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10. A mikrohitel mint a fejlesztéspolitika eszköze: 
Magyarország példája 

Társadalmi integráció. Minden társadalomnak kötelessége, hogy felzárkózási lehetőségeket 
biztosítson a hátrányos helyzetű vagy sérülékeny társadalmi csoportok számára: például 
ilyenek a fogyatékkal élők, az idősek, a nagycsaládosok, az etnikai kisebbségek, a szegény 
családok, a gazdaságilag elmaradott területeken élők, a munkanélküliek és a migránsok. Az 
ilyen csoportoknak, különösen a nőknek és a családok fiatalabb tagjainak, a többségi 
társadalom tagjaihoz képest szerényebb esélyeik vannak az életben. Azt a közpolitikai 
területet, amely ezeknek a csoportoknak az egyenjogúsításával, gazdasági és társadalmi 
felzárkóztatásával foglalkozik, társadalmi integrációnak hívjuk. A szegénység szorosan 
kapcsolódik az iskolák szegregációjához, a munkaerőpiac és a lakhatás területén megjelenő 
hátrányos megkülönböztetéshez, más szóval: diszkriminációhoz. A mikrohitel programok 
egyik legfontosabb célja az, hogy önfoglalkoztató projektek segítségével támogassák a 
szegény és a hátrányos helyzetű családok társadalmi integrációját.  
 
Magyarország: a roma szegénység kihívásai. Magyarország egy körülbelül 10 millió lakosú 
ország Közép-Európában, ahol több mint fél millió állampolgár él nélkülözésben, és 
többségük a magyarországi roma közösség tagja. A romák az ország minden területén élnek, 
de számarányuk jóval magasabb a városi gettókban, az ország válság sújtotta régióiban és a 
kis falvakban. Ugyanakkor, az ország azon részein, amelyeket kedvezőbb gazdasági és 
foglalkoztatási adatok jellemeznek, a roma lakosság aránya kisebb, mint az ország egészében. 
Sok roma háztartás csak részben képes a háztartások alapvető igényeit kielégíteni, mert a 
jövedelmük nem elegendő a család tagjainak megfelelő élelmezésére. Szociológiai 
tanulmányok kimutatták, hogy a gyengébb közösségi intézményekkel és magasabb 
munkanélküliségi rátával rendelkező településeken a romák társadalmi kirekesztettsége 
súlyosabb, mint a jobban ellátott településeken. Így a szegényebb településeken az iskolai és a 
lakóhelyi szegregáció gyakoribb, mint a módosabb településeken.  
 

                                                
1	  Ennek	  az	  írásnak	  a	  létrehozását	  az	  Európai	  Unió	  a	  “Teaching	  Microcredit”	  projekt	  keretében	  támogatta.	  A	  
projekt	  magyar	  résztvevői:	  Corvinus	  Egyetem	  Budapest	  és	  Baptista	  Szeretetszolgálat.	  Budapest	  2016.	  
2	  Címzetes	  egyetemi	  tanár,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
3	  PhD	  hallgató,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
4	  2014-‐2016-‐ban	   	   az	   “Összehasonlító	   helyi	   fejlesztés”	   „CODE	  Comparative	   Local	  Development”	   Erasmus	  
Mundus	  Mesterkurzus	  hallgatója.	  
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	   Mikrohitel programok elterjedtsége Magyarországon. Magyarország az elmúlt 30 évben 
elsősorban kereskedelmi mikrohitel programokat valósított meg középosztálybeli 
hitelfelvevők részére, és a szociális mikrohiteleknek alig van hagyománya. A legtöbb 
szociális mikrohitel program rövid életű kísérleti projekt, amelyet alacsony kamatok és 
informális, bizalmi alapú garanciák jellemeznek. Ezek a programok sokféle kapcsolódó 
szolgáltatást nyújtanak a kedvezményezetteknek, pl. tanácsadás, képzés, segítségnyújtás az 
értékesítésben, a szállításban és a helyi hatóságok bürokratikus eljárásainak intézésében.  
 
Egy példa mikrohitelezésre Magyarországon. Van egy működő szociális vállalkozás, amelyik 
egy mezőgazdasági mikrohitel projektet irányít Magyarországon. A program neve “Kiút”; a 
név arra utal, hogy van kiút a szegénységből. Ez egy uborkatermesztő projekt, amely kb. 100 
roma családot támogat kisebb városokban és falvakban Kelet-Magyarországon. A projekten 
belül a mikrohitel ahhoz kell, hogy finanszírozza az uborkatermesztéshez szükséges alap 
infrastruktúra megvásárlását, felszerelését (pl. cölöpök, hálók, öntözőcsövek, kutak), és hogy 
fedezze a szezonális költségeket (palánták, gyomirtó, műtrágya). A mikrohitel nagysága, az 
időzítés és a hitelek úgynevezett futamideje (a kölcsön felvételétől a visszafizetésig eltelő idő) 
a mezőgazdasági szezonok évszakokhoz kötött szükségleteihez igazodik. A visszafizetés 
ütemezése rugalmas: a család anyagi helyzetétől és a termés eredményétől is függ. A terepen 
dolgozó szociális munkások és a kedvezményezettek szorosan együttműködnek a programban. 
A kedvezményezettek igényelhetnek mezőgazdasági szakértők által nyújtott tanácsadó 
szolgáltatásokat és segítséget kapnak a betakarított termés szállításához és értékesítéséhez is. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy ebben a modellben sok roma családnak sikerült önállósulni és 
kistermelővé válni. 
 
A mikrohitelezés hatásai. A Magyarországon megvalósított mikrohitel programok hatásait 
rendszeresen mérték. A mérés úgy történt, hogy összevetették a kedvezményezett csoportokat 
hasonló, a mikrohitelből egyáltalán nem részesülő családok csoportjaival. Az utóbbi csoportot 
nevezték “kontroll csoportnak”. A programok összegyűjtött be-és kimeneti adatai alapján 
elmondható, hogy a mikrohitel programok megerősítették a résztvevők pénzügyi biztonságát, 
és megoldásokat nyújtottak a családok nagy összegű vagy hirtelen felmerülő kiadásainak 
fedezésére. Például, pozitív változásokat lehetett észrevenni a háztartások közüzemi 
számláinak kifizetésében (pl. villany, gáz). Pozitív változásként jelentkezett a bankhitelek 
visszafizetése és a megtakarításokat képző emberek számának növekedése. A mikrohitel 
programok tapasztalatai azt mutatják, hogy a mikrohitelben részesülő csoportokban javul a 
háztartások pénzkezelési készsége. A programban való részvétel képessé teszi a helyi 
lakosokat arra, hogy saját kezükbe vegyék sorsukat. A program megmutatja a résztvevőknek, 
hogy képesek javítani helyzetükön, és hogy a nehéz társadalmi-gazdasági körülmények 
ellenére is lehetséges takarékoskodni.  
 
Mikrohitelezés más politika- területeken. Néhány példa egyéb közpolitikai területekre, 
amelyek projektjei mikrohitelekre támaszkodhatnak: 
• A mezőgazdaság a fejlődő országok gazdaságának fontos részét képezi. Amikor a 

farmereknek mezőgazdasági tevékenységükhöz alapvető erőforrásokra van szükségük, 
nagyon gyakran informális csatornákhoz kell fordulniuk, pl. egyéni hitelezőkhöz, 
kereskedőkhöz vagy a családhoz. Egy mélyszegénységben élő vidéki család számára még 
az informális csatornák is elérhetetlenek. A mikrohitel fontos szerepet játszhat a 
mezőgazdaság fejlesztésében azzal, hogy megfinanszírozza a gazdálkodáshoz szükséges 
hozzávalók megvásárlását és használatát (pl. vetőmagvak, növényvédő szerek, műtrágya 
és haszonállatok). Ezekben az esetekben a mikrohitel egy bizonyos mezőgazdasági 
program pénzügyi komponenseként szolgál.  
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	   • Turizmus. A turizmus dinamikusan fejlődő szektor. Az utóbbi időben egyre több 
hangsúlyt kap az a turizmusnak az a formája, amely hozzájárul a helyi közösségek 
jólétéhez és a természetes, valamint az épített környezet megőrzéséhez. Az úgynevezett 
öko-turizmus azt támogatja, hogy a látogatók a természeti értékek megőrzésén és a 
vadvilág megfigyelésén keresztül ismerkedjünk meg a természetes környezettel. A 
turizmus területén világszerte szolgáltató kisvállalkozások milliói vettek fel mikrohitelt.  

• A fiatalok munkanélküliségének csökkentése. Néhány országban a mikrohitel az 
ifjúságpolitika eszköze. Például Bangladesben vannak olyan, kormány által működtetett 
mikrohitel programok, amelyek a fiatalok vállalkozóvá válását könnyítik meg. Más 
mikrohitel programok a vállalkozókat támogatják fiatalok foglalkoztatásában.  

 
Vitakérdések: 

• Helyettesítheti-e a mikrohitel a szegények térítés nélküli segélyezését? 
• Van-e értelme az ebben a fejezetben ismertetett uborkatermesztő projektnek, hiszen az 

így termesztett uborka nagyon költséges. 
 


