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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
 

Fogalmak bevezetése középiskolai tanulók számára1 
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8. Egy önsegítő pénzügyi csoport létrehozásának lépései 

Eltérő működési szabályok. Rengeteg különböző gyakorlat ismert, amelyek alapján létre 
lehet hozni és működtetni lehet önsegítő pénzügyi csoportokat. Nincs két azonos csoport; 
minden csoport szabadon dönt a felől, hogy melyek azok a működési szabályok, amelyek 
leginkább megfelelőek a tagjai számára. Azonban a csoportok működése során később 
ezeket a szabályokat is általában meg lehet változtatni. Egy önsegítő pénzügyi csoport 
megszervezése előtt azonban érdemes a következő kérdéseket tisztázni. 
 
1. Név. A csoport elnevezése fontos szimbolikus kérdés, így erről már a csoportalakítás 
korai szakaszában döntést kell hozni. 
 
2. Tagság, vezetés és irányítás. Egy pénzügyi önsegítő csoport alakításakor az alábbi 
ügyekben kell döntést hozni a csoporttagság, a vezetés és a menedzsment kérdéseiben: 

• A csoport irányítása teljesen a tagjainak kezében van, vagy inkább valamilyen 
külső irányítás, útmutatás útján működik. Általános szabály, hogy minden vezetői 
és menedzsment pozíciót a csoport valamelyik tagjának kell elvállalnia, ám ezek a 
pozíciók átruházhatóak. A csoport egyik tagja sem rendelkezhet egynél több 
pozícióval a csoportban. 

• Ki és milyen feltételekkel lehet tagja a csoportnak. Általános szabály, hogy 5-20 
olyan ember szükséges a csoportalakításhoz, akik ismerik egymást és a megbíznak 
egymásban, továbbá készek arra, hogy csoportot alkossanak, és elkötelezettek 
abban, hogy részt vesznek a csoporttalálkozókon.  

• Kilépés, kizárás. Ki és milyen feltételekkel tud kilépni csoportból, vagy milyen 
feltételek mellett zárnak kis valakit a csoportból? 

• Vezető. Ki lesz az elnöke, vezetője a csoportnak. Általános szabály, hogy egy 
olyan személyre van szükség, aki meg tudja szervezi a csoporttalálkozókat és 
képes irányítani, segíteni is a csoporttagokat. Általában egy civil szervezet 
munkatársa segíti a csoport első lépéseit. 

• Ki lesz a csoport könyvelője, és mi lesz az ő feladata? Vezetheti például, a csoport 
dokumentációját, a csoport papírjait: leírhatja az alapvető működési szabályait a 
csoportnak, kezelheti a regisztrációs lapokat, vezetheti a tulajdonrészek és a hitelek 
kimutatásait, és kiszámíthatja a csoport bevételeit. 

                                                
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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	   • Ki lesz a csoport pénztárosa és mi lesz az ő feladata? Példa: számos csoportban a 
kasszás őrzi a csoport fémdobozában lévő tőkét, vagy a csoporttalálkozók után a 
közös bankszámlára utalja azt, valamint minden találkozóra elhozza a szükséges 
mennyiségű pénzt.  

 
3. Logisztika. Az a helyszín, ahol a csoportműködéshez szükséges eszközeit tartja a 
csoport, valamint ahol a döntések születnek. 

• Biztonság. Néhány csoport könnyen elérhető fémkazettában tartja a pénzét, míg 
számos pénzügyi önsegítő csoport bankban vezet folyószámlát.  

• Csoportgyűlések helyszíne, gyűlések gyakorisága. Célszerű mindig ugyanazon a 
helyszínen tartani a találkozókat, lehetőleg olyan helyen, ami mindenkinek 
egyaránt megfelelő. Ez lehet egy középület, de lehet egy csoporttag otthona is. 

 
4. Finanszírozás. A részvényekre, megtakarításokra és hitelekre vonatkozó szabályok. 

• A tagok pénzügyi helyzete. Általános szabály, hogy a pénzügyi önsegítő csoportok 
informálisan működnek, azaz olyan "tőkeegyesítő társaságok", melyeket a 
hatóságok nem regisztrálnak. A tagok részjegyeket vásárolnak, amikor belépnek a 
csoportba, így válnak a csoport tulajdonosaivá. A részjegyek befizetett ellenértéke 
képezi azt az alaptőkét, amit a csoport azután hitelezésre fordíthat.  

• Külső finanszírozás. Döntést kell hozni arról, hogy a csoport csupán a tagok 
tőkéjéből működik, vagy felhasználnak külső forrást is működésük során.  

• Hogyan biztosítják a tagok közötti egyenlőséget. Ha döntések részjegyekhez vannak 
kötve, akkor, fontos, hogy meghatározzák az egy fő által birtokolható maximális 
részvények számát. 

• A szavazás rendje. Miként hoz döntéseket a csoport. Példák: Ha a csoport meg 
szeretné változtatni az alapszabályát, hány tagnak kell “igennel” szavaznia. Ha egy 
csoport tagja kölcsön szeretne felvenni, hány csoporttagnak kell “igennel” 
szavaznia.  

• A csoportszabályok eredete. Ez eltérő lehet, attól függően, hogy a csoport tagjai 
maguk hozzák létre a szabályokat, vagy valamilyen külső szabálykönyvet, vagy 
kész útmutatót fogadnak el.  

• A hitelezési feltételek. Ki jogosult rövid vagy hosszú lejáratú hitelt felvenni. Egy 
lehetséges szabály az, hogy a hitelkeret attól függ, hány részvénye van egy adott 
csoporttagnak, így attól függ, hogy mennyi pénzt tette bele az adott személy a 
közös kasszába. A kölcsön nem ajándék a csoporttól, hanem hitel, amelyet vissza 
kell fizetni a csoportnak. A hitelekhez tartozó kamatrátáról is a csoport dönt 
(jellemzően 1% havonta, de lehet 0% is). A kamatot a törlesztő részlettel együtt 
havonta fizeti a hiteles. A csoport dönt a maximálisan felvehető hitelösszegről, a 
törlesztési időszakról, valamint a havi kamatról is. 

• Megtakarítás. Mi a kölcsönhatás a megtakarítás és a hitelek között? Például: 
megköveteli-e a csoport, hogy aki hitelt akar felvenni, az előzetesen rendszeresen 
takarékoskodjon? 

• Hitelgaranciák. Hány kezesre van szükség a hitel felvételéhez, kik lehetnek a 
kezesek? A csoport dönthet úgy, hogy akár az összes hitelfelvételhez szükséges 
kezes. 

• Késedelmes fizetés. Van-e büntető kamat késedelem esetén, és ha van, akkor 
mekkora a mértéke? Ez akkor válik fontossá, ha valaki nem tudja az adott 
hónapban törleszteni a hitelét.  
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	   5. Biztosítás jellegű rendelkezések. Számos informális csoport nagy szolidaritást biztosít 
a tagjai felé, ha az adott tag nehéz élethelyzetbe kerül.  

• Az önsegítő pénzügyi alapok dönthetnek úgy, hogy ha egy tagot váratlan kiadások 
sújtanak betegség, halál, házasság, vagy születés miatt, akkor a közösség átsegíti őt 
a pénzügyi kríziseseményen. 

• Dönteni kell végül arról is, hogy a csoport adhat-e ajándékot a tagjai számára 
vészhelyzet esetén, vagy egy tragikus életeseménykor. 

 
Vitakérdések: 

• Mi a pénzügyi önsegítő csoportok alapításának leginkább kényes, legnehezebb 
kérdése? Miért? 

• Milyen helyzetben, milyen feltételekkel lépnél be egy pénzügyi önsegítő csoportba? 
Miért? 

 


