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Kedves Olvasó! 

 

Az adósságkezelés/-rendezés egy cigánytelepen nehezen megfogható, körvonalazható fogalom: 

egyszerre jelenti a lakhatás, az energiaszükséglet és a legális fogyasztás feltételeinek a 

megteremtését, de persze kapcsolódik  hozzá a klasszikus hitelrendezés, ahogyan a hosszú távú 

és lassan, lépésről lépésre haladó közösségi és egyéni szociális munka is. 

 

Kötetünkben szeretnénk képet adni két Pest megyei település, Bag és Dány határában lévő 

szegregátum adósságának helyzetéről, illetve arról, hogy az évek során a BAGázs Közhasznú 

Egyesület milyen szakmai munkával segítette, hogy a telepen élő, sok évtizedes 

adósságspirálban lévő családok is bekapcsolódjanak a legális élet világába fogyasztóként , majd 

esélyt kapjanak tartozásaik törlesztésére is. 

 

Módszertani kiadványunk egyszerre kíván szólni szociális munkásokhoz, településvezetőkhöz, 

az energia- és a bankszektor képviselőihez és persze minden érdeklődő személyhez, aki 

felelősséget érez a telepeken élők iránt. 

 

Kötetünk egy olyan problémakörrel foglalkozik, amely súlyához képest elenyésző mértékben 

jelenik meg nemcsak a társadalmi diskurzusban, de a szakpolitikákban is.  

Reményeink szerint kiadványunk a mélyszegénységben élő családok pénzügyi hátterének , 

adósságtörténetének a bemutatásával hozzájárulhat a közös gondolkodáshoz és a felelős 

munkához. Ahhoz a munkához, amely, ne legyenek kétségeink, közös feladatunk. 
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ACZÉL ZSÓFIA: ANYAGI HELYZET ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA A 

BAGI ÉS A DÁNYI SZEGREGÁTUMBAN – KUTATÁSI BESZÁMOLÓ  
 

1.A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI 

 

2018 őszén és telén cenzusos jellegű, kérdezőbiztossal felvett kérdőíves adatfelvétellel mértük 

fel a Dány és Bag cigánytelepein élők pénzügyi helyzetét és a pénzügyi kultúra egyes 

komponenseit.  

Az adatfelvétel során a háztartásfőket1 kérdeztük meg. Összesen 115 család pénzügyi helyzetét, 

a telepek 73%-át mértük fel a kutatásban. Bagon a háztartások 66%-a (42 család), Dányon pedig 

73 fő válaszolt, így az ottani háztartások 78%-áról szereztünk információt. 

Az adatfelvételben kérdezőbiztosként a szervezet önkéntesei vettek részt.2 

Bagon közel 4 éve, a dányi telepen pedig 2 éve működnek azok az adósságkezelési és ehhez 

kapcsolódóan munkaerő-piaci programok3, amelyeknek általános célja, hogy változást 

eredményezzenek a háztartások anyagi helyzetében, és hosszú távon is hatással legyenek a 

családok pénzügyi kultúrájára. 

Az adatfelvétel az egyesületi programok hatásának felmérését, értékelését szolgálja. 

Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a bagi és a dányi telepen élő családok között a 

pénzügyi tudatosság és kultúra vonatkozásában vajon mutatkozik-e különbség (s ha igen, akkor 

miben) a bagázsos pénzügyi programokon aktívan és rendszeresen részt vevők és azok között, 

akik ilyen tekintetben passzívak.   

 

 
1 A háztartás pénzét kezelő személy, aki tisztában van a havi költségekkel és bevételekkel. 

2 Az adatfelvételben részt vevő önkéntesek mellett külön és kiemelten szeretnék köszönetet mondani Markó 

Tamásnak, akinek a segítsége nélkül ez a kutatás nem készülhetett volna el. 

3 Ebbe a körbe tartoznak az Egyesület villanyóra-, az álláskeresést segítő mentor- és csoportos programjai, 

valamint a komplex integrációt célzó Lépésről lépésre csoport.  
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Mindehhez a nemzetközi összehasonlító kutatásokban széleskörűen használt és elfogadott 

OECD felmérés4 alapján értékeltük a telepen élők pénzügyi attitűdjét és magatartását. 

Fontos kiemelni, hogy eredetileg a pénzügyi kultúra összetett vizsgálatát szerettük volna 

elvégezni, a kérdéssorba beemelve más komponenseket is (elsősorban a pénzügyi ismereteket, 

a tájékozottságot), ezekről azonban – a meglévő empirikus tapasztalataink alapján, illetve a 

próbakérdezések konzekvenciáit levonva – nagyrészt lemondtunk.5  

Az OECD felmérés mellett, azt kiegészítve a háztartások bevétel/kiadás szerkezetéről is 

képet szerettünk volna kapni, illetve a tartozásrendezés mintázatainak segítségével a pénzügyi 

magatartás gyakorlati megvalósulásáról a már korábban szerzett, azonban túlnyomórészt 

empirikus tapasztalatainkat is szerettük volna kibővíteni, illetve a téma vonatkozásában a hazai 

átlaggal összevethető adatokat értékelni. 

Az alábbi tanulmányban kizárólag az adatfelvétel tapasztalatait foglaljuk össze. A tanulmány 

elején azonban fontos egy alapvető megállapítást tenni: a két telep szociokulturális háttere 

nagymértékben különbözik egymástól, még akkor is, ha a szegregátumok jól ismert társadalmi 

vonatkozásai (alacsony iskolai végzettség, korai gyermekvállalás, alacsony várható élettartam 

és jövedelmi szegénység stb.) mindkét közösségben jelen vannak (BAGázs 2018).6  

Bagon sokan több generáció óta mélyszegénységben élnek, a roma hagyományok kulturális 

kerete, mint általában máshol is Magyarországon, alig érzékelhető, ahogy a tradicionális (roma) 

foglalkozások sem léteznek évtizedek óta. A rendszerváltás ismert következményeként itt is 

kialakult a sokgenerációs munkanélküliség, ezzel összekapcsolódva pedig a kilátástalan 

mélyszegénység. Az Egyesület munkája előtt mindössze néhány család rendelkezett 

munkahellyel, ma viszont a háztartások harmadában dolgozik legalább egy felnőtt.7 

Dányban ezzel szemben az endogámnak nevezhető közösség (házasodási szokások, cigány 

nyelvi közösség, rokonsági rendszer stb.) tagjai közül sokan a hagyományosnak mondott 

 
4 Az OECD Financial Literacy adatfelvétel módszertani hátteréről részletesen itt lehet olvasni: 

https://www.oecd.org/finance/financial-education/Guide-2015-Analysis-Fin-Lit-Scores.pdf 

5 A kérdőív összeállításakor, elsősorban a meglévő empirikus tapasztalatokra alapozva, eltekintettünk az ismeretek 

„objektív” tesztelésétől. Ezt azzal magyarázzuk, hogy a telepeken olyan teljességgel ismeretlen fogalmakról 

szerzett tudás értékelése, mint pl. a kamatszámítás vagy a kockázat és a haszon összevetése, nemcsak az 

eredményesség szempontjából, de etikai megfontolásból is kérdésessé tette volna az adatfelvételt.   

6 A telepekről 2017-ben készült háztartási adatfelvétel legfontosabb eredményei elérhetőek a szervezet honlapján. 

https://bagazs.org/szakmai-anyagaink/  

7 Az Egyesület munkaerő-piaci programjának hatásáról részletesebben a bagi programok összefoglaló 

értékeléséről készült tanulmányban lehet olvasni. (Aczél 2018) 

https://www.oecd.org/finance/financial-education/Guide-2015-Analysis-Fin-Lit-Scores.pdf
https://bagazs.org/szakmai-anyagaink/
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foglalkozások bevételeiből élnek, és ugyan itt is magas kockázat a mélyszegénység, az iskolai 

lemorzsolódás „csak” a középiskolában, kevésbé a 8 osztály elvégzése előtt történik.  

Az adatfelvételben válaszolók nagy része (85%) nő, átlagkoruk 45 év, a megkérdezettek fele 

dolgozik, közel kétharmaduk az általános iskolát sem fejezte be, mindössze 4%-nak van 

középiskolai végzettsége.  

A kutatásba bevont háztartások 70%-a vett részt rendszeresen bagázsos pénzügyi programon. 

Bagon ez az arány 78%, míg Dányon 62%. 

 

2. PÉNZÜGYI HELYZET: BEVÉTELEK, KIADÁSOK, TARTOZÁSSZERKEZET 

 

A telepen élő családok nagy többsége rendszeres anyagi nehézségekkel küzd, és jövedelmi 

szegénységben, a szegénységi küszöb (a megkérdezett családok 97%-a) alatt él.8  

A leggyakrabban, 20% felett említve, a háztartások bevételi forrása családi pótlékból (83%), 

főállású munkabérből (a háztartások közel 50%-a), különböző gyermekgondozási 

támogatásokból (46%), feketemunkából (a háztartások 33%-a), különböző típusú 

nyugdíjellátásokból (26%) és más támogatásból (jellemzően lakásfenntartási támogatásból) áll.  

 
8 A bevételi és kiadási oldal esetében a háztartások szolgáltak a lekérdezés alapegységeként, és minden esetben 1 

főre eső adatokkal dolgoztunk. 
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1. ábra Jellemző bevételi források 

 

Ezek közül a gyermekek után járó támogatások (GYES, GYED, GYET) a legkevésbé 

számottevőek, az 1 főre eső értékük átlagosan mindössze 6 000 Ft, míg a legjelentősebb bevételi 

forrás a főállású munkabérből (átlagosan 26 300 Ft), valamint a nyugdíjellátásokból (átlagosan 

20 600 Ft) származik. 

Ezen kívül a bagi háztartásokban jelentős bevételi forrást jelent még a közfoglalkoztatásból 

származó jövedelem (1 főre eső átlagos értéke 10 400 Ft) is. Ezen a telepen kevésbé jellemzőek 

a segélyként és a családi pótlékból származó bevételek, a háztartások jelentős része 

munkabérből, illetve közfoglalkoztatásból származó jövedelemből él. 

Dányon ezzel szemben gyakrabban említett kategória a különböző típusú szociális segély, 

támogatás (pl. FHT), innen is érkezik a legtöbb bevétel, ami 1 főre átlagosan 30 800 Ft-ot jelent 

háztartásonként. 
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2. ábra Bevételek értéke 

 

Kiadási oldalon a legjelentősebb tételek az alapvető létszükségletek fenntartását biztosítják. A 

leggyakrabban említett kiadási kategóriák élelmiszer, gáz/tüzelő, villany, víz. 
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3. ábra Jellemző kiadási tételek 

  

Arányában erre is fordítják a háztartások költségvetésének legnagyobb részét: élelmiszerre az 

egy főre jutó kiadás átlagosan 17 400 Ft, gázdíjra, tüzelőanyagra pedig 6 400 Ft.9 

Emellett, a harmadik legjelentősebb kiadási tételt a háztartásokban a különböző szolgáltatók 

felé történő tartozás rendezése jelenti: a telepi háztartások közel ötödében az adósságtörlesztés 

1 főre eső átlagos mértéke havonta 5 500 Ft, emellett a háztartások közel egytizede 

magánszemélyeknek is tartozik. 

 
9 Gázt és más (jellemzően fa) tüzelőanyagot a családok egy része párhuzamosan is használ, ugyanakkor fontos 

megemlíteni (és ez a tartozások szerkezetében is megmutatkozik), hogy a bagi telepen nem elérhető a vezetékes 

gázszolgáltatás.   
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4. ábra Kiadások értéke 

 

A bevételi és kiadási oldal 1 főre eső mérlege (mediánja) is 33 000 Ft, ennek megfelelően a 

családok nagy része nemigen képes rendszeres anyagi megtakarításra. 

Ahogyan a háztartások költségvetésének kiadási tételei között is megmutatkozik, az 

energiaellátás messze a legjelentősebb arányban szerepel az élelmiszerköltségek mellett, éppen 

ezért nem meglepő módon a családok elsősorban a közüzemi szolgáltatók felé halmoztak fel 

tartozásokat.  



11 
 

 

5. ábra Jellemző tartozások 

 

A legtöbb esetben az áramtartozásokról számoltak be a családok: a megkérdezett háztartások 

40%-ának van hátraléka.  

Emellett sok esetben a többi közműszolgáltatónak is tartoznak: szemétdíjjal több mint 

harmaduk, víz- és csatornadíjjal a családok közel negyede maradt el, míg a gázszolgáltató felé 

a háztartások 28%-ának van hátraléka. 

Viszonylag alacsonyak az átlagos tartozások a közműszolgáltatók felé: gáz 64 400 Ft, villany 

35 400 Ft, illetve víz 6 700 Ft. S bár sok család tartozik és akár több közszolgáltatónak is, az 

adósság jelentős részét mégsem ez jelenti, hanem a jelzálogkölcsön, illetve a banki kölcsön.  

A nagy összegű tartozások kapcsán mindenesetre érdemes kiemelni, hogy bár ezek kevesebb 

családot érintenek a telepeken, mint a közműtartozások, ugyanakkor a háztartásoknak még így 
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is több mint harmada hitelintézet felé is felhalmozott adósságot10, és a tartozások egy főre eső 

átlagos összege is rendkívül magas, 227 000 Ft.  

Jelzálogkölcsönnel ennél kevesebben, a megkérdezett családok 17%-a tartozik, jellemzően 

Dányban. Ez szinte megegyezik a néhány évvel ezelőtti országos átlag mértékével (KSH 2014), 

amely 18,8%. Ezekben a családokban az egy főre vetített jelzáloghitelek átlagos mértéke 

szintén nagyon magas, 517 000 Ft, Dányon ez a tartozás még jelentősebb, átlagosan 580 000 

Ft.  

 

6. ábra Tartozások értéke 

 

A két telepen az össztartozás szintje 84 913 000 Ft: Bagon összesen 23 335 000 Ft-tal, míg 

Dányon 61 578 000 Ft-tal tartoznak az adatfelvételben részt vevő családok (a telepek közötti 

hatalmas különbség természetesen a lakosságszám eltéréséből is adódik). 

Egy-egy telepen élő család átlagosan (medián) 414 000 Ft-tal van eladósodva. 

 

 
10 A bankikölcsön-felvétel és az eladósodás folyamatának összefüggéseiről a kötetben részletesen lehet olvasni 

Benedek Borbála cikkében. 
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A tartozások visszafizetésével kapcsolatban elmondható, hogy leggyakrabban a legnagyobb 

arányban az áruvásárlási hitelt (80%), valamint a banki kölcsönt kezdték el visszafizetni (a 

családok 77%-a). A gyakoribb hátralékok közül ezen túl a közműtartozásokat rendezték a 

családok: a víz- (65%), a villany- (48%), illetve a gázhátralékot (42%). Legkevesebben viszont 

a szemétdíj-elmaradásukat (8%), a magánszemélyek felé fennálló adósságukat (13%), valamint 

a szabálysértési bírság díját törlesztették (14%). 

 

7. ábra Törlesztések értéke 

 

Különösen a jelzáloghitelek és a banki kölcsönök esetében szembetűnő – feltehetően a magas 

kamatok miatt –, hogy az előbbinél az eredeti tartozás negyedét, közel felét törlesztették, az 

utóbbinál pedig az érintett családok már visszafizették a kezdőtartozás összegét, a fennálló 

tartozás szintje mégsem csökkent. 

 

Az adatfelvételben részt vevő családok összesen 13 693 000 Ft-ot törlesztettek adósságukból: 

Bagon 3 245 000 Ft-ot, míg Dányban 10 448 000 Ft-ot. Az összes tartozásrendezés szintje 

Bagon magasabb: az ott élő családoknál 200 000 Ft (medián), Dányon pedig 128 000 Ft 

(medián). 
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3. PÉNZÜGYI ATTITŰD ÉS MAGATARTÁS 

 

A pénzügyi attitűdökkel kapcsolatban a pénzügyi magatartás mikéntjét vizsgáltuk, és 

elsősorban arra kerestük a választ, hogy a megkérdezettek vajon hogyan viszonyulnak 

általánosságban a pénzhez és a pénzügyi tervezéshez. 

Az attitűdök esetén a próbakérdezés sikerrel zárult, így a kérdéssort11 bent hagytuk az 

adatfelvételben. Ugyanakkor részben a lekérdezés, részben pedig az elemzés során 

nyilvánvalóvá váltak azok az önellentmondások vagy éppen a hazai átlaghoz képest jóval 

kedvezőbb összképet mutató eredmények, amelyek okán nem tartjuk érvényesnek, reálisnak a 

pénzügyi attitűdökkel kapcsolatos válaszokat. Így ezek ismertetésétől ebben a beszámolóban 

eltekintünk.  

A pénzügyi magatartás vonatkozásában elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a két 

telepen a családok a gyakorlatban milyen megfontolások mellett és hogyan döntenek a 

pénzkiadásokkal kapcsolatban.  

A tartozásrendezés szempontjából ez az aspektus azért kiemelten fontos, mert a háztartások 

költségvetésének a megléte, a bevételek és kiadások tudatos összehangolása, illetve az  esetleges 

megtakarítások alapvető feltételei az adósságok elkerülésének.12 

Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi magatartás tekintetében mind a tervezés és az 

előkészített döntések, mind pedig a pénzkezelési folyamatok tekintetében tudatosabbnak 

tekinthetőek azok a megkérdezettek, akik már régóta vesznek részt bagázsos adósságkezelési 

programokon, mint azok, akik nem.13 Emellett a pénzügyi magatartás pozitív, tudatos 

gyakorlatának a legfontosabb faktora, hogy van-e munkából származó jövedelem a 

háztartásban.  

 
11 Egy módszertani megjegyzés: az eredeti kérdéssort, már ami a megfogalmazásokat illeti, természetesen 

megpróbáltuk a telep szociokulturális hátteréhez igazítani.  

12 Természetesen a kérdés ennél bonyolultabb, az eladósodás nemcsak valamely szegregátumban, de egy magát 

jóléti államnak mondott közösségben is több szereplő (állam, szolgáltatók, magánszemélyek) együttes felelőssége. 

Az eladósodás folyamatáról és az egyes szereplők felelősségének kérdéséről a kötetben részletes képet mutat 

Benedek Borbála írása. 

13 A pénzügyi magatartással kapcsolatban kapott eredményeket, elsősorban empirikus tapasztalatainkra alapozva, 

bizonyos fenntartásokkal szükséges értékelni, hiszen azok sok esetben az országos átlagnál is kedvezőbb képet 

mutatnak. Mindez felhívja a figyelmet az adatfelvételi módszer korlátjára a célcsoporthoz való megfelelés 

vonatkozásában.   
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A háztartási költségvetésről a háztartások 62%-ában mondták azt, hogy alapvetően a 

„mindennapok során alakul, hogy mire, mennyit költenek”, a hónap elején nem terveznek. A 

háztartások pénzügyeivel kapcsolatos döntéseket igen magas arányban, közel minden harmadik 

megkérdezett egyedül hozza meg. Amennyiben mást is bevon a döntéshozatalba, úgy 

jellemzően az élettársát/házastársát, Bagon pedig nagy számban – feltehetően az egyedülállók 

magas aránya miatt – a gyerekekkel közösen döntenek.  

Az attitűdök vonatkozásában háztartási költségvetés megléte esetén volt a legnagyobb 

különbség az adósságkezelési programokon részt vevők és azok között, akik nem kapcsolódtak 

be azokba: míg előbbi csoport közel fele (47%) rendelkezik háztartási költségvetéssel, utóbbiak 

esetén ez az arány csupán 33%.  

 

 

8. ábra Rendelkezik-e a háztartás költségvetéssel (háttér-változókkal) 

 

Az előbbiekhez hasonlóan magasabb arányt mutat az adósságkezelési programokban részt 

vettek esetében a megtakarítások megléte is, de összességében mindkét csoporttal 

kapcsolatban elmondható, hogy tartalékok hiányában (közel 80%-nak semmilyen tartaléka 

sincs) magas az eladósodás kockázata, a családok feltehetően sérülékenyek, kiszolgáltatottak. 

A programokban részt vevők 27%-ának, míg a többi megkérdezett mindössze ötödének van 

pénztartaléka.  
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9. ábra Rendelkezik-e a háztartás megtakarítással (háttér-változókkal) 

 

Ezek a tartalékok, megtakarítások azonban, ha egyáltalán vannak, általában olyan alacsony 

szintűek, hogy a telepen élő családok 74%-a biztos, hogy nem, 9%-a pedig valószínűleg nem 

tudna egy hirtelen keletkező 100 000 Ft-os költséget kifizetni önerőből, hitel vagy külső 

segítség nélkül. Mindez messze elmarad a hazai átlagtól (KSH 2014). 
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10. ábra Vésztartalék megléte (háttér-változókkal) 

 

A tartozásokkal kapcsolatos magatartás esetében szintén mérhető, de nem számottevő (5%-

nyi) különbség mutatkozik meg az adósságkezelési programokon részt vevők és azok között, 

akik nem vettek részt a programokon. Összességében elmondható, hogy a válaszadók több mint 

80%-a számon tartja a tartozását, és kétharmaduk el is kezdte törleszteni azokat.  

A különböző számlák időben történő befizetését, ezzel az eladósodás kockázatát kivédve, 

leginkább az befolyásolja, hogy egyedülálló-e a háztartásfő, illetve az, hogy van-e a 

háztartásban rendszeres munkajövedelem. Ahol kiszámítható a bevételi forrás, ott a családok 

háromnegyede, ahol nincs rendszeres munkajövedelem, ott a háztartások kevesebb mint 

kétharmada tudja időben befizetni a számlákat.  
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11. ábra A számlákat időben befizeti (háttér-változókkal) 

A megélhetési költségek fedezésével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a 

háztartások 85%-ánál fordult elő, hogy nem tudta biztosítani az alapvető megélhetéshez 

szükséges anyagiakat. Ez a hazai átlag több mint háromszorosa (Potóczki 2017).  

 

 

12. ábra Az elmúlt 1 évben előfordult-e, hogy nem tudott kijönni a pénzéből 

 

Ilyen esetben a családok általában (közel kétharmaduk) rokoni, baráti segítségre támaszkodnak, 

vagy lemondanak bizonyos dolgokról, és csak töredék részük (kevesebb, mint 10%) folyamodik 

„külső” (tehát a telepen kívüli) erőforráshoz, igényel hitelt vagy éppen munkahelyi kölcsönt.  
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13-14. ábra Mit csinált, amikor nem tudott kijönni a pénzéből 

 

A tudatos pénzügyi magatartás vizsgálatához hozzátartozik a célok meghatározása, a 

pénzügyi előrelátás és a tervezés komponensek értékelése. A telepeken a legfontosabb hosszú 

távú cél a lakásviszonyok rendezése – a válaszadók legnagyobb arányban (53%) a házfelújítást 

jelölték meg. Emellett a kérdésre válaszolók 17%-a a gyermekek támogatását, kisebb részben 

(7%) – jellemzően Bagon – pedig az adósságok visszafizetését célozza meg. 

A megjelölt célokért tett konkrét, megvalósult cselekvések között jelentős különbség 

mutatkozik a két telep között. Míg Bagon – feltehetően azért, mert a telepen az adósságkezelési 

és munkaerő-piaci programok közel 2 éve összekapcsolódva futnak14 – a megkérdezettek fele 

a bevétele növelésével, plusz munka vállalásával segítette a célok elérését, addig ez az arány 

Dányban csupán 29%, ott a legtöbben a lehetőségek átgondolásával szerettek volna közelebb 

kerülni céljukhoz. A bagázsos programokban részt vevők 43%-a plusz munka vállalásával 

 
14 Lásd erről a kötetben Aczél Zsófia és Both Emőke írását. 
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aktívan is tett a céljaiért, több mint harmaduk pénzt is félretett, illetve negyedük spórolt, ám a 

programoktól távolmaradók mindössze 32%-a növelte ennek érdekében a bevételeit, csak 15%-

a tett félre pénzt, és kevesebb mint 10%-a költött kevesebbet a célok elérése érdekében. Ennél 

is sokatmondóbb a passzivitással vagy a „tanult tehetetlenséggel” kapcsolatos aránypár, amely 

alapvetően szemlélteti a bagázsos programokban részt vevők és a távol maradók közötti 

magatartás különbségét. Míg a távol maradók közel 2/3-a „semmit sem” tett a céljai elérése 

érdekében, ezzel lemondva a változás és a változtatás lehetőségéről, addig az Egyesület 

programjain rendszeresen részt vevők csoportjában a teljes passzivitást mutatók aránya 

mindössze 6%. 

 

 

15. ábra Megvalósult cselekvések a célok elérésében azok között, akik nem vesznek részt a BAGázs 

programokon  

 

16. ábra Megvalósult cselekvések a célok elérésében azok között, akik részt vesznek BAGázs 

programokon  

 

A pénzügyi döntéshozatal, tehát a lehetőségek közül a számukra optimális termék, pénzügyi 

hitel kiválasztása esetén a megkérdezettek több mint fele elmondása szerint egyáltalán nem 
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nézett utána a terméknek, mielőtt kiválasztotta volna (a telepeken élők több mint harmada 

válaszolta azt, hogy még sosem vett fel kölcsönt pénzügyi intézettől). Mindössze 2%-uk 

tájékozódott a termékkel kapcsolatban, 7%-uk pedig egy másik bank/hitelintézetet is 

felkeresett. Aki kölcsönt vett fel, az túlnyomórészt családtagtól, barátoktól hallott, tájékozódott 

az ajánlatról15 – amely, ismerve a szegregátumok sajátosságait, jórészt az azonos élethelyzetben 

lévő telepi közösség tagjaira korlátozódik –, és mindössze 1% kérte független szakértő vagy 

forrás segítségét. A kiválasztás folyamata valamivel tudatosabb nagy értékű háztartási eszköz 

kiválasztása esetében: ilyenkor ugyan a megkérdezettek fele, hasonlóan az előzőkhöz, 

egyáltalán nem tájékozódik a termékről, harmaduk azonban más márkát is megnézett vásárlás 

előtt. 

 

4. ÖSSZEGZÉS 

 

Az adatfelvétel tanulsága szerint a családok mindkét telepen jövedelmi és energia-

szegénységben élnek. A felvett bevételi/kiadási adatok azt mutatják, hogy a csekély, 

létminimum alatti összegből havonta ugyan biztosítani tudják a minimális létszükségletet, de a 

költségvetés egy alapvető vésztartalék biztosítására sem elegendő, így egy-egy nem várt 

esemény bekövetkeztével rendkívül magas a család eladósodásának a kockázata.  

Elmondható, hogy bár a családok szinte mindegyikének áll fenn tartozása különböző 

közműszolgáltatók felé, de ezek mértéke összességében nem magas, ugyanakkor rendkívül 

sokrétű, és az ún. „filléres gazdaság” (Gosztonyi 2017) világát idézi.  

Szembetűnő viszont a formális hitelintézetek felé keletkező, a bevétel/kiadási oldal mérlegéhez 

viszonyítva irreálisan magas értékű tartozások szintje. A kapott eredmények tükrében  az is 

kijelenthető – főleg a hiteltartozások tekintetében –, hogy bár a családok elkezdték rendezni az 

adósságot, sőt sok esetben csaknem vissza is fizették az eredeti tőketartozást, a felvett adósság 

mértéke a magas kamatok miatt nemigen változott.  

Néhány mutatóban (szociális segélyezés mértéke, munkavállalás szintje, vagy éppen a 

hitelintézetek felé fennálló tartozás összege) a két telep nagyfokú eltérést mutat.  

A BAGázsos programok hatásmérése kapcsán elmondható, hogy valamennyi, a családok 

 
15 Lásd erről a kötetben Benedek Borbála írását. 
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pénzügyi magatartását értékelő kérdésben a programokon rendszeresen részt vevő családok a 

pénzügyi tudatosság szempontjából pozitívabb képet mutatnak.  

Összességében megállapítható, hogy a telepeken az anyagi, jövedelmi és pénzügyi magatartás 

egyes dimenziója (jellemzően pl. a döntéshozatal mechanizmusa vagy a célokhoz rendelt 

cselekvések) egymást erősítő módon teszi ki a családokat az eladósodás veszélyének.  
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KOVÁCS KRISZTINA: ADÓSSÁGKEZELÉS A BAGÁZZSAL: 

VILLANYÓRAPROGRAMOK 
 

1.ELŐZMÉNYEK 

 

A BAGázs Közhasznú Egyesület első villanyóraprojektjét megelőzően indult el 2014-ben a 

szervezet Jogklinika programja, az ELTE ÁJK joghallgatóinak közreműködésével. A program 

a bagi telepi közösség szükségleteire és igényeire reagált: egyre többször szembesültünk 

ugyanis azzal, hogy a telepen élők önerőből, segítség nélkül egyáltalán nem vagy kevéssé 

hatékonyan tudtak eljárni a hivatalos ügyek intézése során. Az egyetemi kurzus hallgatói az 

első szemeszterben négy családdal kezdtek együtt dolgozni, akikkel azt a közös feladatot 

kapták, hogy készítsenek helyzetképet a családok jogi problémáiról, majd válasszanak egy 

nagyobb volumenű ügyet, és a családokkal együttműködve dolgozzanak annak megoldásán. 

Eközben a BAGázs munkatársai strukturált interjúk segítségével mérték fel és értékelték a 

telepi lakosok jogi problémáit, nehézségeit. A feltáró kutatás során több jellemző problémakör 

rajzolódott ki: egyrészt az adósságcsapda és a hozzá kapcsolódó végrehajtási eljárások 

rengetege, másrészt a különböző hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos elakadások jelentettek 

gondot az ott élők számára. A félév tapasztalatai azt mutatták, hogy más módon szükséges 

külön-külön is foglalkozni a két problémakörrel.  

Amíg az egyetemi kurzus folytatódott, és a joghallgatók mindmáig személyesen és egyénileg 

is segítik a telepen élők hivatalos ügyeinek intézését, addig az adósságkezelés és a hozzá 

kapcsolódó villanyóraprogramok egyfajta magas küszöbű szolgáltatásként működtek, azokat 

bevonva, akik képesek voltak önállóan is tenni a változásért. A programok azonban szorosan 

összekapcsolódnak, hiszen a megfelelő jogiháttér-támogatás nélkül az adósságkezelő program 

önmagában aligha lehetett volna sikeres egy mélyszegény romatelepen. A későbbiek során, az 

első kézzelfogható eredmények fenntartásának érdekében a dinamikus programduó kiegészült 

még egy adósságkezelési mentorprogrammal is. 

 

2. A PROGRAMRÓL 
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A bagi telepen a legnagyobb problémát a közüzemi díjhátralékok és a különböző hiteltartozások 

jelentették és jelentik ma is. A szinte feltétel nélkül igényelhető banki gyorskölcsönök, a 

hitelkártyák és a folyószámlahitel-keretek milliós tartozásokként halmozódtak fel egy-egy 

háztartásban, míg a közüzemi díjhátralékok miatt a legtöbb lakásban évek óta kikapcsolták a 

víz- és áramszolgáltatást. Utóbbira, ahogy látni fogjuk, a szervezet egy olyan modellprogramot 

dolgozott ki, amely részben, egyes háztartások esetében pedig teljes mértékben felszámolta a 

keletkezett közüzemi tartozásokat. 

A szervezet még a program indítását megelőzően, a telepi ingatlanokhoz tartozó tulajdoni lapok 

alapján készítette el azt az adatbázist, amely a későbbi adósságkezelési szolgáltatásokat 

segítette. Az összesítés tartalmazta az ingatlanok bejegyzett tulajdonosát, a bejelentett 

személyeket és a ténylegesen ott élőket, valamint az ingatlanon fennálló összes tartozást, 

hitelezőkre lebontva. Emellett részletezte az egyes szolgáltatók felé háztartásonként fennálló 

tartozásokat, valamint azt is, hogy ezek közül melyek kerültek végrehajtási eljárás alá. Csak a 

telepen 38 ingatlanra, tehát a háztartások 2/3-ára vezettek végrehajtást, s nemegyszer fordult 

elő, hogy egyetlen ingatlanra 4-5 különböző végrehajtás is terhelődött.  

A BAGázs adósságkezelő programjának indulásakor sok szempontból az önkormányzati 

adósságkezelő szolgáltatásra építettünk, amely három részből állt: adósságcsökkentési 

támogatásból, lakásfenntartási támogatásból és adósságkezelő tanácsadásból. A szolgáltatásra 

azok voltak jogosultak, akiknek az adóssága meghaladta az 50 000 Ft-ot és a minimum 6 

hónapos időtartamot, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták az 

otthonában, és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az önkormányzat 

rendeletében szabályozott összeget, valamint az igénylő a minimális lakásnagyságot és 

minőséget meg nem haladó lakásban lakott. Adósságkezelés alá vonható volt a közüzemidíj-

tartozás (például áram-, víz- és csatornahasználat), a közösköltség- vagy különköltség-hátralék, 

illetve a kölcsönszerződésből fennálló hátralék. Az adósságkezelés időtartama maximum 16 

(hiteltartozásnál 24) hónap, ami egyszer, 6 hónappal meghosszabbítható (hiteltartozás esetén 

pedig maximum 60 hónapig). A 2015. március előtti Szociális törvény vissza nem térítendő 

támogatásként szabályozta az adósságkezelő szolgáltatást, de ez nem jelentette az adósság teljes 

összegének állam általi átvállalását. Az adósságkezelés mértéke a bevont tartozások 75%-áig, 

maximum 300 000 (hiteltartozás esetén 600 000) Ft-ig terjedt. Az állami adósságkezelés 

elindításának kulcsszereplője a települési önkormányzat volt, amely rendeletében hozta létre és 

szabályozta részleteiben az adósságkezelő szolgáltatást.  



25 
 

Az Egyesület a települési önkormányzattal együttműködve az állami adósságkezelés 

„előszoba” programját szerette volna megvalósítani, azzal a céllal, hogy bizalmi alapot építsen 

a telepen élők és a települési önkormányzat között, felkészítse a telepi közösség tagjait a hosszú 

távú törlesztésre, és lefektesse az adósságspirál felszámolásához szükséges pénzügyi tudás és 

jogi ismeretek alapjait. A Szociális törvény 2015. márciusi módosítása azonban megszüntette 

az állami adósságkezelésnek ezt a formáját, és a gyakorlatban ellehetetlenítette a 

kistelepüléseket a szolgáltatás biztosításában, mivel azt állami normatíva helyett saját szociális 

keretük terhére lehetett volna azt megvalósítaniuk. Ezért a BAGázs adósságkezelő 

programjának a struktúrája is megváltozott: közel 1 évig az eredeti terveknek megfelelően 

adósságkezelési csoport, később, magasküszöbű villanyóraprogramokkal segítettük a telepen 

élők adósságrendezését.  

2014 őszén indult el az adósságkezelő csoport, 11 háztartás részvételével. A háztartások 1-1 

képviselője – lehetőleg mindig ugyanaz a személy, aki az anyagi döntésekért, a pénzügyek 

beosztásáért és a vásárlásért felel – kéthetente vett részt a támogató csoporton, ahol az 

adósságspirálba került családokat leginkább érintő témákat közösen dolgoztuk fel.  

Az első időszakban a csoportokon többek között a helyi önkormányzat és a telep 

együttműködéséről, az egyéni és a közösségi felelősségvállalásról és a célok elérésében játszott 

szerepekről volt szó. A csoportok között a résztvevők egyéni adósságkezelési stratégiájuk 

megvalósításán dolgoztak az Egyesület szakmai munkatársainak segítségével.  

Az adósságkezelő program első évének legfontosabb eredménye az volt, hogy a helyiek 

felismertek olyan problémákat, amelyek korábban konfliktusossá tették az ott lakók és a 

„falubeliek” együttélését, ezért a telepen élők elkötelezték magukat a társadalmilag elfogadott 

életvitel mellett. Tehát megértették, hogy ők is részei a rendszernek, és meg kell tanulniuk 

létezni benne – szavaikat kölcsönözve: becsületesen élni és beilleszkedni a társadalomba.  

Az egyéni felelősségvállalást és saját korlátaink legyőzését az adósságkezelésen belüli 

miniprojektek megvalósításával gyakorolták a résztvevők. Az egyik ilyen projektből nőtte ki 

magát a települési önkormányzat talajterhelési rendeletének módosítása is. Ennek az alapja 

az volt, hogy a telepiek fizetnének a szemétszállításért, amelyet eddig ingyenesen vettek 

igénybe, annak érdekében, hogy az önkormányzat mérsékelje a talajterhelési díjat, és 

ráköthessenek a csatornahálózatra. Az adok-kapok, tehát a közös, kölcsönös felelősségvállalás 

szemléletének elsajátításához a csoporttagok legtöbbször nem-formális tanulási módszerként 
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szituációs játékokkal kerültek közelebb a különböző szereplők nézőpontjának a megértéséhez. 

Egy példa a szituációs játékok közül:  

Az alapszituáció: A falugondnok nem akar kukákat hozni a telepre, és a szemétszállító autó sem 

szeretne bejönni a romák közé, mert félnek, hogy az utcán szaladgáló gyerekeknek bajuk esik, 

és ezért ők nem szeretnének felelősséget vállalni.  

A szerepek: Egy személy a jegyző szerepében, egy személy pedig az adósságkezelő csoport 

képviseletében a telepről.  

Feladat: Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a szemétszállítás zökkenőmentesen folyjon? 

A résztvevők tehát minél inkább tisztába kerültek saját lehetőségeikkel, jogi helyzetükkel, annál 

konkrétabb javaslatokat tettek a csoportok témáit illetően. Kezdeményezésükre 2015 

májusában a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagjai is részt vettek az adósságkezelő 

csoport ülésén, ahol ígéretet tettek a talajterhelési díjak méltányosságból történő elengedésének 

mérlegelésére. Jó volt, hogy együttműködtek, csillogott a szemük, amikor látták a táblázatokat, 

az adok-kapok részt – ekként értékelték a helyi önkormányzati képviselők a telepen megtartott 

adósságkezelő csoport találkozóját. A testület Jogi-, Ügyrendi-, és Közbiztonsági Bizottsága 

2015 őszén tárgyalta a talajterhelés problémakörét, és megbízást adott a helyi jegyzőnek a jogi 

lehetőségek feltérképezésére. Később egyezség született a BAGázs és a települési 

önkormányzat között a talajterhelési díjak rendezése kapcsán, miszerint az, akinek díjtartozása 

van, a csatornára rákötés költségének – kb. 220 000 Ft-nak – megfelelő összegig, 2 éves 

időtartam alatt, részletekben törleszthet, és az első részlet megfizetését követően rá is köthet a 

csatornahálózatra. Így a talajterhelési díj nem halmozódott tovább, hanem felfüggesztésre 

került, majd a hálózatra rákötés teljes költségének megfizetése után a fogyasztónak csak a 

felfüggesztett talajterhelési díj mértékének a 30%-át kellett megfizetnie.16 Továbbá a helyi 

képviselőkkel történő egyeztetést követően 19 család igényelte a szemétszállítási szolgáltatást, 

azt is vállalva, hogy kéthetente szemétszedési akciókat szervez a tiszta telepért.   

Az adósságkezelő program egy másik eredménye az lett, hogy a résztvevők megfogalmaztak 

egy következő célt: azt, hogy segítse a legális áramhasználat elérését a telepen élők számára.  

A helyi problémafelvetés alapja, egyszersmind a villanyóraprogramoknak is az alapja, egy 

telepi résztvevőt idézve, a következő volt: Ami ezen a vonalon [ÉMÁSZ] még nagy csapda, az 

a legális visszakötés, mivel csak akkor kötik vissza, ha a ház tulajdonosa intézkedik, és kifizeti 

 
16 Bag Nagyközség Önkormányzat 12/2016 (IX.22.) számú rendelete A talajterhelési díjról szóló 5/2005 (II.24.) 

számú rendelet módosítása. 
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a tartozást. Vagyis tudja, hogy hová menjen, mit csináljon, de mindenekelőtt a nevén legyen a 

ház, és ki is fizesse a több szászezres büntetéseket, tartozásokat. A helyi családok között ugyanis 

nem volt olyan háztartás, ahol teljes mértékben legálisan használták volna az áramot, 

többségükben már az is régen feledésbe merült, hogy kinek a nevén van a szolgáltatás, azaz ki 

van fogyasztóként bejegyezve, valamint használhatatlanná váltak a vezetékek és a mérőórának 

kialakított helyek is. A nehézségek ellenére is észszerűnek tűnt a villamosenergia-szolgáltatás 

helyreállításával folytatni a megkezdett adósságkezelő programot, mivel mind a telepen 

élőknek, mind pedig a települési önkormányzatnak ehhez fűződött a legfőbb érdeke. A telepieké 

azért, mert az áramlopás (rákötés a vezetékre) életveszélyes, illetve nagy összegű pénzbírságot, 

végső esetben szabadságelvonó büntetést vonhat maga után, és gátja a társadalmi integrációnak, 

mivel erős indulatokat, komoly feszültségeket vált ki. A települési önkormányzaté azért, mert 

az illegális áramhasználat felszámolása nemcsak a tulajdonviszonyok rendezéséhez visz 

közelebb, hanem a bűnözési fertőzöttség csökkenését, normakövetőbb életet is eredményez, 

azaz dinamikusan hozzájárul a településen belüli szegregáció enyhüléséhez.  

Mindezek mérlegelését követően – valamint az időközben megszűnt állami/önkormányzati 

adósságkezelési szolgáltatás hiányát kompenzálva – tehát elkezdődött a szervezet első 

villanyóraprogramja, melynek célja az volt, hogy a résztvevőknél a tulajdonviszonyok 

rendezését követően előrefizetős mérők kerüljenek beszerelésre, a fogyasztók pedig jogilag 

védett státuszt kapjanak. Két hónapot vett igénybe a felmérés, ami a tulajdoni lapokon 

bejegyzett, a népesség-nyilvántartásba bejelentett és a ténylegesen az adott ingatlanban lakó 

telepi családokról készült. A helyzetet nehezítette, hogy a települési önkormányzat 

„bejelentkezési tilalmat” hirdetett, így a hivatalos nyilvántartás és a valóság jelentős eltéréseket 

mutatott.  

A program részvételi feltételei között szerepelt, hogy csak olyan családokat támogattunk, akik 

a legális áramhasználattal nem kerülhettek rosszabb helyzetbe, mint amilyenben a program 

megkezdésekor voltak: azaz rendelkeztek rendszeres jövedelemmel, vállalták a költségek 

mértékéhez képest meghatározott önrész megfizetését és azt, hogy részt vesznek az adósságok 

kezelésére kidolgozott mentorprogramban az adósságkezelő csoport és az egyéni tanácsadás 

mellett.  

Az áramszolgáltató felé fennálló tartozások rendezésére való felkészülés 2015 tavaszán 

kezdődött, a kifejezetten erre a témára fókuszáló adósságkezelő/villanyóracsoportok 

meghirdetésével. Azok a telepen élő családok, akik úgy érezték, hogy az előre megszabott 

feltételeket vállalni tudják, egy 3 alkalomból álló nyitott csoporton tudhattak meg többet a 
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program módszeréről és struktúrájáról. Ezt követően a résztvevőkkel a szervezet 

együttműködési megállapodást kötött, a korábbi adósságkezelő csoport pedig bezárult. Az 

Egyesület vállalta a résztvevők egyéni és csoportos támogatását, a jogi segítségnyújtást, a 

potenciális támogatók és a nyilvánosság bevonását, ezen túl pedig az áramszolgáltatóval való 

egyeztetések lebonyolítását.  

A csoportok kétheti rendszerességgel, fix időpontban és időtartamban valósultak meg. 

Háztartásonként minimum 1 állandó résztvevőt vártunk el, és mindössze 3, indokolt hiányzást 

fogadtunk el. Utóbbit következetesen számon is kértük, mivel csoporttematika mentén, 

egymásra épülő témákkal haladtunk, amelyek feldolgozása megkívánta a csoporttagok aktív 

részvételét. A csoportfoglalkozások komplexen közelítettek a résztvevők saját korlátainak 

feltérképezésétől a támogatók szerzésén keresztül az áramszolgáltató előtti 

érdekérvényesítésig. A tematika a kölcsönös felelősségvállalás szemléletének kibontására 

épült, hiszen a résztvevőknél elsődleges fontosságú volt annak tudatosítása, hogy felelősséggel 

és áldozattal jár majd az áramhasználat legalizálása. Ehhez szorosan kapcsolódva a csoportokon 

részletesen foglalkoztunk az egyéni felelősség és a romákkal kapcsolatos sztereotípiák és 

előítéletek feldolgozásával is.  

Ahogyan a korábbi adósságkezelési csoporton, úgy a villanyóracsoporton is kiemelt szerepe 

lett a telepen élők által is kedvelt szituációs játékoknak, amelyek segítségével a csoport együtt 

elemezte és értékelte a különböző nézőpontokat és vonta le a tanulságokat. A 

csoportfoglalkozások mindig a telepen élők saját élményéből és tapasztalatából építkezett, 

olyan általános problémákat is feldolgozva, mint például az, hogy a romák nem akarnak 

dolgozni vagy nem akarnak a szolgáltatásokért fizetni.  

A program kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra, illetve az 

adaptálhatóságra: a támogató csoport tematikája deduktív módon, az általános problémák felől 

halad az egyéni nehézségek felé, később összekapcsolódva egy, konkrétan az 

adósságkezelésben részt vevő háztartások számára kidolgozott mentorprogrammal, amelynek 

lényege a személyre szabott pénzügyi edukáció és támogatás az adósságkezelést követően.  

A villanyóraprogram megvalósításához támogatókra és a szolgáltató együttműködésére volt 

szükség. A tárgyalásokat az Egyesület kezdeményezte, de a program feltételeit – akár 

nevezhetjük tárgyalási stratégiának is – a csoport közösen alakította ki, a kölcsönös 

felelősségvállalás szemlélete alapján. Mivel az áramtartozások felhalmozódásának 

leggyakoribb oka a túlhasználat volt – azaz vagy az éves elszámolószámlát nem tudták kifizetni 
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az emberek, vagy a havi diktálás, illetve leolvasás után kerültek bajba –, a csoport előrefizetős 

– köznapi nevén kártyás – villanyórák felszerelése mellett döntött. Ennek az az előnye, hogy a 

fogyasztó mindig csak annyi áramot tud felhasználni, amennyit kifizetett, így nem történhet 

meg, hogy díjhátralék halmozódik fel. Mindemellett ösztönzi a tudatos energiafelhasználást, 

hiszen a fogyasztó egyszerűen nyomon követheti, hogy milyen elektromos berendezések 

pörgetik az órát, és odafigyelhet ezek használatára. A csoport tagjai például csökkentették 

energiafelhasználásukat azzal, hogy két nagyfogyasztású fagyasztó helyett csak egyet 

üzemeltettek, vagy vízkőtelenítették az elektromos bojlert. További feltétel volt az önrész 

megfizetése a villanyórák felszereléséhez, illetve a részletekben történő, de folyamatos 

tartozásrendezés a szolgáltató felé. A résztvevők egyetértettek abban is, hogy az újabb 

áramlopás a csoport tagjainak körében azonnali kizárást és a megállapodás semmissé tételét 

jelenti.  

Az áramszolgáltatóval folytatott tárgyalások eredményeképpen a csoporttagok az 

üzletszabályzattól eltérő időtartamú és mértékű részletfizetési megállapodásokat köthettek, 

amelyek lehetővé tették a villanyszámla fizetése melletti tartozásrendezést. Sor került a fennálló 

díjhátralék mérséklésére is az össztartozást tekintve, amelyet a program szakmai munkatársai 

személyre szabtak és arányosítottak. Végül a szolgáltató két kiugróan magas (1 millió Ft-hoz 

közeli összegű) tartozás kapcsán 24 havi 15 000 Ft-os részletfizetést, további három esetben 

pedig, ahol szintén magasabb volt a díjhátralék, de nem érte el a félmillió Ft-ot, 24 havi 10 000 

Ft-os részletet, míg az ennél kevesebbel tartozó háztartásoknál 14, illetve 17 havi 5 000 Ft-os 

részletfizetési lehetőséget kínált. Voltak olyan résztvevők is, akik már nem tartoztak, de 

önerőből nem tudták finanszírozni a mérőhely kialakítását, ezért illegálisan használták az 

áramot. A programban a szolgáltató részben finanszírozta a mérők felszerelését és a mérőhelyek 

kialakítását, a telepen élők befizetését követően fennmaradt összeget pedig a BAGázs 

támogatói egészítették ki. Ugyanakkor a későbbi illegális áramhasználatot megelőzendő, ún. 

„okos” mérők kerültek felszerelésre, amelyek közvetlenül az áramszolgáltatónál jeleztek, ha 

eltérést tapasztaltak a fogyasztás és a feltöltés között.  

Első körben 15 családnál kezdődött meg a munka, közülük 3 helyen késett a mérők felszerelése, 

mert az ingatlanok tulajdonjogi helyzetét bírósági eljárás során kellett rendezni. 2016 

júniusában került sor az ünnepélyes villanyóra-átadásra. Az erre szervezett önkéntesnap 

keretében, a legális áramhasználat kezdetének szimbólumaként az adósságkezelésben részt 

vevő családok diófát ültettek el a program támogatóival, a települési önkormányzat 

képviselőivel, valamint az áramszolgáltató munkatársaival közösen.  
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A villanyórák átadásával az első villanyóracsoport Bagon lezárult, ugyanakkor a program 

második részében a már legális áramhasználó családok egy adósságkezelésre felkészített 

mentor segítségével egyénileg folytatták tovább az adósságrendezéssel kapcsolatos munkát.  

Emellett pedig lehetőségük volt folytatni a csoportmunkát is az energiatudatosság jegyében. A 

fogyasztás és ezáltal a villanyszámla csökkentését célul kitűző családok energiaközösséget 

alkottak, amelynek a lényege az volt, hogy összes energiafogyasztásukat a lehető legnagyobb 

mértékben csökkentsék az ország más településein létrejött energiaközösségekhez képest. Ezt 

a Green Dependent Intézet versenyében mérni is lehetett. A program féléves időtartama alatt a 

részt vevő 5 család 27%-kal csökkentette villamosenergia-felhasználását, ami a legjobb 

eredmény volt az országban. Mindezt a következőképpen érték el: vízkőtelenítették a bojlert, 

kikapcsolták a beltéri egységeket, és kihúzták a töltőket, amikor nem voltak használatban, 

lekapcsolták a lámpákat, és rávették a családtagokat is, hogy kapcsolják le maguk után a 

villanyt, nem használtak melegítőt fűtésre, és televíziózás helyett több időt töltöttek a családdal 

a szabadban. Viszont mindezek ellenére is sokszor és nagy összegekkel kellett tölteni az órákat 

az évek során elhasználódott, elégett belső elektromos hálózat hibája miatt. Ezért további 

támogatók bevonását követően az adósságkezelésben továbbra is aktívan részt vevő 10 

háztartásban hálózatcserére került sor, ugyanúgy önrész megfizetését követően.  

Ezután 2019-ig a BAGázs még 3 további villanyóraprogramot szervezett és bonyolított le, 2 

közülük Bagon, 1 pedig az egyesületi munka egy másik helyszínén, Dányban futott sikeresen.  

A villanyóraprogramokban a 2 telepen összesen 26 kártyás villanyórát szereltek be. Az 

össztartozás ezeknél a családoknál közel 7 millió Ft volt. Ennek az összegét a családok 

nagyrészt rendezték, és persze amellett, hogy legálisan használják az áramot, havonta fizetnek 

is az áramszolgáltatásért.  

 

3. (KÖZ)SZOLGÁLTATÁS 

 

A cikkben a közszolgáltatásokkal kapcsolatos eladósodás egyik elemével foglalkoztunk 

részletesebben, a szervezet sikeres villanyóra-modellprogramjának felvázolásával.  

A BAGázs adósságkezelő programjának célja az adósságcsapda felszámolása, a jogon kívüli 

helyzet megszüntetése és az ezzel összefüggésbe hozható társadalmi konfliktusok feloldása. A 

részletekben történő tartozásrendezés elősegítésére, a végrehajtási eljárások szüneteltetésére, 
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majd megszűnésére, illetve a tulajdonviszonyok rendezésére volt szükség elsősorban ahhoz, 

hogy bármiféle adósságkezelés elkezdődhessen. Ezt az életvezetési és pénzügyi mentorálás 

követte, a tudatos energiafelhasználás internalizálása mellett. 

Bár az Egyesület által szervezett eddigi villanyóraprogramok sikeresen lezajlottak, szükséges 

felhívni a figyelmet e helyen is arra, hogy az adósságcsapda rendkívül összetett probléma, 

melynek komplex kezelését jelenleg Magyarországon semmilyen állami szintű szolgáltatás 

nem támogatja. A különböző kormányok más-más eszközökkel ugyan igyekeztek korábban 

javítani a helyzeten, de az eladósodás drasztikus emelkedését szemlélve, úgy tűnik, mindez nem 

volt elég. A társadalmi egyenlőtlenséggel és szegénységgel kapcsolatos felmérések eredményei 

jól ismertek, most itt csupán egy adatot emelnénk ki: jelenleg is a magyar társadalom negyede 

kényszerül egyik napról a másikra túlélni (EUROSTAT 2018). Fontos leszögezni, hogy a 

közüzemidíj-hátralékok felhalmozódása nem a szegregált telepek sajátos jellemzője, hanem az 

egész magyar társadalmat sújtó általános jelenség. Az eladósodásnak számos gazdasági és 

társadalmi oka van, egészen a rendszerváltásig visszamenően. A gazdasági rendszerváltással a 

háztartások bevételi- és kiadási struktúrája ugyanis megváltozott, az árak piacivá válása és az 

ártámogatások nagy részének megszüntetése következtében a háztartások jelentős része nem 

tudta szinten tartani a fogyasztását. Emellett a tömeges munkanélküliség átalakította a családok 

addigi szerkezetét: nőtt az inaktívak, az eltartottak családon belüli aránya, és a háztartások 

számára egyre nagyobb terhet jelentett a lakhatással kapcsolatos kiadások fedezése  (SZMI 

2010). A bevételek növekedése nem tudott lépést tartani a kiadások terheivel, kiváltképp a 

lakhatással kapcsolatos kiadások fedezése terén. Mindez leginkább azokat a háztartásokat 

érintette, amelyek tartósan jövedelemhiányosnak bizonyultak, ami ahhoz vezetett, hogy az 

adósságtól való idegenkedést felváltotta a szükséglet-kielégítés elsődlegessége, és családok 

tömegei kerültek kilátástalan adósságcsapdába.  

A telepek mindennapjaiban már generációk óta jelen van ez a folyamat, ami a 2015-ben 

megszüntetett (korántsem tökéletes) adósságkezelési szolgáltatás hiányával egy civil szervezet 

segítsége nélkül végképp ellehetetleníti a közüzemi tartozások rendezését (is). A program, a 

probléma súlyosságához mért, meglehetősen nagy erőfeszítést és elköteleződést vár el nemcsak 

a telepi közösség tagjaitól, de a segítő civil szervezettől is. 

És mindezek maradéktalan megvalósulása ellenére is kétséges a program sikere a hazánkra 

jellemző energiaszegénységi mutatók tükrében. Kívülről jövő pénzügyi támogatás nélkül, 

politikai és jogalkotói akarat hiányában ugyanis az érintett családok sosem lesznek képesek 

önerőből felszámolni adósságaikat, és nem lesznek képesek megfizetni a fűtés vagy egyéb 
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alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, amely elegendő a tisztességes életminőséghez. A 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint „a magyar lakásállomány mintegy 80%-a nem felel 

meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnika követelményeknek”17 és aki 

szegényebb, nagyobb eséllyel lakik rossz állapotú, magas energiaigényű (hőszigetelés nélküli, 

rossz nyílászárókkal rendelkező) ingatlanban. Az érintett emberek egyáltalán nem 

rendelkeznek megtakarításokkal, így energetikai korszerűsítésre nem tudnak beruházni.  

Mindezekből (is) világosan látszódik, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások 

rendezését célzó bevált civil modellprogram mellé már „csak” a hosszú távú és a 

kölcsönösségre építő állami, szakpolitikai beavatkozásnak kell felsorakoznia. 
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ACZÉL ZSÓFIA – BOTH EMŐKE: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: EGY 

KOMPLEX INTEGRÁCIÓS PROGRAM 

 
A BAGázs Közhasznú Egyesület 2011 óta fokozatosan lett része a 400 fős bagi romatelep helyi 

közösségének, majd facilitátora a változásnak. 

Az évek során az Egyesület a szegregátumban számos mérhető eredményt ért el: a szervezet 

adósságkezelési programjának segítségével a telepi háztartások közel egynegyede legális 

áramhasználó lett, a telepi háztartások harmadában legalább egy felnőtt a családból legális 

munkajövedelemhez jutott a nyílt munkaerőpiacon, a felnőttoktatási program keretében pedig 

10-en összesen 19 osztályt léptek előre. De, ami talán ezeknél a számszerűsíthető 

eredményeknél is fontosabb, a telep nagy része elindult a változás útján: megtapasztalták a 

szolidaritás és az önkéntesség élményét, így maguk is képessé váltak ennek gyakorlására, láttak 

példákat a kitörésre és a kiteljesedésre, így maguk is meg tudnak fogalmazni olyan célokat, 

amelyeknek az eléréséért erőfeszítéseket is tesznek (Aczél 2018). 

A közösség egy részében ez az attitűd- és értékváltás már megtörtént és folyamatosan alakul, 

de, amint majd látni fogjuk, a telepi közösség egy marginalizált helyzetben lévő csoportja 

egészen máshonnan indult el ezen az úton 2017 őszén. 

Az alábbi módszertani leírásban a Lépésről lépésre programunk első, közel 2 évig tartó 

szakaszán keresztül mutatjuk be, miként lehet azoknak a családoknak is esélyt adni a változásra, 

akik még a telepen belül is egyfajta kirekesztettségben, de mindenképpen a legrosszabb 

helyzetben élnek.  

Emellett annak is példáját adjuk, hogyan lehet egy komplex közösségi projekt részébe 

beilleszteni és lépésről lépésre megvalósítani az egyéni adósságok rendezésére irányuló, így a 

legális életvitelt támogató programelemet, a háztartások anyagi/pénzügyi helyzetének hosszú 

távú stabilitását célzó munkavállalási projektet, és mindezt összekapcsolni a veszélyeztetett 

helyzetű gyermekeket támogató szociális munkával. 

 

1. TERVEZÉS, A SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE: MIÉRT ÉPPEN A VÍZ?  

 



34 
 

Az Egyesület általános közösségfejlesztési koncepciójának kiindulópontja a kezdetektől azon 

alapult, hogy a telepen végzett közösségi munka hatására kialakulnak vagy megerősödnek azok 

a szomszédsági kapcsolatok, amelyekben az egyes családok közös érdekként  ismerik fel és 

ismertetik fel a fejlődés lehetőségét, így a telep egésze érdekeltté válik a változásban.  

A koncepció alappillére sok szempontból a BAGázs programokban részt vevő, így a változásra 

és változtatásra motivált családokra épített: célunk az volt, hogy a közösségben élő motiváltabb 

családok fokozatosan vonják be a telepen élő, kevésbé nyitott családokat is a programokba, és 

tudatosítsuk a helyiekben, hogy alapvető és fenntartható változás csak az egész telepi közösség 

részvételével, bevonásával érhető el. 

Az évek során a fokozatosan bővülő szakmai programnak és a lassú építkezésnek köszönhetően 

egyre több család vett részt a programokban: 2017 második félévében az 54 háztartásból már 

36 családot értünk el heti rendszerességgel. 

Mindeközben azonban világossá vált számunkra, hogy ez a bevonás, az Egyesület támogatása 

nélkül, pusztán a telepi közösség erőforrásaira támaszkodva nem fog megvalósulni. Éppen ezért 

szervezetünk a 2016/17-es évben tudatosan készült arra a feladatra, hogy a telepen élő, sok 

szempontból a közösségben is marginalizált helyzetű családok számára is kínáljon olyan 

programot, illetve projektet, amelyben felismerik saját érdeküket, így könnyen és hosszú távon 

is kapcsolódhatnak a telepen folyó közösségi fejlesztésbe. 

A közösségben végzett hosszas előkészületek után végül olyan programot építettünk fel, 

amelynek elsődleges célcsoportját a marginalizált családok alkották, emellett azonban 

lehetőséget kínált a közösség jobb helyzetű tagjainak is a változásra és az előrelépésre. A 

korábbi kártyás villanyóraprogramjainkat követően az új, szintén a legális életvitelt támogató 

projektünk első programeleme a vízhez való hozzáférésre irányult. Egyes házakban a vízhez 

való hozzáférés okozott gondot, másoknál a csatornahasználat legálissá tételére volt igény, míg 

megint másoknál nemhogy víz, de még egy kültéri illemhely sem volt.  

A különféle szükségletek jól példázzák azt a fajta heterogenitást, ami igaz valamennyi 

közösségre, így a bagi telepre is: a családok különböző élethelyzetét és körülményeit ugyanis 

leglátványosabban a házakba bevezetett víz megléte vagy éppen hiánya mutatta. Egy 

szegregátumban a víz bevezetésének, az ahhoz való hozzáférésnek a nehézsége legitim és 

releváns probléma, ugyanakkor sok esetben jelzést ad a családok szükségleteiről és a háttérben 

meghúzódó komplex problémákról is. Mindez még inkább igaz a házakhoz tartozó 

illemhelyekre: a program elején összesen 10 háznál még egy kültéri illemhely sem volt, aminek 
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a hiányát pusztán „racionális” vagy anyagi jellegű magyarázatokkal nehéz alátámasztani, ezek 

mögött nyilván súlyos családi diszfunkciók álltak. Ezek a még a telepen is marginalizált 

helyzetű családok voltak tehát a program elsődleges célcsoportja (kültéri illemhely és a víz 

bevezetése), miközben a program a jobb helyzetben lévő családokat is be tudta vonni 

(elsősorban a csatorna és az áram legálissá tételével). Mindeközben a teljes közösség 

integrációs motivációja irányába is mutatott a program, amelynek több pontján, de 

legjellemzőbben a gyermekvédelmi programelem esetében, a helyi intézmények szintén 

bekapcsolódtak a munkába. 

Mielőtt azonban a program megvalósulásának gyakorlati oldalára fókuszálnánk, érdemes egy 

rövid kitérő erejéig fogalmi körülhatárolást tenni elsősorban a címben említett „integráció” 

fogalmával kapcsolatban.  

A sokszor és sokféle jelentéssel felruházott „integráció” ugyanis a mi értelmezésünkben 

egyszerre takarja és figyelembe veszi a szociális és a közösségi integráció különböző 

aspektusait. Azon univerzális jogok és lehetőségek mellé, amelyek használata mindenki 

számára hozzáférhető, beemeljük a szolidaritás és a békés egymás mellett/egymással 

élés   szempontjait is, miközben figyelembe vesszük a különböző kultúrák, közösségi 

értékek/normák sokszínűségét is (Szepessy 2015). Ezt a sokszempontú megközelítést a 

társadalmi színtér (munkaerőpiac, oktatás, jog stb.) valamennyi érintkezési pontján szem előtt 

tartjuk akkor, amikor Castel szavaival élve „a társadalmi lét senkiföldjére sodródott”  emberek 

(Castel 1993) számára indítunk programot.  

 

2. LÉPÉSEK AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ 

 

A szervezet 2017 tavaszán a megfogalmazódott szükségletek mentén egy többlépcsős modell 

programot dolgozott ki. A közösségi terv célja az volt, hogy a közösség integrációja az egyes, 

marginalizált egyének/családok egyéni integrációjával együtt, egymással kölcsönhatásban 

erősödjön. Az integráció vagy legális életvitel folyamatában a következő szakaszok, 

lépcsőfokok tagolták a változás útját:  
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CSATORNA 

VILLANY 

MUNKA 

VÍZ 

WC 

  

  

                        A csoport célja, lépésekre bontva 

  

2.1 LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: A VÍZ 

 

A programba mintegy 25 család jelentkezett, így a telep lakosságának közel fele lett érintett 

valamilyen módon. A jelentkezők nagy száma a telepi közösség valódi szükségletét mutatta: 

egy kis részük csupán a csatornahasználat legalizálását (a csatornára különféle házi 

módszerekkel rákötő, illegális használók), többségük azonban a víz bevezetését szerette volna 

elérni a program első szakaszában. 

A program előkészítése a szükségletek felmérésével kezdődött. Valamennyi telepi háztartásban 

összeírtuk a vízzel és a csatornabekötéssel kapcsolatos igényeket: kik azok, akiknek a házában 

nincs víz, kik azok, akik még kinti árnyékszékkel sem rendelkeznek, és melyek azok a 

háztartások, amelyeknél ugyan van csatorna, de a használata nem legalizált.  

Ezt követően egy csoportot hirdettünk meg a telepen azzal, hogy mindenki jöjjön el, aki 

változtatni szeretne a vízzel vagy a csatornával kapcsolatos otthoni állapotokon.  

Már az első csoporton felrajzoltuk azt a lépcsőt, amely a program végéig kísérte, támogatta a 

csoportot és a csoporttagokat (lásd fent). 

Ezt követően tisztáztuk a csoporttagsággal kapcsolatos elvárásokat is:  

• a víz- és csatornabevezetési munkálatok előtt a jelentkezőnek részt kell vennie az 

összesen 5 alkalmas előkészítő csoporton, emellett 

• saját munkájával elő kell készítenie a vizes munkálatokat (ki kell ásni a budi helyét, a 

vízvezeték helyét stb.), 

• önkéntesként részt kell vennie a közösségi hely felújításában (ehhez az anyagokat az 

Egyesület biztosítja),  

• vállalnia kell a meghatározott mértékű önerő megfizetését. 
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A hetente megrendezett csoportok első időszakában főleg a feltételekről volt szó. Minden 

alkalommal végigbeszéltük a lépcsőt, azt, hogy miért ebben az ütemben haladunk, és esetenként 

miért teszünk különbséget az egyes családok támogatásának mértéke között. Ahol például 

csatornát szerettek volna, ott a családoknak sokkal nagyobb önerővel kellett hozzájárulniuk a 

bevezetéshez, mint azoknál, akiknek még külső árnyékszékük vagy vizük sem volt. De az 

Egyesület ezekben az esetekben is elintézte a papírmunkát, kifizette a vízvezeték-szerelő 

munkáját, amennyiben szükség volt arra. Mindamellett a program egészében kevésbé az 

egyenlőségre, mint inkább az igazságosságra törekedtünk. (Csak zárójelben: volt olyan 

résztvevő, aki számára ez a támogatási rendszer nem volt elfogadható, ezért kilépett a 

programból.) 

A feltételek mellett egy másik téma a szülői felelősségvállalás kérdése volt. A víz kapcsán 

ugyanis sokszor megbeszéltük a gyermekek veszélyeztetésének a kérdését, és jeleztük a 

résztvevőknek, hogy amelyik család az egyéni munkájával (egy gödör kiásása a ház előtt, vagy 

az Egyesület által előkészített papírmunka véglegesítése) nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

gyermekei minimálisan elfogadható szinten éljenek (pl. van egy kerti árnyékszék), ott ezt az 

elhanyagolást és veszélyeztetést jelezzük majd a gyámhivatalnak. Bár ez a téma sok indulatot 

és vitát váltott ki a csoporton belül, mindamellett érezhetően sokat segített az Egyesület 

céljainak az elfogadásában az, hogy a csoport vegyes volt, a legrosszabb helyzetűek mellett 

többen jobb társadalmi, családi háttérrel rendelkeztek, és ennek megfelelően is értékelték a 

szülői felelősséget és a gyermekek elhanyagolását.  

A csoporttal párhuzamosan zajlott egyéni támogatás során a résztvevők motivációját és a 

célokhoz rendelt cselekvéseket is megbeszéltük. Ezek az egyéni alkalmak kínáltak lehetőséget 

arra is, hogy a rosszabb helyzetű csoporttagokkal négyszemközt és az egyéni tempónak 

megfelelően beszéljük meg újra és újra a csoport célját és az egyéni lehetőségek/felelősségek 

kérdését. Ezekben a beszélgetésekben a telepi közösségben élő koordinátor segítette a 

kommunikációt és a keretek érthetővé tételét.  

A telepi munka mellett rendkívül sok időt vett igénybe a szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel 

és az ügyintézés, valamint a megfelelő vízvezeték-szerelő megtalálása is.  

Az egyik legérdekesebb és a későbbi munkánkban hasznosítható tapasztalat az volt, hogy a 

feltételek teljesítése közül a legnagyobb nehézséget az otthoni munka, az ásás elvégzése 

jelentette. Sokan sajnos addig halogatták a dolgot, hogy nem készültek el a megadott időpontra, 

így végül kiestek a programból. 
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A vízvezeték bevezetésére a telepeken évek óta rendszeresen megrendezett Prezi önkéntes 

napon került sor. Az önkéntes nap lelkesítően hatott a résztvevőkre, és valóban érezhető 

eredményeket értünk el, annak ellenére, hogy bár a csövek beépítése megtörtént a napon, 

vezetékes víz azonban csak néhány héttel később folyt a házakban. Mindez hatalmas lépést 

jelentett egy-egy család életében. Emellett a csatornák legalizálása és a kerti illemhelyek 

felépítése is megtörtént, illetve a programban részt vevők ezt követően a csatornát is legálisan 

használhatták.   

A vízvezeték bekötése során néhány háznál három jogi probléma akadályozta az előrelépést. 

Az egyik ház önkormányzati tulajdonban volt, és az önkormányzat nem járult hozzá a víz 

bevezetéséhez (a család végül kiköltözött a házból, és utána mások le is rombolták azt). Két 

másik esetben pedig a ház eredeti tulajdonosának a halála és azt követően az örökösök 

ellenállása lehetetlenítette el a víz legális bevezetését.  

A programnak köszönhetően összesen 10 háztartásba vezettük be a vizet: 8 házban azóta 

havonta 2 000 Ft-ot, 2 házban pedig havonta 7 000 Ft-ot fizetnek be a vízszolgáltatónak a 

családok.  1 év alatt így a háztartások összesen 360 000 Ft-ot fizettek be a szolgáltatónak. 

Összesen 6 családnál lett legális a csatornahasználat: a családok havi részletben fizetik (azóta 

is) az önkormányzat számára a csatornabevezetési hozzájárulás díját, amely házanként 220 000, 

összesen pedig 1 320 000 Ft-ot jelent. 

Emellett 6 másik családnál kültéri illemhelyet építettünk, ami alapvető és minimális feltétel 

és körülmény a gyermekneveléshez.  

 

2.2 LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: A MUNKÁBA ÁLLÁS  

 

A program résztvevői számára a következő lépcsőfokot az elhelyezkedés jelentette. A víz 

bevezetésének és megtartásának ugyanis alapvető feltétele volt, hogy rendszeresen fizetni 

tudják a használati díjat, adósságot ne halmozzanak fel emiatt. Ez pedig a legrosszabb helyzetű 

családokban minimum egy plusz családtag elhelyezkedése nélkül szinte lehetetlen lett volna. 

Még akkor is, ha a víz költsége (fürdőszoba nélkül) viszonylag alacsony mértékű, azonban a 

csoporttagok jól tudták, hogy ha tovább szeretnének lépni, és villanyt vagy csatornát 

szeretnének, akkor növelni kell a havi bevételeket. Azoknál, akik még soha nem dolgoztak 

és/vagy nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek, elsősorban a közfoglalkoztatásban 
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való elhelyezkedést segítettük első körben, a többieknél pedig természetesen már a kezdetekkor 

is a nyílt munkaerőpiac volt a cél.  

Az elhelyezkedési esélyeket és lehetőséget segítette a hazai, általánosnak nevezhető 

munkaerőhiány. Ettől függetlenül a még jobb helyzetű potenciális munkavállaló csoporttagok 

munkaerő-piaci integrációja is nehézségekbe ütközött, elsősorban az alacsony iskolai 

végzettség és a munkatapasztalat hiánya miatt. Az Egyesület nagy erőkkel kereste azokat a 

cégeket, amelyek rugalmasnak bizonyultak az elvárásokkal kapcsolatban (például hajlandóak 

voltak eltekinteni az egyébként minimumnak számító 8 osztályos végzettségtől). A vállalatok 

megkeresésének eredményeként végül egy hulladékgazdálkodással foglalkozó cég, a 

környékbeli Zöld Híd mutatkozott nyitottnak. A kiválasztási eljárásban a cég HR-vezetője 

alapvetően a szervezetünkre támaszkodott, közösen tartottunk csoportos tájékoztatónapot az 

Egyesület konténerében. Ezt követően az Egyesület különböző kommunikációs technikák 

begyakorlásával, önéletrajzírással segítette a jelentkezők sikeres felvételét, illetve személyes 

jelenlétével is támogatta azt a 20 résztvevőt, akik elmentek állásinterjúra. A jelentkezők közül 

választották ki azt a 9 asszonyt, aki végül elkezdett dolgozni a cégnél, ahol a rákövetkező fél 

évben még további 7 telepi ember kapott munkát (2 asszony kivételével valamennyien ott 

dolgoznak azóta is). Hogy jobban lehessen érzékelni, mekkora lépés volt ez sok telepen élő 

ember részéről: többen írni-olvasni is alig tudtak, és ha volt is korábbi munkatapasztalatuk, az 

sokszor évtizedekkel korábbról származott. Összességében elmondható, hogy nemcsak a 

jelentkezők, de a cég számára is érezhetően biztonságot jelentett az Egyesület részvétele a 

folyamatban, mert segített legyőzni, áthidalni a telepen élők iránt megnyilvánuló 

bizalmatlanságot és kétségeket.  

A Lépésről lépésre csoport másik részénél, azoknál, akik semmilyen korábbi 

munkatapasztalattal nem rendelkeztek, és szinte valamennyien analfabéták voltak, a 

közfoglalkoztatásban való elhelyezkedést támogattuk. Bár rendkívül sok kritika fogalmazható 

meg a jelenleg is működő közfoglalkoztatási rendszerrel kapcsolatban, annak mégis alkalmas 

terepe lehet, hogy a nyílt munkaerő-piaci részvételre még fel nem készített emberek számára 

az első körben egyfajta munkaszocializációt biztosítson. Korábban nem szívesen vonták be ezt 

a célcsoportot a helyi közfoglalkoztatásba, a Lépésről lépésre csoport sikere kapcsán azonban, 

azzal, hogy a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedők nagy része éppen a közfoglalkoztatásból 

lépett ki, a legrosszabb helyzetű telepi emberek számára is megnyílt a lehetőség, hogy 

bekapcsolódjanak a munka világába. Az Egyesület telepi koordinátorának hosszas egyeztetését 
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követően végül – a másik csoport tagjaival párhuzamosan – nekik is fizetett és legális munkájuk 

lett.  

A konkrét munkavállaláson túl fontos még hangsúlyozni, hogy egyfajta szinergiahatással a 

kapcsolati tőke új dimenziói a csoporttagokon kívüli telepen élők számára is lehetőséget 

teremtettek a munkavállalásra.  

 

 

A szervezet összesen 14 személyt segített a nyílt munkaerőpiacon állandó és bejelentett 

munkához, 2-en pedig a helyi közmunkaprogramban helyezkedtek el. A családok havi 

bevétele a nyílt munkaerőpiacon 150 000-180 000 Ft körül mozog, a közmunkaprogramban 

részt vevők pedig havonta 53 000 Ft-ot keresnek. Így a munkába állás eltérő időpontját is 

figyelembe véve 16 háztartás bevétele azóta közel 27 000 000 Ft-tal gyarapodott. 

  

  

2.3 LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: A LEGÁLIS ÁRAMHASZNÁLAT  

 

A Lépésről lépésre csoport harmadik szakaszában a villany került a fókuszba, és azok a 

családok folytathatták a programot, akik egyrészt még nem rendelkeztek kártyás villanyórával, 

illegálisan használták az áramot, másrészt teljesítették a csoport feltételeit. Az elsődleges 

feltétel az volt, hogy egyéni támogatás mellett elkezdjék törleszteni a fennálló tartozásukat az 

ÉMÁSZ felé, miközben a vízdíjat is fizetik, de emellett rendszeresen vegyenek részt a 

csoportfoglalkozásokon.  

Az egyéni munka során leginkább a munkakeresésben segítettük a családtagokat, illetve egyéb 

akadályokat térképeztünk fel, amelyek meggátolhatják azt, hogy fizessék az áramot.  

A folyamatot nehezítette, hogy a családok nagy része sokproblémás, általában 

diszfunkcionálisan működő volt, és egy-egy probléma leküzdése után minden esetben kicsit 

megtorpantak, mielőtt újabb lépést tettek volna meg.  

 

Az Egyesület harmadik sikeres villanyóraprogramjának köszönhetően a Lépésről lépésre 

csoportban részt vevők közül 4 család háztartásában vezettük be a villanyt. A 4 család 

összesen 700 000 Ft-nyi tartozását rendezi, az energiaszolgáltató 200 000 Ft adósságot engedett 

el. A családok havi áramköltése összesen 20-30 000 Ft.  
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2.4 LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: SZÜLŐI FELELŐSSÉG ÉS GYERMEKVÉDELEM 

  

Ahogy fent már jeleztük, a program egésze szorosan összefonódott a telepen élő, legrosszabb, 

veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos szociális munkával.18  

A programnak köszönhetően a veszélyeztetett gyermekek helyzete, ehhez kapcsolódva pedig a 

szülői kompetenciák, felelősség és feladatok köre, mint személyes, de egyben közösségi kérdés 

is, közösségi témává vált. A program során a helyi gyermekvédelmi intézményekkel közös 

munka indult meg, emellett pedig a csoport mindvégig kiemelt terepe, színtere lett annak, hogy 

közösen megbeszéljük és feldolgozzuk a résztvevők valamennyi félelmét, kérdését.  

 

A program során végül 1 olyan szélsőségesen diszfunkcionálisan működő család volt, ahol már 

az első alapfeltétel (egy külső árnyékszék) sem tudott teljesülni, így sor került a gyermekek 

kiemelésére. 

 

3. A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK  

 

Ahogyan a közösségi fejlesztő/alapú beavatkozásokra általában igaz, úgy ebben az esetben sem 

lehet tiszta profilú projektként azonosítani a közel kétéves programot. Nehéz lenne azt pusztán 

a pénzügyi tudatosságot fejlesztő vagy a munkavállalást támogató csoportként meghatározni, 

ahogy a gyermekvédelmi fókusz sem uralja a többi megközelítést.  

Ugyanakkor az sem fedi a valóságot, hogy maga a program végérvényesen lezáródott volna: a 

telepen élő legrosszabb helyzetű résztvevők munkamegtartását és a legális életvitelhez vezető 

továbblépés útjait önkéntesek bevonásával egyéni mentorprogram segíti, a gyermekvédelmi 

pillér pedig azóta széleskörűbben valósul meg. Ennél a célcsoportnál ugyanis kiemelten fontos 

egyrészt, ahogy a fenti példa is mutatja, kis lépésekben, így fenntartható módon támogatni a 

változás útját, másrészt hosszú távon is segíteni a folyton változó élethelyzetekhez igazított 

egyéni megoldások felkutatását, ezzel pedig megadni az esélyt a változásra. 

 

A Lépésről lépésre csoport mint jó gyakorlat azonban nehezen elképzelhető az állam részvétele 

nélkül tágabb, esetleg országos modellprogramként, olyanként, amely nagyobb számban segíti 

 
18  Az Egyesület külön tanulmányban foglalta össze a helyi gyermekvédelmi munkával kapcsolatos munkáját és 

tapasztalatait (Aczél 2019). 
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a leginkább marginalizált helyzetű családok életét. Ahogy nehezen valósulhat meg tömeges 

adósságrendezés adósságkezelési szolgáltatás nélkül, munkaerő-piaci mentorprogramok 

működő és szolgáltató munkaügyi központok nélkül, gyermekvédelem pedig az iskolai 

részvétel és a családok megerősítését célzó alap- és szakellátás, egyszóval szociál-, sőt 

társadalompolitika nélkül.  

 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 

 

ACZÉL Zsófia (2018) 7 év – A legfontosabb változás. A BAGázs Közhasznú Egyesület 

közösségi munkájának a hatása a bagi szegregátumban. 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/5c1cb5f72be0b/szerzo/07_Aczel_Zsofia_7ev.pdf. 

Párbeszéd 4. sz. 

ACZÉL Zsófia (2019) Gyermekvédelem civil szervezetként. Küzdelem a dizájnerdrogokkal. 

Megjelenés alatt. 

CASTEL, Robert (1993) A nélkülözéstől a kivetettségig – a „kiilleszkedés” pokoljárása. Esély 

3. sz.  

SZEPESSY Péter (2015) Az integráció fogalmi problémái rendszerelméleti megközelítésben. 

Szellem és tudomány 1-2. sz. 

  

  

http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/5c1cb5f72be0b/szerzo/07_Aczel_Zsofia_7ev.pdf


43 
 

BENEDEK BORBÁLA: ADÓSSÁGSPIRÁLBAN 
 

1. BEVEZETÉS 

 

Az alábbi esettanulmányban a bagi telepen lakó családok adósság-életútján, történetén keresztül 

szeretnénk láthatóvá tenni, hogy a szegregátumokban élők élethelyzete és az őket körülvevő 

intézményi, szolgáltatási környezet hogyan alakítja ki azt az adósságspirált, ami végső soron 

lehetetlenné vagy legalábbis különösen nehézzé teszi számukra az adósságspirálból való 

kitörést, ezzel együtt pedig a pénzügyi kultúra normatív keretein belül maradó legális életvitelt. 

 

Az esettanulmányban a BAGázs Közhasznú Egyesület különböző adósságkezelési 

programjában évek óta részt vevő 9 családdal készített életútinterjú legfontosabb tanulságai 

szerepelnek. Az interjúkat 2018 második félévében vettük fel a telepen. Valamennyi 

interjúalany részt vesz az Egyesület jelenleg is futó Pénzügyi konszolidációs programjában. 

Az életútinterjú során arra kértük a résztvevőket, hogy élettörténetüket elsősorban a saját és 

családjuk pénzkezelési, anyagi körülményeire fókuszálva meséljék el.  A történetekben, az 

életút egyes szakaszainál részletesen rákérdeztünk az időközben kialakult adósságok 

természetére, mértékére, valamint azokra a körülményekre, amelyek a kölcsönök felvételéhez 

vezettek, és persze az adósságok rendezésére irányuló momentumokra is.   

Az életutak megismerésekor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a tartozások felhalmozódásakor 

vajon hogyan, miként segítették őket a jóléti intézmények vagy éppen a banki, szolgáltatói 

rendszer – annál is inkább, hiszen civil szervezetként a szegregátumokban élők esetében is 

kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni, az állami és a szolgáltatói közös felelősségvállalást. 

 

Reményeink szerint az esettanulmány értelmezhetővé teszi a kívülállók számára, hogy a telepen 

élő családok hogyan tudnak akár sok millió forintos tartozást felhalmozni, és rávilágít azokra a 

speciális aspektusokra, amelyek hasznosíthatóak más szegregátumokban működő 

adósságkezelési szolgáltatások számára is, és olyanok esetében is, akiknél sokan már esetleg 

lemondtak a tartozások rendezéséről. 

  

2. HOGYAN KERÜLNEK A TELEPEN ÉLŐK ADÓSSÁGSPIRÁLBA? 

 

Az eladósodás országos körképe szerint a hazai, több mint 1 300 szegregátumban a kiadások-

bevételek egyensúlya szempontjából jellemző, hogy a kiadások rendre meghaladják a 
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bevételeket (KSH 2014). Azok a háztartások, amelyekben a kiadások meghaladták a 

jövedelmeket, leginkább a számlák késedelmes befizetésével vagy be nem fizetésével, illetve 

rokonoktól, barátoktól kért kölcsönökkel próbálják megoldani az anyagi nehézségeket, emellett 

újabb kölcsönöket vesznek fel a különböző szolgáltatóktól, hitelintézetektől. Teljesen 

nyilvánvaló azonban, hogy mindezek nem a probléma megoldása irányába vezetnek, sokkal 

inkább (esetleg egy újabb) adósságspirál kialakulását eredményezik. 

A bagi telepen élő családok helyzete, szociokulturális háttere nem sokban különbözik más, 

mélyszegénységben élő telepi családok körülményeitől. A telepi háztartásokra általánosságban 

jellemző, hogy több generáció, több család él együtt, sokaknak alacsony az iskolai végzettsége , 

és a legkevésbé sem kiszámítható vagy éppen stabil a munkaerő-piaci helyzete. Mindez 

összességében jelentős mértékben meghatározza az eladósodás okait is.  

 

Az interjúk részletes képet adnak arról a folyamatról, amelyben a különböző típusú adósságok 

felhalmozása és egymásra rétegződése, vagyis az adósságspirál kialakulása fokozatosan 

szorította ki a telepen élőket a legális életvitel kereteiből.  

 

A kötetben szereplő survey felmérés adatai köszönnek vissza az interjúkban is: a megszólaló 

telepiek komplex adósságspirálban élnek, mivel egyszerre állnak fenn tartozásaik a különböző 

közüzemi szolgáltatók és hitelintézetek felé is. Közműtartozások az elektromosáram-, a víz-, 

a szennyvíz- és csatorna-, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatban vannak, az pedig változó, 

hogy kinek melyik típusú tartozása alakult ki elsőként.  

 

Hát összevissza mindenhova tartoztunk ugye, és nem bírtam törleszteni a lakbért. Minden 

hónapban onnan éltünk, mer', ahogy hiteleztem, úgy adtam oda. Itt a kisboltba például lehet 

ám hitelre vásárolni. Nem kamatozik, csak felírja, és amikor van pénzed, visszafizeted. 

 

Ez a végszámla az, ami belenyúlt a pénztárcánkba. Ugye ki kellett fizetni. A második évbe 

megint jött a végszámla. 

 

A bankok felé fennálló tartozások feltehetően nemcsak a megszólalók esetében, de más 

mélyszegénységben élőknél is a 2000-es évek elején kezdődtek, amikor beindultak a 

kedvezményes, különösebb hitelbírálat nélkül felvehető, úgynevezett „A, B és C hitelek”, 
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személyi kölcsönök, illetve a különböző gyorshitelek, amelyeket jellemzően még 

munkavállalóként vettek fel.  

Az adósság-életpálya részben dezinformáltság miatt, részben pedig a bankok felelőtlen 

gyakorlatával vette kezdetét. Ahogyan az a telepi adatfelvételből is egyértelműen kitűnik, a 

telepen élők elsősorban a közösségen belüli információk alapján szereznek tudomást, 

pontosabban megerősítést egy-egy lehetőségről, így nem meglepő módon a történetekben is 

ugyanannak a banknak a hitelezési gyakorlata köszön vissza. Az egyik legnagyobb hazai bank 

az ügyfeleknek tájékoztató SMS-t küldött arról, hogy a bankszámlájukra érkező összeg 

kétszeresét tudják felvenni hitelként.  

 

Hát rajta volt, automatikusan igen, a kártyán a pénz. Küldték az SMS-t, hogy ennyi pénz van a 

kártyádon. Hát nekem 50 ezer volt az a pénz, amit nekem ráküldtek ... úgy volt, hogy megkaptam 

a fizetést és rá utána egy ilyen 2-3 nappal meg lehetett az, hogy rajta van még a kártyámon ez 

az összeg, amit én nem tudtam, mert a párom vette fel. 

 

Ez a hír a történetek szerint futótűzként terjedt akkoriban a telepen, ahol egymást biztatták az 

emberek a „könnyen” jött lehetőségről. 

  

Az, hogy mindenki felvette itt a telepen, azt jelentette, hogy könnyű lehetőség ... gyors pénzhez 

jutás. 

 

Elmondásuk szerint, akinek nem volt korábban bankszámlája, az is bement a bankba, és rögtön 

megigényelhette a hitelt. Többen több alkalommal is felvették, náluk jellemzően az első hitel 

törlesztése még sikerült, az új hitelt (vagy hiteleket) azonban, elsősorban a kamatváltozások 

miatt, már nem tudták visszafizetni.   

 

Örült ennek mindenki, hogy nagy lehetőség ez, ennyi pénz még nem volt a kezünkben nagyon 

régóta. 

 

Az interjúalanyok valamilyen hirtelen bekövetkezett, nem várt eseményt említettek mind a 

közüzemi, mind a banki tartozások keletkezésének kezdőpontjaként.  

 

…vannak dolgok, amikor nincs tartalék pénzed, és akkor fizetésből kell, hogy megéljél a 

következő fizetésig, és amikor becsúszik egy nem várt dolog, ami nem egy-két ezer forintos 
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dolog, akkor egy nagyobb összegről van szó, akkor beleszaladsz egy olyanba, hogy akkor 

muszáj vagy... a haláleset, apámé, a temetés. Onnantól kezdve… a haláleset apámé elég szép 

nagy pénzbe beleszaladtunk. Ugye nem volt tartalék pénz a családban senkinek, akkor. 

 

… élelmiszer miatt volt tartozásom és azt szerettem volna rendezn,i és úgy jött ez a lehetőség… 

páran fölvették és úgy gondoltam, hogy én is felveszem, kihúz a csávából  ... akkor még nem 

tudtam, hogy milyen kamatokkal jár, meg mi lesz belőle, ugye. Hát a csávából nem húzott ki, 

úgyhogy ennyi. 

 

Néhányan azért hagyták abba a törlesztést, mert elvesztették a munkahelyüket, másoknak egy 

közeli hozzátartozó halála miatt felmerülő többletkiadás okozott nehézséget a törlesztésben, de 

olyan is akadt, aki a már meglévő tartozását szerette volna rendezni egy összegben úgy, hogy 

emiatt gyorskölcsönt vett fel. Sokan pedig azért nem fizették vissza a személyi kölcsönt, mivel 

egy idő után azzal szembesültek, hogy hiába fizetik a havi törlesztőrészletet, ettől még, a magas 

kamatozás miatt, a tartozásuk valójában semennyivel sem csökken. Páran mesélték, hogy 

akkoriban nem voltak tisztában a kamat fogalmával, vagy ha már hallottak is róla, akkor sem 

tudták, hogy a felvett hitelük/kölcsönük esetében ez pontosan mit is jelent. Visszaemlékezésük 

szerint nem kaptak részletes tájékoztatást a banki ügyintézőtől, vagy ha mégis, ők azt nem 

értették, és szégyellték volna, hogy visszakérdezzenek. Az interjúalanyok alapvetően 

igazságtalannak érzik a magas kamatokat. Úgy gondolják, hogy kiszolgáltatott helyzetbe 

kerültek, és persze mindezekhez kapcsolódóan jelentős mértékben csökkent a motivációjuk a 

tartozás törlesztésére. Sokan akkor hagyták abba a havi részletek törlesztését, amikor 

megtudták, hogy a vállalt havi részlettel a tartozásuk csak beláthatatlan idő múlva telne le.  

 

... úgy volt fizetve, hogy volt OTP-s kártyánk, arra ment a fizetésem, mindig rajta hagytam 10 

ezret kb. és azt mindig levonta az OTP. A tőketartozás volt 320, és több, mint egy évig fizettük 

úgy, hogy 10-12 ezrével havonta, és nem fogyott a tartozás, hanem mindig növekedett, és ezt 

egy-másfél év után meguntuk, nem fizettük tovább. Így maradt meg az adósság. Rengeteg kamat 

volt akkor is, fizettük, tehát ha 10 ezret is fizettünk, akkor is lényegében annak a 300 ezernek a 

kamatját sem fizettük havi szinten, mert többre jött ki, mint a 10 ezer …  fizetem, fizetem és a 

tartozás meg növekszik, nem láttam értelmét... többet kellett volna fizetni, hogy csak a kamatot 

kifizessük legalább, több mint 20 ezret kellett volna fizetni havonta, hogy a tartozásból is kopjon 

egy kicsi. 
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(A szerk.: házhoz járó, gyorskölcsönt nyújtó pénzintézetről) Volt olyan, hogy szóltam neki, most 

nincs pénzem, következő héten tudnám fizetni. Oszt ugye akadékoskodott az asszony. Hát 

felidegesített. Hát mondtam neki, hát lássa, itt van a papíron is, nem vagyok elmaradva. Amikor 

jön, fizetem, de most nincs ... nem tudok fizetni. Akadékoskodott, ideges lettem, mondtam neki, 

többet ne is jöjjön, mert nem fizetem ki. Így maradtam én ebben a szar helyzetben. De ugye 

akkor nem világosított fel, hogy mennyi kamat fog erre rámenni, hogy mennyit kell visszafizetni. 

 

... és akkor szóltam itt a bagázsosoknak, hogy nem-e tudna segíteni mert ez jött nekem. De ő 

olvasta is, hogy most mi ez a 190 mittudomén mennyi jött akkor, hogy lett ennyi 70 ezerből … 

 

A szegregátumok világát általában a szoros együttélés jellemzi, így gyakori, hogy egy-egy 

család, pár, házaspár az egyén vagyonával, tulajdonával és az ahhoz tartozó jogosultságokkal 

közösen rendelkezik, közösen használja azt (Gosztonyi 2018). Például, hogy a család 

különböző tagjainak a jövedelme egy bizonyos családtagnak a bankkártyájára érkezik, és ezt a 

bankkártyát egyfajta közös tulajdonként, szabadon használja mindenki. Ez sok előnye mellett 

azt a kockázatot jelenti, hogy jogilag csak egy bankszámla-tulajdonos van, és ha valaki más 

miatt halmozódik fel tartozás, attól még az csak a tulajdonost terheli. Az egyik interjúalany a 

banki tartozása kialakulásának okaként arról számolt be, hogy akkori élettársával közösen 

használták az ő bankkártyáját, erre a számlára érkezett mindkettőjük fizetése és ezzel együtt az 

OTP „A” típusú hitele is. Élettársa felvette a hitelt, a számlatulajdonos tudta nélkül, akit azóta 

is terhel ez a vissza nem fizetett adósság. Az interjúalany megfogalmazta, hogy most már ugyan 

tisztában van a helyzet jogi oldalával, és tudja, hogy hivatalosan ő jelenik meg adósként, de 

attól még a szubjektív megélése szerint igazságtalannak érzi, hogy „más tartozását” neki kell 

visszafizetnie.  

 

… mindig hagytam a számlán pénzt és az fedezte. Egyszer csak mondom jött a fizetés, GYES, 

családi pótlék, és ugye nem volt a kártyámon pénz, ünnepek előtt voltam, Húsvét előtt. És úgy 

képzeld el, hogy nem volt rajta semmi. Bementünk és akkor mondta, hogy mi van. Hogy a pénz, 

amit rajta hagyok, az a 6 ezer forint nem elég, azzal csak a kamat megy le és csak így néztem 

egy nagyot. Mondom mekkora átverés ez az egész. 

 

Na és ott besokalltam, mert én fair vagyok feléjük szembe, merthogy én hagyok rajta, hogy 

törleszteni szeretnék (A szerk.: a bankszámlán). És még levelet se küldtek ki nekem, majd utána 

küldtek nekem levelet, hogy 13 ezer forint összeget levontak, hogy a másik 13 ezer forint 
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összeget meg visszaadták nekem. De viszont kitöltöttem velük egy olyan nyilatkozatot, hogy én 

havonta törlesztek. Törlesztettem is és csak küldték, még több lett, még több lett. Azt végig így, 

ahogy küldtek utána papírt, persze a papírokat azokat küldték, hogy mennyi tartozásom van, 

hogy mennyi ment rá a kamat. Utána kiküldte nekem, ez a F. Sz., hogy átadta a K.-nek, a 

végrehajtónak, nem is foglalkoztam vele. 

 

 

A közüzemi tartozások kialakulásának okaként gyakran említik az interjúkban, hogy korábban 

nehézséget okozott, hogy átalánydíjat fizettek a szolgáltatóknak. Ez nem tette lehetővé, hogy 

az erőforrásokhoz igazítsák a költésüket és az energiahasználatot, illetve csak évente egyszer, 

a tényleges fogyasztáson alapuló év végi összesítő számla kézhezvételekor szembesültek azzal, 

hogy a költségek egy összegben történő befizetése meghaladja a lehetőségeiket. Ezt sokan nem 

tudták egyszerre teljesíteni, nem ismerték a részletfizetés lehetőségét és módját, így 

folyamatosan gyűltek a csekkek, állandó csúszásban volt a család a befizetéssel , vagy 

egyáltalán nem is fizetett tovább. Ilyenkor következett be az, hogy egy idő után a szolgáltató 

megszüntette a szolgáltatást, tehát adott esetben kikapcsolta az áramot vagy kikötötte a vizet. 

 

... mindig volt éves elszámoló, minden év elején tavasszal. És nem tudtam melyiket fizetni, a 

csekket vagy a ráfizetést. És ez miatt volt mindig tartozásunk... 50-60 ezrek, részletfizetésre. 

Fizettünk havi 14 ezrével (A szerk.: havi díj) és év végén kiderült, hogy kevés volt, jött 60 ezer 

plusz (A szerk.: év végi összesítő) ... na most fizettük a 14-et, ugyanakkor értelemszerűen 

emelték a havi díjat. Még azt a 60 ezret le kellett kérnünk részletfizetésre, megadták, még plusz 

azt is fizetni. Egy évig fizettük a részletet is, már következő évben csak 50 ezer volt a ráfizetés, 

a legutolsó havi összeg 20 ezer (A szerk.: havi díj) volt és 40 ezer ráfizetés volt. 

 

Ez a végszámla az, ami belenyúlt a pénztárcánkba. Ugye ki kellett fizetni. A második évbe 

megint jött a végszámla. 

 

A többség számára ugyanakkor nem volt köztudott, hogy ilyen esetekben részletfizetési 

kedvezményt is igényelhetnének. Többen mondták, hogy próbálták intézni a visszakötést, mind 

a víznél, mind az áramnál, de mindez annyira hosszadalmas, számukra bonyolult és költséges 

procedúrának bizonyult, hogy nem tudták végigcsinálni, így inkább az illegális használat 

mellett döntöttek. Ebből kifolyólag lassacskán ez vált a megszokottá a telepen. 
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... már nem hozták vissza, mert azt mondták, hogy nem, olyan jogi követelményeket kértek, hogy 

azt egyáltalán nem lehetett, nem tudtuk, pedig megpróbáltuk. Olyanokat kértek, hogy teljes 

hálózatot, villanyszerelő jöjjön ki, hivatalos bélyegző, minden, hú nagyon bonyolult volt. 

Nagyon sokba került volna… halmozódott, halmozódott, és kénytelenek voltunk ugye 

visszarakni a drótot… víz kellett, villany kellett. 

 

Ahogy a hitelek esetében, úgy a közüzemi számlák befizetésénél is jelentősége van annak, hogy 

általában több család, több generáció él egy háztartásban, ami a történetek szerint szintén 

nehezíti a különféle közüzemi számlák befizetését, adósságok törlesztését. Az egyéb kiadások 

terén hiába van több együtt élő család külön kasszán, mivel a valóságban egy házban élnek, így 

a közműszolgáltatásokat közösen használják, ám ezeknek a fizetése nem mindig oszlik el 

arányosan. Az egyik interjúalany azt mesélte, hogy ők hiába voltak tudatos áramhasználók és 

figyeltek oda a fogyasztásukra, ha a velük egy háztartásban élő másik család nem tett így, emiatt 

pedig tetemes villanyszámla-tartozást halmozott fel az egész háztartás.  

 

... Ugye lett szólva nekik, hogy ne használják a melegítőket, mert akkor lett meg az első gyerekük 

és hajnalba berakták. És akkor így keletkezett ez a végszámla, hogy több lett. Ráadásul, amikor 

kiküldték a havi számlát, mellette, a végszámla mellett, hát az sok volt, akkoriban egy egész 

havi fizetés, plusz mellette 18 ezer forint (A szerk.: havi díj) ... akkor így ugye éves számlaként 

kijött ez a 60 ezer akármennyi forint ... És már olyan dühös volt (A szerk.: a férj) és nem fizettük 

ki, hanem azt mondtuk, hogy itt megállj ...Ő avval a hiszemmel volt, hogyha ő most nem fizet, 

akkor elviszik az órát. Be is jelentettem, hogy vigyék el. De viszont, hogy nem tudom, hány évig 

volt ez az áramórára kötve ez a szerződés, olyan, mint amikor a TV-t hozatod, azt szerződést 

írsz alá. 

 

Az előbbiekhez kapcsolódik és az adósságspirál kialakulását is közvetetten befolyásolja, 

befolyásolta a megszólalók életét alapvetően meghatározó tradicionális családmodell, a férfi-

női szerepek. Az interjúalanyok esetében az egykeresős családmodell (a férfi a fizetett munka 

világában helyezkedett el, míg a nők a háztartási és gyermeknevelési feladatokat látták el) 

kiszolgáltatottá és meglehetősen sérülékennyé teszi a családi bevételeket: ha a férfi elveszíti a 

munkahelyét, vagy bármilyen váratlan esemény (pl. megbetegedés) következik be, az egyben a 

jövedelem kiesését is jelenti, ezáltal jelentős anyagi nehézségek merülnek fel a családi 

kasszában. Többen is úgy emlékeztek vissza, hogy egy ideig törlesztették a tartozásukat 

csekken való befizetéssel, ám a munkahely elvesztése után ezt nem tudták folytatni, így ez is a 
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tartozások felhalmozódásának a hátterében állt. Bagon a férfi-női szerepek hagyományos 

felosztása mára fellazult, és a nők nemcsak a háztartásbeli feladatokat látják el, hanem eljárnak 

dolgozni is. Ez a családi kassza növekedésével is jár, ami mellett – hála a pénzügyi tudatosságot 

fejlesztő programoknak is – a háztartások könnyebben tudják törleszteni a tartozásaikat. 

 

Ha ő (A szerk.: a férj) is kap, az a baj, hogy szezonos munkából nem nagyon tudsz mit kezdeni. 

Az volna jó, ha neki is volna rendszeres munkája. Most mindent nekem kell kifizetni, a villanyt, 

a vízt, a kaját, mindent... egy fizetésből. 

 

Nem veszem le az egész pénzemet, a hónap végén még hagyok rajta 30-40 ezret. Elsőként 

kifizetem a csekkeket, bevásárolunk, veszek a gyerekeknek, ami kell. Mennyi mindent vettem, 

amióta beálltam dolgozni! Ez az év jó volt, szerintem 10 éve nem vettem ennyi mindent! 

Felújítottuk a házat, tűzhely, mosógép, kályha, szekrény. 

 

Lényegében én annyit kaptam mindig, hogy a mosógépet meg tudtuk venni, a levonásokon kívül 

és akkor éltünk az ő (A szerk.: a férj) pénzéből. 

 

Az interjúkban visszatérő motívum, hogy a hitelfelvétel egy olyan mélypontot jelentett, amely 

a mai napig hatással van az életükre. Nem ösztönzi, hanem megakadályozza, hogy legális, 

bejelentett munkát vállaljanak hiszen a tartozásaik már végrehajtónál vannak, így nem ritka, 

hogy fizetésük 33-50%-át levonják a tartozásrendezés miatt, másoknak pedig az ingatlanára 

terhelték rá a tartozást.  

 

Elmentem dolgozni, először dolgozni a MÁV kertészetnél, de akkor ott 60 ezer forint volt a 

fizetés. Mondom utánam küldik, tudod, azt ezért dolgoztam. Mondom 60 ezer forintból csak 

úgy, mit tudom én 40 ezer forintot levonnak. 

 

De ugyanúgy a Tamásnak is megadták, fizetésből levonták a 33%-ot tudod, pillanatok alatt 

lement nekik, alig kaptak szegények fizetést.  

 

Elmész dolgozni levonják az egész fizetést és akkor miért dolgoztál egy hónapig, a semmiért. 
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Szóval érted, és akkor 2000 ugrik és akkor az már majdnem egy napi bérem. És akkor az tök 

szar és akkor most mi van, akkor egy napot csak 1500-ért dolgoztam? Szóval érted így így nem 

jó, nem jó. És nem tudok ellene mit csinálni. 

 

A munkaerő-piaci helyzet egy másik aspektusa is hatással van az adósságok kialakulására, 

illetve felhalmozódására. Mindez a társadalmi egyenlőtlenség rendszerében a jól ismert 

„underclass” vagy „prekariátus” fogalmakkal írható le: ezek azokat a társadalmi csoportokat 

jelölik, amelyek strukturális okok miatt rekedtek kívül az egyre növekvő általános jóléten. 

(Stewart 2001; Castel 1993; Ferge 2012) Ezt idézik oly sokszor az interjúkban megfogalmazott 

karrierutak: munkaerő-piaci helyzetük labilis, a létbizonytalanság a mindennapok része. Azok 

a tipikus munkák, amelyeket a telepen élők el tudnak vállalni, jellemzően kiszámíthatatlanok, 

idénymunkák, feketemunkák, gyakoriak a téli leállások és a heti fizetések is, amelyek miatt a 

háztartások bevételei sem tervezhetőek előre. Ilyenformán szinte lehetetlenség kikalkulálni és 

priorizálni a családi kassza kiadásait, az alapvető szükségletek kielégítése mellett háttérbe 

szorul a tartozások törlesztése. Pénzügyi tervezés szempontjából a heti fizetések miatt 

jellemzően hétről hétre terveznek a családok, nem pedig egy egész hónapra előre, ami 

megnehezíti a tartozások hosszú távú és biztos törlesztését.  

Az egyik interjúalany arról számolt be, hogy nemrégiben sikerült nagyon jó fizetésért 

elhelyezkednie, aztán pár hónap után hirtelen megszűnt a munkaviszonya. Ugyanakkor ez idő 

alatt nem tett félre, nem osztotta be a pénzét, hanem „értelmetlen dolgokra” költött. Ha hirtelen 

nagyobb összeg kerül a családi kasszába, akkor előfordul, hogy a hosszú ideje meghúzott 

nadrágszíj miatt hirtelen el is költik. 

 

Az a baj, hogy most is az én fizetésem dominál. Ha ő (A szerk.: a férj) is kap az a baj, hogy 

szezonos munkából nem nagyon tudsz mit kezdeni, nem rendszeres, az volna jó, ha neki is lenne 

rendszeres munkája. Most ez a nyár is… nem volt jó… nem volt jó szezonjuk, kevés pénzt 

kerestek. 

 

Az interjúk során kitértünk a szülői mintákra is: elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a 

szülők pénzkezelési szokása hogyan befolyásolta az interjúalanyok pénzügyi attitűdjét. Az 

élettörténeti interjúkból egyértelműen körvonalazódik, hogy a megszólalók generációjának 

egészen más környezetben kell eligazodniuk a pénzköltés és a hitelfelvétel terén, mint korábban 

a szüleiknek. A más ebben az esetben természetesen társadalmi környezetet is jelöl: stabil(abb) 
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munkaerő-piaci helyzetet, olyan életteret, amely kevésbé a fogyasztásra, sokkal inkább a 

biztonságra épít. Összességében kevés mintát kaptak ahhoz, hogy keretek között tartsák a 

háztartási bevételek és kiadások alakulását: szüleik ugyanis nem halmoztak fel, nem is tudtak 

volna felhalmozni tetemes adósságot. Figyeltek a számlák befizetésére, ugyanakkor 

megállapítható az, hogy az előző generáció életében a házak még nem voltak teljesen 

közművesítve, így a kiadások alacsony hányadát tette ki a rezsiköltség. Sok házba a víz nem 

volt bekötve, vagy ha be is volt, akkor is csak kerti csap formájában, fürdőszobát nem 

alakítottak ki. 

 

Anyukám dolgozott Gödöllőn a Városgazdálkodásnál..., itt Bagon a Hivatalban sokat, meg nem 

tudom, de dolgozott. Amikor terhes volt, akkor nem, meg amikor picik voltunk, akkor nem, mert 

mi öten vagyunk testvérek tudod. De most utoljára sokat dolgozott a Hivatalban, igen onnan 

ment nyugdíjba. Apám meg majdnem 30 évet dolgozott egy helyen, Gödöllőn az egyetemen, 

onnan ment nyugdíjba. Ilyen kertészeti dolgokat csinált, vegyesen mindent kellett ott. Apám 

világéletében dolgozott. 

... meg mindig dolgoztak anyuék, apa nagyon sokáig egy helyen dolgozott, neki van 

nagymarkorógépre jogsija, meg minden ilyesmi, egy cégnél dolgozott, volt amikor jött haza a 

nagy traktorral... 

… villanyszámla, csak a villany volt akkorában... 

 

... anyámtól tanultam meg (A szerk.: hogy a csekkeket befizesse), hogy ő megkapta a nyugdíjat 

már félretette a pénzt a csekkekre és én is ugyanezt csinálom, hát amit láttam a szüleimtől. 

 

Szüleik generációjában a banki hitelezés, a kölcsönök felvétele sem volt jellemző a 

szegregátumokban élők körében. Csak egy-két interjúalany számolt be arról, hogy a szülei 

házépítésre vettek fel hitelt a szociálpolitikai támogatás mellé, de ezt folyamatosan törlesztették 

is. Így a hitelintézetek felé fennálló tartozások szempontjából nem igazán láthattak szülői mintát 

és a telep zártsága miatt a közvetlen környezetükben sem.  
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... apámnak volt 24 ezer tartozása, mikor felvette a kölcsönt, hogy ezt a házat megvegyék. 170 

ezret vett fel kölcsönt ’79-ben, és 170 forintjával vonták a fizetéséből. 

3. KIÚT AZ ADÓSSÁGSPIRÁLBÓL 

 

Az előzőekben megpróbáltuk minél szélesebb perspektívában megvilágítani a banki és a 

közüzemi tartozások felhalmozódásának a folyamatát, magát az adósságspirált.  

A következőkben, e helyen is elsősorban az életút-elbeszéléseket alapul véve, azokat a 

támogató kereteket mutatjuk be, amelyek segítették vagy éppen segíthették volna az 

adósságspirál folyamatának megakasztását, illetve a tartozások rendezését.  

 

Az egyéni felelősségvállalás? 

 

Az egyéni felelősség kérdése kapcsán az interjúkban külön kitértünk a kiadások priorizálására. 

Az interjúalanyok, összhangban a kötetben szereplő survey adatfelvétel eredményeivel, 

leginkább materiális dolgokra költenek, vagy éppen spórolnak, jellemzően a házuk, a lakhatási 

viszonyuk rendezése a legfontosabb, legégetőbb számukra. Ezen túl azonban az interjúkban az 

is visszaköszön, hogy az egyes adósságtételek törlesztése esetében azokra fókuszálnak 

elsődlegesen, amelyeknek a hátrányos következményeit már közvetlenül is érzik. Ilyen például 

az elektromos áram illegális vételezése miatti büntetés vagy bírság, ami akár 

szabadságvesztéssel is fenyegethet. A többségi társadalom általi stigmatizációtól való félelmet 

és szégyenérzetet szintén motiváló tényezőként határozták meg az interjúalanyok. A bankok 

felé fennálló tartozások törlesztésének fontosságát csak akkor érzik, amikor elérnek hozzájuk a 

hátrányos jogkövetkezmények, például a munkabérből való letiltás vagy az ingatlan árverezése.  

 

Hát most már teljesen másképp csinálnám az egészet, ugye utánanéznék a dolgoknak, meg 

kölcsönt az OTP-től nem vennék fel, 25%-os kamat… először is megérdeklődném a kamatja 

mennyi, de már ilyet még egyszer nem csinálnék most is, hogy lettek ezek a műholdas TV-k, 

telefonok, ezek a lehetőségek. annyit, rengeteget fizetek, de ezeket fizetem, most már nincs egy 

olyan sem, hogy ne fizessek. Fizetem az internetet, TV-t, telefont... három telefont! Most már 

ezt nem tenném meg újra, Isten őrizz! 
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Onnantól ugye, hogy dolgoztam itt a gyárban, olyan gyorsan jött az a pénz, jó fizetésem volt 

ott, feleségem is dolgozott, és amit kaptunk pénzt az mind elment. Minden hónapban és nem 

tudtunk venni semmit. Mármint tudtunk volna félrerakni, meg nem kellett volna fölösleges 

dolgokat venni, amiknek semmi értelme nem volt. Mert hirtelen ennyi pénz bejött, mindenre 

szükség volt, eddig nem volt ennyi pénz és nem vettük észre, hogy mennyi minden kell. Érdekes... 

mindennel meg voltunk elégedve, de most hogy ennyi pénz lett minden kellett. 

 

Nagyon fölösleges dolgokat vettünk, a lényeget, amit kellett volna azt meg nem tettük és ebből 

is nagyon sokat tanultunk. A lényeg az lett volna, a lakást csinálni, felújítani ugye, megcsinálni, 

elsősorban is ezt. Félrerakni pénzt, elrakni ha valami probléma, hirtelen kiadás lesz, 100-200 

ezer forint, tudnám fizetni. Bármi probléma történik nem tudunk semmihez hozzányúlni, pedig 

akkor lett volna, volt rá lehetőség. Mert most nem tudom magam utolérni a tartozások miatt, 

amiket fizetek. Hiába dolgozok, nem tudok. De most már feleségem is dolgozik és ezt 

lerendezzük. Ez olyan két hónap, hogy lerendezzük a tartozásokat és innentől most teljesen 

másképp lesz, meg is beszéltük a feleségemmel, félre fogunk rakni, majd a bankszámlára fogom 

rakni, ilyen fölösleges dolgokat nem költünk. 

 

Mivel ez már a behajtási folyamat legvége, így ilyenkorra tetemes összegűek lesznek a felvett 

hitelek, kölcsönök a kamatozás miatt, ezenkívül hozzáadódnak a végrehajtó költségei is. Erre 

jó példa, hogy az Egyesület pénzügyi konszolidációs programjában részt vevő 9 személynek a 

személyikölcsön- és folyószámlahitel-tartozása eléri a közel 10 millió forintot. Ugyanakkor 

összesen csak körülbelül 2 millió forint tőketartozásuk van. Továbbá több interjúalany is 

megfogalmazta, hogy a banki tartozása törlesztésének fő motivációja az, hogy nem szeretné, 

hogy a gyerekei megörököljék az általa felhalmozott adósságokat.  

 

Az ember átgondolja ezeket a dolgokat, hogy Istenem, ha én nem leszek, a gyerekeim elmennek 

dolgozni és akkor most ők szenvedjenek a mi hibáink miatt. Érted, amit mi hibázunk, mert evvel 

nem teszünk jót nekik. Abban a pillanatban lehet jót teszünk nekik, mert akkor van, de egy pár 

héten belül az a pénz nincs, a tartozás megmarad a gyerekeimnek. 

 

Az öröklési jogban szabályozott felelősségről általában nem tudtak az érintettek: volt olyan, aki 

az édesanyjától örökölt televíziótartozás kapcsán szerzett tudomást a következményekről, 

mások az adósságkezelő csoportfoglalkozáson szembesültek ezzel. 

Az eladósodás utólagos értelmezése az interjúk több pontján előtérbe került. Általánosságban 
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elmondható, hogy ha vissza lehetne pörgetni az időt, akkor jobban utánajártak volna a 

dolgoknak, és nem ugrottak volna bele egyből, tájékozódás nélkül. Emellett legfontosabb 

szempontként a korai iskolaelhagyást hozták fel a megszólalók, hiszen az hatással van a 

hivatalos ügyek intézése, az érdekérvényesítés, valamint a banki folyamatok megértése 

szempontjából. Ezt alátámasztja az is, hogy többen úgy reflektáltak az interjúk végén a saját 

adósságtörténetükre, hogy az általános iskola befejezésével és a továbbtanulással talán másként 

alakult volna az történetük. Volt, aki olyan szempontból közelítette meg, hogy magasabb iskolai 

végzettséggel könnyebb munkát találni, így az esetleges munkahelyelvesztés esetén is 

könnyebben talált volna új állást, így tudta volna törleszteni az adósságát. Más pedig úgy 

fogalmazott, hogy „az iskolát... időben befejezni, lehetett volna szakma is, innentől kezdve 

másként alakult volna... az agyam is másként működött volna, ha iskolázott vagyok”. Néhányan 

pedig explicit is megfogalmazták, ami valamennyi adósságtörténetből világosan látszódik: a 

kedvezőtlen hitelek felvételének és az eladósodásnak az egyik legfontosabb oka a tájékozottság 

és a tárgyi tudás, az ismeretek hiánya. 

 

Állami felelősségvállalás? 

 

Az egyéni felelősség mellett érdemesnek tartjuk fókuszba helyezni az állami, jóléti rendszer és 

szolgáltatások kérdését is.  

Az interjúk során kíváncsiak voltunk arra is, hogy az adósságspirálba került , 

mélyszegénységben élő családoknak vajon volt-e lehetőségük külső, intézményi segítséget 

kérni a BAGázs előtt. Jellemző és sokat elárul az állami szolgáltatási rendszer diszfunkciójáról, 

pontosabban annak hiányáról, hogy az adósságtörténetekben a támogató állam vagy 

önkormányzat képe egyszer sem jelent meg, egyetlenegy interjúalany sem említette magától, 

hogy az állami intézmények bármikor is nyújtottak volna számára segítséget. Amikor erre külön 

rákérdeztünk, az interjúalanyok jellemzően csak elutasításról és a támogatás hiányáról 

beszéltek: volt olyan, aki ugyan megpróbált segítséget kérni, de nem tudtak érdemben 

támogatást nyújtani neki, ám olyan is akadt, aki a korábbi rossz tapasztalata miatt fölöslegesnek 

látta, hogy a helyi intézményeknél próbálkozzon.  

Annak ellenére hiányzik tehát az állam részvétele az adósságkezelésből, hogy korábban egy 

viszonylag sikeresen működő szolgáltatással az (jóléti) állam elismerte a felelősségét abban, és 

szerepet is vállalt az eladósodott családok megsegítésében. A 40 000 lakosságszám feletti 

városokban kötelező feladatként meghatározott adósságkezelő szolgáltatás 2015-ig 

adósságcsökkentő pénzbeli támogatásból és tanácsadásból állt, tárgyi körébe pedig 
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beletartoztak a lakhatáshoz kapcsolódó adósságok (pl. közműszámlák, közösköltség-hátralék, 

lakbér). Ezt a szolgáltatást állami, normatív támogatás híján jelenleg csupán néhány 

önkormányzat működteti a saját költségvetéséből gazdálkodva, önerőből (Habitat 2015). Az 

állam tehát összességében, leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, magára hagyja az 

adósságspirálba került személyeket. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az állami felelősségvállalás kérdése nemcsak a már 

adósságspirálba (mint az eladósodás végpontja) került családok támogatásakor, de az ahhoz 

vezető út minden egyes lépésénél felmerül. Az állami jóléti rendszerek, szolgáltatások és 

segítőhálók meglétével és funkcionális működtetésével ugyanis megelőzhető lenne  az 

adósságcsapda, vagy legalábbis mérsékelni lehetne kialakulásának a veszélyét. 

 

A közműszolgáltatók felelősségvállalása? 

 

Az interjúkból, de persze a sokéves tereptapasztalat okán is elmondható, hogy ha egy 

kedvezőtlen egzisztenciális helyzetben élő kliens egyszer késedelembe esik és 

közműtartozásokat kezd el felhalmozni, akkor, ha nem is lehetetlen, de erőn felüli vállalkozás, 

hogy azokól kikecmeregjen. Sok esetben előfordul, hogy hiába van a szolgáltatónál 

részletfizetési lehetőség, ha csak rövid időtávra adják meg a törlesztést, így a nagyobb összegű 

elmaradások esetében a havi részlet teljesíthetetlenül magas. A szolgáltatások illegális 

használatakor (jellemzően áram, de sok esetben csatorna vagy éppen gáz), amelyre sok esetben 

valóban a felhalmozódó adósságok miatt kerül sor, a szolgáltató szankcionál , és visszatérően 

bünteti az illegális használatot. Ennek eredményeképp pedig még több adósság halmozódik fel, 

és azt is mondhatnánk, hogy teljesen ellehetetlenedik a törlesztés.  

Bár a közműtartozások és a párhuzamosan jelen lévő illegális használat olyan komplex 

probléma, amelynek megoldásában természetesen nem csak a közműszolgáltatóknak kell 

szerepet vállalniuk, annyi azonban bizonyosan elmondható, hogy a közműszolgáltatóknak 

elemi érdekük bekapcsolódni az adósságkezelés komplex (pénz- és szolgáltatásbeli) 

támogatásába. Ezzel ugyanis lehetővé válik az adósságok egy részének vagy egészének a 

törlesztése, az illegális használók fizető ügyféllé válása. 

 

A pénzintézet felelősségvállalása? 

 

Mint az interjúkból kiderül, a bankok gyakorlatával szemben, a személyi kölcsönöket és a 

folyószámlahiteleket sokan igazságtalannak érzik. Ezt a magas kamatozás miatt fogalmazták 
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meg többen is, mivel – ugyan alacsony törlesztőrészlettel – hiába fizetgettek, az éves kamat 

mértéke miatt a tartozásuk összege valójában egyre csak nőtt. A banki tartozások 

kialakulásában, felhalmozódásában alapvető szerepet töltött be az általánosnak nevezhető 

ismerethiány és dezinformáltság: valójában senki sem volt tisztában a részletszabályokkal, az 

alapfogalmakkal, és ezekről senkit sem tudtak megkérdezni. A kölcsöne, a hitele kapcsán 

kivétel nélkül mind a 9 interjúalany azt mondta, hogy lehetősége sem volt megkérdezni bárkit 

is, hiszen akkoriban nem is ismert a banki szolgáltatásokban jártasabb, telepen kívül élő 

személyeket.  

Részben a hitelintézetek talán etikátlannak, de mindenképpen felelőtlennek nevezhető 

magatartása, részben pedig a szegregátumok jól ismert zárt kapcsolati rendszere miatt a telepen 

élők fél- vagy éppen fals információkkal adósították el magukat évtizedekre vagy még hosszabb 

időre. Mégpedig úgy, hogy a kockázatok ismeretében már a hitelfelvételkor is világosan 

szembetűnő lehetett, hogy a törlesztésre valójában esélyük sem volt. A pénzintézetek körében 

az volt az általános gyakorlat, hogy az emberek mindenféle hitelbírálat és fedezet nélkül 

vehették fel a személyi kölcsönöket és a folyószámlahiteleket. Nem vizsgálták, hogy a 

hitelfelvevő rendelkezik-e bejelentett, rendszeres munkajövedelemmel vagy bármiféle olyan 

megfelelő nagyságú bevétellel, amiből feltételezhető, hogy a törlesztés nem fog számára 

aránytalan nehézséget okozni, vagy nem fog ellehetetlenülni. Ráadásul gyakori volt az is, hogy 

SMS-ben küldött tájékoztató alapján a pénzkiadó automatából bankkártyával ki lehetett venni 

a felajánlott összegű kölcsönt, hitelt, tehát még esélye sem volt meg annak, hogy megfelelő 

tájékoztatást kapjanak az emberek. A gyorskölcsönöket nyújtó pénzintézetek körében pedig 

bevett gyakorlat volt, hogy a képviselői házhoz mentek, és így ajánlották fel a különböző 

kölcsönöket, amelyeket akár azon nyomban ki is tudtak fizetni készpénzben a kölcsönt 

felvevőnek. Ezeknek a törlesztése is úgy történt, hogy a képviselők visszajártak a házakhoz 

beszedni az aktuális törlesztőösszeget. Így a felvétel és a törlesztés egyaránt nélkülözött 

mindenfajta formalitást, és a hivatalos ügyintézés megszokott atmoszférája is kiveszett ezekből 

az aktusokból, ami könnyebbé, de egyben felelőtlenebbé, kevésbé átgondolttá és egy idő után 

követhetetlenné is tette a kliensek számára a tartozások mértékét, vagy azt, hogy éppen melyik 

hitelintézet(ek)nek tartoznak. Mindezek összességében azt eredményezték, hogy a 

végérvényesen adósságcsapdába került emberek nem folytatták az adósság(ok) törlesztését, 

miközben a bankok sem jutottak hozzá a kintlévőségükhöz. 

 

4. ZÁRSZÓ 
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Mint a fentiekben reményeink szerint láthatóvá vált, az adósságspirál egy olyan problémakör a 

szegregátumokban, amelynek hátterében konkrét és jellemzően jól beazonosítható okok állnak. 

Ugyanakkor a probléma összetettsége komplex megoldást igényel: szükség van mind a 

pénzügyi támogatásra (banki, állami és közműszolgálatói), mind az egyéni/csoportos/közösségi 

szociális munkára együttesen építő programokra. Az egyéni élethelyzetekre, élutakra reagáló 

programok egyik sarokpontja, hogy kiszámítható módon legyenek hosszú távon is 

fenntarthatóak. Az elvárható minimális pénzügyi és szolgáltatásbeli támogatás hiányában 

ugyanis a családok egy-egy adósságelemtől ugyan megszabadulhatnak, de a pénzügyi 

ismeretek, attitűdök és magatartás változatlanságával fennmarad az (újbóli) adósságcsapda 

kockázata.  
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MÓDSZERTANI VEZÉRFONALAK 

 

 

VILLANYÓRAPROGRAMOK 

 
A programokban telepen élők és önkéntesek jogi problémák megoldásán dolgoznak együtt, 

hogy felszámolják az adósságcsapdát, kiutat találjanak a kilátástalanságból. A program 

hozzásegíti a telepen élőket ahhoz, hogy normakövető, legális életet éljenek, esélyt jelent a 

résztvevőknek arra, hogy a felgyülemlett tartozásokkal szembenézve önkéntes szakmai segítők 

támogatása mellett önmaguk is lépéseket tegyenek problémáik megoldására. Van olyan telepen 

élő, aki azért csatlakozott a programhoz, mert élni akar az igazsággal és teljesíteni akarja jogos 

kötelezettségeit, mások soha többé nem akarnak rettegni a razziáktól és büntetőeljárásoktól. 

Az Egyesület évek óta biztosít különböző programokat a bagi telepen élők számára, hogy 

kitörjenek a jellemző adósságcsapdából. Tapasztalatunk szerint hiába van meg a szándék arra, 

hogy az ott élők rendezzék tartozásaikat és legálisan éljenek, ha jogi hátterük ezt lehetetlenné 

teszi. Az otthonok jogi hátterének a rendezetlensége például alapvetően akadályozza, 

lehetetlenné teszi a tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlását (a lakcímbejelentéseket, a 

fogyasztói szerződések megkötését, az állami lakáscélú támogatások kihasználását stb.), így 

nehezíti a legális életvitel kialakítását, az adósságspirál felszámolását. Ezen túl pedig olyan 

kötelezettségeket is teremt, amelyek egyre erősítik a telepen élők jogon kívüli helyzetét (ilyen 

például a tulajdonban álló ingatlanra terhelt tartozások kifizetése akkor is, ha nem lakja 

tulajdonos a házat, de nem rendezte a jogviszonyokat). 

 

JOGKLINIKA 

 

Az ELTE ÁJK által szervezett és Egyesületünk munkatársai által megtartott kurzus keretében 

egyetemi hallgatók egy szemeszteren keresztül segítik a telepen élők mindennapi jogi ügyeinek 

rendezését, emellett fontos feladatuk az adósságkezeléshez szükséges stratégia kidolgozása is. 

A program keretében a telepen vagy a faluban élő valamennyi személy helyben kérheti a 

hallgatók segítségét, ha nem tud eligazodni a hivatalos eljárások útvesztőiben, vagy rendezni 

szeretné az évek során összekuszálódott jogi ügyeit. A jövendő jogászok alapvetően az 
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adósságkezelés működésének alapjait biztosító ügyekben (tulajdonviszonyok rendezetlensége, 

az ehhez kapcsolódó végrehajtási eljárások és a szolgáltatók felé való törlesztések kapcsán) 

segítik a telepen élőket. Mélyebb jogi szaktudást és hivatalos eljárást igénylő ügyekben a PILnet 

(Public Interest Law) kapcsolati hálóján keresztül pro bono ügyvédek támogatják az Egyesület 

munkáját. A program a nem formális oktatás és a joghallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének 

jó gyakorlataként került be az ENCLE (European Network of Clinical Legal Education) 

hálózatába.  

 

ADÓSSÁGKEZELŐ/VILLANYÓRAPROGRAMOK 

 

A program célja, hogy azok a családok, akik leginkább elkötelezettek abban, hogy változzanak 

anyagi körülményeik, legálissá váljon a közmű szolgáltatásokhoz való hozzáférésük, és ezért 

képesek is tenni, különböző adósságrendezési szolgáltatásokban, támogatásokban részesülnek. 

Az adósságkezelési szolgáltatások mindkét telepen évek óta sikeresen futnak, a 

támogatócsoportok mellett egyéni mentorprogrammal kiegészítve. 

A jellemzően zárt villanyóracsoportok, az áramhasználat legálissá tétele mellett mindenkor 

fontos közösségi színteret is jelentenek az ott élők számára, ahol a csoporttagok 

megfogalmazhatják a közösség egészét érintő szükségleteket és célokat. A csoport lehetőséget 

nyújt arra, hogy a felmerülő igények eléréséhez vezető utat a résztvevők tudatosan tervezzék 

meg, és hétről hétre teljesítve egy-egy feltételt, elvárást, végül képessé váljanak adósságaik egy 

részének vagy egészének a törlesztésére. 

A tagok részt vesznek a helyi intézményekkel való közös munkában, érdekképviseleti 

tevékenységben, pénzügyi tervezést, tudatos energiafelhasználást és felelős gazdálkodást 

tanulnak, valamint – ha a jogi feltételek adottak – akkor előrefizetős villanyórához juthatnak, 

és csatlakozhatnak a közcsatorna-hálózathoz is. A program együttműködik a települési, 

valamint a roma nemzetiségi önkormányzattal, ezen túl pedig több olyan közszolgáltatóval 

(köztük az Elmű-Émász Hálózati Kft.-vel), amelynek kintlevősége van a telepen.  

Azokat a csoporttagokat, akik előrefizetős kártyás villanyórához jutnak, személyesen is 

támogatjuk mentorok bevonásával.  
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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM 

 
1. LÉPÉS  

  

• cél: a tulajdonviszonyok rendezése, ami előfeltétele a legális víz- és/vagy 

csatornahasználatnak. 

• háttér: az ingatlanok gyakran „kockás papíron” vagy anélkül kerültek a vevő 

„tulajdonába”. 

• résztvevők: a résztvevőknek a tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézésből kellett részt 

vállalniuk. A legtöbb esetben ez azt jelentette, hogy fel kellett keresni a ház valódi 

tulajdonosát, hogy az aláírja a szívességi lakáshasználatról a szerződést.  

• Egyesület: a tulajdonviszonyok rendezésében az Egyesület Jogklinika programjában részt 

vevő jogászhallgatók, összetettebb ügyek esetén pro bono ügyvédi irodák nyújtanak 

segítséget.  

  

2. LÉPÉS 

   

• cél: egy kültéri illemhely felépítése a házak udvarában. A víz bevezetése és egy csap 

felszerelése a ház egy helyiségébe. 

• háttér: az Egyesület és a helyi intézmények, valamint a telepi közösség elkötelezett volt 

amellett, hogy ott, ahol még egy kültéri illemhely sincs, a gyermekek súlyosan 

veszélyeztetett helyzetben vannak, s a programban való részvétel és annak sikeres teljesítése 

alapfeltétele annak, hogy elkerüljék a családjukból való kiemelést. A legális életvitel felé 

vezető út egyik mérföldköve, hogy a pénzügyi tervezés és beosztás szempontjai mennyire 

épülnek be a közösség életébe, válnak a mindennapok részévé. 

• résztvevők feladata: kezdjék el fizetni a bevezetett víz díját, és mutassák be a befizetést 

igazoló csekket.  

• Egyesület szerepvállalása: a csatornabevezetés díjának és a vízszerelés költségeinek az 

átvállalása. 

  

3. LÉPÉS 
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• cél: legalább egy plusz ember a családban vállaljon munkát (ha korábban a 

közfoglalkoztatásban dolgozott, akkor helyezkedjen el az elsődleges munkaerőpiacon, ha 

pedig munkanélküli volt, akkor a közfoglalkoztatásban). 

• háttér: egy idő után kevés a spórolás, kiszámítható és tervezhető jövedelem szükséges a 

számlák rendszeres fizetéséhez. 

• résztvevők feladata: rendszeres munka vállalása. 

• Egyesület szerepvállalása: tárgyalás munkáltatókkal, elhelyezkedést támogató csoport 

(önéletrajzírás, alapvető kommunikációs technikák).  

  

4. LÉPÉS 

  

• cél: azok a családok, akik pontosan fizették a vízszámlát, és a munkavállalás következtében 

a háztartási bevételek bővültek, kapjanak lehetőséget a legális áramfogyasztásra. 

• háttér: a villanyszámla rendszeres fizetése terhet jelenthet a családok számára, és 

szükséges hozzá a rendszeres és kiszámítható jövedelem, másrészt a programelem a 

gyermekvédelmi célokhoz is igazodik: az illegális áramhasználat kriminalizál, és az ott élő 

gyerekek számára is veszélyes. 

• résztvevők feladata: ha tartozásuk van, akkor a tartozás törlesztése és a villanyóra 

rendszeres feltöltése.  

• Egyesület szerepvállalása: a szervezet anyagilag segíti a kártyás villanyóra beszerelésének 

munkálatait, és segíti a családokat a jogi háttérmunkában, valamint pénzügyi tudatosságot 

fejlesztő csoportokat tart. Emellett folyamatos egyeztet az áramszolgáltatóval. 

  

5. LÉPÉS 

  

• cél: a program során a közösségi/csoportokkal végzett és egyéneket támogató szociális 

munka fókuszában végig központi helyen szerepelt a veszélyeztetett helyzetű gyermekekre 

irányuló szociális munka. 

• háttér: a programba bevont marginalizált helyzetű családok lakásszegénysége (például az 

alapvető közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya) és a különféle deprivációk (a 

sokgenerációs munkanélküliség, a gyermekek iskolai lemorzsolódása, a szülők 

droghasználata stb.) az ott élő gyermekek számára súlyosan veszélyeztető környezetet 

jelentenek. 
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• résztvevők feladata: az egyes programelemekhez illesztett alapfeltételek (amelyek minden 

esetben figyelembe vették a család erőforrásait, lehetőségeit is) teljesítése, az ott élő 

gyermekek helyzetének javítása.  

• Egyesület: egyéni szociális munka (személyes támogatás, hogy a legalapvetőbb szülői 

kompetenciákban fejlődjenek a szülők), a családi diszfunkciók feltérképezése, ezek mellé 

rendelt szolgáltatások biztosítása. Az alapfeltételek elmaradása esetén jelzés a helyi 

gyermekjóléti szolgálat felé a veszélyeztetés körülményeiről. 

  

MÓDSZERTANI KERETEK 

 

• a program támogató csoporton és egyéni szociális munkán egyaránt alapul. 

• a csoport sok szempontból heterogén összetételű volt, a folyamatban igyekeztünk a 

különböző erőforrásokkal rendelkező csoporttagokat egymás segítésére, támogatására 

facilitálni. 

• az egyéni szociális munka a gyakorlati feladatok segítésén túl támogatta azokat az egyéni 

célokat és részcélokat, valamint az ezekhez illeszkedő terveket, amelyek a kliensek saját 

önértelmezésén, helyzetértékelésén alapultak.  

• a csoport céljait, hatását közösségi/telepi fórumok erősítették.  

• valamennyi adósság és költség(át)vállalásnál az alábbi 3 szereplő: telepen élő lakos, 

szolgáltató, Egyesület. 

• a programban való részvétel feltételei az egyes szakaszok esetében változtak, de néhány 

alapfeltétel állandó volt: részvétel a csoportfoglalkozásokon, az egyéni tervekben 

megfogalmazott feladatok egyéni/családi teljesítése (anyagi, ügyintézés, élőmunka), 

közösségi önkéntes munka vállalása. 

  

  

Egyéni esetkezelés:  

  

• az egyéni esetkezelés fókuszában a többlépcsős program valamennyi szakaszában 

alapvetően az egyéni konkrét és „kézzelfogható” célok (víz-, csatorna- vagy éppen legális 

áramhasználat) elérése és az azokkal összefüggő feladatokkal és felelősséggel kapcsolatos 

segítőmunka állt, másrészt az esetleges elakadások mögötti családi diszfunkciók feloldására 

irányult. 
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• a célok teljesüléséhez a program előrehaladtával egyre több egyéni feladatot és felelősséget 

rendeltünk (kezdve a tulajdoni lap kikérésétől a csatorna kiásásán, az önrész 

kigazdálkodásán/befizetésén keresztül egészen a munkába állásig). 

• a segítő rendszeres, személyes jelenléte fontos szerepet játszott a családoknál az egyéni 

motivációk, célok meghatározásában, a személyes és családi szükségletek 

összehangolásának, a család természetes támogató környezetének és a változás iránti 

elköteleződésének az erősítésében.  

  

SZOCIÁLIS MUNKA A CSOPORTBAN 

  

• A csoportok hétről hétre egy-egy témát dolgoztak fel. Például: hogyan tudják bejelenti a 

vízóra-leolvasást, mi a csoportos beszedési megbízás, ennek mik az előnyei és a hátrányai, 

és hogyan lehet elintézni? Vagy: milyen változás történik, milyen feladatok kapcsolódnak 

ahhoz, ha bevezetik a vizet, az áramot? Hogyan kapcsolódik a témához a helyben élő 

gyermekek helyzete, jólléte, esetleges veszélyeztetése? Mindezeken túl, a csoporthoz 

kapcsolódó (a következőkben ismertetett) közösségi projekt megtervezésére is a 

csoportfoglalkozásokon került sor.  

• Az információátadáson túl a csoport számos ponton segítette a tagok közös fejlődését. 

Jónéhány héttel a csoport indulását követően ugyanis a csoporttagok képessé váltak arra, 

hogy ezen a színtéren megfogalmazzák, megosszák saját tapasztalataikat, esetleges 

félelmeiket, nehézségeiket, meghallgassák mások megszólalását, és támogassák egymást a 

folyamatban. A csoporthelyzetben történő kommunikáció egyértelműen segítette, hogy 

jobban értsék és értékeljék a saját/családjuk élethelyzetét.  

  

KÖZÖSSÉGI MUNKA 

  

• A telep egészére irányuló hatás és a közös felelősségvállalás erősítése érdekében a csoport 

tagjai hétről hétre haladtak egy helyi önkéntes közösségi projekt felépítésében.  

• A közösségi projekt témáit végül a telep egészét veszélyeztető kóbor kutyák, a telepet 

elborító szemét és a helyben nem biztosított közvilágítás rendezése, valamint a teljes 

közösséget érintő drog-/szerhasználattal kapcsolatos rendőrségi beavatkozás előmozdítása 

adták.  
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• Az előkészítés és persze a megvalósítás terén is a csoport valamennyi tagja széles skálán 

gyakorolta a hatékony csoport/közösségi munka alapjait az érvelési/kommunikációs 

technikáktól kezdve az együttműködésen keresztül a felelősségvállalásig.  

• A részt vevő családoknak a közösségi projekt mellett az Egyesület egyik alapját képező, az 

önkéntes munkát beemelő szemléletén alapulva, a helyi közösségi térben kellett önkéntes 

tevékenységet végeznie.  
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PÉNZÜGYI KONSZOLIDÁCIÓS PROGRAM 
 

Ahogy a kötet többi írásából is kitűnik, a BAGázs Közhasznú Egyesület sokszor egyfajta 

közvetítő szerepben van jelen az adósok és a tartozás jogosultjai között.  

A pénzügyi konszolidációs pilot projekt a BAGázs többlépcsős Adósságkezelő programjába 

ágyazódik bele, úgy is mondhatnánk, hogy ez a legális életvitel felé vezető lépcső legfelső foka.  

A koncepció lényege az, hogy a nagymértékű személyi kölcsönök és folyószámlahitelek 

rendezésébe bekapcsolódik egy bank úgy, hogy kiváltja ezeket az adósságokat, ezután pedig a 

telepi résztvevők kedvező, az egyéni lehetőségekhez igazított konstrukcióban törlesztik a 

tartozásukat a kiváltó bank felé.  

Az Egyesület közvetítő szerepében elsősorban a telepen élőknek a pénzügyi tudatosságát 

fejlesztő programjaival, illetve egyéni támogatásukkal, valamint a program koordinálásával 

segíti a megvalósulást. 

 

A projektben való részvétel feltételeként szigorú követelményeket állítottunk.  

 

A résztvevők közé csak olyan személyek kerülhetnek be, akik részt vettek az Egyesület korábbi 

adósságkezelő, pénzügyi tudatosságot támogató programjaiban is.  

Az előzetes feltételrendszert elsősorban azért alakítottuk ki, mivel a telepen élők adóssága több, 

egymással párhuzamosan fennálló tartozásból halmozódott fel, így ezek rendezése az 

összetettségük és a mértékük miatt egyszerre nem lehetséges. Másrészt, elsősorban a terepen 

szerzett tapasztalatok okán, biztosan elmondható, hogy a legális életvitel és a pénzügyi 

konszolidáció támogatása csak egy, a fokozatosságra és a lépcsőzetességre épített menetrend 

szerint lehet sikeres. Hosszú távú, a pénzügyi tudatosságot (ismereteket, attitűdöket) fejlesztő 

programok lezárásának eredménye, hogy a Pénzügyi konszolidációs program segítségével a 

telepen élők rendezhetik tartozásaikat, és a résztvevők visszakerülhetnek a formális pénzügyi 

rendszerbe.  

A feltételrendszerben a közműszolgáltatások legális használata jelöli a korábbi BAGázsos 

pénzügyi programokon való részvétel teljesülését. A rendszeres jövedelem, amely szintén 

alapfeltétel volt, elsősorban a tartozás törlesztésének kiszámíthatóvá tételét alapozza meg, 

emellett viszonylag stabil munkaerő-piaci helyzetet feltételez. A sikeres munkaerő-piaci 

integráció (melyet az Egyesület szintén több helyi programmal támogatott és támogat jelenleg 

is) a résztvevők oldaláról egyfajta magasabb fokú pénzügyi tudatosságot és egyéni 

felelősségvállalást feltételez. A bankszámlanyitás azért kötelező eleme a részvételi 
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feltételeknek, mert elősegíti az adós folyamatos, biztos és kiszámítható törlesztését. Ez azt 

jelenti, hogy a projekt indulásakor a résztvevőknek állandó átutalási megbízást kell beállítaniuk 

a törlesztőrészletre vonatkozóan. (Ezt egyébként a korábbi adósságkezelő programokon is 

szorgalmaztuk a különböző típusú törlesztések esetében, ugyanakkor elmondható, hogy a 

telepen élők többségének ezen a ponton még azért nincs bankszámlája, mert a felhalmozott 

tartozásai már végrehajtási szakaszban vannak, így a végrehajtó élne a bankszámláról való 

letiltás jogával.) Végezetül a csoportfoglalkozásokon való rendszeres (75%-os) részvétel is 

szempont a projektbe való bekerüléshez. A telepen heti rendszerességgel tartott csoportos 

fejlesztő foglalkozásoknak ugyanis több célja volt: az egyéni felelősségvállalás erősítése, a 

pénzügyi tudatosság fejlesztése és a banki alapismeretek bővítése, valamint az, hogy a 

résztvevőkből egy támogató csoport alakuljon ki. 

 

A résztvevők mindegyike a szegregátum területén lakik, többségük középkorú, és mindenkinek 

van legalább egy gyermeke. Néhányan egyedülálló szülőként nevelik a gyermeküket, de 

ezekben az esetekben a tágabb családdal szorosan együtt élnek, akik aktív szerepet vállalnak a 

gyereknevelésben. Iskolai végzettség tekintetében igen heterogén a csoport, van olyan, aki 

analfabéta, más felnőttként nemrég fejezte be az általános iskolát, de akad köztük olyan is, aki 

szakiskolába is járt.  

A 9 résztvevő hitelállománya, pontosabban a tőketartozása összesen 2 millió forintot tesz ki, 

ugyanakkor ehhez hozzáadódnak az ügyleti és késedelmi kamatok, így ezekkel együtt kb. 10 

millió forint az össztartozás. Ez a valóságban azt jelenti, hogy személyenként nagyjából 200 

ezer forintnyi kölcsönt, hitelt vettek fel, de akad olyan is, akinek a tőketartozása a 100 ezer 

forintot sem haladta meg. Ezenkívül fontos megemlíteni, hogy a résztvevőknek közüzemi 

tartozásuk már nem áll fenn, hiszen korábbi, BAGázs által működtetett, adósságkezelést célzó 

programokban való részvételükkel ezt rendezni tudták. 

 

A programnak, a tartozásrendezésen felül, kettős célja van. Egyik a korábban már említett 

pénzügyi tudatosság, egyéni felelősségvállalás és érdekérvényesítő képesség erősítése a 

célcsoport körében, míg a másik az, hogy a bankszektorban dolgozó szakértőknek egyfajta 

betekintést adjon a telepek és a nem fizető adósok világába, kontextusba helyezze a tartozások 

mögött álló okokat. Mindezek alapján az Egyesület azt reméli, hogy a hitelintézetek a 

társadalmi felelősségvállalás jegyében érzékenyebbé és megértőbbé válnak a probléma 

tekintetében, és a bankszektorban alternatívnak számító megoldási módszereket kezdenek el 

majd alkalmazni. 
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KOVÁCS KRISZTINA: ZÁRSZÓ, AVAGY VISSZATEKINTÉS A 

BAGÁZS 10 ÉVE TÁVLATÁBÓL 

 

Kedves Olvasó! 

 

Ahogy azt korábban említettük a BAGázs Adósságkezelő Programja egy olyan adatbázisra 

épült, amely a program indulását megelőzően összegezte a bagi telepi ingatlanok tulajdonjogi 

helyzetét, a hivatalos népességnyilvántartási és a valós lakhatási adatokat, illetve az ingatlanok 

tulajdoni lapjára bejegyzett jogosultságokat és kötelezettségeket, azaz az adósságokat. Jelen 

tanulmánykötet a megvalósult program tapasztalatait írja le, a telepekre jellemző pénzügyi 

helyzet és pénzügyi kultúra vizsgálata mellett, egyfajta módszertani útmutatóként, kiegészítve 

a résztvevők megélésével. 2021-ben, az Egyesület 10. születésnapja alkalmából újra felvettük 

a kiindulási alapot jelentő adatbázist, hogy visszatekinthessünk az adósságkezelés 

eredményeire is, figyelemmel arra a tényre, hogy egy ilyen hosszúlejáratú program teljes 

hatékonyságának és eredményeinek megismeréséhez sok év szükséges. 

Ezen kötet zárszavaként a visszatekintés tapasztalatait szeretnénk bemutatni. 

Fontos leszögezni, hogy a vizsgálatot csak a bagi telep vonatkozásában tudtuk elvégezni, mert 

Dányban nem készült alap adattáblázat, az ott működő adósságkezelő programot az ott is felvett 

alapkutatás, illetve a bagi adósságkezelő program tapasztalataira alapoztuk. Az adatok 

elemzését megelőzően a bagi tapasztalatokat az alábbiak szerint érdemes összefoglalni: 

Vélhetően az alacsony iskolai végzettséggel függ össze, hogy hiába dolgozik rendszeresen a 

telepen élők közel fele, az átlagos nettó jövedelem 72.000 forint, egyes családokban pedig a 

magas gyerekszám miatt az egy főre jutó jövedelem messze átlag alatti. Összehasonlításképpen 

Magyarországon a 2018-as nettó átlagjövedelem19 215.700 forintra (a családi adókedvezményt 

is figyelembe véve 224.200 forintra) becsülhető20.  A telepen élők közül sokan kapnak 

valamilyen jövedelemkiegészítő transzfert, amellyel vagy munkajövedelmüket egészítik ki, 

vagy kizárólag ezekből élnek (pl. foglalkoztatást helyettesítő vagy egészségkárosodási 

támogatás). A legális munkavállalást nehezítik a felhalmozódott adósságok is, mert az 

alacsony, átlagos nettó jövedelem miatt nem éri meg bejelentett munkahelyet választani a 

 
19 Az összehasonlítás alapja a BAGázs által végzett 2018-as „Alapkutatás a telepeken”. 

20 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1808.html  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1808.html
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feketemunkával szemben, a 33% és 50%-os fizetési letiltással járó végrehajtási eljárások miatt.  

A rossz jövedelmi helyzet következménye, hogy a háztartások közel felében minden egyes 

hónap végére elfogy a pénz, amiért legtöbben a számlák befizetését, a ruhavásárlást halasztják 

el, de előfordul, hogy élelmiszerre sem marad elegendő pénzük. A háztartások védelme 

érdekében a BAGázs Adósságkezelő Programja számos feltételt támasztott a résztvevőkkel 

szemben, koncepciója szerint a sikeres adósságrendezés alappillérei: fizetési hajlandóság 

és fizetőképesség megteremtése, folyamatos fenntartása az adós részéről, a 

tartozásrendezés elősegítése és az újbóli eladósodás megakadályozása a szolgáltató 

részéről.  

A 2021-ben újonnan elkészített adattábla nem fedi teljes egészében a 2012-es első adatfelvételt, 

annak okán, hogy a közben eltelt évek során a háztartások eredeti összetétele megváltozott (a 

korábban egy háztartást alkotó családok különváltak, vagy az időközben felnőtt korúvá váló 

gyerekek saját családot, önálló háztartást alapítottak, stb.), illetve alapvetően jellemzőek voltak 

a költözések (különösen az ingatlanok állapotának nagymértékű leromlása, lakhatatlanná válása 

miatt) is. Ennélfogva a felvett adatok általános viszonyítási pontokként szolgálnak, elsősorban 

nagyságrendileg értelmezhetőek, számos külső hatástól függően, ami az adatelemzést is 

elsősorban szociológiai, mint gazdasági irányba mozdítja el. A leginkább szemléltető példa a 

fentiekre, hogy a 2012-es összes tartozás 192 és fél millió forint, még a 2021-es adat már 

334 és fél millió forint összegű adósságot mutat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a köztes 

időben a telep közel megduplázta tartozásait, mert időközben jelentősen megváltozott a 

gazdaság, hazánkban a fogyasztói árak 2012-ben átlagosan 5,7 %-kal, 2019-ben átlagosan 

3,4%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A tartós fogyasztási cikkek 

kivételével az egyes kiadási főcsoportok árszínvonala nőtt, többségükben gyorsult a 

növekedés üteme.21 Ugyanígy a 2012-es évben a telepi ingatlanok 31%-ra vezettek 

végrehajtási eljárást, 2021-ben pedig az ingatlanok 47% került végrehajtás alá. Azonban 

nem tudjuk megállapítani, hogy ebben mekkora arányban vannak jelen a korábban is jegyzett 

tartozások, amelyek időközben a végrehajtási eljárás utolsó szakaszába, az 

ingatlanvégrehajtáshoz érkeztek, illetve melyek azok az eljárások, amelyek a köztes időben 

indultak és jutottak el odáig. Jóval beszédesebb adat, hogy 2012 előtt közel 75 és fél millió 

forint összegben jegyeztek a tulajdoni lapokon végrehajtási jogot (a jelzálog típusú hiteleket 

ide nem számítva), még 2012-t követően nagyságrendileg 91 millió forintban, ami a változó 

 
21 

https://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1052552#utm_source=kshhu&utm_medium=banner&u

tm_campaign=home  

https://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1052552#utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=home
https://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1052552#utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=home
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gazdaságra és az inflációs növekedésre tekintettel kedvező változásnak tekinthető. Érdekes 

a jelzálog típusú hitelek alakulása is, amelyek 2012-t megelőzően az összes tartozásból 

nagyságrendileg 107 és fél millió forintot tettek ki, még 2012-t követően összesen közel 33 

millió forintban jegyeztek a tulajdoni lapokon jelzálogot. Ennek a hátterében valószínűleg az 

állhat, hogy a rendszerváltáskor jellemző szociálpolitikai hitelek megszűntek, vagy átalakultak, 

a lakásépítési kedv alábbhagyott, illetőleg nagyrészt felépültek azok az ingatlanok, amelyekben 

ma is élnek a telepiek. Abszolút sikerként könyvelhető el, hogy a BAGázs adósságkezelő 

csoportjában résztvevő 2 háztartás is családok otthonteremtési kedvezményét vett fel, - a 

korábbi hitelfelvételek nagy részével ellentétben - tudatos pénzügyi piaci szereplőként.  

Az adósságkezelésben részt vevő háztartások a program egyes szakaszainak zárását 

követően is elkötelezettek a korábban meghatározott adósságkezelési sikermutatók iránt. 

Összegezve: 

A felek, adós és hitelező eredményes összekapcsolása során, az adok-kapok szemlélet 

alkalmazásával mindkét oldal számára win-win helyzet jön létre. A programban az adós 

elsősorban azt nyeri, hogy biztonságban élhet, pl. elkerüli a szabálytalanul kötött, életveszélyes 

vezetékek által okozott baleseteket, nem kell tartania a szabálytalan áramvételezés büntetőjogi 

(lopás) és objektív következményeitől (nem kell attól tartania, hogy a hatóságok bármikor 

levághatják a „lopott áramot” és így áram nélkül marad a teljes háztartás), jogosulttá válik a 

szolgáltató által az ügyfeleknek biztosított javításokra (pl. áramingadozás esetén), 

tehermentesíti örökségét (a gyerekeinek kevesebb nehézséggel kell majd megküzdeniük a 

jövőben), példát mutat a szegregált roma közösség egészének és az őket körülvevő mezo 

környezetben (pl. helyi intézmények, faluközösség), illetve változtat a többségi társadalomban 

a romákkal szemben rögzült sztereotípiákon, előítéleteken. Ezért cserébe minden egyes 

hónapban meg kell fizetnie az elhasznált áram árát és rendeznie kell ezidáig felhalmozott 

adósságát – a projekt tartalmához kapcsolódóan - a szolgáltató által meghatározott mértékben. 

A szolgáltató pedig hozzájut a kiesett bevételéhez, illetve - illegális áramvételezők helyett - 

fizető fogyasztókra tesz szert, amennyiben biztosítja az adósságrendezés vállalható feltételeit 

és kidolgozza az újbóli eladósodás elleni védelem rendszerét. 

A fizetési hajlandóság, motiváció fenntartásához kapcsolódó Mentorprogram során, ahol 

önkéntes segítők támogatják a háztartásokat, hogy rendszerezzék bevételeiket és kiadásaikat, a 

mentoráltakkal közösen pénzügyi tervet készítenek a financiális egyensúly megtartására, 

valamint mindennapi praktikákat tanítanak a pénzügyek nyomon követéséhez és a pénzügyi 

tervezéshez kapcsolódóan is.  
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Végül pedig a teljesítőképességhez mért, fokozatos adósságrendezés során, azaz, hogy a 

résztvevőknek valós esélye legyen eredmény elérésére. Ha egy háztartás olyannyira a 

társadalom peremén, a létminimum alatt él, hogy a mindennapi megélhetésért kell 

megküzdenie, nincs szüksége adósságrendezésre. „Lépésről lépésre”, idővel elérhető lehet a 

program, de ilyen esetben a szakember és a résztvevők elsődleges feladata a napról-napra élő 

család életében a stabilitás és biztonság megteremtése, a munkavállalás és az edukációs 

felzárkózás. Ugyanígy az adósságkezelésben egyszerre egy tartozás törlesztésével foglalkozunk 

és ha a fizetés a mindennapi rutin részévé válik, akkor az adott háztartásnak lehetősége van a 

program keretei között más adósság rendezésére koncentráló projekthez csatlakozni. 

A háztartások tulajdoni lapon jegyzett adósságai és a résztvevők beszámolói alapján azzal kell 

zárunk a jelen tanulmánykötetet, hogy az adósságkezelés rendkívül összetett folyamat, amelyet 

külső hatások dinamikusan változtatnak, 10 év távlatában is csupán nagyságrendileg és 

leginkább szubjektíve meghatározható eredményei vannak, ezek viszont mindenképpen 

kedvező irányba mutatnak a romák társadalmi integrációjára tekintettel.  

 


