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Vezetői összefoglaló 

A BAGázs Egyesület felkérésére végeztük el a szervezet tevékenységei által 

létrehozott társadalmi hasznok számszerűsítését SROI (= Social Return on 

Investment) módszertannal.  

A cél a BAGázs integrált módszertana által megvalósult hatások kimutatása az 

alapítás óta eltelt 10 éves időtávon, valamint a következő 10 évre előrejelezve 

ezeket. A hatásmérés fókuszában a teljes bagi és dányi telepi közösség volt. 

Az SROI módszertan a befektetett erőforrások és a létrehozott társadalmi 

hasznok hányadosaként mutatja meg a tevékenységek megtérülését. A 

következő folyamatlépéseken keresztül jutottunk el az SROI értékének 

kiszámolásához: 

1. A befektetett erőforrások összegyűjtésekor a BAGázs költségvetését, az 

önkénteseik által végzett munka pénzben kifejezhető értékét, a bagi és dányi 

helyi intézményrendszerrel való együttműködés költségét, illetve az állam SZJA 

1%-ban megnyilvánuló ráfordítását számszerűsítettük.  

2. Ezt követően azonosítottuk a BAGázs tevékenységének érintetti csoportjait, 

majd megvizsgáltuk, hogy a szervezet tevékenységeinek eredményeképpen 

milyen változások jönnek létre az életükben, és ezeket a hatásokat 

rögzítettük egy hatástérképen. 4 fő érintetti csoport került azonosításra: a bagi 

és dányi telepen élők (kedvezményezettek, korosztály szerinti bontásban), az 

állam, a BAGázs önkéntesei, illetve a helyi (bagi, dányi) önkormányzat. A 

BAGázs integrált módszertanából adódóan a tevékenysége eredményeképpen 

létrejövő hatások egy része pénzben kifejezhető (14 ilyet azonosítottunk), 

viszont jelentős hatások maradtak, amelyekhez nem tudtunk megfelelő 

indikátort rendelni (6 ilyen hatás volt).  

3. A hatások összefüggésének ábrázolása után a megfelelő indikátort 

azonosítottuk a pénzbeli kifejezéshez, majd a BAGázs nyilvántartásai / 

becslései / trendek és nyilvánosan elérhető adatbázisok elemzése alapján 

értéket rendeltünk az indikátorokhoz.  

4. A hatások számszerűsítésekor figyelembe kellett venni, hogy mely hatások 

azok, amelyek ténylegesen a BAGázs tevékenységének eredményeképpen 

alakultak így, és melyek azok, amik amúgy is megtörténtek volna a 

kedvezményezettekkel (tulajdonítási hatás és holtteherveszteség). Valódi 

kontrollcsoport hiányában a bázisértékeket vettük figyelembe a BAGázs valódi 

hatásának azonosításakor. 
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5. A hatások pénzben kifejezett értékeinek összesítését követően lehetett 

szembeállítani a társadalmi hatásokat a ráfordításokkal, melyek az SROI 

értékét eredményezték. 

A BAGázs tevékenységének SROI értéke 2,63, ami úgy értelmezhető, hogy a 

vizsgált 20 éves időtávon minden, a BAGázs tevékenységérbe fektetett 1 Ft,  2,63 

Ft társadalmi hatást eredményez.  

A múltra (2011-2020) vonatkozóan valamivel alacsonyabb ez az érték (1,52), a 

jövőben (2021-2031) viszont jóval magasabb (3,27), hiszen számos hatás hosszú 

távon érvényesül, a fiatalabb korosztályokban ekkor válnak láthatóvá a BAGázs 

tevékenységei által megvalósuló változások.  

Az állam részesül legnagyobb mértékben a létrejövő társadalmi hatásokból (65,8%), 

ezt követik a kedvezményezettek (33,4%). Ez abból adódik, hogy az államra gyakorolt 

hatásokat jól tudtuk számszerűsíteni, a kedvezményezetteknél azonban van számos 

olyan hatás, amely bár jelentős, de nem létezik megfelelő indikátor a kifejezésére. 
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1. A társadalmi hatásmérés céljai és módszere 

A BAGázs 2021 tavaszán kérte fel az IFUA Nonprofit Partnert, hogy egy SROI 

kalkulációval segítse a társadalmi hatásainak számszerűsítését. A mérés apropója az, 

hogy fontos évfordulót ünnepel idén a BAGázs: 2021-ben lett 10 éves a szervezet. A 

2021-es társadalmi hatásmérés fontos előzménye egy 5 évvel ezelőtti, 2016-os SROI 

kalkuláció volt, amely szintén az IFUA Nonprofit Partnerrel együtt készült, és amely 

orientálta a jelenlegi, 2021-es mérés kereteit, módszertanát is.  

A BAGázs célja a társadalmi hatásainak számszerűsítésével annak bemutatása, hogy 

milyen hasznok jelentkeznek a bagi és dányi roma telepeken végzett 

tevékenységeinek eredményeképp egyrészt a szűkebb célcsoportban, azaz a 

telepeken élő romák körében, másrészt szélesebb értelemben, azaz a többségi 

társadalomban, valamint egyéb fontos érintettek, például a helyi önkormányzatok vagy 

az állam számára. A tanulmány fő kérdése, hogy egységnyi erőforrás befektetése a 

BAGázs tevékenységeibe mennyi társadalmi hasznot eredményez, azaz megtérül-e, 

és ha igen, milyen mértékben a BAGázs tevékenységén keresztül a bagi és dányi 

telepeken élő roma lakosságba fektetett erőforrásmennyiség.  

A számítás során alkalmazott társadalmi megtérülés (Social Return on Investment, 

röviden SROI) módszertan egy olyan keretet biztosít, amely a széles értelemben vett 

érték mérését és pénzben való kifejezését célozza, és ennek során gazdasági, 

társadalmi és környezeti tényezőket is figyelembe vesz. A módszertan a hagyományos 

költség-haszon elemzésen alapul, de mind a költségek, mind a társadalmi hasznok 

köre tágan értelmezett az összefüggések és a teljesebb kép kialakítása céljából. 

Társadalmi hasznok alatt valamennyi olyan pénzben kifejezhető hatást értünk, amely 

adott tevékenység eredményeképp elkerült károkat, megspórolt kiadásokat, 

valamint pótlólagos bevételeket jelent. 

A számítás során összeállítottunk egy olyan elemzési keretet (hatástérképet), amely 

tartalmazza a BAGázs valamennyi fontosabb célcsoportját és az őket célzó 

tevékenységeket, programokat. Ezen túl a hatásmechanizmusok azonosításánál a 

szűkebb célcsoporton kívül figyelembe vettük a BAGázs tevékenységének további 

fontos érintettjeit is (pl. az önkénteseket vagy az államot), akiknél szintén jelentkeznek 

költségek és társadalmi hasznok is. 

A kalkuláció egyrészt értékelő, másrészt előrejelző, mivel figyelembe vettük a 

BAGázs elmúlt 10 évének történéseit, valamint terveztünk a következő 10 év 

tevékenységeinek hatásával is. Azaz összesen 20 évet ölel át az SROI számítás, 

2011-től 2031-ig.  

A kalkuláció során számba vesszük a BAGázs telepi lakosokat célzó 

tevékenységeinek összes költségét, valamint mindezek eredményeképp jelentkező 

társadalmi, gazdasági hatásokat. A társadalmi hasznok és az azok eléréséhez 
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szükséges befektetések jelenértékének hányadosaként számítható a társadalmi 

megtérülés mutató. 

 

𝑇á𝑟𝑠𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑔𝑡é𝑟ü𝑙é𝑠 =
𝑇á𝑟𝑠𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑘 𝑗𝑒𝑙𝑒𝑛é𝑟𝑡é𝑘𝑒

𝑅á𝑓𝑜𝑟𝑑í𝑡á𝑠𝑜𝑘 𝑗𝑒𝑙𝑒𝑛é𝑟𝑡é𝑘𝑒
 

 

A módszertani ajánlásokkal összhangban az alábbi lépések segítségével 

számszerűsítettük a BAGázs esetében a társadalmi hatásokat (lásd 1.1.ábra): 

1. A célok és a fókusz, a kalkuláció során figyelembe vett érintettek 

meghatározása 

2. A hatásmechanizmus feltárása, hatástérkép kialakítása (input-

tevékenység-hatások logikában) 

3. Inputok és hatások számszerűsítése (indikátorok azonosítása, adatgyűjtés, 

pénzben való kifejezés) 

4. A hatásokat befolyásoló tényezők számszerűsítése (pl. holtteherveszteség) 

5. Társadalmi megtérülés számítása (jelenérték számítással) 

6. Jelentés elkészítése (módszertan leírása) 

 

 

1.1. ábra: Az SROI kalkuláció lépései 

E dokumentum az SROI kalkuláció módszertani leírására szolgál, és együtt 

értelmezhető a számítások alapadatait és összefüggéseit tartalmazó hatáskalkulációs 

táblázattal, amely Excel formátumban készült.  
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2. Hatástérkép  

A célok, fókuszok és az elemzett időtáv eldöntését követően a szervezet által 

felhasznált erőforrásokat, a végzett tevékenységeket és a célzott hatásokat 

gondoltunk végig közösen a BAGázs munkatársaival. A 2.1. ábra áttekintést ad 

egyrészt a BAGázs kedvezményezetti csoportjairól, másrészt feltünteti azokat a 

programokat és tevékenységeket, amelyek az egyes célcsoportokat célozzák, 

illetve ezeknek a programoknak az időbeli alakulásáról, ahogy a BAGázs 

módszertana is fejlődött. Mindezt olyan ütemezésben ábrázoltuk, amely kifejezi, hogy 

az egyes célcsoportokat mikor és pontosan mely programok célozzák, ez pedig a 

jelentkező hatások időbeliségének becsléséhez lényeges információ. Például az a 

gyermek, aki most 1-2. osztályos, vele 5-6 éves kora óta foglalkozik a BAGázs (ez 

2018-ban volt), azóta otthoni fejlesztési és csoportos foglalkozásokban vett részt, 

ekkor ezek szerepeltek a BAGázs programportfoliójában, a jövőben pedig az ábrán 

látható programokban fog részesülni, ahogy egyre idősebb lesz. Egy másik példaként 

azok a fiatalok, akik most felsősök / középiskolások, nekik még más programokat 

nyújtott a BAGázs, amikor ők 5-6 évesek (2013-2014), illetve alsósok (2015-2019) 

voltak, ezt hangsúlyozza az ábra. 

 

2.1. ábra: A telepi romákat célzó főbb BAGázs programok, tevékenységek a főbb 

célcsoportok mentén és ezek várható hatásainak ütemezése 

A következő ábra egy hatástérkép segítségével mutatja be azt, hogy a BAGÁZS telepi 

romákat célzó tevékenységeinek eredményeképp milyen társadalmi hatások 

jelentkeznek. Ez a hatástérkép megkülönbözteti egyrészt a köztes és a végső 

hatásokat, másrészt a pénzben megragadható, illetve pénzben nem (jól) kifejezhető 
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hatásokat, harmadrészt azokat az érintetteket, ahol az adott hatás jelentkezik. Mindez 

vezérfonalául szolgál az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülő számításoknak. 

 

 

2.2. ábra: A BAGázs társadalmi hatásainak térképe 

A SROI kalkuláció során szükséges a felhasznált erőforrások és a létrejött hatások 

pénzben való kifejezése és egymással való összevetése. A telepeken élő romákra 

irányuló programok, tevékenységek megvalósításához szükséges inputokat egyrészt 

a BAGázs telepi munkára fordított pénzügyi forrásai jelentik, amelyekből a 

munkatársak bérjellegű költségeit, a használt infrastruktúra és eszközök költségeit, 

valamint az igénybevett szolgáltatásokat fedezik, másrészt a mozgósított önkéntesek 

és pro bono szakértők munkáját, a helyi intézményrendszerrel való 

együttműködés időráfordítását vettük itt figyelembe. A BAGázs esetében nem 

jellemző, hogy természetbeni adományokkal (pl. ruha, élelmiszer) segíti a 

célcsoportot, ezért ezt az erőforrástípust nem számszerűsítettük.  

Az erőforrásai segítségével a BAGázs különböző programokat valósít meg 2011 óta a 

bagi roma telepen, illetve 2017 óta a dányi telepen. E tevékenységeket a célcsoport 

igényeire szabta, és az elmúlt 10 évben a beavatkozás és támogatás komplex 

rendszerét dolgozta ki a szervezet. A mélyszegénységben és szegregáltan élők 

élethelyzete rendkívül összetett problémakört jelent, amelyet komplexen kell 

megközelíteni, kezelni.  

A BAGázs programjai ezen elv mentén kerültek kialakításra, ezért nem csak oktatás, 

vagy épp adósságkezelés szerepel benne, hanem például szociális készségek 

fejlesztése, illetve közösségfejlesztési elemeket is tartalmaz tevékenységük. Fontos 

továbbá, hogy az érintett családok minden tagját próbálják elérni programjaikkal, 
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amely a generációs szegénységgel összefüggő ún. átörökítési hatás miatt rendkívül 

fontos. A szülők és egyéb családtagok ugyanis óriási hatással vannak a gyerekeik 

attitűdjére, értékrendjére, viselkedésére, ezért ha csupán a gyerekeket célozzák a 

programok (pl. iskolai keretekben), annak pozitív hatása kevéssé érvényesül akkor, ha 

a szülők e programokból kimaradnak. Ha azonban a család egésze a fókusz, és a 

szülők is részt vesznek különböző támogató-fejlesztő programokban, akkor a gyerekek 

esetében is sokkal erőteljesebben jelentkezik a pozitív hatás.  

Az SROI kalkuláció során a 2.2. ábrán feltüntetett társadalmi hatások közül azokat 

számszerűsítettük, amelyek pénzben kifejezhetőek, azaz tudtunk becsülni elkerült 

károkat, megspórolt kiadásokat, valamint pótlólagos bevételeket. Ez egyúttal azt is 

jelenti, hogy az SROI számítás nem tartalmazza azokat a hatásokat, amelyek pénzben 

nem megragadhatóak, így az SROI mindenképpen alulbecsüli a BAGázs elért 

társadalmi hatásait. Az alábbiakban azt mutatjuk be részletesen, hogy milyen 

feltételezések mentén és hogyan számszerűsítettük az erőforrásokat és a hatásokat.  

 

3. Kiinduló feltételezések és a kalkuláció során használt adatok forrása 

A számítás során számos feltételezéssel éltünk, amelyeket érdemes az elején 

rögzíteni. 

• Konzervatív becslés elve: csak azon hatásokat számszerűsítettük, amelyek 

esetén jól alátámasztható adataink voltak. Ez több esetben is az adott 

társadalmi hatás pénzben kifejezhető mértékének jelentős alulbecslését 

eredményezte, amelyet az egyes mutatók részletes bemutatásánál jelezni 

fogunk. 

• Adatok időbelisége: Mivel egyszerre értékelő és előrejelző a hatásmérésünk, 

ezért az adatokkal is ennek megfelelően kalkuláltunk: a múltra vonatkozóan 

tényértékekkel számoltunk (ahol elérhető volt), a jövőre vonatkozóan pedig 

becslésekkel éltünk, trendeket határoztunk meg, vagy az inflációval 

korrigáltunk.  

• Infláció mértéke: a vizsgált 10+10 éves időtartamban az infláció mértéke 

mindenképpen figyelembe veendő tényező a társadalmi hatások 

számszerűsítése során, ugyanakkor nagyon bizonytalan a jövő tekintetében 

pontos előrejelzése. Az infláció értékét a múltra vonatkozóan a tény adatok 

alapján számoltunk, a jövőre vonatkozóan MNB által kiadott előrejelzésekre 

támaszkodtunk. Az inflációt a középtávú makro-előrejelzések alapján 3%-kal 

számoltuk a jövőre nézve, kivéve a bérek esetében, ahol éves 7%-os 

növekedéssel számoltunk, azaz az inflációt kissé meghaladó mértékű 

béremelést kalkuláltunk (az utóbbi 10 év átlagbér növekedési ütemét alapul 

véve). 
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• Diszkontráta: A pénz időértékét figyelembe veendő, a jelenérték számításához 

szükséges diszkonttényező, az inflációt választottuk a számítás során 

diszkontrátának.  

Az erőforrások és hatások kalkulációjához számos forrásra tudtunk támaszkodni. Ezek 

közül a legjelentősebb a BAGázs adatbázis rendszere (Airtable) volt, illetve a korábbi 

hatásmérések, tanulmányok, interjúk is input oldalról jelentős segítséget nyújtottak. A 

mutatók kialakításához a korábbi hatásméréseken kívül az IRIS+ 

mutatószámrendszerét is mérlegeltük, a mutatók értékéhez pedig desk research 

(nyilvánosan elérhetők adatok másodelemzése) során találtuk meg a megfelelőket. 

 

3.1. ábra: A hatásmérés folyamata során felhasznált források 

A hatásméréshez szükséges részletes kalkulációkat a mellékelt Excelben végeztük, 

az értékek nagyságrendjének szemléltetéséhez viszont a további fejezetekben példa 

adatokat tüntettünk fel. Ezek a mintaként szereplő adatok a legfrissebb rendelkezésre 

álló értékek, ebből adódóan 2020 vagy 2021-ből származnak (általában KSH alapján 

az utolsó rendelkezésre álló tény érték).  
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4. Befektetett erőforrások és társadalmi hatások értékének számítása  

 

Ebben a fejezetben elsőként az erőforrások számszerűsítését mutatjuk be, majd a 

pénzben megragadható társadalmi hatások számításának módját ismertetjük.  Ennek 

során kitérünk azokra a tényezőkre (holtteher-veszteség, tulajdonítási hatás), amelyek 

torzíthatják a hatások pontos becslését, és bemutatjuk, hogy miképp kezeltük a 

kalkuláció során ezen tényezők hatását.  

Az SROI érintettszemléletben veszi sorra mind a befektetett erőforrásokat 
(költségeket), mind a jelentkező társadalmi hasznokat, a költség-haszon elemzés 
érintetti csoportok mentén is elvégezhető. A BAGázs cigánytelepeken végzett 
munkájának azonosított érintetti csoportjai: 

• Kedvezményezettek: azok a bagi és dányi cigánytelepeken élő emberek 
(gyerekek és felnőttek egyaránt), akikre a BAGázs tevékenysége irányul. 2021-
ben összesen 295 fő vett részt e telepeken a BAGázs programjaiban. 

• BAGázs Közhasznú Egyesület és fizetett munkavállalói: a BAGázs 
tevékenységének keretet adó szervezet, a telepi munka megvalósítói. 2021-
ben 10 FTE (full-time equivalent, azaz főállásra átszámított) munkavállalója van 
a szervezetnek. 

• Önkéntesek:  

o Magánszemély önkéntesek: a BAGázs alapítása óta egyre nagyobb 
számban dolgozik együtt önkéntesekkel a telepi munkájában. Számuk 
2019-ben (a pandémia előtti évben) 120 fő volt. 

o Donorszervezetek / vállalatok: donorszervezetek, vállalatok pénzbeli 
és természetbeni adományokkal is segítik a BAGázs munkáját. A 
természetbeni adomány közé sorolható a vállalatok munkatársainak 
önkéntes munkája.  

o Szakmai partnerek, pro bono szakértők: speciális, nagy szakértelmet 
igénylő kérdésekben, ügyekben (pl jogi tanácsadás) segítik a szervezet 
munkáját. Ide soroljuk az ELTE Jogklinika kurzusán résztvevő hallgatók 
munkáját is. 

• Helyi intézményrendszer: a cigánytelepeken élő emberekkel nyilvánvalóan 
nem csak a BAGázs Egyesület, hanem más szervezetek is foglalkoznak, 
nyújtanak számukra (köz)szolgáltatásokat. Ide tartozik az óvoda, általános 
iskola, ahova a gyerekek járnak, a védőnői szolgálat, a rendőség, a 
családsegítő szolgálat, az önkormányzat, stb. A tanulmánynak nem célja, hogy 
a teljes helyi intézményrendszer hatását megbecsülje, de a BAGázs telepi 
tevékenységeinek eredményeképp a helyi intézményrendszernél jelentkező 
költségeket és hasznokat igyekeztünk becsülni. 

• Állam: a helyi önkormányzati szinten túl az állam (központi költségvetés) is 
fontos érintettje a szervezet telepi munkájának. 
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4.1. Erőforrások kalkulációja 

Az erőforrások kalkulációját a fent ismertetett érintetti csoportok mentén végeztük el, 
és igyekeztünk pénzértékben kifejezni az egyes érintettek által befektetett 
erőforrás(oka)t. 

4.1.1. Pénzügyi források 

A BAGázs telepi munkájára fordított pénzügyi források számszerűsítésének alapját a 

BAGázs éves működésének költségei jelentik. Az adatok forrása az Éves jelentések 

Eredménykimutatás része, amelyet néhány tétellel módosítottunk (csökkentettünk). 

Mivel az SROI kalkuláció célja a BAGázs roma telepeken elért hatásainak becslése, 

ezért azon tevékenységeinek költségeit, amelyek elsősorban nem a telepi munkára 

irányulnak, vagy csak nagyon áttételesen kapcsolódnak hozzá, kivontuk az összes 

ráfordításból. Ilyen tevékenységre jó példa a BAGázs Bazár támogatói bolt és 

közösségi tér üzemeltetése. A szervezet éves költségvetését 2015 után években 

módosítottuk a nem a telepi munkához tartozó költségek csökkentésével. A módosító 

tételek között voltak olyanok, amelyek csak egy-egy évet érintettek (pl. a mozgó 

adománybolt beszerzése), és olyanok is, amelyeket minden évben hasonló módon 

számoltunk. A módosító tételeket a BAGázs munkatársaival közösen határoztuk meg. 

Pénzügyi 

indikátor 

A BAGázs költségeinek azon része, amelyek a telepeken folyó 

tevékenységekhez kapcsolódnak 

Értelmezés, 

indoklás 

A bagi és dányi roma telepeken folyó munkához kapcsolódó költségek 

éves összege az Eredménykimutatás adataiból kiindulva 

Számítása 2010 és 2020 között az éves eredménykimutatás ráfordítás adataiból 

kiindulva, azokat a telepi munkához nem kapcsolódó költségekkel 

csökkentve 

2021 és 2030 között: a pandémia előtti év, 2019 

eredménykimutatásában szereplő költségadatok nagyságrendjéből és 

belső szerkezetéből kiindulva terveztük ezt a 10 évet. 

 

Levonásra kerülő tételek: 

- BAGázs Bazár támogatói bolt kialakításának költségei (2018-2020) 

- Mozgó adománybolthoz furgon beszerzésének költsége (2017) 

- Iroda bérleti díja és fenntartása (2018-2031) 

- Nem telepi munka személyi jellegű költségei (2015-2016-ban csak a 

back-office munkatársak bére (20%); 2017-2031 a nem back-office 

munkatársak nem közvetlenül telepi munkára fordított ideje is 

levonásra került (80%-nak a 20%-a)) 
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- Nemzetközi projektek utazási költsége (2013-2031) 

- CRM rendszer és marketing (2019-2031) 

Módosító 

tényezők  

A számítás során feltételeztük, hogy a szervezet 2030-ig nem kezd olyan 

új tevékenységbe, amely jelentősen módosíthatja a 2019-es (a pandémia 

előtti) költségvetés nagyságrendjét és belső szerkezetét, azaz pl. nem 

tervezi, hogy újabb roma telepen kezdi meg tevékenységét, vagy valami 

egészen új szolgáltatást fejleszt.  

 

4.1.2. Önkéntesek munkájának pénzben kifejezett értéke 

 

Pénzügyi 

indikátor 
BAGázs önkénteseinek munkája pénzértékben kifejezve 

Értelmezés, 

indoklás 

A BAGázs által mozgósított önkéntesek jellemzően nem fizikai munkát 

végeznek, hanem egyrészt a pro bono szakértők, szakmai partnerek, 

egyetemi kurzus során projektmunkában résztvevő hallgatók tartoznak 

ide, másrészt a gyerek- és felnőttprogramok önkéntes segítői. Az 

önkéntes munka ugyan nem kerül pénzbe a szervezetnek, ugyanakkor 

van értéke, amely kifejezhető a hasonló munkákkal megkereshető 

átlagbérrel.   

Számítása ö𝑛𝑘é𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎ó𝑟á𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑥 𝑠𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑖 𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧á𝑠ú𝑎𝑘 ó𝑟𝑎𝑏é𝑟𝑒 

Számítás adatai:  

- Adott évben a magánszemély önkéntesek munkaórái, 

donorszervezetek munkavállalóinak önkéntes munkaórái, a szakmai 

partnerek és pro bono szakértők, egyetemi hallgatók munkaórái 

- Szellemi foglalkozásúak havi szuperbruttó átlagkeresete egy 

munkaórára (KSH) önkéntes segítők és donorszervezetek munkavállalói 

esetén: 3 204 Ft / óra (2020) 

- Jogi órabér szuperbruttó értéken a pro bono szakértők, szakmai 

partnerek (értéke: ~ 25 000 Ft / óra (2020)) és jogi gyakornok 

szuperbruttó értéken az egyetemi kurzuson résztvevők esetén (értéke: ~ 

1500 Ft / óra (2020)) (Bériránytű, Diákszövetkezetek alapján) 

- Szuperbruttó értékkel számoltunk, azaz a munkáltató által a bér után 

fizetett adókat is figyelembe vettük 

Módosító 

tényezők  

A számítás során csak a becsült béremelkedés mértékével módosítottuk 

a fenti adatokat 
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4.1.3. Helyi intézményrendszerrel való együttműködés időráfordításának értéke  

A Bagon és Dányban működő helyi közszolgáltatások esetén azt becsültük meg, hogy 

a helyi intézményrendszer milyen időráfordítással működik együtt a BAGázzsal. Pl. a 

BAGázs koordinátorai rendszeresen egyeztetnek az általános iskolai tanítókkal a 

telepi gyerekekkel kapcsolatosan. Ez nem csupán a BAGázs számára jelent 

időráfordítást, hanem az adott intézmény szempontjából is költségként értelmezhető. 

Az együttműködés időkereteit a BAGázs munkatársai becsülték meg.  

Az elmúlt néhány évben viszonylag rendszeres az együttműködés és a kommunikáció 

az óvodával, az általános iskolával, a helyi önkormányzatokkal. Kevésbé intenzíven, 

de megjelenik a család- és gyermekjóléti szolgálattal, illetve a pedagógiai 

szakszolgálattal való együttműködés időigénye is a költségek között. 

 

Pénzügyi 

indikátor 

Helyi intézményrendszer tagjaival való kommunikáció és együttműködés 

pénzben kifejezett értéke 

Értelmezés

, indoklás 

A BAGázs és a helyi intézményrendszer tagjai közötti együttműködés és 

kommunikáció időigényének becslése. A BAGázzsal való együttműködés a 

helyi intézményrendszer szempontjából költségként értelmezhető.   

Számítása 𝑒𝑔𝑦ü𝑡𝑚𝑚ű𝑘ö𝑑é𝑠 𝑖𝑑ő𝑖𝑔é𝑛𝑦𝑒(ó𝑟á𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎) 𝑥 𝑠𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑖 𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧á𝑠ú𝑎𝑘 ó𝑟𝑎𝑏é𝑟𝑒 

Számítás adatai:  

- adott évben a helyi intézményrendszer tagjaival történő együttműködés 

becsült időigénye 

- Szellemi foglalkozásúak (humánegészségügyi, szociális ellátás) havi 

szuperbruttó átlagkeresete egy munkaórára (KSH): 1 682 Ft / óra (2020) 

- Szuperbruttó értékkel számoltunk, azaz a munkáltató által a bér után 

fizetett adókat is figyelembe vettük 

Módosító 

tényezők  

A számítás során tényértékekkel számoltunk 2010 és 2020 közötti 

időszakban, 2021-től a pandémia előtti utolsó év ráfordított idejével 

számoltunk, illetve a munkabér infláció+1%-kal növelt értékével.  

 

4.1.4. Állam ráfordítása 

A BAGázs finanszírozási forrásai nem állami források, és nem is törekszik állami 

(központi költségvetési) források megszerzésére. E finanszírozási elv alól egy kivétel 

van: az SZJA 1%-a, amelyről az adófizető magánszemélyek döntenek, ugyanakkor 

átengedett állami bevételként értelmezhető.  
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Pénzügyi 

indikátor 
SZJA 1%-ból származó éves bevétel 

Értelmezés, 

indoklás 

A BAGázs éves közhasznúsági jelentése tartalmazza évről évre a SZJA 

1%-os felajánlásokból származó összegeket.    

Számítása Számítás adatai:  

- az SZJA 1%-os felajánlásokból befolyt éves összeg 

- Mivel ezt a bevételek között az Eredménykimutatás is tartalmazza, 

ezért ezt az összeget a duplikált beszámítás elkerülése miatt a BAGázs 

pénzügyi forrásai között kezeltük. 

Módosító 

tényezők  

A számítás során csak a tényértékeket (2010 és 2020 között) vettük 

figyelembe, a következő 10 évben a BAGázs pénzügyi forrásai között, a 

költségvetése részeként szerepel.  

 

4.2. Társadalmi hasznok számszerűsítése 

Az alábbi ábra mutatja azokat a társadalmi hasznokat, amelyek értékét pénzben 

fejeztük ki, 14 számszerűsíthető hatás volt összesen. Miképp a 2. fejezetben 

bemutattuk, a BAGázs által elért hatások ennél komplexebbek, ugyanakkor az 

azonosított társadalmi hatások egy része pénzértékben nem megragadható. 

 

4.1. ábra: A pénzben kifejezhető hasznos listája érintetti csoportonként 

Ahhoz, hogy a kalkuláció eredménye minél pontosabb és megbízhatóbb legyen, 

bizonyos hatásmódosító tényezőket is figyelembe kell venni a hatások 

számszerűsítésekor.  
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A szakirodalom szerint egy program vagy szervezet társadalmi hatását úgy 

határozhatjuk meg, hogy megbecsüljük, mi történt volna a kedvezményezettekkel, ha 

ez a program / szervezet nem létezett volna a vizsgált időszakban, és ezt kivonjuk a 

mért változásból. Így kaphatjuk meg azt a hatást, amely valóban az adott programnak 

tulajdonítható, hiszen a kettő különbsége megadja, mennyiben járult hozzá a program 

a változáshoz. Ennek becsléséhez az SROI kézikönyv a holtteherveszteség 

(deadweight) fogalmát használja, jelentését pedig így magyarázza: a hatásnak azon 

része, amely akkor is bekövetkezett volna, ha a tevékenység nem valósul meg. Ezzel 

tehát csökkenteni szükséges a mért hatást. 

Az SROI módszertan a deadweight egy részét kiemelten kezeli és külön méri, ez a 

tulajdonítás (attribution), amelyet a hatás azon részeként definiál, amely más 

szervezeteknek vagy személyeknek köszönhetően valósult meg.  

Mind a holtteherveszteséget, mind a tulajdonítási hatás nagyságát kontrollcsoport 

segítségével becsülhetjük megalapozottan, azonban a BAGázs esetében egyáltalán 

nem egyszerű kontrollcsoportot definiálni. Ráadásul egy megfelelő (randomizált) 

kontrollcsoport kiválasztása és folyamatos nyomonkövetése rendkívül 

erőforrásigényes, ami túlmutat a BAGázs lehetőségein. A vizsgálat során 

törekedtünk arra, hogy az adott körülményeknek megfelelően a lehető legjobb 

kontrollcsoporthoz viszonyítsuk az eredményeket, ugyanis egy kevésbé jó 

kontrollcsoporthoz való viszonyítás is csökkenti a torzítottság mértékét ahhoz képest, 

mintha egyáltalán nem történne ilyen szempontú vizsgálat (Kormos, 2017).  

Felmerül, hogy a bagi és dányi telep azon lakóit tekintsük lehetséges 

kontrollcsoportnak, akik nem vesznek részt a BAGázs programjaiban (ez az ún. „vele-

nélküle” összehasonlítás). Ez azonban a szelekciós torzítás miatt problémás 

eredményt hoz, hiszen a BAGázs tevékenységéhez a telep lakói nem véletlenszerűen 

csatlakoznak (a randomizált kiválasztás így nem valósul meg), és feltehetően a 

BAGázs nélkül is különböző lenne e két csoport helyzete, emiatt nem lehet a két 

csoport eredménye közötti különbséget teljes mértékben a programnak tulajdonítani. 

Ezzel együtt mindenképpen informatív, hogy mi történik a telepek azon lakóival, akik 

nem vesznek részt a BAGázs programjaiban és segít a holtteherveszteség és a 

tulajdonítás hatásainak felmérésében.  

Egy másik megközelítés, amely hozzájárul a BAGázs által elért hatások pontosabb 

becsléséhez az, hogy a hatások bekövetkezési valószínűségét nézzük. Ennek 

meghatározásához a bázisérték is figyelembe veendő, amely egy múltbeli (a BAGázs 

2011-es alapítása előtti) állapotot fejez ki, ezzel számszerűsíteni lehet a hatásmérés 

során, hogy mi történne a BAGázs nélkül. A bázisérték tulajdonképpen azt fejezi ki, 

mi volna a hatások bekövetkezési valószínűsége, ha a BAGázs nem létezne. Így 

kontrollcsoportként azok a telepi lakosok és jellemzőik szolgálnak, akikre a bázisérték 

számolható. Ez egy előtte-utána összehasonlítás, amivel az a probléma, hogy 

változhatnak a körülmények a kiinduló állapothoz képest az adott programtól 
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függetlenül, amelynek következtében a programok nélkül is más volna a hatás 

bekövetkezési valószínűsége az idő előrehaladtával. Mindenesetre – valódi 

kontrollcsoport hiányában – ilyen módon is közelíthető a holtteherveszteség és a 

tulajdonítási hatás.  

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az azonosított és pénzben kifejezett 

társadalmi hatások számszerűsítésének módját az érintettek sorrendjében. Elsőként 

a kedvezményezetteknél jelentkező hatásokat vesszük sorra, ezt követően az 

önkénteseknél, az államnál és a helyi önkormányzatnál jelentkező hatások 

kalkulációja következik. Minden egyes hatásnál kitérünk arra is, miképp kezeltük a 

mért hatásokat módosító tényezőket (holtteherveszteséget, tulajdonítást). 

  

  



 Social Return on Investment   IFUA Nonprofit Partner Public Benefit Nonprofit Ltd. 

in case of a social venture   H-1119 Budapest, Fehérvári út 79.  

  

 

 

19 19 
TÁRSADALMI HATÁSMÉRÉS – BAGÁZS – SROI 2021 

4.2.1. Kedvezményezettekre gyakorolt hatások 

4.2.1.1. Javulnak a tanulási kompetenciák, a speciális igényűek időben 

jutnak fejlesztéshez 

 

E hatás elérése az egyik legalapvetőbb célja a BAGázsnak, hiszen a cigánytelepen 

élő gyerekek és felnőttek tanulási kompetenciáinak javítása hozzájárul a 

továbbtanulási esélyek növekedéséhez, ezáltal pedig – többek között – a jobb 

munkaerőpiaci pozíció eléréséhez. A BAGázs segítségével a tanulási nehézségekkel 

küzdők időben jutnak szakszerű támogatáshoz, fejlesztéshez. A hatás egy része 

pénzben nem megragadható, de más módon mérhető (például a tanulási 

kompetenciák alakulásának bizonyos időközönkénti felmérésével). A BAGázs tanulási 

képességeket fejlesztő hatásának pénzben kifejezhető értéke a speciális nevelési 

igényű gyerekek fejlesztésének költségével ragadható meg. 

Pénzügyi 

indikátor 
Speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésének költsége  

Értelmezés, 

indoklás 

A BAGázs helyben és főképp óvodás-kisiskolás kortól kezdődően nyújt 

fejlesztő támogatást azoknak a gyerekeknek, akik tanulási 

nehézségekkel küzdenek. E fejlesztés értéke a másutt elérhető fejlesztő- 

és gyógypedagógusi fejlesztések árával közelíthetőek, amelyek így 

megspórolt kiadásként értelmezhetőek az érintett családok számára. 

Figyelembe vettük továbbá, hogy a legközelebbi fejlesztési lehetőség 

Gyöngyösön érhető el, azaz a BAGázs helyben megvalósuló 

fejlesztéseivel az utazási költséget is megspórolják a családok. 

Számítása Egy évben a telepi gyerekek kb 10%-ának van szüksége a telepen 

sajátos nevelési igénye miatt speciális fejlesztésre 

Fejlesztő pedagógusi / gyógypedagógusi szolgáltatás árával számoltunk, 

aki heti 2 alkalommal foglalkozik az érintett gyerekekkel (egyénileg vagy 

csoportosan). E fejlesztő szolgáltatások piaci ára széles tartományban 

mozog, ráadásul erősen függ attól, hogy egyéni vagy kiscsoportos 

fejlesztésről van szó. 2020-ban e szolgáltatás értéket 3500 Ft / alkalom / 

fő-vel kalkuláltuk.  

Utazási költségként a Gyöngyös-Bag közötti tömegközlekedés (busz) 

költséget vettük.  

Számítás módja: 

é𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑔𝑦𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑥 𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟ü𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑎𝑧á𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔  

𝑥 𝑒𝑔𝑦 𝑔𝑦𝑒𝑟𝑒𝑘𝑟𝑒 𝑗𝑢𝑡ó 𝑓𝑒𝑗𝑙𝑒𝑠𝑧𝑡é𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 
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Módosító 

tényezők  

A BAGázs nélkül az érintett gyerekek nem jutnának szakszerű fejlesztési 

lehetőségekhez, ezért az elért hatás 100%-ban a BAGázsnak 

tulajdonítható. 

 

4.2.1.2. Növekvő igény a szabadidős tevékenységekre 

 

Szintén a kedvezményezetteknél jelentkező hatás a szabadidő minőségi 

programokkal való eltöltése, amely a BAGázs által nyújtott programok révén valósul 

meg. A kezdetektől szerveznek például a telepi gyerekek számára nyári táborokat, 

illetve az elmúlt években egyre több telepen kívüli szabadidős programot. Ezek a 

tevékenységek jelentősen fejlesztik a résztvevők szociális kompetenciáit, tágítják 

látókörüket. Ezzel új útjait mutatják meg a szabadidő eltöltésének a telepen élők 

számára.  

Pénzügyi 

indikátor 
Nyári táborok részvételi díja  

Értelmezés, 

indoklás 

A telepi gyerekek számára minden évben szervez a BAGázs nyári 

táborokat, ezek részvételi díja a családok számára megspórolt kiadás. 

Számítása A BAGázs táborain az elért telepi gyerekek szint teljes számban részt 

vesznek. Egy 1 hetes tábor piacon elérhető átlagos ára 30.000 Ft körül 

alakul. A jövőre vonatkozóan az infláció várható mértékével növeltük a 

tábor árát. 

Számítás módja: 

é𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑔𝑦𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑥 𝑒𝑔𝑦 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑡á𝑏𝑜𝑟 á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑟é𝑠𝑧𝑣é𝑡𝑒𝑙𝑖 𝑑í𝑗𝑎 

Módosító 

tényezők  

A BAGázs nélkül az érintett gyerekek nem jutnának el nyári táborokba, 

ezért az elért hatás 100%-ban a BAGázsnak tulajdonítható. 

 

4.2.1.3. Drogfogyasztás kevésbé érinti a telepen élők életét 

 

A telepeken élő roma fiatalok körében nagyon elterjedt a drogfogyasztás, jellemzően 

herbált használnak. A BAGázs tevékenységeinek hatásaiként a droghasználat 

mértéke jelentősen csökkent a programokban résztvevő fiatalok körében, amely egy 

nagyon fontos eredménye a szervezet jelenlétének. Sajnos a drogfogyasztással 

összefüggő társadalmi költségek pénzben nehezen kifejezhetők, ugyanis a 

szerhasználók ellátása nem képez külön kategóriát sem a szociális, sem az 

egészségügyi rendszeren belül, hanem általában az addiktológiai és pszichiátriai 
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ellátások csoportjába tartozik. Ez megnehezíti az ellátási lehetőségek, a kapacitás és 

kihasználtság, ezáltal pedig a költségek becslését. Hasonló okok miatt nem becsülhető 

megalapozottan a szerhasználattal összefüggő bűnelkövetés okozta költség, valamint 

a kapcsolódó rendvédelmi és igazságszolgáltatási költségek (Nemzeti Drog 

Fókuszpont), illetve az egyén életminőségének javulása, egészségügyi állapotának 

magasabb szintje sem váltható pénzre egyszerűen. 

A kábítószerhasználat csökkenésének társadalmi hatásait a fentiek miatt nagyon szűk 

értelemben tudtuk csak megbecsülni, azaz ez a hatás nagymértékben 

(nagyságrendileg) alulbecsült. Egy tételt becsültünk ennél a hatásnál: az elkerült 

kiadást, amely abból adódik, hogy a fiatal nem kábítószerre költ. 

Pénzügyi 

indikátor 
Kábítószer ára  

Értelmezés, 

indoklás 

A kábítószerhasználat mértékének csökkentése fontos célkitűzése a 

BAGázsnak a roma fiatalok körében, amelynek számos pozitív 

társadalmi hatása van. Ezek közül a kalkuláció során a kábítószerre 

költött pénzösszeg csökkenését számszerűsítettük. 

Nem számszerűsítettük az egyéb szociális és egészségügyi kiadásokat, 

valamint a rendvédelem és igazságszolgáltatás kapcsolódó költségeit a 

megbízható adatok hiánya miatt. 

Számítása Kábítószer ára: 15.000 Ft / hó / fő (BAGázs becslése alapján), ez 

évente 180.000 F / fő 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs tevékenysége nélkül csupán a fiatalok 20%-

át nem érinti a drogfogyasztás (bázisérték). A BAGázs hosszú távú célja, 

hogy ezt az értéket az országos átlag szintjére hozza. A Drog 

Fókuszpont adatai alapján a 18-34 év közöttiek 4,1 %-a fogyasztott 

drogot az elmúlt egy évben, vagyis 95,1% nem fogyasztó.  

Időtényező: a fenti hatást a BAGázs fokozatosan éri el a célcsoportban. 

2016-ig a kezdeti 80%-ról kb 30-40%-ra csökkent a drogfogyasztók 

aránya a fiatalok körében, 2031-ig évente további kb 3 százalékpontos 

csökkentést becsültünk a BAGázs hatásának. 

 

4.2.1.4. Bűnelkövetés esélye csökken 

 

A drogfogyasztással szoros összefüggésben van a fiatalok körében a bűnelkövetés, 

ugyanis jellemzően betöréses lopásokban érintettek a fiatalok, illetve ehhez 

kapcsolódóan rongálás fordul elő, és sokszor a kábítószer árának megszerzése a 

cél. Telepen továbbá garázdaság (verekedés) fordul még jellemzően elő, de ezekben 
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az esetekben többnyire nincs pénzügyi kár. A probléma hasonló az előző hatás 

kapcsán írtakhoz, sajnos nincsenek megbízható adatok a bűnelkövetés társadalmi 

költségeinek becsléséről hazánkban. Emiatt ennél a hatásnál is alulbecsüljük az 

elérhető társadalmi haszon nagyságát, csupán az áldozatok átlagos kárait becsültük, 

valamint a pénzbírság összegét, amelyek a bűnelkövetés csökkenésével elkerülhető 

költséggé válnak. 

Pénzügyi 

indikátor 
Áldozatok elkerült kára és elkerült pénzbírság 

Értelmezés, 

indoklás 

A telepen élő fiatalok körében a legjellemzőbb bűneset a betöréses 

lopás és rongálás, amely szorosan összefüggenek a drogfogyasztással. 

A drogfogyasztás csökkenésével a bűnelkövetés esélye is csökken. 

Ennek óriási pozitív társadalmi hatása van, amelyet nehéz becsülni 

megbízható adatok hiányában. Az áldozatok elkerült káraival, és az 

elkerült pénzbírsággal számszerűsítettük ezt a hatást.  

Számítása A biztosítók adatai alapján az átlagos kárérték 140.000 Ft (MABISZ, 

2020), ez azonban nem csak a betöréses lopásokra vonatkozik. A 

BAGázs becslése szerint a rongálás okozta kár a telepen 10-50 ezer Ft 

között alakul. Ezek alapján elkerülhető kárértéknek 50ezer Ft-tal 

számoltunk. Elkerülhető továbbá az esetleges helyszíni pénzbírság is 

szabálysértés esetén, amelyet 5000 Ft/főnek vettünk. 

A BAGázs becslése alapján kamaszok esetén az adott korosztály 10%-a 

lehet érintett ilyen ügyekben és egy fő évente legfeljebb egy betöréses 

lopásban érintett. 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs becslése alapján, ha nem avatkoznak be, 

akkor a 16-18 éves korosztály kb. 50%-a bűnelkövetővé válik 

(bázisérték). A BAGázs célja, hogy a fiatalkorú bűnelkövetést jelentősen 

csökkenteni tudja. Az érintett korosztályok (felsősök és középiskolások) 

esetében az adott korosztály 10%-ánál feltételeztük, hogy a BAGázs 

hatására nem lesz érintett rongálásban, betöréses lopásban, vagy éppen 

garázdaságban. 

 

4.2.1.5. Szakmát szerez és munkát kap az elsődleges munkaerőpiacon, 

elkerüli az alulfoglalkoztatást, nagyobb nettó jövedelemre tesz szert 

 

A bagi roma telep kb 400 fős lakosságából összesen 6 főnek volt szakmai végzettsége 

mielőtt a BAGázs 2011-ben megkezdte Bagon a tevékenységét. Sokan az általános 

iskolát sem fejezték be, illetve az általános iskolát követően kevesen tanulnak tovább 

egy szakma elsajátítása / érettségi megszerzése érdekében. Szakmai képzettség 
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hiányában nagy kihívást jelent egy biztos, a család eltartásához elegendő jövedelmet 

biztosító állás megszerzése, így sokan csak a közmunka-programban találnak 

munkát. 

A BAGázs tevékenységei ennek megváltoztatását célozzák, azaz, hogy perspektívát 

adjanak a roma fiataloknak, érezzék a tanulás fontosságát, végezzék el az általános 

iskolát és aztán tanuljanak tovább. Fontos eredmény, hogy a programokkal elért 

fiatalok nem hagyják félbe tanulmányaikat.  

Egy szakma birtokában a fiatalok el tudnak helyezkedni az elsődleges 

munkaerőpiacon, így elkerülik a közfoglalkoztatást, és biztos állást, magasabb 

jövedelmet érhetnek el. 

Pénzügyi 

indikátor 

Többletjövedelem: különbség a szakképzettként megszerezhető nettó 

bér (ami a nettó garantált bérminimum) és a nettó közfoglalkoztatotti bér 

között 

Értelmezés, 

indoklás 

A BAGázs célja, hogy a telepi roma fiatalok legalább középfokú 

szakmai végzettséget szerezzenek, ezáltal esélyük legyen 

elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, továbbá szakképzett 

munkaerőként a közfoglalkoztatotti bérhez képest nagyobb 

munkajövedelemre tegyenek szert. Az indikátor a 

közfoglalkoztatottakhoz képest megszerezhető többletjövedelmet méri. 

Számítása Munkába állás átlagosan 18 évesen (azaz a szakma megszerzését 

követően). 

A munkába állást követően: 

- a többletjövedelmet a nettó garantált bérminimum és a 

közfoglalkoztatotti bér különbségeként számoltuk.  

- Garantált bérminimum (havi nettó, 2021): 145 635 Ft 

- Közfoglalkoztatotti bér (havi nettó, 2021): 55 525 Ft 

Módosító 

tényezők  

Míg munkába állást követően évente 12 hónapnyi munkával számoltunk, 

közfoglalkoztatottként évente átlag 6 hónapnyi munkát feltételeztünk. (6 

hónap közfoglalkoztatás). 

BAGázs hatása: A BAGázs tevékenysége nélkül csupán 1,5% körüli volt 

azok aránya Bagon, akiknek van szakmájuk, és csupán 20-30% körüli 

volt azoknak a száma, akik elvégezték az általános iskolát. A BAGázs 

célja, hogy a korai iskolaelhagyást az országos átlag szintjére hozza, de 

tevékenységei alapján az utóbbi 3 évben annál sikeresebb is tudott lenni: 

A BAGázs hatására 31 fő kezdett el dolgozni és dolgozik jelenleg is, 

miközben a gyerekek 25%-a lemorzsolódott az iskolából még 2018-ban 

is, amikor elkezdtek fókuszálni erre a hatásra. Mivel ezt a lemorzsolódást 

2021-ig sikerült 3%-ra csökkenteni, ezért a jövőre arányosítva az 
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elhelyezkedettek számát már 39 főben határoztuk meg. Dányban 2020-

ban 26 fő dolgozott, azonban feltételezhető, hogy ez még nem teljes 

mértékben a BAGázs hatása, ezért 10 fő levonásra került ebből az 

összegből Dány esetén. Az iskolai lemorzsolódás csökkenése alapján 

számoltunk a jövőre vonatkozó létszámokkal. 

Időtényező: a fenti hatást a BAGázs fokozatosan érte el a 

célcsoportban, az előző 10 évben az alábbi értékekkel számoltunk Bag 

esetén: 

 - 2012-2013: 5 fő 

- 2014-2015: 10 fő 

- 2016-2019: 15 fő 

- 2020-2021: 31 fő 

- 2022-2031: 39 fő 

És ezekkel a létszámokkal Dány esetén:  

2018-2019: 20 fő – 10 fő 

2020-2021: 26 fő – 10 fő 

2022-2031: 30 fő – 10 fő 

 

4.2.1.6. Rendezett ingatlan viszonyok 

 

A roma telepeken nagy problémát jelent, hogy azoknak a házaknak, amelyekben a 

családok élnek, sokszor rendezetlenek a tulajdoni viszonyaik. Például egy 

adásvétel esetén nem jelentik be a Földhivatal felé a tulajdonjog változását. Vagy 

éppen olyan jelzálogjoggal terhelt az ingatlan, amiről a tulajdonosok nem is tudnak. A 

BAGázs célja, hogy a telepeken élőknek segítsenek a kusza ingatlanviszonyok 

tisztázásában. 

Pénzügyi 

indikátor 
A családok nevére kerülő ingatlanok értéke 

Értelmezés, 

indoklás 

A BAGázsnak több olyan esete is volt az elmúlt években, amikor sikerült 

egy-egy ingatlan tulajdonjogi viszonyait megnyugtatóan rendezni, és az 

ingatlanban élő, azt otthonukként használó családok lettek végül az 

ingatlan tényleges tulajdonosai. Ebben az esetben az ingatlan értéke a 

pénzügyi mutatója ennek a hatásnak.  

Számítása Ingatlanok átlagos értéke: A telepen lévő ingatlanok piaci értéke 

nagyon alacsony, 200.000 - 400.000 Ft közötti vételi ár jellemző a házak 
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esetében, a kalkuláció során 300.000 Ft / lakóingatlannal becsültük ezt 

az értéket. 

Évente max. 2-3 lakóingatlan esetében tud a BAGázs segíteni a 

tulajdonviszonyok rendezésében. 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs 2019-ben kezdte ezt az - elsősorban jogi 

szakértelmet igénylő - tevékenységét, az eddigi tapasztalataik alapján 

becsültük a jövőre vonatkozóan az évi 2-3 eset rendezését. Ez teljes 

egészében a BAGázs hatása, itt nem számoltunk holtteherveszteséget. 

 

4.2.1.7. Adósságok csökkennek, rendszeres fizetőkké válnak 

 

A cigánytelepek lakosainál komoly problémát jelent, hogy sokan nem fizetik pénzügyi 

kötelezettségeiket: egyrészt azért, mert azokat nem tudják miből fedezni, másrészt 

azért, mert egyes esetekben nem érzik ennek jelentőségét, így hatalmas 

adósságállomány halmozódott fel az elmúlt évek alatt (2012-ben a körülbelül 400 

fős telep összes adóssága 179.230.333 Forintot tett ki). A BAGázs a helyzet 

megoldására vezette be adósságrendező programját a felnőttek számára, e program 

célja, hogy a résztvevők rendszeres fizetőkké váljanak pénzügyi 

kötelezettségeiket illetően. Az adósságcsökkentéshez a BAGázsnak köszönhetően 

egyes közműszolgáltatók is hozzájárultak: az adósság egy részét elengedték, más 

részét felfüggesztették. 

Mindez azért fontos hatás a telepen élők életére, mert a család adóssága nem 

halmozódik évről évre, nem öröklődik át a következő generációkra, illetve ebben az 

esetben is láthatunk egy átgyűrűző hatást, mivel egy törvényes, tisztességes életvitel 

mintáját látja maga előtt. Az átörökítési hatás számszerűsítése bonyolult, mivel csak 

nagyon hosszú távon értelmezhető, így a kalkuláció során a rövidebb távú hatások 

számbavételére került sor. 

Pénzügyi 

indikátor 
Elengedett, átütemezett, rendezett adósság 

Értelmezés, 

indoklás 

Az adósságrendező program hatására a családok rendszeres 

hiteltörlesztőkké és rezsifizetőkké válnak, amelynek következtében az 

adósság nem halmozódik tovább, azaz a fennálló adósságok rendezése, 

az adósság csökkenése az értéke ennek a hatásnak. Nem 

számszerűsítettük, de fontos további hatás, hogy az adóssághalmozódás 

megállítása miatt elkerülhető a nemfizetésből eredő kár, azaz a 

fennmaradó tőketartozás kamata és egyéb büntetések. 
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Számítása Számszerűsítettük, mennyi az adósságállomány-csökkenés az 

elengedett adósságnak és BAGázs által nyújtott támogatásnak, 

segítségnek köszönhetően. 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs előtt a telep lakói szinte egyáltalán nem 

fizették pénzügyi kötelezettségeiket, így az adósságuk egész addigi 

életükben fokozatosan halmozódott.  

2012-ben a bagi telepen élők összadóssága 179.000.000 Ft volt. 2017-

ben a dányi telepen élőknek összesen 76.500.000 Ft volt a felhalmozott 

tartozása, ezek tekinthetők bázisértéknek. 2019-ben a két telep 

összadóssága kb. 84 millió Ft volt, ami azt jelentette, hogy a bagi telepen 

igen nagy mértékben sikerült a BAGázs hatására csökkenteni az 

adósságállományt. 

A BAGázs folyamatosan nyomon követi és felméri a telepen élők 

adósságainak alakulását, ezért a múltra vonatkozóan megbízható 

adataik vannak mind az adósságállomány összértékéről, mind annak 

belső struktúrájáról (pl. Közüzemi tartozások, személyi kölcsönök, 

jelzáloghitelek, bírságok, stb). A viszonylag sok tényadatnak 

köszönhetően jól látható az adósságcsökkenés trendje, ezzel becsültük a 

következő 10 év számait. Ez a csökkenés a BAGázs tevékenységének 

köszönhető. 

 

4.2.2. Önkéntesekre gyakorolt hatások 

4.2.2.1. Szakmai fejlődés  

 

A BAGázs tevékenységének kiemelkedő erőforrása az önkéntesek által végzett 

munka. Azonban vannak olyan hatások, amelyek őket is érintik, mégpedig a 

gyógypedagógus vagy pszichológus, illetve egyéb szociális terület szakmáiban 

komoly szakmai fejlődés érhető el azzal, hogy a telepeken dolgozva gyakorlatot 

szereznek egy speciális szegmensben. Az önkénteseik egy része ilyen területen tanul 

/ végzett, ezért lehet számukra releváns ez a tapasztalat. 

Pénzügyi 

indikátor 

Szakmai fejlődés alternatíva költsége, arra az esetre, ha nem a 

gyakorlatban, hanem fizetős tanfolyamokon szereznék meg ezt a 

tudást. 

Értelmezés, 

indoklás 

A telepen való munka során a gyakorlatban találkoznak olyan 

problémákkal az önkéntesek, amelyekkel való megküzdés ezeknek a 

szakembereknek komoly tapasztalatot jelent. A BAGázs kiforrott 
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módszertanán keresztül tanulhatják meg mindezeket, amely tudás majd 

a szakmai előremenetelüket is segítheti a munkájukban. 

Számítása Rendszeresen önkénteskedők aránya: 2021-től nézve 18%-a a teljes 

önkéntes csapatnak, 2019 előtt 5%, 2025-től 22%-ot feltételezve 

Gyógypedagógia, pszichológiai képzések ára: 20 000 Ft / alkalom, évi 

1 alkalmat feltételezve 

Módosító 

tényezők  

A BAGázs nélkül ezek a szakemberek csak fizetős képzéseken 

juthatnának hasonló tapasztalatokhoz, ezért az elért hatás 100%-ban a 

BAGázsnak tulajdonítható. 

 

4.2.3. Államra gyakorolt hatások 

4.2.3.1. Kevesebb közmunka és segély szükséglet 

 

A roma fiatalok, illetve felnőttek a BAGázs tevékenységei nélkül nagy valószínűséggel 

nem fejezik be az iskolát, nem szereznek szakmát, így nem tudnak elhelyezkedni az 

elsődleges munkaerőpiacon. Emiatt az esetek túlnyomó részében a könnyen elérhető 

közmunkát választják, amelyet az állam finanszíroz. 

A BAGázs programjainak hatására nagyobb eséllyel szereznek a telepen élők 

középfokú végzettséget, lesznek céljai az életben, így nem elégszik meg a közmunka-

programmal, hanem munkát keres az elsődleges munkaerőpiacon, és a szakmai 

képzettségének köszönhetően könnyebben találni is fog. Bár nem számosított hatás, 

de a BAGázs programjai által a szociális képességei fejlődnek, a lemorzsolódási 

valószínűsége az iskolából csökken, ezért hosszabb távon is képes lesz megtartani a 

pozícióját. Mivel így jövedelemhez jut, az állam megspórolja a közmunkára költött bért. 

Pénzügyi 

indikátor 

A költségmegtakarítás az állam számára: (bruttó) közfoglalkoztatotti 

bér / év 

Értelmezés, 

indoklás 

A szakmai végzettség megszerzése révén a fiatalok nagy eséllyel 

elkerülik a közfoglalkoztatotti státuszt, ez az államnak a 

közfoglalkoztatotti bér megspórolását jelenti. 

Számítása Közmunkából fokozatosan az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók 

létszáma a BAGázs hatására (iskolai lemorzsolódás csökkenése 

hatására, részletes létszám kalkuláció a kedvezményezetteknél):  

Közfoglalkoztatotti bér (havi bruttó, 2021): 85 000 Ft  
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Mivel a közfoglalkoztatottként történő foglalkoztatás jellemzően nem 12 

hónap / év, hanem csak átlagosan 6 hónap / év Bag és Dány környékén, 

ezért mi is 6 hónappal számoltunk évente. 

Számolás módja 

é𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚 𝑥 ℎ𝑎𝑣𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡ó 𝑘ö𝑧𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑏é𝑟 𝑥 6 ℎó𝑛𝑎𝑝 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: Az iskolai lemorzsolódás csökkenése alapján 

számoltunk a jövőre vonatkozó létszámokkal (kalkuláció módját lásd a 

4.2.1.5. hatásnál), illetve a BAGázstól kaptuk meg azoknak a létszámát, 

akik az ő közvetlen hatásukra kezdtek el dolgozni, ezért további korrigáló 

tényezővel nem szükséges élni. 

 

4.2.3.2. Nagyobb közteherviselési képesség 

 

Abban az esetben, ha a telepen élők közfoglalkoztatottként helyezkedik el, a bérét az 

állam fizeti. Igaz, hogy ennek a bérnek is van adó- és járulékvonzata, azonban ez nem 

jelent valódi bevételt az állam számára, ugyanis ez csak a pénzek egyik zsebből a 

másikba csoportosítását jelenti. Ezzel szemben, ha a BAGázs tevékenységeinek 

köszönhetően szakmájukban helyezkednek el az elsődleges munkaerőpiacon, 

akkor a bérüket és az ahhoz kapcsolódó adót és járulékot a munkáltató fizeti, 

amellyel az állam pótlólagos bevételhez jut, amelyet más, fontos társadalmi célok 

szolgálatába állíthat. 

Pénzügyi 

indikátor 

Fizetett adók és járulékok minimálbér, majd garantált bérminimum 

esetén (közvetlen adók) 

Értelmezés, 

indoklás 

A szakmai végzettség megszerzését követően a munkaerőpiacon 

megszerezhető jövedelem után adót és járulékot fizetnek, ami az 

államnak pótlólagos bevételt jelent. 

Számítása Közmunkából fokozatosan az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók 

létszáma a BAGázs hatására (iskolai lemorzsolódás csökkenése 

hatására, részletes létszám kalkuláció a kedvezményezetteknél)  

Minimálbér (havi bruttó, 2021): 167 400 Ft 

Garantált bérminimum (havi bruttó, 2021): 219 000 Ft  

A múltban a felnőttekre minimálbérrel számolunk, a jövőben az ezen 

felüli növekményre már garantált bérminimummal, hiszen azt 

feltételezzük, hogy az újonnan bejövő korosztályok már szereznek 

szakmát, és abban helyezkednek el. 

Az alábbi adókkal és járulékokkal számoltunk (2021): 
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- SZJA: 15% 

- Nyugdíjjárulék: 10% 

- Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: 8,5% 

- Szociális hozzájárulási adó: 15,5% 

- Szakképzési hozzájárulás: 1,5% 

Számolás módja: 

é𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑏é𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑦 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡á𝑙𝑡 𝑏é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑥  

𝑎𝑑ó𝑘 é𝑠 𝑗á𝑟𝑢𝑙é𝑘𝑜𝑘 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: Az iskolai lemorzsolódás csökkenése alapján 

számoltunk a jövőre vonatkozó létszámokkal (kalkuláció módját lásd a 

4.2.1.5. hatásnál), illetve a BAGázstól kaptuk meg azoknak a létszámát, 

akik az ő közvetlen hatásukra kezdtek el dolgozni, ezért további korrigáló 

tényezővel nem szükséges élni. 

 

4.2.3.3. Drogfogyasztás csökkenése 

 

A kedvezményezetteknél már részleteztük a BAGázs hatását a bagi és dányi fiatalok 

drogfogyasztási szokásaira. Azonban ez nemcsak az egyéni szinten, hanem az állam 

számára is költségmegtakarítást okoz, mégpedig a kezelési-megelőzési program 

költségeiben. A megelőző vagy kezelési programban 6 hónapon át legalább 

kéthetente 1,5 órában szükséges részt vennie az elkövetőnek a teljesítési igazolás 

kiállításához.  

Pénzügyi 

indikátor 
Kezelési-megelőzési program költségei évente 

Értelmezés, 

indoklás 

A kábítószerhasználat mértékének csökkentése fontos célkitűzése a 

BAGázsnak a roma fiatalok körében, amelynek számos pozitív 

társadalmi hatása van. Ezek közül a kalkuláció során a kezelési-

megelőzési program költségeinek csökkenésével számoltunk. 

Nem számszerűsítettük az egyéb szociális és egészségügyi kiadásokat, 

valamint a rendvédelem és igazságszolgáltatás kapcsolódó költségeit a 

megbízható adatok hiánya miatt. 

Számítása Kezelési-megelőzési program ára: 120 000 Ft / fő (6 hónapon át 

kéthetente másfél órás alkalom, alkalmanként 10.000 Ft-tal számolva) 
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Az elterelés jogi lehetősége ugyanazon személy számára csak minden 3. 

évben adott, a számítás során mi is csak minden 3. évben vettük 

figyelembe. 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs tevékenysége nélkül nem jutnának el a 

fiatalok kezelési-megelőzési programokra, viszont segítségükkel egy 

részük részt tud venni ilyeneken. Ezért a BAGázs becslése alapján a 

mindenkori felsős és középiskolás korosztályok harmadának van meg 

erre a lehetősége és hajlandósága. Közülük azzal számoltuk (lásd 

időtényező), hogy az idő előrehaladtával egyre kevesebbeket érint a 

drogfogyasztás, ezzel korrigáltunk a jövőre nézve, a csökkenő érintetti 

létszám miatt pedig elkerülhetővé válik a kezelési-megelőzési programok 

költsége. 

Időtényező: a fenti hatást a BAGázs fokozatosan éri el a célcsoportban. 

2016-ig a kezdeti 80%-ról kb 30-40%-ra csökkent a drogfogyasztók 

aránya a fiatalok körében, 2031-ig évente további kb 3 százalékpontos 

csökkentést becsültünk. A jövőre vonatkozóan a létszámokat ez alapján 

számoltuk. 

 

4.2.3.4. Tudatosabb családtervezés következtében a gyerekvállalás 

kitolódik felnőttkorra 

 

Nagy problémát jelent a bagi romák körében, hogy jellemzően nagyon fiatalon, még a 

tanulmányaik befejezése előtt, fiatalkorú szülőként születik meg első gyermekük. 

A BAGázs tevékenységeinek egyik fontos hatása a tudatosabb családtervezés, amely 

a gyerekvállalás kitolódását eredményezi felnőttkorra, ezáltal csökken a 

kiszolgáltatott egzisztenciális helyzetben levő tinédzser szülők száma, valamint 

családonként átlagosan 2-4 gyerekkel kevesebb születik. 

E hatásnak nagyon hosszú távon értelmezhetőek a hasznai (pl. a gyerekek 

taníttatásának, ellátásának költségei nehezen becsülhetők), éppen ezért nehéz a 

kalkulációja. Ezen indikátornál is a konzervatív becslés elvét alkalmaztuk, azaz inkább 

a rövid távú és megalapozottan számítható hasznokkal mérjük a hatást, vállalva, hogy 

ezzel nagyságrendileg alulbecsüljük az elérhető társadalmi hasznot. Ebből adódóan 

csak az állam oldalán kerül pénzben kifejezésre ez a hatás, miközben a 

kedvezményezetti oldalon, bár jelentős az életminőségre gyakorolt hatása, sajnos nem 

tudtuk megfelelően számszerűsíteni. 

Pénzügyi 

indikátor 

Az állam által megspórolt költségek (GYES, GYED és családi pótlék) 

a kisebb gyerekszám következtében. 
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Értelmezés, 

indoklás 

Azáltal, hogy a BAGázs programjaiban részt vesznek a felnőttek és 

fiatalok, tudatosabban szervezik életüket, többek között a családalapítás 

kapcsán is tudatosabb döntéseket hoznak. Már most is látható azon 

fiatalok körében ez a hatás, akik részt vesznek BAGázs 

tevékenységeiben, de a jövőben ez várhatóan erősödni fog még. 

Számítása Családonként átlagosan 2-vel kevesebb gyerek megszületésével 

számoltunk.  

Megspórolt állami kiadások: 

- GYES a gyerek 3 éves koráig, havi 28.500 Ft/hó 

- GYED a garantált bérminimum 70%-a (2 éves koráig), ha eddig 

nem dolgozott, nem kap (feltételeztük, hogy a jövőben már jó 

részük dolgozott előtte) 

- 2016-2020 (amikor feltételezzük még nem születnek meg az első 

gyerekek): családi pótlék 2 gyerekre: 13 300 Ft / hó 

- 2021-2031 (amikor feltételezzük, hogy a szülők idősebb korában, 

de max. 2 gyerek születik meg): 4 gyerekre járó családi pótlék és 

2 gyerekre járó különbözete: 37 400 Ft/hó 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs becslése szerint kb. 10 % azok aránya, akik 

nem vállaltak gyermeket fiatalkorban mielőtt a BAGázs jelen volt a 

telepen, amelyet a 2017-es alapkutatás meg is erősített. Azonban azok 

esetében, akik részt vesznek a BAGázs programjaiban, ott későbbre 

tolódik a gyerekvállalás és kevesebb gyereket is vállalnak a BAGázs 

becslése alapján. 

Időtényező: Mivel ez egy hosszabb távon ható hatás, ezért az első 5 

évben (2011-2016) még nem számoltunk a hatással. 2016-tól kezdve 10 

családdal számoltunk (2011-ben akik felsős / középiskolás volt, annak 

feltételeztük, hogy a fele fiú, fele lány, így jött ki ez a szám). Később 

kétévente számoltunk a fiatalabb korosztályokból felzárkózó fiatalokkal. 

 

4.2.4. Helyi önkormányzatra gyakorolt hatások 

4.2.4.1. Szemétszállítási igény csökken 

 

Az egészséges környezet egy-egy településen élők jól-létének egy meghatározó 

tényezője, illetve az önkormányzatnak jelentős költséget okoz, ha illegális 

szemétlerakók felszámolását kell elvégeznie a kommunális szemétszállításon felül. 

A BAGázs az illegális szemétlerakók felszámolásában támogatja a helyi 

önkormányzatot, ezáltal pedig a telepeken élők életminőségét növeli. 
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Pénzügyi 

indikátor 

Önkormányzat megtakarított költsége az illegális szemétlerakók 

felszámolása miatt 

Értelmezés, 

indoklás 

Az egészséges környezet érdekében a BAGázs segít illegális 

szemétlerakók felszámolásában, ennek a költsége az önkormányzatnál 

így már nem merül fel. 

Számítása A helyi hulladékgazdálkodási terv alapján ~ 100 000 Ft egy illegális 

szemétlerakó (nem feltétlenül végleges) felszámolása, évente egy ilyen 

felszámolásával számoltunk maximum, amit a BAGázs vállal át. 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: A BAGázs hatására felszámolásra kerülő 

szemétlerakókkal kalkuláltunk kizárólag, az önkormányzat által amúgy is 

elvégzett szemétszállítást kihagytuk a számolásunkból, ezzel korrigálva, 

hogy tisztán a BAGázs hatása szerepeljen. 

Időtényező: A környezet fokozatos tisztulása miatt az első időszakban 

(2011-2021) évente 1 illegális szemétlerakó felszámolásával 

kalkuláltunk, ezt követően már várhatóan csak minden második évben 

szükséges erre költeni. 

 

4.2.4.2. Kóbor kutya elszállítási igény csökken 

 

A kóbor kutyák kérdése egy nagyon komoly problémává tud válni, hiszen falkákba 

verődve veszélyesek lehetnek, amellett, hogy oltatlanul betegségeket is 

terjeszthetnek. Ezért fontos a BAGázs olyan irányú törekvése, hogy nyilvántartja a 

telepen élő kutyákat, illetve támogatja a chipelésüket, ivartalanításukat és oltásukat. 

Pénzügyi 

indikátor 
Kevesebb kóbor kutya okozta költségek csökkenése 

Értelmezés, 

indoklás 

A kóbor kutyák befogása a gyepmester feladata, illetve évente jelentős 

összeget kell(ene) költeni a megfelelő állatorvosi ellátásukra (oltás, chip, 

ivartalanítás). Az egyre csökkenő kóbor kutya létszámmal ezek a 

felmerülő költségek kerülhetnek megtakarításra. 

Számítása A gyepmesterek közalkalmazotti bérezésben részesülnek, a pozíció 

betöltése csak alapfokú végzettséget igényel, ezért ezzel az összeggel 

számoltunk esetükben (2020): 161 000 Ft / hó (feltételezve, hogy a bagi 

és a dányi telep kiszolgálásához szükséges kb. 1 ember munkája) 

Oltások költsége (2021): ~ 10 000 Ft / év 
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Az BAGázs nyilvántartásában jelenleg 91 kutya szerepel, feltételeztük, 

hogy a BAGázs évente ennek a 20%-át éri el, ez szolgált a kalkuláció 

alapjául. 

Számolás módja: 

𝑔𝑦𝑒𝑝𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑏é𝑟𝑒 +  𝑘𝑢𝑡𝑦á𝑘 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑥 0,2 𝑥 𝑜𝑙𝑡á𝑠𝑜𝑘 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒 

Módosító 

tényezők  

BAGázs hatása: Mivel a chipelési / oltási / ivartalanítási 

kezdeményezések a BAGázsnak köszönhetőek, ezért nem 

módosítottunk ezen a hatáson. 

Időtényező: A BAGázs nyilvántartásában szereplő kutyák számának 

idővel a csökkenését feltételeztük, ezért idővel alacsonyabb létszámmal 

kalkuláltunk. 
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5. Társadalmi megtérülés számítása és értelmezése 

Az előző fejezetben részletesen ismertetett számítások eredményeképp 

rendelkezésre áll a BAGázs által 20 év alatt az teljes közösségre költött 

erőforrások, valamint ezen az időtávon a közösség életében jelentkező társadalmi 

hasznok pénzben kifejezett értéke.   

Ezen számokat összefoglalóan az 5.1. táblázat mutatja. 

 Jelenérték (2011-2020) Jelenérték (2021-2031) 

Befektetett 

erőforrások értéke 

(ezer Ft) 

406 822  704 396  

Társadalmi hatások 

értéke (ezer Ft) 
616 686  2 303 383 

5.1. táblázat: 20 év alatt a telepeken lakókra jutó ráfordítás, és a jelentkező társadalmi 

hasznok 

A ráfordítások és a társadalmi hasznok jelenértékének kiszámítását követően a 

befektetések és a hasznok egymással összevethetőek, és kalkulálhatóvá válik a 

társadalmi megtérülés mértéke. Ennek számítást mutatja az 5.2. táblázat. 

Erőforrás-ráfordítás jelenértéke 1 111 218 022 Ft 

Társadalmi hasznok jelenértéke 2 920 070 479 Ft 

𝑇á𝑟𝑠𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑔𝑡é𝑟ü𝑙é𝑠 =
𝑇á𝑟𝑠𝑎𝑑𝑎𝑙𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑘 𝑗𝑒𝑙𝑒𝑛é𝑟𝑡é𝑘𝑒

𝑅á𝑓𝑜𝑟𝑑í𝑡á𝑠𝑜𝑘 𝑗𝑒𝑙𝑒𝑛é𝑟𝑡é𝑘𝑒
 2,63 

5.2. táblázat: A BAGázs tevékenységének társadalmi megtérülése 20 éves időtávon 

Ez a társadalmi megtérülés azt jelenti, hogy 20 éves időtávon minden befektetett 1 

Ft 2,63 Ft-nyi társadalmi hasznot eredményez. 

Fontos figyelembe venni ugyanakkor, hogy ez időben nem egyenletesen jelentkező 

hatás: az első években a ráfordítások meghaladják a jelentkező hasznokat (2011-

2020 az SROI értéke: 152%), azonban néhány év elteltével a hasznok a befektetés 

sokszorosára növekednek (2021-2031 az SROI értéke: 327%). Az 5.3. ábrán mutatjuk 

be a kumulált összes ráfordítást és összes társadalmi hasznot, ez alapján az első négy 

évben a ráfordítások meghaladták a hasznokat, viszont a 5. évtől a kumulált társadalmi 

hasznok nagyobbak lesznek, mint az összes ráfordítás. 
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5.3. ábra: Kumulált összes ráfordítás és összes társadalmi haszon 

 

A hatások legnagyobb része az érintettek közül az államnál realizálódik, azonban 

ennek az az oka, hogy a kedvezményezettek esetén számos jelentős hatást nem 

tudtunk pénzértékben kifejezni, az államnál azonban mindegyik azonosított hatásnál 

meg tudtuk ezt tenni.  

 

 
5.4. ábra: Hatások megoszlása kedvezményezetti csoportok és a telepek között 
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2016-ben csak egy kedvezményezetti korcsoportra végeztük el az SROI kalkulációt. 

A 2016-os hatásméréshez hasonló korosztályra, a felsősökre / középiskolásokra 

megvizsgáltuk külön az SROI értékét, és ez magasabb, mint a teljes közösségre: a 

teljes időtávon 300% az SROI, a múltra vonatkozóan 152%, a jövőre nézve 327%. 

Ennek az eltérésnek az az oka, hogy ez az a korosztály, akikkel már régóta 

foglalkoznak, ezért a hatások erősen érvényesülnek, illetve az időtávon már a 

társadalmi hasznok nagy része (munkába állás, tudatosabb családtervezés…) is 

realizálódik. 

 

5.5. ábra: Kumulált összes ráfordítás és összes társadalmi haszon a felsős / 

középiskolás korosztály esetén 

 

Mindezek alapján világosan látható, hogy mind kedvezményezettek, mind pedig 

az állam szempontjából messze megtérül a BAGázsnak adott támogatás. 
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6. Hatáskalkulációs tábla 

A részletes kalkulációkat a tanulmányhoz kapcsolódó Excel táblázat (IFUA 

NPP_BAGázs_SROI kalkuláció_20211102) tartalmazza. 
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7. Forrásjegyzék 

Allianz - Betöréses lopások átlagos kárértéke https://www.allianz.hu/hu/sajtoszoba/a-

hosszu-hetvegen-tobb-a-betoreses-lopas.html/ 

A közfoglalkoztatási bérek változása 2011-2015 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/4/e3/e0000/K%C3%B6zfoglalkoztat%C3%A1s

i%20b%C3%A9rek%20alakul%C3%A1sa.pdf 

Aszód.hu: Aszód és kistérsége hulladékgazdálkodási terve: https://aszod.hu/wp-site/wp-

content/uploads/2016/11/a-helyi-hulladekgazdalkodasi-terv.pdf  

BAGázs honlapja, http://www.bagazs.org 

BAGázs Airtable rendszere 

Bérkalkulátor: GYES, GYED értéke: http://berkalkulator.net/gyed-gyes-kalkulator/gyes-

osszege-2011-ben-es-2012-ben-ennyi-a-gyes-es-gyet-osszege.html  

Bíróság honlapja: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke  

Bíróság honlapja: https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/elzaras-lehet-vege-ha-valaki-

nem-fizeti-meg-birsagot-interju-szabalysertesi  

Fizetések.hu: https://www.fizetesek.hu/fizetesek/jog/jogi-gyakornok  

Godfrey, C., Hutton, S., Bradshaw, J., Coles, B., Craig, G. and Johnson, J. (2002) Estimating 

the cost of being 'not in education, employment or training' at age 16-18, Research 

Report, 346, Department for Education and Skills, Nottingham. 

http://php.york.ac.uk/inst/spru/pubs/ipp.php?id=502 

Kormos Dóra (2017): Hogyan mérhető pontosan és torzítatlanul a társadalmi hatás? 

Módszertani ajánlások és azok gyakorlati megvalósítása a magyar nonprofit szektorban. 

Szakdolgozat. Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetés és szervezés mesterszak 

KSH: Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete évek szerint,  

• 2011: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli054a.html  

• 2012: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1212.pdf 

• 2013: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1312.pdf 

• 2014: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1412.pdf  

• 2016: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1612.pdf 

• 2017: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1712.pdf 

• 2018: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1812.pdf 

• 2020: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli054b.html  

KSH: Szellemi munka órabér szuperbruttó (humánegészségügyi, szociális ellátás): 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli012c.html  

https://www.allianz.hu/hu/sajtoszoba/a-hosszu-hetvegen-tobb-a-betoreses-lopas.html/
https://www.allianz.hu/hu/sajtoszoba/a-hosszu-hetvegen-tobb-a-betoreses-lopas.html/
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/4/e3/e0000/K%C3%B6zfoglalkoztat%C3%A1si%20b%C3%A9rek%20alakul%C3%A1sa.pdf
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/4/e3/e0000/K%C3%B6zfoglalkoztat%C3%A1si%20b%C3%A9rek%20alakul%C3%A1sa.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2016/11/a-helyi-hulladekgazdalkodasi-terv.pdf
https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2016/11/a-helyi-hulladekgazdalkodasi-terv.pdf
http://www.bagazs.org/
http://berkalkulator.net/gyed-gyes-kalkulator/gyes-osszege-2011-ben-es-2012-ben-ennyi-a-gyes-es-gyet-osszege.html
http://berkalkulator.net/gyed-gyes-kalkulator/gyes-osszege-2011-ben-es-2012-ben-ennyi-a-gyes-es-gyet-osszege.html
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/elzaras-lehet-vege-ha-valaki-nem-fizeti-meg-birsagot-interju-szabalysertesi
https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/elzaras-lehet-vege-ha-valaki-nem-fizeti-meg-birsagot-interju-szabalysertesi
https://www.fizetesek.hu/fizetesek/jog/jogi-gyakornok
http://php.york.ac.uk/inst/spru/pubs/ipp.php?id=502
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli054a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1212.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1312.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1612.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1712.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1812.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli054b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli012c.html
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KSH: A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások átlagos összegei: 

https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0007.html  

KSH keresetek, https://www.ksh.hu/keresetek 

KSH: Közfoglalkoztatottak bérminimuma: 

https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0069.html  

KSH: Háztartások életszínvonala: 

• 2011: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy11.pdf  

• 2013: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv.pdf  

• 2014: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv14.pdf 

• 2015: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv15.pdf  

• 2016: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv16.pdf  

• 2017: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv17.pdf  

• 2018: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2018/index.html#chapter-19  

• 2019: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2019/index.html#chapter-19  

Közalkalmazotti és pedagógusi bértáblák: 

• 2011: http://berkalkulator.net/berkalkulator-2011/kozalkalmazotti-bertabla-2011-az-uj-

kozalkalmazotti-bertabla-2011-tol.html  

• 2012: http://www.fdsz.hu/sites/default/files/Kjt-b%C3%A9rt%C3%A1bla_2012.pdf  

• 2013: https://www.kozszolga.hu/hirek/%C3%BAj-pedag%C3%B3gus-

b%C3%A9rt%C3%A1bla-2013-szeptembert%C5%91l  

• 2014: https://www.kozszolga.hu/pedag%C3%B3gus-b%C3%A9rt%C3%A1bla-2014-

szeptember%C3%A9t%C5%91l  

• 2015: https://eduline.hu/kozoktatas/pedagogus_fizetesek_2015_szeptember_FKZIJP  

• 2016: https://moderniskola.hu/2016/09/19595/  

• 2017: 

https://eduline.hu/kozoktatas/pedagogus_bertabla_osszes_2017_szeptember_013N6

V  

• 2018: https://eduline.hu/kozoktatas/pedagogus_fizetesek_BLTP01  

• 2019: https://www.kozszolga.hu/pedag%C3%B3gus-b%C3%A9rt%C3%A1bla  

• 2020: https://nedolgozzingyen.hu/wp-content/uploads/2020/01/pedber_oh2020.pdf  

• 2021: https://officina.hu/belfoeld/239-pedagogus-bertabla  

https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0007.html
https://www.ksh.hu/keresetek
https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0069.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy11.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv14.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv15.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv16.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv17.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2018/index.html#chapter-19
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