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H I R D E T É S

Kidolgozta a kolozsvári városveze-
tés a bérelhető elektromos rollerek 
használatára vonatkozó szabályzatot. 
A szerteszét hagyott járművekért bírsá-
got fi zetnek a cégek.

 » PAP MELINDA

R emélhetőleg jövő hónapban már nem 
látunk a járda közepén, zöldöveze-
tekben hagyott, a Malomárokban 

landolt elektromos rollereket Kolozsvá-
ron, a városvezetés ugyanis kidolgozta a 
járművek használatára vonatkozó sz 
abályzatot. A hatályos törvényre épülő elő-
írásokat közvitára bocsátották, szeptem-
ber 21-ig nyilváníthatnak róla véleményt a 
lakosok. Észrevételeiket a consultarepub-
lica@primariaclujnapoca.ro e-mail-címre 
továbbíthatják, vagy a polgármesteri hiva-
tal Mócok (Moților) útja 7. szám alatti in-
formációs központjában, a lakónegyedek-
ben lévő kirendeltségeken jelezhetik. A 
szabályrendszert várhatóan e havi ülésén 
jóváhagyja a helyi tanács, a sietséget töb-
bek között az indokolja, hogy a Bolt július 
végi megjelenése óta újabb cég, a Lime is 
bérlésre kínálja elektromos járműveit a 
kincses városban.

A kolozsvári polgármesteri hivatal hon-
lapján (primariaclujnapoca.ro) böngész-
hető szabályzat a hatályos törvényeknek 
megfelelően engedélyezi az elektromos 
rollerek használatát a városban, így ki-
mondja, hogy ezekkel nem közlekedhet 

több személy, és nem lehet a járdán, illetve 
az 50 kilométer/óránál nagyobb sebessé-
get megengedő úttesten száguldozni ve-
lük. Fő útvonaluk a kerékpárutak, és csak 
indokolt esetben, a közlekedési szabályok 
betartásával lehet az úttesten haladni ve-
lük. Mivel a használókat nem tudja meg-
regulázni, a városvezetés a kölcsönzőcége-
ket próbálja rövid pórázra fogni, hogy ők 
vegyék elejét a városlakóknak kellemetlen-
séget okozó randalírozásnak. A szabályzat 

többek között előírja, hogy a cégeknek 
legtöbb 90 percük van összeszedni a fel-
használók által szerteszét hagyott jármű-
veket, ahogy azt is, hogy ezekkel csak az 
előírt helyeken lehet állomásozni. Minden 
szabályszegés esetén a cégek 200 és 400 lej 
közötti bírságra számíthatnak.

A szigorítást az indokolja, hogy alig egy 
hónappal a Bolt megjelenése után újabb 
cég, a Lime járművei is feltűntek a kolozs-
vári utcákon. Holott már a Bolt elektromos 

rollereinek használata kapcsán is számos 
panasz érkezett a polgármesteri hivatal-
ba, így Emil Boc polgármester is kénytelen 
volt megszólalni a kérdésben. Rámutatott, 
az Európa-szerte használt, alternatív köz-
lekedési eszközök használatát nem lehet 
betiltani, de mindent megtesznek, hogy 
bérlőik a törvényi előírásoknak megfelelő-
en használják ezeket, ezért kidolgozzák az 
ezekre vonatkozó helyi szabályzatot.

Mint arról beszámoltunk, a fuvarmeg-
osztó szolgáltatásairól ismert Bolt július 
30-án jelentette be, hogy Kolozsváron is 
elérhetővé teszi kölcsönözhető elektromos 
rollereit, de máris rengeteg rájuk a panasz. 
Bár vannak, akik örülnek az olcsó, kör-
nyezetkímélő közlekedési megoldásnak, 
mellyel rövid idő alatt lehet eljutni a város 
távolabbi pontjaiba, sokakat zavar, hogy 
az újdonsült rollerezők a legalapvetőbb 
közlekedési szabályokat sem tartják be, 
illetve szanaszét hagyják a lemerült két-
kerekűeket. A Bolt rollereinek applikáción 
keresztül történő bérléséhez az indulási ár 
egyébként 2 lej, utána 60 banit számol fel 
percenként. A szüneteltetésért és foglalá-
sért percenként 50 banit kell fi zetni, lefog-
lalni legtöbb 10 percre lehet egy járművet. 
A bérlőknek emellett be kell tartani az 
elektromos rollerekre vonatkozó közleke-
dési szabályokat, melyeket idén törvény-
be is foglaltak. A kétkerekűeket csak a 14 
évnél idősebb személyek vehetik igény-
be, 16 éves korig kötelező a védősisak, és 
egyszerre csak egy személy gurulhat vele, 
nem lehet utasa.

A kolozsvári tanács asztalára kerülő szabályzat többek között
a bérelhető elektromos rollerek állomáshelyére is kitér
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Bírság jár a szanaszét hagyott elektromos rollerekért
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