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Nagyon sok romániai vá-
roshoz vagy nagyobb 
községhez közeledve az 

tapasztalható, hogy egyfajta ösz-
szevisszaság, átgondolatlanság 
jellemzi a látványt, hiányzik az 
egységes városkép koncepció-
ja. Bukarest felé közeledve bá-
doglemezzel borított alacsony 
kis házak sora látható, emele-
tes,  stílusában teljesen eltérő 
„palotával” váltakoztatva a lát-
ványt. Hasonló városképekkel 
találkozhatunk Erdélyben is, 
sok városba, vagy faluba érve az 
az érzésünk, mintha a telepü-
lés szélei, külső utcái, negyedei 
„mostohagyermekei” lennének 
az adott településnek. Terve-
zés nélkül, más-más elképzelés 
szerint épített házak, különböző 
alapanyagok használatával, szét-
szóródva az út szélén, látható-
an, egy általános terv hiányában. 
Vannak települések, ahol a tör-
vénytelen építkezéseket megál-
lítják, az építményeket lebontják, 
máshol engedélyek kérvényezé-
sével és jóváhagyásávával pró-
bálják a törvényesség útjára 
terelni ezeket. Az egyik magya-
rázata ennek a problémának az, 
hogy az építkezési engedélyek 
megszerzése eléggé bonyolult és 
hosszadalmas feladat, szüksé-

ges a helyi önkormányzat jóvá-
hagyása is. 

Egy új honlapot, a www.30zile.
ro című weboldalt indított a köz-
elmúltban a Romániai Építészek 
Kamarája, azzal a céllal, hogy 
valamennyi érdekelt – terve-
zők, építészek, civil szervezetek, 
hivatalosságok, intézmények, 
szakmai egyesületek – megosz-
sza tapasztalatait, véleményeit 
és ötleteit, hogyan lehetne eljár-
ni az építkezési engedélyekkel 
kapcsolatban, hogy azokat va-
lóban a törvény által előírt har-
minc nap alatt megkaphassák az 
érintettek. Mert az igaz, hogy a 
törvény szerint most is harminc 
nap áll az építkezők, tervezők, 
renoválók rendelkezésére, hogy 
beszerezzék az építkezési mun-
kálatokhoz szükséges engedé-
lyeket, mégsem így történik ez 
– figyelmeztette egy sajtótájékoz-
tatón a Romániai Építeszek Ka-

marájának új elnöke, Alexandru 
Găvozdean az érdekelteket – 
számol be az Agerpres hír-
ügynökség.

A 30zile.ro holnapon arra is fel-
hívja a figyelmet az elnök, hogy 
a szabályozatlan építkezések, a 
nem egységes városi arculatok, a 
műemlék épületeken végzett en-
gedély nélküli változtatások, a 
falvakban és városszéleken folyó 
törvénytelen építkezések is az-
zal magyarázhatók, hogy nincs 
következetesség a törvény betar-
tását illetően. „A harmincnapos 
törvényes határidőt, ami alatt ki 
kellene bocsátani az építkezé-
si engedélyeket, nagyon sokkal 
túllépik, ami az ingatlanspeku-
lációhoz vezet, a rendszer elke-
rüléséhez, ahhoz, hogy kaotikus 
városképek alakuljanak ki” – 
hangsúlyozta Găvozdea. 

Újságírói kérdésre, miszerint 
tervez egy újabb törvényt, az 

építészek elnöke úgy fogalma-
zott, hogy a fejlesztési minisz-
tériummal együtt szeretnének 
lépni ezügyben. Az ügyintézés 
digitalizáslásában látja a nagy 
lehetőséget, amely számos hiva-
talnokot felszabadítana attól a 
munkától, ami az iratok kitölté-
sét, ellenőrzését, iktatását jelen-
ti és sokkal több lehetőségük és 
idejük maradnak az igazi szak-
mai kérdésekkel foglalkozni. 

Nagyvárad mellett Maros me-
gyét és Marosvásárhelyt említet-
te pozitív példaként Alexandru 
Găvozdean, rámutatva arra, hogy 
ezekben a megyékben már eleve 
úgy iktatják az építkezési enge-
délyeket, hogy azokat láttamozta 
a városfejlesztési hivatal és a he-
lyi önkormányzatok jóváhagyá-
sát is elnyerték tanácsi határozat 
formájában. 

Érdeklődésünkre, hogy ho-
gyan történik az építkezési 

engedély kibocsátása egy ma-
rosvásárhelyi szakember, Ke-
rekes Valéria elmondta, első 
lépésként az urbanisztikai en-
gedélyt kell kérni, aminek ki-
bocsátási határideje 30 nap. 
Azzal párhuzamosan a külön-
böző jóváhagyások – mint a gáz, 
az elektromosság, víz beveze-
tésének – következnek, illetve 
elkészül a tervrajz, amit a szak-
emberek is ellenőriznek. „De ha 
a műemlékvédelmi hivatalnak is 
szükséges a hozzájárulása az 
engedély kibocsátásához, akkor 
tudni kell, hogy havonta egyszer 
ülnek össze országosan és vitat-
ják meg a kérelmeket”– magya-
rázta a szakember, hozzátéve, 
hogy ha minden iratot sikerült is 
összegyűjteni, de éppen egy nap-
pal korábban ülésezett a műem-
lékvédelmi hivatal, akkor újabb 
egy hónapot kell várakozni. 
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Óvintézkedésként visszahív-
nak fagyasztott zöldségeket és 
zöldségkeverékeket romániai 
üzletláncok a Nyugat-Európá-
ban számos megbetegedést és 
kilenc halálos áldozatot követe-
lő lisztéria baktériumos fertőzés 
miatt. A Mega Image, a Carrefour, 
a Metro és a Profi bejelentette, 
hogy számos, elsősorban a bel-
ga Greenyard Kft. gyártotta, Ro-
mániában az Agrirom Kft. révén 
forgalmazott terméket levett a 
polcáról, ugyanakkor arra ké-
rik a vásárlókat, hogy vigyék 
vissza az áruházakba, ha ko-
rábban ilyen árut vásároltak. A 
láncok az állat-egészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági hatóság 
(ANSVSA) múlt heti riasztása 

nyomán foganatosítottak intéz-
kedést, miután kiderült, hogy a 
romániai kereskedelembe is ju-
tott a Greenyard által előállí-
tott fagyasztott zöldségekből. Az 
ANSVSA honlapján megtekinthe-
tők a szóbanforgó termékek, kö-
zöttük különböző elnevezéssel 
forgalmazott mexikói zöldség-
keverék, csemegekukorica, zöld-
bab és -borsó, valamint spenót. 
Az üzletláncok közölték, hogy 
a vásárlók abban az esetben is 
visszakapják a fagyasztott ter-
mékek vételárát, ha nem tudják 
felmutatni a számlát. Különben 
az állat-egészségügyi és élelmi-
szerbiztonsági hatóság tegnap 
közölte: az eddig végrehajtott 
laboratóriumi vizsgálatok nem 

mutattak ki baktériumfertő-
zést a Romániában forgalmazott 
Greenyard-termékek közül. Té-
telesen a fagyasztott brokkoliról, 
vágott zöldbabról, édes kukori-
cáról, zöldpaprikáról és mezikói 
zöldségkeverékről van szó; jelen-
leg folyik más fagyasztott termé-
kek laboratóriumi bevizsgálása.

Az Európai Élelmiszerbizton-
sági Hatóság (EFSA) és az Eu-
rópai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 
július 3-án tette közzé közös je-
lentését arról, hogy valószínűleg 
gyorsfagyasztott csemegekuko-
rica és esetleg egyéb fagyasztott 
zöldség okoz járványt több euró-
pai uniós országban 2015 óta. A 
megbetegedéseket öt uniós tagál-

lamban – Ausztriában, Dániában, 
Finnországban, Svédországban 
és az Egyesült Királyságban – 
rögzítették; június 8-ig 47 megbe-
tegedés, köztük kilenc haláleset 
történt a fertőzésnek tulajdonít-
hatóan. Mivel a rendelkezésre 
álló adatok alátámasztják, hogy 
a szennyeződés a Greenyard vál-
lalat magyarországi üzemében 
történt, a magyarországi Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih) a múlt héten el-
rendelte fagyasztott zöldségek 
és zöldségkeverékek visszahívá-
sát a lisztéria baktérium (Listeria 
monocytogenes) egy erőteljes vál-
tozatának lehetséges jelenléte 
miatt. A bajai üzem tevékenysé-
gét azóta felfüggesztették, mivel 

bebizonyosodott, hogy a cég ál-
tal előállított összes fagyasztott 
zöldséget érintette a fertőzés. 
Magyarországon és Romániá-
ban nincs információ megbete-
gedésről.

A lisztéria hasmenéssel, láz-
zal járó influenzaszerű tüneteket 
okoz általában a fertőzött termék 
elfogyasztása után egy, vagy ma-
ximum tíz nappal. Ugyanakkor 
hosszabb lappangási idő is elfor-
dul, s ilyenkor 70–80 napig nem 
okoz tüneteket. A hatóságok ar-
ra kérik a fogyasztókat, hogy a 
termékeket alaposan főzzék át 
felhasználás előtt, mert ha a hő-
kezelési útmutatót betartják, ak-
kor nincs ok az aggodalomra.
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Az ingatlanspekulációknak kedvez a jóváhagyások megszerzésének hosszú ideje

Építkezési engedély harminc nap alatt

Marosvásárhely lenne a pozitív példa, ahol egységesebb a városkép

A romániai építészkama-

ra szeretné, ha az építke-

zési engedélyeket har-

minc, vagy még annál is 

rövidebb idő alatt bocsá-

tanák az igénylők ren-

delkezésére a hivatalok, 

megakadályozva ezzel 

számos törvénytelensé-

get, spekulációt, illetve a 

városkép romlását. 
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Visszahívják a fagyasztott zöldségeket a lisztéria baktériumos fertőzés miatt




