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316 TONNÁT 

RAKSZ…

A Kiútprogram ügyfelei 2020-ban kettő 
híján 316 tonna uborkát termeltek és 
értékesítettek, ezzel nettó 51 millió forint 
bevételhez jutottak. 
Egy termelő átlag 500 ezer forintot 
keresett meg a Kiútprogramon belül az 
uborkázással. 
Az 51 milliós árbevételen nem csak az a 
63 család osztozott, akikkel szerződést 
kötöttünk, hanem még azok is, akik a 
nagyobb területet művelő Kiutasoknak 
besegítettek. 

1 2

Uborkázó ügyfeleink célcsoportja körében 
hosszú távú megélhetést biztosító gyári 
munkához 25 főt segítettünk hozzá. 
Nyári mezőgazdasági munkához 143 főt 
segítettünk, ők 2,5 hónapon át dolgoztak, 
és összesen 11 millió forint bevételhez 
jutottak. 

2020 májusa óta a Kiútprogram a SozialMarie cím büszke viselője.

ÉS ENNYI A BÉR:
51 MILLIÓ FORINT
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HÁLÓT ADUNK,

NEM HALAT 

Támogatottjainkkal szerződéses üzleti 
viszonyban vagyunk. Olyan üzlet ez, 
aminek a nyeresége nem a mienk, hanem 
az övék: a szegény, munkanélküli, főleg 
roma embereké.

Magyarországon egyedüli szervezetként 
nyújtunk fedezet nélküli kamatmentes hitelt, 
vagyis szociális mikrohitelt ügyfeleinknek. 
Ez adja a termelés megkezdéséhez szükség-
es kezdőtőkét (eszközök, palánták stb.)

A szociális mikrohitel mellé mentorálást 
adunk ügyfeleinknek, és így ők a kezdő-
tőkével és a folyamatos tanácsadással 
uborkát termesztenek.

Ügyfeleink biztos piacra termelnek, 
mert az uborkát mi vásároljuk meg tőlük, 
miután szerződést kötöttünk egy nagy 
céggel, aki tőlünk megveszi.

A kis összegű hiteleket ügyfeleink az 
uborkából származó bevételeikből, 
hétről-hétre fizetik vissza.

Az uborkáztatás mellett segítettünk gyári 
munkához jutni célcsoportunk tagjainak. 
Munkaerőpiaci beilleszkedési progra-
munk kapacitása azt teszi lehetővé, hogy 
azoknak segítsünk, akiknek az alapvető 
tárgyi tudásuk és kompetenciájuk megvan, 
„csak” le kell győzni az önbizalomhiányból 
fakadó gátakat, „csak” segíteni kell önélet- 
rajzot írni, vagy éppen kiigazodni a 10 km-
re lévő, de ismeretlen városban.

Az országnak abban a régiójában vagyunk 
jelen, ahol a legnagyobb a szükség a 
szociális támogatásra, és ahol a legke- 
vésbé működnek erre szakosodott civil 
szervezetek. Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye olyan utcái- 
ban laknak ügyfeleink, ahol sok helyütt 
az internet bekötésével is leálltak az előző 
utcában. Mintha az lenne a falu vége. 
De mit internet! Vannak ügyfeleink, akik 
ivóvízért is az utcai kútra járnak. 

Tevékenységeinket száz százalékban 
magánforrások biztosítják.

Az egyenlőtlenek közül 
a legegyenlőtlenebbekkel 
dolgozunk.
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UBORKÁZÁS

2020-ban az alábbi települések lakói uborkáztak velünk: 
Dámóc, Semjén, Zemplénagárd, Dombrád, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Ricse, 
Bodroghalom, Cigánd, Nyírpilis, Nyírvasvári, Fábiánháza, Csenger, Csengerújfalu, 
Szamostatárfalva, Szatmárcseke, Csengersima

Termelőink uborkaterülete:
42 ezer folyóméter

 

Termelőinktől felvásárolt 
uborka nettó értéke:

51 millió Ft

A felvásárolt uborka 
értékesítéséből származó 

nettó bevétel:
57 millió Ft

Egyéb adatok az uborkázásról: 

fm = folyóméter
* A 600 fm feletti területet művelők egy főre jutó 2,1 millió forintos bevétele nem maradt 
a velünk szerződött családnál, hanem abból fizették ki az alkalmi munkavállalókat.
** Az árbevételből levontuk a termelésre adott mikrohitel-visszafizetést.

21 millió Ft

34 millió Ft

10

53

600 fm alatti 
területet
művelők

600 fm feletti 
területet
művelők

Ügyfelek 
száma

Összes nettó  
jövedelem

2,1 millió Ft*

484 ezer Ft

Egy főre jutó 
jövedelem**
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UBORKAKIRÁLYNŐ

Jónás Mária 2020-ban uborkázott először, 
de övé lett a legjobb termés Fábiánházán. 
Egységnyi folyóméteren ő termelte (és szed-
te le) a legtöbb uborkát! „Volt olyan nap, 
hogy jóval több pénzt hozott az uborka, mint 
a havi közmunkabér – mondta büszkén.
 
„Eleinte nehezen indult be. Az első le-
adásoknál csak néztem, hogy mások 
5-6  zsákkal hoznak, nekem meg alig 
termett valami. Aztán beindult. Mindent úgy 
csináltam, ahogy András, a terepmunkás 
mondta. Ő azt javasolta, hogy előbb 
neveljük ki a növényt, ne azon igyekezzek, 
hogy egyből minél többet szedjek róla. 

És tényleg beindult.” A felvásárlótól meg 
is kapta az uborkakirálynő címet és a vele 
járó papírkoronát.

Mari közmunkán, a férje szennyvízbe-
kötéseken dolgozik – már ha épp van 
munka. Az uborkaszüret hónapjaiban 
Mari otthagyta a közmunkát, szerencsére 
a polgármester októbertől visszavette. 
Mindhárom gyermeke középiskolás: 
egyikük optikusnak, másikuk mezőgazda-
sági gépszerelőnek, a legkisebb pedig 
kőművesnek tanul. A bevételből jutott a téli 
tüzelőre, az iskoláztatásra, és a 70 éves 
házuk apró felújítási munkálataira is.
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A tavalyi évet meghatározta a korona- 
vírushelyzet. Szerencsére egyetlen ügyfelün-
ket, egyetlen kollégánkat sem veszítettük el.

Ám azok az ügyfeleink (és sokan van-
nak ilyenek), akik szociálisan elszigetel-
tek, az új helyzetre bizalmatlansággal 
reagáltak. Ugyanazt a bizalmatlanságot 
tapasztaltuk, amit az oltással kapcsola-
tos híradásokból ismerhettünk meg ezek-
ről a területekről: sokan nem bíztak a 
külvilágban, inkább nem vállalták az oltást, 
inkább nem vágtak bele az uborkázásba. 
Így 2020-ban az új termelők száma
18 volt, 11 fővel/családdal kevesebb, 
mint előző évben. 

A Munkaerőpiaci beilleszkedési progra-
munk iránt viszont megnőtt a kereslet, mert 
a gyárak csak átmeneti időre zártak be, utána 
a térségben szerencsére inkább nőtt a szak-
képzetlen munkaerő iránti kereslet.

Az első hullámban a vészhelyzet csupán 
egyetlen, a programban résztvevő sza- 
bolcsi településen is mintegy 20 család- 
fenntartót, családjaikkal együtt összesen 
mintegy 80  főt hozott lehetetlen helyzetbe. 

A  többnyire feketemunkásként vagy al-
kalmi munkavállalóként dolgozó emberek 
azonnal elvesztették munkájukat.
 
A krízishelyzetben adománygyűjtésbe 
kezdtünk ügyfeleink számára. Rendkívüli 
társadalmi szolidaritást tapasztaltunk meg 
a Kiútprogram szimpatizánsainak körében: 

A Ments munkaerőt kampányunkban 

730 ezer forint gyorssegélyt

gyűjtöttünk összesen

76 család számára,

ezen kívül

500 ezer forint magánfelajánlást 

tudtunk továbbítani ügyfeleinknek és 
a környezetükben élőknek. 

Saját forrásból kb. 500  ezer forintot köl-
töttünk járványügyi védőfelszerelésekre 
(maszkokra, kesztyűkre, fertőtlenítőkre) 
ügyfeleink számára, és kibővített szociális 
mentorálást nyújtottunk (digitális oktatásban 

való segítség, egészségügyi tájékoztatás).  

Év végi adománygyűjtő kampányunk során 

1 millió forint céges

és 4 millió forint magánadományt 

kaptunk a Kiútprogram céljainak meg-
valósítására. 11 vállalattal alakítottunk ki 

partnerséget, amelynek keretében a cégek a 
Kiútprogram Zrt. számára nyújtott pénzügyi 
támogatáson, kapacitásfejlesztésen és/vagy 
szakmai tanácsadáson keresztül valósítják 
meg társadalmi felelősségvállalási céljaikat.

A JÁRVÁNY

ADOMÁNYGYŰJTÉS
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A 2021-re elkülönített támogatás nélkül:

ALAPÍTÓK

50 millió Ft 2 millió Ft 11 millió Ft

MAGÁNADOMÁNYOZÓK CÉGES TÁMOGATÓK

TÁMOGATÁSOK

IDŐSOROK

Összes termelő Új termelők

2015

2015

2020 655

29,2 34 32,6 28,6 69 51

670

400

400

425

350

2019

2018

2017

2016

2015

1 termelőre jutó folyóméter:

Felvásárolt uborka nettó értéke (millió Ft)

78

65
54 52

28 29 18

99
87

72
64 63

2016

2016

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2020

2020
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MEGÁLLJA A HELYÉT

Varga Enikő 20 kilométerre lakik Máté-
szalkától, de egyedül még sosem járt ott. 
Hogy gyári munkára merjen jelentkezni, 
és egyedül beutazzon a nagyvárosba, 
a horizontján kívül volt. Pedig állandó 
munkát adó gyárak hozzá legközelebb 
Szalkán vannak, ő pedig szeretett volna 
rendszeresen pénzt keresni. Vágyott egy 
saját házra, hogy ne szívességből lakjon 
a két gyerekével a volt anyósánál. Balázs 
Ferencné, Vicu, a programkoordináto-
runk segített neki az elhelyezkedésben. 
Enikőnek 2018 novemberétől egy munka- 
helye van, határozatlan idejű szerződéssel, 
ráadásul nagyon meg vannak vele elégedve. 

„A Flabegban dolgozom revizorként, 
tükröket kell minősíteni. Azt gondoltam, 
hogy sose fog menni. Főleg a számító-
géphez nyúlni! Sose álmodtam ezt. Hát, 
hogy én roma vagyok… Szalkán sose 

vettek fel így embereket. Azt hittem, én 
ide nem fogok bejutni és beilleszkedni 
se. Vicunál voltam önéletrajzot írni, meg 
teszteket, na, én azt hittem, hogy ebből 
tényleg nem lesz semmi, és csak összejött. 
Tudok félretenni. De nehéz, mert most 
már nem lehet azt mondani, hogy meg 
lehet fogni a gyerekek hasán. Van olyan, 
hogy napi szinten két kenyér is kell. A 
gyerekeket magamban nevelem, a férjem 
összeköltözött mással. 14 és 15 évesek, 
már megszokták, hogy dolgozom, hogy 
nekik kell befűteniük, meg megcsinálni 
mindent. A tyukodi konzervgyárban 
kezdtem, de ott csak szezonális munka 
volt, júliustól decemberig. És nekem 
rendes munka kellett, mert akartam venni 
egy házat. 3-4 millió itt Ecseden egy 
ház. Kaptam lakáshitelt, és tudom fizetni 
a részleteket.”
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KOLLMANN ÁRON

ti:me Agency

Amikor először találkoztam a Kiút-
programmal, azt mondtam magamban 
Na, végre egy olyan kezdeményezés, 
ami tényleg azokért jött létre, akiknek 
a legnagyobb szükségük van a 
felzárkózáshoz a 21. század Európájában. 
Véleményem szerint a Kiútprogram 
Magyarországon a legjobb példával jár 
elöl, amikor a perifériára szorult, segítség 
nélkül esélytelen, ámde ambíciózus 
embereknek megadja a saját vállalkozás 
lehetőségét. Azt a kiutat, ami saját 
erőfeszítésük, munkájuk révén biztosítja, 
hogy felelősen gondolkodva létrehozzanak 
egy olyan jövőképet, ami hosszútávon is 
kiszámítható megélhetést jelent nekik és 
családjuk számára.  

SCHILLING ÁRPÁD

Rendező

„A közmunkaprogramnál jóval olcsóbban 
teremtenek munkahelyeket. Állami fela- 
datot látnak el, ennek ellenére nem 
kapnak állami támogatást. Annak ellenére 
sem, hogy a Világbank jó gyakorlatként 
hivatkozik a Kiútprogram modelljére.”



10 KIÚTPROGRAM  SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2020

• az uborkaföld kialakításában
• a Kiútprogram által nyújtott 

fedezetnélküli hitel felvételében
• a szükséges eszközök beszerzésében
• a palántázásban
• a termelésben 
• a növényvédelemben

• a szintén Kiutas felvásárlóval való 
kapcsolat megteremtésében 

• a heti bevételeik és az azokból levont 
törlesztőrészlet nyilvántartásában 

• és az uborkázáshoz tartozó 
hétköznapi ügyes-bajos gondjaik 
intézésében.

TEREPEN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAINK

KORPÁS ANDRÁS
terepmunkás

SZÉKELY SZABOLCS
szaktanácsadó, 

terepmunkás 
asszisztens

KOSZTYINÉ 
TÓTH VIKTÓRIA

pénzügyi munkatárs

VOLKÁN ROLAND
terepmunkás

UBORKÁZÁS

KOSZTYI PÉTER
terepmunkás

ŐK TÁMOGATJÁK ÜGYFELEINKET
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MUNKAERŐPIACI BEILLESZKEDÉSI PROGRAM

BALÁZS FERENCNÉ
programkoordinátor

POLGÁR ANDRÁS 
elnök

BREG ZSANETT 
adminisztrátor

MEDGYESI-FRANK KATALIN
cégvezető

GAAL ILONA
kommunikációs és programvezető

SZOMBATI ENIKŐ
adománygyűjtő

Tagok:
BALOGH CSABA, FELCSUTI PÉTER, MOLNÁR GYÖRGY, RÁCZ TIBOR, SCHÜTT MARGIT

• a számukra megfelelő gyár kiválasztásában
• az önéletrajz megírásában, célba juttatásában
• az állásinterjúra való felkészülésben
• a tesztek kitöltéséhez szükséges gyakorlat 

megszerzésében (gyorstalpaló)
• a közlekedési nehézségek megoldásában
• a munkaerőkeresés költségeinek 

mikrohitelként való biztosításában
• a gyárban való elhelyezkedés adminisztratív 

útvesztőiben 

Ő TÁMOGATJA ÜGYFELEINKET

TÖBBNYIRE IRODÁBAN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAINK

IGAZGATÓSÁG
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