
SZAKMAI AJÁNLÁSOK AZ EURÓPAI DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA A MIKROFINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGI SZABÁLYOZÁSRA  

Előszó 

Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (European Microfinance Network – EMN) égisze alatt szervezett Nemzeti Mikrofinanszírozási Hálózatok Bizottságának (Committee of National Microfinance Networks – MICROFINET) tagjai tanulmányozták az európai 

mikrofinanszírozási szektor helyzetét, és a nemzetközi szakmai tapasztalatok figyelembevételével a jelen dokumentumban egyhangúlag az alábbi nemzetközi szakmai ajánlásokat és direktívákat fogalmazták meg.  

SZAKMAI AJÁNLÁSOK 

Jogi és szabályozási terület 

1. Direktíva: Törvényben megfogalmazott felhatalmazással „nem banki” hitelező szervezetek számára is lehetővé kell tenni a hitelezést.  

1.1. Direktíva: A betétgyűjtéssel nem foglalkozó, hitelezésre jogosult és kimondottan - a nemzetállam és/vagy az Európai Unió által meghatározott ügyletenkénti egyedi mikrohitel limitet meg nem haladó mikrohiteleket nyújtó – kimondottan a 

mikrohitelezésre szakosodott, pozitív társadalmi célokat megvalósító pénzügyi vállalkozások megalapítását alacsonyabb összegű alapító tőkéhez kell kötni, és nyilvántartását el kell különíteni. 

1.2. Direktíva: Betétgyűjtéssel nem foglalkozó, kimondottan adományokból és közpénzekből működő, pozitív társadalmi célokat megvalósító - a nemzetállam és/vagy az Európai Unió által meghatározott ügyletenkénti egyedi mikrohitel limitet meg nem 

haladó mikrohiteleket nyújtó - erre felkészült non-profit alapítványok, vagy alapítványok egy meghatározott köre számára lehetővé kell tenni a mikrohitelezési tevékenység folytatását. 

2. Direktíva: A kiszolgáltatott társadalmi rétegek helyzetével való visszaélés lehetőségét szabályozási és finanszírozási eszközökkel is korlátozni kell. 

3. Direktíva: „Vállalkozó barát” szabályozó rendszer kialakítása szükséges. 

Finanszírozási terület 

4. Direktíva: A közpénzekből finanszírozott mikrohitel programokat társadalmi szolidaritásként megnyilvánuló segítségnyújtásként kell értelmezni, mely befektetés eredménye a társadalomra gyakorolt pozitív hatásában térül meg. 

4.1. Direktíva: Közpénzekből finanszírozott mikrohitel programok esetében a pozitív társadalmi hatás elérése prioritást kell, hogy élvezzen a megvalósítás során az alapok nominál értéken történő „megőrzésével” vagy gyarapításával szemben. 

4.2. Direktíva: A fenntarthatóság követelményét elsősorban a fenntartható társadalom humánus megközelítésének szemlélete alapján kell értelmezni és elvárni és nem az abszolút pénzügyi fenntarthatóság szemlélete alapján. 

4.3. Direktíva: Az elvárt pénzügyi fenntarthatóságot időintervallumhoz (rövid- közép- illetve hosszútávon történő fenntartás) kell rendelni, mely időszak alatt a programnak el kell érnie, vagy fenn kell tartania a tervezett pozitív társadalmi hatásokat. 

5. Direktíva: A közpénzekből finanszírozott mikrohitel programok lebonyolításában a non-profit finanszírozók bevonása prioritást kell, hogy élvezzen a profitorientált hitelezőkkel szemben. 

6. Direktíva: A közpénzekből finanszírozott mikrohitel programmal megcélzott ügyfélkör hatékony elérésének, és az elérendő társadalmi célok tényleges megvalósításának érdekében a hitelezés kockázatát egyáltalán nem, vagy kivételes esetben csak 

kisebb mértékben szabad a közvetítőkre áthárítani.  

6.1. Direktíva: A hitelezési veszteségek az alapokból leírhatóak kell, hogy legyenek. 

7. Direktíva: Ne hozza a program nehezebb helyzetbe az önhibáján kívül fizetési problémákkal küzdő támogatni kívánt személyeket, mint amilyenben azok a támogatás előtt voltak.  

8. Direktíva: A program társadalmi sikerességét elő kell segíteni a támogatni kívánt célcsoport számára nyújtott szakmai tanácsadással, segítségnyújtással.  

9. Direktíva: A központi alapkezelés és pénzügyi ellenőrzés költségei ne haladják meg a tényleges program megvalósítás költségeinek 5%-át, illetve a teljesen kezdő és a három évnél fiatalabb mikrovállalkozások finanszírozása esetén a működtetési 

költségek részben vagy teljesen elszámolhatóak legyenek a „Hitel Alap” terhére. 

Rome, 2016. szeptember 29. 
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