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1.BEVEZETŐ 

Az alábbi esettanulmány elkészítésének ötletét nagymértékben befolyásolta az a 

tény, hogy szülőföldünk helyzetét és jövőképét szerettük volna elemezni, azt a 

térséget ahová számos gyerekkori élményt köthetünk. Tény ugyan, hogy a dolgozat 

három szerzője közül csak egy sepsiszentgyörgyi születésű, viszont abban nem volt 

kétség, hogy egy olyan székelyföldi várost szeretnénk vizsgálni és elemezni, mely az 

elmúlt évek során dinamikus fejlődést mutatott az infrastruktúra, a gazdaság, 

valamint a kulturális és szabadidős létesítmények fellendülésében egyaránt és nem 

utolsó sorban, Sepsiszentgyörgy egy olyan hely ahová bármikor szívesen tér 

vissza/látogat el a magunkfajta diák. 

Dolgozatunk egy hosszú városkutatás végeredménye, melyben elemezzük a 

demográfiai változásokat, a város gazdasági szerkezetét, valamint a település 

kiaknázatlan potenciáljait. 

A kutatásunk során elkészült végső tanulmány szerkezetileg négy részre 

tagolható. Az első rész Sepsiszentgyörgy környékét, valamint magát a várost mutatja 

be, földrajzi, demográfiai, valamint gazdasági szempontból. 

Tanulmányunk második fejezetében áttekintést készítettünk az elmúlt 7 évről. 

Ebben a részben részletesen elemezzük a helyi önkormányzat költségvetését, annak 

bevételét, kiadásait valamint a külső támogatásokból finanszírozott projektekre 

befolyó összegeket. A számbeli adatokon túl említést teszünk a városban lezajlott 

nagyobb horderejű fejlesztésekről az elmúlt öt évre visszamenően. 

A harmadik részben a lehetőségek ésszerű kiaknázásával egy fejlesztési 

javaslatot készítünk mely által jobbá tehetnénk a város gazdasági színvonalát, 

valamint a lakosság életminőségét. 

A negyedik és egyben záró rész egy vízió, mely az általunk elképzelt 

Sepsiszentgyörgyöt mutatja be, a már meglevő fejlesztések és a jövőben várható 

modernizálásokkal együtt. 
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2.SEPSISZENTGYÖRGY ÉS KÖRNYÉKÉNEK BEMUTATÁSA 

fA történelmi Magyarország térképén a délkeleti szögletben helyezkedik el az 

egykori Háromszék vármegye. Nevéből eredően három kis közigazgatási egységből 

Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszékből alakult ki 1876-ban.  

1968-ban, Románia megyékre való felosztása alkalmával Háromszék, hogy ne 

emlékeztessen a régi magyar történelmi közigazgatási területi egységére, új nevet 

kapott és ettől kezdve a hivatalosan is nemzetközi rangot nyert fürdőváros Kovászna 

szláv eredetű nevét viseli.  

Kovászna megye Románia közepén, Erdély délkeleti szögletében, az ún. 

Kárpát-kanyar vidékén fekszik. Felszíne 

nagyon változatos, mivel a Keleti-

Kárpátok ívének középhegységei itt 

fogják közre az ún. kárpátközi 

medencéket, és a vízfolyások 

völgytágulatait, valamint folyosóit. 

(Kisgyörgy, 2009) 

A térség keleten és délkeleten három 

ókirálysági megyével, Bákóval 

(Bacău), Vranceával és Buzău-val 

határos, továbbá északon és 

északnyugaton Hargita, valamint 

nyugaton és délen Brassó megyével 

szomszédos. 

Az Alsóháromszéki, vagy Sepsiszentgyörgyi-medencét nyugaton a Baróti-

hegység és az Olt völgye, északon a Bodoki-hegység, keleten és délkeleten a Rétyi-

szorulat, a Bodzafordulói-hegység és a Feketeügy folyása határolja. A 

Sepsiszentgyörgytől keletre elterülő síkságot, amelyet a geomorfológusok az Olt 

1. ábra Kovászna megye térképe 
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hordalékkúpjaként tartanak számon, Szépmezőnek nevezik. Ez a táj tulajdonképpen 

a történelmi Sepsiszék területe.  

Sepsiszentgyörgy Kovászna megye délkeleti részén található, a tektonikus 

eredetű sepsiszentgyörgyi medencében, melyet az Olt, a Fekete-ügy, a Bodoki-

havasok valamint a kézdi medence határol. 

Nevét az egykori őstelepülés – Szentgyörgyfalva – ma is álló erődtemplomának a 

katolikus korból származó védőszentjéről Szent György lovagról kapta. (Kisgyörgy, 

2009) 

 A település területe és környéke földtani szempontból igen változatos. A 

nyugati részén elterülő 620 m tengerszinti magasságig emelkedő Őrkő tömbje, 

valamint a tőle nyugatra levő hegyek mintegy 60 millió évesek, a kréta korszakban 

keletkezett homokkő képződmények. Itt a hegyképző erők hatására keletkező 

törésvonalak mentén ásványvíz és gázfeltörések keletkeztek. Ezek gyógyító hatására 

létesült a XIX. században a várostól 8 kilóméterre nyugatra, a hegyek között a város 

fürdőhelyeként Sugásfürdő, valamint a ma már nagyrészt használaton kívül levő 

városi fürdőházak és borvízkutak.(József, 2012) 

 Sepsiszentgyörgy összterülete (kül-, és belterület) 12.179 ha melyből 4.474 ha 

mezőgazdasági terület, 1.905 ha erdős terület, 2.536 ha-t vizek foglalják el, 1.342 

hektáron úthálózatot létesítettek, valamint 1.622 ha épületek és más területek 

vannak. 

A legfőbb természetes erőforrást az Őrkőn található kőbánya biztosítja, mely 

nagymértékű homok és kavics kiaknázására szolgál. 

A város éghajlata mérsékelt szárazföldi, minek következtében a nyarak 

nedvesebbek és a telek hidegebbek. Az éves átlaghőmérséklet ritkán haladja meg a 

7,5 °C-t, az összcsapadék 584 mm (legtöbb csapadék júniusban, legkevesebb 

februérban) továbbá a várost évente mintegy 60 napig hótakaró borítja. 
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3.DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

Ezer éven át, a román uralom kezdetéig Sepsiszentgyörgy székely-magyar 

település volt. Az első román családokat a Daczó család jobbágyként telepítette le az 

1600-as évek táján. Nagyobb számú gyarapodásuk a XVIII. század végén kezdődött, 

amikor az addig kis közösség egyházközséget szervezett, majd templomot és iskolát 

épített. Azt, hogy az egyház megalapítása előtt hányan lehettek nem tudni, mivel az 

első románokra vonatkozó írásos feljegyzések az 1848 utáni évekből maradtak fenn. 

Az 1880-as népszámlálás idején a város népességének 0,58 százaléka, azaz 31 

személy vallotta magát románnak. 

Ha a felekezeti arányokat elemezzük, akkor már jóval több a román 

származásúak száma. A népszámlálással ellentétben a görögkeleti valláshoz tartozók 

lélekszáma 425. Ennek értelmében 1890-ben a románok aránya elérte a 8 százalékot 

az 5665 fős összlakosságban.  

Sepsiszentgyörgy mai román lakossága az 1920-as trianoni események után 

telepedett a városba. A szocialista iparosítás leple alatt a hatalom az etnikai arányok 

megbontására törekedett, így a nagyobb román tömegek a kommunista uralom 

idején érkeztek. 

A ma itt élő románok többsége alig két-három generációs múlttal rendelkezik, 

mivel a szocializmus bukását követően a románok nagyobb arányban hagyták el a 

székely városokat, mint az őshonos lakosság. (Kádár, 2013) 

A város teljes össznépességének pozitív irányba való növekedése 1968 után 

kezdődik, amikor a város elnyeri a megyeszékhelyi rangot. Ebben az időben 

Sepsiszentgyörgy jelentős gazdasági beruházásokba kezdett, mely arra ösztönözte a 

környező falvakban élő lakosságot, hogy beköltözzön a könnyebb és jobb 

megélhetést biztosító városba. 
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A népességnövekedési hullám 1992-ben ér véget, és helyét átveszi a migráció, 

amelynek következtében a lakosság 1994 után jelentős csökkenést mutat. 

Az 1994 után bekövetkezett erőteljes csökkenés ugyan enyhült az ezredforduló 

idején, viszont összehasonlítva a település népességének 2004 és 2014-es adatait még 

mindig csökkenés mutatható ki (lásd. 1.táblázat). A lakosság fogyásának legfőbb oka a 

csekély munkalehetőség és az alacsony átlagkereset következtében történő 

kivándorlás. A könnyebb megélhetést és jobb életminőséget biztosító EU-s 

országokba történő kivándorlás a fiatal korosztály (20-30 év) esetében a 

legjellemzőbb, a középosztály esetében csupán a szomszédos falvakba történő 

ideiglenes, vagy állandó migrációt figyelhetünk meg 

1. táblázat Sepsiszentgyörgy főbb demográfiai adatai Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INS), saját 

szerkesztés 

 Öszlakosság Élve 
születettek 

Elhalálozás Kivándorlottak Magyar 
lakosság (%) 

1994 69622 586 535 748 74,7 

2000 69302 650 523 1012 74,9 

2004 67759 752 582 724 75,3 

2014 65362 510 514 915 76,9 

 

2. táblázat Erdély és Magyarország városai 2011-es lakossági adataik alapján Forrás: Országos Statisztikai 

Hivatal (INS), saját szerkesztés 

TEPELÜLÉS NÉPESSÉG TELEPÜLÉS NÉPESSÉG 

Kolozsvár 303 047 fő Debrecen 207 594 fő 

Nagyvárad 201 547 fő Pécs 166 823 fő 

Marosvásárhely 142 327 fő Miskolc 156 801 fő 

Sepsiszentgyörgy 65 362 fő Kaposvár 67 686 fő 

Csíkszereda 42 029 fő Hódmezővásárhely 46 552 fő 

Gyergyószentmiklós 18 377 fő Paks 19 510 fő 

 

4.GAZDASÁGI ÁTTEKINTÉS 

A gazdasági átszervezés, a munkahelyek csökkenése, valamint a 

munkaerőpiacon lezajlott kedvezőtlen folyamatok következtében az 1989-es 

rendszerváltást követően Sepsiszentgyörgyön is megsokasodtak a szociális 
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problémák. A privatizáció és a gazdaság decentralizációjának következtében 

jelentősen megnőtt az elbocsátások, valamint a munkanélküliek száma. 

Sepsiszentgyörgy gazdaságának alakulását és fejlődését némileg Brassó közelsége is 

fékezte, hiszen a város egyre fejlettebb iparral valamint kereskedelemmel 

rendelkezik napjainkban is. 

 

Az 1990-es rendszerváltást követően Kovászna megye, valamint a 

megyeszékhely ipara fokozatosan átalakult, átszerveződött. Míg egyes ágazatok 

látványosan fejlődtek, mások leépültek vagy akár meg is szűntek. Az ipari 

szerkezetátalakítás, a külföldi működő-tőke befektetések a könnyűipar fejlődésének 

kedveztek, míg a nehézipar fokozatosan elvesztette egykori vezető szerepét.(Laczkó, 

1997) 

A gazdaság átalakulásának következtében a lakosság foglalkoztatottsági 

színvonala jelentősen megváltozott, valamint a sepsiszentgyörgyi cégek és azok 

alkalmazottainak körében évről évre csökkenés figyelhető meg.  

3. táblázat Foglalkoztatottak szektoronkénti megoszlása 2011-ben Forrás: Általános Urbanisztikai Terv 

(P.U.G.). Sepsiszentgyörgy 

Tevékenységi terület Alkalmazottak 

száma 

Alkalmazottak (%) 

Primér szektor (mezőgazdaság) 485 1,82% 

Szekundér szektor (ipar) 14.378 54,04% 

Tercier szektor (szolgáltatói) 11.743 44,14% 

Összesen 26.606 100% 

Sepsiszentgyörgy mai iparában, valamint gazdasági szerkezetében egyaránt 

jelen vannak az alapellátásban (tejfeldolgozó, vágóhidak, malomipar) közreműködő 

vállalatok, viszont megtaláljuk a hagyományos low-tech (egyéb élelmiszeripar, 

könnyűipar) feldolgozó ágazatokat is.  

Az alábbi táblázat a megyeszékhelyen működő vállalkozások, valamint azok 

tevékenységi területét mutatja be. A táblázat alapján kijelenthetjük, hogy a városban 

3.219 vállalkozás működik, továbbá megfigyelhető, hogy a kereskedelmi szférában 
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tevékenykedő cégek aránya 37,25% és ez által ez a terület mondható a 

legnépszerűbbnek a vállalkozások területi palettáján. A hivatalosan bejegyzett 

vállalkozások 24,2% ipari jellegű tevékenységet folytat, melyből 12,46% konkrét 

kitermelő és feldolgozóipar, a megmaradt 11,74% pedig építkezési 

jellegű.(lásd.4.táblázat) 

 4. táblázat Sepsiszentgyörgyön működő vállalkozások száma 2011-ben  Forrás: Általános Urbanisztikai 

Terv(P.U.G). Sepsiszentgyörgy 

Tevékenységi terület Vállalkozások száma Százalékos 

megoszlás(%) 

Mezőgazdaság 50 1,55 % 

Ipar 341 12,46% 

Kereskedelem 1.199 37,25% 

Oktatás 23 0,71% 

Egészségügy 33 1,03% 

Kultúra és színház 33 1,03% 

Építkezés 378 11,74% 

Szállítás 229 7,11% 

Vendéglátóipar 158 4,91% 

Pénzügy 41 1,27% 

Egyéb 680 20,93% 

Összesen 3.219 100% 

 

A rendszerváltás óta Sepsiszentgyörgy közkedvelt a külföldi befektetők 

körében is. Az egyik legnagyobb befektetőnek a németországi Heidemann Fashion 

számít, aki évek óta üzemelteti leányvállalatát, egy másik, 1997-ben létesült céggel a 

T.T.C.-vel (Transilvanian Trousers Company) együtt, mely összesen 350 helybélit 

foglalkoztat és szintén a textilipar területén tevékenykedik 

5.MEGLÉVŐ FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK 

Sepsiszentgyörgy gazdasági és infrastrukturális fejlesztésének pozitív irányba 

történő elmozdulása az utóbbi 7 évben figyelhető meg leginkább, ennek legfőbb oka, 

hogy a 2008-as évtől kezdődően városunk új polgármesterrel büszkélkedhet. 2008 óta 

a város saját költségvetésének 15%-át fordította közszolgáltatásokra, valamint 
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ugyanennyit oktatásra. A 2008-2012-es időszakban az önkormányzat 

összköltségvetése 424.170.467 lej volt, melyek 22%-át, azaz mintegy 93.317.502 lejt 

fordítottak beruházásokra. 

Ha elemezzük az elmúlt öt év költségvetési adatait megfigyelhető, hogy az 

önkormányzat kiadásai sosem haladták meg annak bevételét, ez alól csupán a 2011-

es év képez kivételt, amikor nagyszabású beruházásokra került sor. A város 

önkormányzatának költségvetési diagrammján továbbá az is kirajzolódik, hogy a 

2011 és 2012-es évi költség azonos szinten mozog, továbbá kijelenthetjük, hogy az 

elmúlt két évben a bevétel folyamatosan növekszik (lásd.1. diagramm). Ugyan ebben 

az időszakban a város vezetői 4071690 lejt költöttek beruházási projektekre. 

 

 

1. diagramm Az önkormányzat költségvetése a 2010-2015-ös időszakban (saját szerkesztés) 

Románia 2007-es, Európai Unióhoz való csatlakozása számos finanszírozási 

lehetőséget teremtett az új beruházások kivitelezéséhez, melyet a város vezetői 

igyekeznek maximálisan kihasználni. Az EU által finanszírozott romániai Regionális 

Operatív Programjához letett pályázatok 39.652.882 lejt (8,8 millió €) nyertek el a 

város számára. Ebből az összegből fedezték a Székely Mikó Kollégium restaurálását, 

a szociális étkezde felújítását, valamint a Zathureczky Berta idősek otthonának 

korszerűsítését. 
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A város gazdasági fejlesztésének érdekében az első lépés a 2007-ben 

létrehozott inkubátorház volt, mely a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók 

Szövetségének a kezdeményezése által jött létre, azzal a céllal, hogy támogassa az új 

cégeket a fejlődés kezdeti éveiben. Az inkubátorház tanácsadást biztosít, képzéseket, 

rendezvényeket szervez, továbbá pályázatok írásával és kivitelezésével foglalkozik.  

A vállalkozói inkubátorház 1430 m²-en fekszik, valamint 37 irodával és 5 

mozgóműhellyel rendelkezik. Az épület továbbá tartalmaz egy 20 férőhelyes, 

vetítővel felszerelt, oktatásra, képzésre alkalmas termet, és egy 80–100 személy 

befogadására alkalmas konferenciatermet, mely igény szerint alakítható. A 

létesítmény jelenleg 26 cégnek, 6 klaszternek, 10 egyesületnek és 6 területi 

képviseletnek ad otthon. 

A gazdaság terén további fontos lépésként említhetjük a szépmezői ipari park 

projektet, melynek pályázatát még 2009-ben nyújtották be a Központi Fejlesztési 

Régió Fejlesztési Ügynökségéhez. A park létrehozásához kiírt pályázat 2014-ben 

sikeresen lezárult, valamint el is 

kezdték a munkálatokat, melyeket 

várhatóan ez év végére be is 

fejeznek. A már elkészült park 

mintegy 16,3 hektáros területen 

fekszik majd és több közepes cég 

számára teremti meg a 

körülményeket azok működéséhez. 

A beruházás városra háruló értéke 

20,5 millió lej(4,5 millió €). 

A város gazdasági jövőjének szempontjából pozitívumként említhetjük meg a 

2009-ben újraindult Junior Business Club-ot (JBC), melynek célja a fiatalok 

támogatása, gazdasági tanácsban való részesítése, annak érdekében, hogy a szóban 

2. ábra Az ipari park látványterve 
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forgó egyének minél eredményesebben kamatoztathassák megszerzett tudásukat, 

javuljon a vállalkozói kedv, valamint még sikeresebbek legyenek az újonnan induló 

KKV-k. 

A 2013-as évtől újra életbe lépett a “Gyere haza” program, melynek célja a 

fiatalok “visszahívása” a városba. A pályázó fiatalok (fontos, hogy 35 év alattiak 

legyenek) számára a program keretén belül az önkormányzat ingyen telket és 

háztervet biztosít, viszont cserébe garantálni kell, hogy a pályázat elfogadását követő 

3 éven belül a ház építésének folyamata lezárul. 

6.MEGOLDÁST IGÉNYLŐ PROBLÉMÁK 

Mint ahogyan a székelyföldi megyékben (Maros, Hargita, Kovászna), úgy 

Sepsiszentgyörgyön is a népesség hullámszerű elvándorlása (mikor erőteljesebben, 

mikor gyengébben) volt jellemző az elmúlt százötven évben. A demográfiai 

adatokból továbbá az is kitűnik, hogy a kivándorlás erőteljesebb a magyar lakosság 

soraiból, ezzel ellentétben a románok esetében inkább bevándorlást tapasztalhatunk. 

A magyar lakosság köréből is leginkább a fiatal, frissen diplomázott 

generációt (20-35 év között) érinti a kivándorlás, ennek oka pedig a munkahelyek 

hiánya, valamint az alacsony átlagkereset, melyek egyaránt hozzájárulnak a 

pályakezdést akadályozó tényezőkhöz. A fejlődés esélyeit tovább korlátozza a 

társadalom passzív részvétele a döntéshozatalban, valamint a helyi közösségek 

kezdeményezéseinek hiánya. A társadalom, valamint az alacsony életszínvonal 

hátterében a gazdasági szerkezet átalakulása áll, mely a szocializmus bukását 

követően vált aktuális problémává. E szerkezetváltásnak köszönhetően, a még el 

nem vándorolt lakosság körében magas munkanélküliségi ráta (2,1%) figyelhető 

meg, továbbá az átlagkereset is alacsony értéket mutat az ország többi megyéjéhez 

viszonyítva.  

Mint ahogy már említettük a lakosság folyamatos elvándorlásának a 

hátterében a munkahelyek hiánya és az alacsony kereset áll. A város fejlődésének 
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szempontjából a gazdaság fellendítése, valamint szerkezetének kibővítése lenne a 

kezdeti lépés. A gazdaság bővítésének lépései egyaránt magukba kellene, hogy 

foglalják a mezőgazdasági, ipari és turisztikai tevékenységek “menedzselését”, 

kiegészítve a székely identitásból eredő helyi, hagyományos termékek 

forgalmazásának felkarolásával.  

Dolgozatuk következő fejezetében a fent említett gazdasági tevékenységek 

fejlesztésének megvalósításait tárgyaljuk, kihasználva a romániai fejlesztési politikai, 

valamint az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra Sepsiszentgyörgy gazdasága problémafa, saját szerkesztés 

ALACSONY ÉLETSZÍNVONAL 

alacsonyabb 

átlagkereset kevesebb 

munkalehetőség 

munkalehetőség 

nehéz megélhetés 

fiatalok külföldre/más 

városokba történő 

elvándorlása 

Infrastruktúra: 

-lassú és elavult vasúti 

megközelíthetőség 

- autópálya hiánya 

- távol eső nemzetközi repülőtér 

 

 

Humánerőforrás: 

-alacsony szakképzettség 

-szakemberek hiánya 

-vállalkozói hajlam hiánya 

Politikai befolyások  

-minisztériumi döntések 

 

 

korszerű ipari park hiánya 

külföldi/nagy bekeftetők 

elkerülik a térséget 

növekvő munkanélküliségi 

ráta 
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7.SEPSISZENTGYÖRGY FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁI 

Tanulmányunk utolsó, és egyben záró fejezetében olyan innovatív ötleteket és 

javaslatokat fogalmazunk meg, melyek alkalmazása előidézheti a város 

gazdaságának fejlődését, ebből következően pedig a foglalkoztatottság bővülését és 

az életszínvonal javulását. Mivel egy urbánus környezetről beszélünk, ezért a 

gazdaság három szektora közül az első, az agrárium nem játszik akkora szerepet a 

város gazdasági életében, hogy biztosítani tudná annak fenntartását és polgárainak 

megélhetését.  

Véleményünk szerint Sepsiszentgyörgy kitörési pontja az ipar erősítésében, 

bővítésében és korszerűsítésében, valamint a kis- és középvállalkozások létrejöttének 

ösztönzésében rejlik. 

7.1 SZÉPMEZŐI IPARI PARK 

A Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szépmezőn már épül a 17 hektáros ipari park, 

mely a tervek szerint 10-12 befektető számára lesz alkalmas.  

A park kedvező földrajzi elhelyezkedéséből (Brassó-Bákó közlekedési folyosó 

mentén) kiindulva célszerű lenne a már meglévő területet legalább 100-150 hektáros 

ipari komplexummá bővíteni, mely a jövőben elegendő helyet biztosítana a külföldi 

nagy befektetők számára. Fontos lenne, hogy egy olyan nemzetközi hírnevű vállalat 

telepítsen leányvállalatot, ami által a szépmezői ipari park felkerülne a nemzetközi 

gazdasági térképre. Egy nemzetközi hírnevű vállalat letelepedése több tényezőtől is 

függ, melyekben döntő szerepet játszik az infrastruktúra fejlettsége. Mivel a 

Székelyföld megközelítése még napjainkban is nehézkes (autópálya hiánya miatt) 

ezért városunkban feledtébb nehez dolga van. Véleményünk szerint az egyetlen amit 

tehet az az, ha adókedvezményt bocsájt ki meghatározott időre. 

A mindössze 33-km re fekvő Brassó fejlett iparral és gazdasággal rendelkezik, 

ami ez idáig negatívan hatott Sepsiszentgyörgyre, mivel nagy a vonzáskörzete. Ha 
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létrejön a Brassó-Bákó autópálya, akkor a Szépmezői ipari park fel tudná venni a 

versenyt és megfelelő feltételeket tudna biztosítani a külföldi befektetőknek. 

Ami a park bővítését illeti, a szükséges területet az önkormányzat főként 

területcseréléssel, valamint felvásárlással oldotta meg. A fejlesztést viszont a 

Regionális Fejlesztési Alap finanszírozná. 

7.2 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 

A kommunizmus 1989-es bukását követően számos, addig jól működő ipari 

egység, valamint „mamutvállalat” zárta be kapuit és bocsátotta el alkalmazottait. 

Ezen elbocsátások és leépítések hatásai még napjainkban is központi problémának 

számítanak. A mára már 40-55 év közötti egykori gyári dolgozók nagy része 

szakképzetlen, diplomával nem rendelkező egyén, akiknek egyre nehezebb esélyük 

van egy olyan vállalkozói szférába beintegrálódni ahol az egyetemi diploma kizáró 

jellegű feltétel. 

Véleményünk szerint egy komplex felnőttképzési központ létrehozása 

lehetőséget adna az egykor elbocsátott alkalmazottaknak az újra kezdésre, a 

humánerőforrás fejlesztésére, valamint frissen diplomázott szakemberekkel 

gazdagítaná a város aktív lakosságát. A központ keretén belül a következő 

szakcsoportokban indulnának akreditált képzések: kereskedelem, gépészet, faipar, 

közlekedés valamint mezőgazdaság. 

A központ létrehozásának fő kezdeményezője az önkormányzat, valamint a 

városban működő két felsőoktatási intézmény lenne, továbbá a finanszírozásában 

meghatározó szerepe lenne az Európai Unió nyújtotta Regionális Operatív Program 3. 

prioritási tengelyének (Szociális infrastruktúra javítása) 3.4 művelete, melynek célja 

az egyetem előtti, egyetemi oktatási infrastruktúra és a folyamatos szakmai képzési 

infrastruktúra rehabilitációja/ modernizálása/ fejlesztése és felszerelése. 
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7.3 KLASZTEREK KIALAKULÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE 

A klaszter olyan cégek gazdasági társulata/hálózata, amelyek ugyan abban az 

ágazatban működnek, társulások legfőbb oka a költségeik csökkentése, valamint 

tevékenységük hatékonyságának növelése. 

Székelyföld legnagyobb kincse az erdő, amit nem szabad kiengednünk a 

kezünkből különösképpen ha egy akkora cégóriásról van szó, mint a Holzindustrie 

Schweighofer. Szükség van befektetőkre, de nem ilyen áron. Egy ekkora vállalattal 

nem tudják felvenni a versenyt a kis- és középvállalkozások. A nyersanyagot 

magasabb áron tudja megvásárolni, mivel nagyobb tőkével rendelkezik, nagy 

hatással van a piacra, idővel akár monopol helyzetet is kialakíthat.  

A Kereskedelmi és Iparkamara tanulmányából kiderül, hogy a rétyi óriásüzem 

megjelenése 109 hasonló profilú helyi cég működését, és több mint ezer 

alkalmazottjuk munkahelyét sodorja veszélybe. A fakitermelést szabályozni kellene 

és azoknak a cégeknek nagyobb adót kiszabni akik rönk formájában vagy félkész 

áruként akarják értékesíteni azt. Az adókedvezmény olyan vállalkozásokat kellene 

érintsen amelyek kész terméket állítanának elő a zöld aranynak számító 

nyersanyagból.  

Véleményünk szerint a megoldás egy faipari klaszter létrehozásában rejlik, 

amely a kis- és középvállalkozók érdekeit védi, tapasztalatcserét és új lehetőségeket 

nyújt azoknak.  

A klaszter megvalósításához szükséges anyagi keretet az önkormányzat és a 

társulandó cégek vezetői EU-s pályázatokból finanszíroznák. (Regionális Operatív 

Program 4.Prioritási tengely-4.3 Művelet- Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása) 

7.4 KISÜZEMEK LÉTESÍTÉSE 

A város gazdaságának egy újabb fejlesztési alternatívájaként egy olyan 

tradicionális, a régióra jellemző nyersanyag felhasználását céloztuk meg, amelyet 

akár többféleképpen is piacra bocsáthatunk. Ez a sokoldalú növény, zöldség, mely 
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már évszázadok óta jellemezi a régió gazdaságát, alapanyagául szolgált és szolgál 

mai napig is a székely konyhának, a leggyakrabban termesztett mezőgazdasági 

termény Székelyföldön, a krumpli. Ennek felhasználására egy kisüzem létrehozását 

terveztük, ahová az önkormányzat földjeiről származó termékek valamint a 

környező falvakból származó krumplit felvásárolná a vállalkozás és az üzemben 

feldolgozná akár chipset készítve akár a környéken jól bevált szeszt előállítva. Ez a 

vállalkozás elősegítené nem csak a város gazdaságát, hanem új munkahelyeket 

teremtene és a környező falvak gazdáinak munkáját is értékesítené, mivel ez jelenleg 

nem kifizetődően működik a kisebb gazdaságokban, ugyanis nagyon alacsony áron 

tudják értékesíteni a krumplit (2 lei/kg). Ezzel az üzemmel elősegítenénk 

hosszútávon a krumpli tradicionális termesztésének megújulását.  

Egy másik jellegzetes pénzkereseti lehetőség, mely még nincs felkarolva és 

szervezetten működtetve az erdei gyümölcsök valamint a külföldön kiváló áron 

értékesíthető hirip (Boletus edulis), más néven medvegomba, vagy közismertebb 

nevén ízletes vargánya felhasználása. Szegényebb emberek falun, vagy akár városon 

is, nyáron ezzel próbálnak plusz keresethez jutni, hogy az erdőt járva különféle 

gombákat, illetve erdei gyümölcsöket (fekete áfonya, málna, erdei eper) gyűjtenek és 

nem hivatalosan piacokon árusítják. A gombát megfelelően előkészítve (szárítva, 

vagy akár konzerv formájában) nemcsak a helyi kereskedelmi piacon lehetne 

árusítani, de külföldön, nyugaton is nagy kereslet van erre a nemes fajtára, mely 

azon túl, hogy fogyasztása egészséges, kiváló alapanyag különféle ételek 

elkészítéséhez. 

A medvegombán túl számos értékes fajtával büszkélkedhet a vidék, mint pl a 

szarvasgomba (Tuber melanosporum), az őzláb (Lepiota aspera), a rókagomba 

(Cantharellus cibarius), vagy a keserűgomba (Lactarius piperatus) , mely a térség egyik 

jellegzetességének tekinthető. Kedvezőbb ha a medvegombán kívül a felsorolt fajokat 

is értékesítenék, mivel így a működési idény hosszabb időre nyúlna ki, ennek 

hatására a vállalkozás is jövedelmezőbb lenne. 
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 A gyümölcsökből ugyancsak pálinkát, vagy akár lekvárt is előállíthatna az 

üzem. Ez a kisvállalkozás sok embernek munkát biztosítana valamint biztos 

felvásárló partnere lenne azoknak az embereknek, akik ezen erdei növények 

begyűjtésével foglalkoznak. 

A vállalkozás széleskörű munkaerőt alkalmazna, ugyanis az alacsony 

képesítéssel rendelkező, begyűjtő/árusító személyektől kezdve, az üzemben dolgozó 

közepesen képzett munkásokon túl, felsőfokú végzettséggel rendelkező humán 

erőforrást is alkalmazna irodai, kereskedelmi, ügyintézői feladatokra. Ezzel segítve 

elő a helyi munkanélküli, vagy akár frissen diplomázott fiatalok itthon maradását.  

A tervezett kisüzemek létrehozásának forrásául a helyi önkormányzat vagy 

EU-s pályázatok által kerülne pénzforrás, illetve a „Nemzeti Vidékfejlesztési 

Program: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a vidéki gazdaság 

diverzifikálása: Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása” 

biztosítana indulótőkét az üzem elindításához.  

7.5. KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS 

Az egyre inkább globalizálódó világban szükség van kisebb/nagyobb 

tömegeket megmozgató civil kezdeményezésekre, melyek nemcsak az egyéneket 

hozzák közelebb egymáshoz, de hosszú távon is nyereségesek. 

A közösségi kertek, olyan használaton kívüli területek, melyeket 

magánemberek önkéntes csoportja vesz kezelésbe.  

Sepsiszentgyörgy esetében is alkalmazható lenne, a világszerte nagy 

népszerűségnek örvendő közösségi kert létrehozása, melyhez az alapterületet nem 

magántulajdonban levő föld biztosítaná, hanem a város önkormányzatának egy 

kihasználatlan területe. A kertben megtermelt zöldségek és gyümölcsök sokaságából 

elő lehetne állítani “zöld dobozokat”, melyek az évszaknak megfelelő termést 

tartalmaznák és heti rendszerességgel lennének rendelhetőek. Véleményünk szerint 

nagy igény lenne a frissen és biotechnológiával előállított zöldség/gyümölcs 
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dobozokra, melyeket igény szerint akár házhoz is lehetne szállítani. A bevétel egy 

részéből a kertben dolgozó munkások profitálnának a maradék összeget olyan 

fejlesztésekre fordítanák melyek elsősorban a város lakosságának mindennapjait 

javítanák (pl. bérelhető kerékpárok vásárlása, új padok és pihenőhelyek kialakítása). 

Közép, de leginkább hosszú távon egy olyan vásárlói lánc kialakulását látjuk, 

mely akár a szomszédos városok (Brassó, Kézdivásárhel) fogyasztóira is kiterjed. 

8. EGY JOBB JÖVŐ: 

Mint azt megfigyelhettük Sepsiszentgyörgy igyekszik eleget tenni az Európai  

Unió, valamint a XXI. század által felállított normáknak/elvárásoknak és ennek 

céljából  folyamatosan változik, úgy gazdasági,  mint infrastrukturális szempontból. 

Ha áttekintjük az elmúlt évek tevékenységeit egyértelmű fejlődést észlelhetünk, 

melynek következménye egy szebb és pozitívabb városkép.  

Hosszú távon egy olyan Sepsiszentgyörgyöt képzelünk el, mely képes 

felvenni a harcot, valamint felzárkózni a globalizáció által befolyásolt világhoz. 

A fejlesztések és javasolt intézkedések következtében a város egy olyan, újra 

tervezett gazdaságot tudhat magáénak, mely a helyi erőforrásokra támaszkodva 

maximálisan ki tudja elégíteni polgárainak jóléti igényeit. Az ipari park korszerűbbé 

válását követően Sepsiszentgyörgy gazdasági együttműködést alakít ki a 

szomszédos ipari csomóponttal, Brassóval. Ennek a gazdasági láncnak köszönhetően 

számos vállalkozás települt át Sepsiszentgyörgyre, melynek következtében a 

munkanélküliségi ráta is csökkent. 

Az újon létesült munkahelyek, valamint a helyreállt gazdaságnak 

köszönhetően Sepsiszentgyörgy újra egy jobb élettérré válik, egy olyan várossá, mely 

megélhetést tud biztosítani a frissen végzett egyetemistáknak, a szakmunkásoknak, 

valamint a kevésbé képzett lakosságnak egyaránt. 
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*SEPSISZENTGYÖRGY SWOT ELEMZÉSE: 

 

 Erősségek  Gyengeségek 

TERMÉSZET ÉS TÁJ 

 Mezőgazdaságra alkalmas területek 

 Változatos, hasznosítható természeti kincsek: 

erdőségek, vadállomány, különböző típusú 

ásványok (diatomit, kvarcos homok) 

 A térség gazdag gyógykezelésre alkalmas 

ásványvizekben 

 A városhoz tartozó erdő gazdag gombákban, 

gyógynövényekben, valamint erdei 

gyümölcsökben 

 A város levegőjének minősége az érvényben 

levő környezetvédelmi minőségi előírások 

értelmében jónak minősíthető 

 A várost átszelő Olt folyó vizének megfelelő a 

minősége (STAS 4706/88 szabvány szerint)  

INFRASTRUKTÚRA (közlekedési-, oktatási-, 

egészségügyi) 

 A lakáskörülmények és ingatlanállományok 

folyamatos javulása észlelhető 

Minőségi középiskolák jelenléte 

Megfelelő, nemzetközi járatok fogadására is 

alkalmas vasúti megközelíthetőség  

Folyamatosan javuló városi utak, valamint 

nemzeti útvonalak (DN) közelsége 

Kiépített ivóvíz,- és csatornázási közhálózat 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem, valamint a 

TERMÉSZET ÉS TÁJ 

A város ipari területén a talaj nehézfém 

(Fe, Pb, Zn) szennyeződéssel telített 

Túlzott fakitermelés a megye és a város 

közigazgatási területén belül 

Felszíni és felszín alatti vizek:nitrát által 

szennyezett talajvíz, 

Folyamatosan romló talajok (emberi 

beavatkozás, árvíz, valamint erózió 

következtében) 

INFRASTRUKTÚRA (közlekedési-, 

oktatási-, egészségügyi) 

Jelenleg nincs használható nemzetközi 

repülőtér a közelben 

 Lassú és elavult vasúti 

megközelíthetőség  

GAZDASÁG: 

Egyre kisebb a kereslet a felsőfokú 

végzettek iránt 

Csökkenő átlagkereset 

A hosszantartó munkanélküliség által 

érintettek száma igen nagy, meghaladja a 

régiós, valamint országos átlagot 

Az országos átlaghoz viszonyítva, a 

gazdasági társaságok mérete kicsi 
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Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is 

rendelkezik sepsiszentgyörgyi kihelyezett 

tagozattal (faipari szakirány) 

Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 

hulladéktelep 

Korszerű korház és magánklinikák 

GAZDASÁG 

A főiskolai végzettek iránti kereslet, ha kicsi is, 

de növekvő tendenciát mutat 

A városban két, országos szinten is elismert 

termelőegység működik 

 

A termelékenység az országos átlag alatt 

van 

Korszerű ipari park hiánya 

 

 

 

 

 

Lehetőségek Veszélyek 

Országos fejlesztési projektek hatékonyabb 

kihasználása. 

Autópálya létrehozása a közelben  

A már meglévő nemzeti utak javítása 

Az erőforrások hatékonyabb használata 

A vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 

Egy olyan gazdasági lánc kiépítése, mely a 

helyi, tradicionális termékek előállítását 

finanszírozná és forgalmazná 

Az ilyefalvi LAM Alapítvány által működtetett 

programok hatékonyabb kihasználása 

Székelyföld adminisztratív és jogi értelemben is 

önálló NUTS 2 szintű régióvá válása számos új 

lehetőséget biztosítana a városnak  

Brassó közelében levő Vidombákon épülő 

repülőtér 

A város népesség folyamatos 

csökkenése 

A fiatal korosztály külföldre, vagy 

más belföldi városokba való 

elvándorlása 

A termelői szférában foglalkoztatott 

népesség számának további csökkenése 

miatt, folytatódik az elvándorlás és a 

mezőgazdaságba való menekülés 

Folyamatosan növekvő 

munkanélküliség 

Konkurens nagyvárosok (Brassó, 

Marosvásárhely) közelsége 
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