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A súlyos járványidőszak le-
csengésével egyre nagyobbak 
az építőiparral szembeni elvá-
rások. A növekvő megrende-
léseknek elsősorban a cégek 
kis száma, és a szakképzett 
munkaerő hiánya szab határt. 
A sepsiszentgyörgyi Modern 
House cég tulajdonosával, 
Bálint József építőmérnökkel 
vettük számba a vállalkozók-
ra nehezedő gondokat.

→ MAKKAY JÓZSEF

A járvány gazdasági követ-
kezményei az élet minden 
területén jelentkeznek. Az 

egyéves leállást vagy a normális 
munkamenet töredékét jelentő 
gazdasági tevékenység következ-
ményeit a társadalom most érzi 
meg. Gyártási tartalékok híján 
robbanásszerűen megnöveke-
dett az építőanyagok ára – egyes 
nyersanyagok a duplájára drá-
gultak –, de az üzemanyagok, az 
élelmiszer és sok más termék drá-
gulásával a bajok minden más te-
rületre kiterjednek. Az erdélyi vál-
lalkozóknak emellett szembe kell 
nézniük a munkaerőpiaci gon-
dokkal is, hiszen az újrainduló 
gazdasági tevékenységhez nincs 
elegendő munkavállaló. Ahogyan 
azt Sepsiszentgyörgyön is megta-
pasztaltuk.

Külföldön keresik
a boldogulást
Az egyik külvárosi utcában műkö-
dő asztalosműhelyben bőven len-
ne munka, hiszen a Bálint József 
(portrénkon) cége által felvállalt 
építkezésekhez itt készítik a nyí-
lászárókat és egyéb famunkákat. 
A Bálint-féle építkezési cég nagy 
előnye, hogy 26 éves múltja révén 
sokan ismerik, így az elmúlt évek-
ben mindig volt megrendelése. 
Egy ideje elsősorban magánháza-
kat és társasházakat épít. Koráb-
ban megtörtént, hogy a polgár-

mesteri hivatalok által támogatott 
munkálatok ellenértékét hosszú 
hónapokkal vagy évekkel később 
kapta meg, így a hasznot elvitte 
az infl áció. Ma már csak a bizto-
san fi zető ügyfelek megrendelé-
seit vállalja, de így sincs könnyű 
helyzetben, hiszen a temérdek 
munkához hozzáértő szakmunká-
sokból kevés van. 

Napjainkban nemcsak a ma-
gánembereknek és a tehetősebb 
vállalkozóknak van pénzük épít-
kezésre, hanem az uniós projek-
tek révén az önkormányzatoknak 
is. A járvány lecsengésével jelent-
kező egyre több megrendeléshez 
azonban kevés az építőipari cég 
és még kevesebb az erre alkalmas 
szakmunkás. 

„Aki érti a szakmát, az vagy 
nyugdíjba ment, vagy nyugdíjazás 
előtt áll. Az utánpótlás nevelése 
munkahelyi képzéssel, öndidakta 
módon történik, mert a szakisko-
lai oktatást rég szétverték” – pana-
szolja a háromszéki vállalkozó. A 
Modern House évek óta komolyan 
gondolja a szakmunkásképzést, 

ezért duális rendszerben egy-egy 
építészeti szakosztályt vállalt be. 
Jelenleg kilencen készülnek zá-
róvizsgára a szakiskolai képzés 
harmadik évfolyamáról, de ők az 
utolsó évfolyam, mert sem tavaly, 

sem 2019-ben nem indult újabb 
osztály. A gyors lemorzsolódást 
a szakember azzal magyarázza, 
hogy az építőipari szakmunkás-
képzést Sepsiszentgyörgyön meg-
gondolatlanul hozzácsapták egy 

más profi lú középiskolához, ami 
púppá vált a líceum hátán, így 
szabadulni akarnak tőle.

De nem csak ezért van egyre 
nagyobb szakmunkáshiány Há-
romszéken és Székelyföld más 
régióiban. Bálint József felidézi az 
előző évek tapasztalatát: akik 2019-
ben a cégénél végezték a szakmai 
gyakorlatot, kivétel nélkül külföld-
re távoztak. Olyan is akadt, akinek 
nem volt türelme kivárni a szak-
munkásdiploma átvételét, hanem 
azonnal nekivágott a Nyugat-Euró-
pába vezető útnak.

Adó hátán adó
Az egyre súlyosbodó szakmun-
káshiány nem most kezdődött. 
Első jeleit a 2008-as gazdasági 
válság utáni évekre vezeti vissza 
a szentgyörgyi mérnök. A 15–20 
éven át nála nevelkedett kőmű-
vesek, ácsok, asztalosok és egyéb 
szakmunkások a megrendelések 
visszaesése okozta kisebb fi zeté-
sek miatt távoztak, pedig a vál-
lalat pénzügyi tartalékainak a 
felemésztése árán is meg akarta 
őrizni jól teljesítő munkavállalóit. 
Tapasztalata szerint akik a több 
tíz embert foglalkoztató, közepes 
méretű, jól teljesítő építkezési 
cégektől elmennek, és több év 
külföldi munkavállalás után ha-
zatérnek, nem jönnek vissza régi 
munkahelyükre. Ketten-hárman 
összefognak, és közösen vállal-
koznak, de az építőiparban a kis-
cégek lehetőségei be vannak ha-
tárolva: munkatársak hiányában 
nem tudnak nagyobb megrende-
léseket elvállalni, így elmarad a 
fejlődésük. 

A 2008-as gazdasági válság 
óta sok háromszéki építőipari 
vállalkozás dőlt be: vagy csődbe 
ment és felszámolódott, vagy to-
vább vonszolja pénzügyi gondjait. 
Amit az RMDSZ-es városvezetés 
tovább súlyosbít, hiszen Bálint 
József szerint Sepsiszentgyörgyön 
róják ki országos viszonylatban a 
legmagasabb ingatlanadót, ami 
elsősorban a kisvállalkozók életét 
keseríti meg. „Az ingatlanadót az 

épület reális értékének 1 száza-
lékáról a városháza felemelte 1,8 
százalékra. Sok cég székháza vagy 
műhelye hiába van leromlott álla-
potban – a legtöbbet pénzhiány 
miatt évtizedek óta nem tudják fel-
javítani –, az elmúlt 12 évben ezek-
nek az épületeknek a könyvelési 
értéke megháromszorozódott. Igaz 
ugyan, hogy de minimis program 
keretében a helyi vállalkozások 
vissza tudnák igényelni az ingat-
lanadó egy részét, de csak úgy, ha 
nincs tartozásuk az önkormányzat 
felé. Sokuknak az előző évi adókat 
sem sikerült törleszteni” – ecseteli 
a kisvállalkozókat sújtó megszorí-
tásokat Bálint József.

Mindenhol fi zetésemelést 
várnak
Székelyföld régióban az erdélyi 
nagyvárosokhoz képest kisebbek 
a fi zetések, ami elsősorban a fi a-
talok elvándorlását okozza. Sokan 
nem is külföldön, inkább Erdély 
jobb keresetekkel kecsegtető régi-
óiban, nagyvárosaiban keresnek 
munkát, főleg Brassóban vagy 
Kolozsváron. Bálint szerint ahol 
a munkaerő számára vonzó a kör-
nyezet, mert tőkeerős, nagy cégek 
működnek, ott a szakmunkások 

többsége jobban keres. Ez akkor is 
így van, ha 200–300 kilométerrel 
odébb nemcsak a bérek, hanem a 
lakbérek és a megélhetés költségei 
is magasabbak, mint a székely kis-
városokban. „Ugyanaz a jelenség, 
mint Nyugat-Európában: hiába 
jóval magasabb a vendégmunkás 
házbére és egyéb kiadása, mert 
ezeket a hazainál jóval nagyobb 
fi zetésekből tudja fedezni, és je-
lentős összeget megtakarít” – fo-
galmaz az üzletember.

Bálint József ugyanakkor azt 
látja, hogy az építőipari cégekhez 
érkező egyre több megrendelés 
magasabb béreket fog előidéz-
ni. Ez az egyetlen módja annak, 
hogy a székelyföldi építőipari 
vállalatok is megőrizhessék em-
bereiket, illetve fejlődni tudja-
nak. A helyi munkaerőpiac gyors 
változására példa a Dedeman 
barkácsáruházlánc új sepsiszent-
györgyi üzlete, amely a helyi fi ze-
téseknél magasabb bérekkel csá-
bította el alkalmazotti gárdáját a 
helyi cégektől. 

Aki saját embereit szeretné 
megtartani, annak fi zetést kell 
emelnie, és profi  cégvezetéssel 
kell kigazdálkodnia az egyéb 
anyagi terhek mellett jelentkező 
bértöbbletet is.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN BEDŐLT AZ ÉPÍTŐIPARI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS

Építőipar: nyersanyagdrágulás és munkaerőhiány

Sepsiszentgyörgyi városkép. Sok fi atal más erdélyi nagyvárosban keresi a boldogulását

A Modern House cég asztalosműhelyében készülnek az építkezésekhez szükséges famunkák

→ Napjainkban nemcsak 
a magánembereknek 
és a tehetősebb vállal-
kozóknak van pénzük 
építkezésre, hanem az 
uniós projektek révén az 
önkormányzatoknak is. 
A járvány lecsengésével 
jelentkező egyre több 
megrendeléshez azonban 
kevés az építőipari cég 
és még kevesebb az erre 
alkalmas szakmunkás.
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