
„A helyben szokásos módon”

Legelőször Brüsszelben tűnt fel nekem a rendszervál-
tás hajnalán, hogy minden építkezés kerítésén jól lát-
ható módon ki van függesztve az építési engedély a 
tervezett  létesítmény főbb adataival.  Akkor  már túl 
voltunk  a  FOTEX-székház  és  a  Duna-parti  Victoria 
Szálló túlépítésével kapcsolatos eredménytelen tilta-
kozásokon. 

A kifüggesztés következtében aligha fordulhat elő, hogy 
az építtető „figyelmetlenségből” egy szinttel többet húz 
fel, elépít valamit vagy elbont műemléki épületet enge-
dély  nélkül  egy-egy hétvégén vagy az  éjszaka leple 
alatt.  A  „Lajtán  túl”  a  hatóságok képesek  megfelelő 
szankciók felállítására, szükség esetén következetes al-
kalmazásukra.  Ezzel  a  simlis  hajlamú  vállalkozók  is 
kénytelenek  számolni.  Nálunk  a  szankciók  legfeljebb 
néhány százalékkal megemelik a beruházás költségeit, 
amelyet a dörzsölt fejlesztők már a kezdetekben bele-
kalkulálnak  a  kiadások  közé.  A  törvényeket  betartó, 
tisztességes  szereplők  viszont  minduntalan  baleknak 
érezhetik magukat saját hazájukban. Húsz éve folyik ez 
a gyakorlat, érdemi javulás nélkül. 

A valódi versenyhelyzet védelme nemcsak a Gazdasági Versenyhivatal feladata lenne. 
Az adóinkból fenntartott összes hatóságnak, hivatalnak hatékonyan, személyes fele-
lősséget is vállalva kellene őrködnie. Nem agyonbonyolított, félévenként toldozott-fol-
dozott jogszabályok útvesztőibe kellene belehajtani az ügyfeleket, hanem egyszerű, 
stabil játékszabályokat kellene alkotni, szem előtt tartva a köz védelmének elsőbbsé-
gét.

Nálunk az önkormányzatok a különféle, sokszor kevéssé fontos hirdetmények egy részét 
borítékban dobják be minden háztartás postaládájába, továbbá kiragasztják a bejárati ka-
pukra, és persze az interneten is megtekinthető az infó, más részüket pedig hónapokra az 
önkormányzat főhomlokzatáról lógatják le óriási molinón, valamint rendszeresen megje-
lentetik az ingyenes önkormányzati lapban. Mindezeket persze a mi adóinkból és más befi-
zetéseinkből. Ezzel szemben az építési, szabályozási ügyekben messze nem ilyen nagy a 
buzgólkodás az információk eljuttatása és megértetése körül.

Londoni költséghatékony példámat szeretettel ajánlom az önkormányzatok figyelmébe. 
Az építési, átalakítási szándékot az utcán, az érintett ház előtti lámpaoszlopra akaszt-
va mindenki megnézheti, és észrevételeket tehet. A szemben lakó házak tulajdonosai 
is – nem úgy, mint Magyarországon.
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