzáférés dátuma: 2016. 03. 16.]. 

[19]  „Székesfehérvári RVA,” [Online]. http://rva.hu/?page=magunkrol. [Hozzáférés dátuma: 

2016. 05. 09.]. 

[20]  Székesfehérvári RVA, Társadalmi hatás felmérés, 2014, 2015.  

[21]  Bencze Szilvia, „Finanszírozási hiány a mezőgazdasági ágazatban,” 2016.. [Online].  

http://event.hmn.hu/wp-content/uploads/2016/02/Bencze-Szilvia-1.pdf. [Hozzáférés 

dátuma: 2016. 04. 22.]. 

 

 

 

  



1.sz. melléklet 

  



1 
 

2.sz. melléklet 

 


