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• Easybox néven 
ismert csomagauto-
matákat szerelt fel 
Székelyudvarhely 
és Csíkszereda több 
pontján az eMag 
online kereskedő-
cég, amely nem kért 
engedélyt ezek kihe-
lyezésére. Több ilyen 
átvevőpont ráadásul 
műemlékvédelmi öve-
zetben van.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

R ománia vezető e-kereske-
delmi márkája, az eMag 
Easybox néven országos 

csomagautomata-hálózat létesíté-
sébe kezdett nemrég. A beruházás 
lényege: az Easybox csomagauto-
matákból éjjel-nappal átvehetők az 
eMagnál és a Sameday futárszolgá-
latnál megrendelt termékek.

Engedélyek nélkül járt el?

Közép-Európa egyik legnagyobb on-
line kereskedője Székelyudvarhely 
területén eddig 5 easyboxot helyezett 
ki – tudtuk meg Csáki Gergelytől, 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal urbanisztikai osztályának 
irodavezetőjétől. Hozzátette, nem 
egyszerre, hanem egyenként jelentek 
meg a csomag automaták, ám „nem 
volt engedélyük semmilyen munká-
latra, ami ezekkel a tárolókkal ösz-
szekapcsolható”. Annak ellenére, 

hogy – a vonatkozó jogszabályok 
értelmében – minden helyszínre ur-
banisztikai bizonylatot kellett volna 
igényelniük, majd az ebben foglaltak 
alapján építkezési engedélyért folya-
modniuk, ezt nem tették meg, pon-
tosabban „egyáltalán nem történt 
megkeresés ezek engedélyezésével 
kapcsolatban”, holott „az építkezési 
munkálatok engedélyezését tárgyaló 
1991/50-es törvényben nem jelenik 
meg, hogy ezek a tárolók engedély 
megszerzése nélkül kihelyezhetők”, 
nyilatkozta lapunknak Csáki Gergely. 
Mi több, a Vár és a Bethlen Gábor 
utcai easyboxok műemlékvédelmi 
övezetben vannak, ehhez tehát kér-
niük kellett volna a műemlékvédelmi 
igazgatóság beleegyezését is, de ezt is 
elmulasztották.  

Bírságolnak, bűnvádi eljárást 
indítanak

Csáki Gergelytől azt is megtud-
tuk, hogy az építkezési szabályok 
ellen őrzése a helyi rendőrség ha-
táskörébe tartozik, ők az önkor-
mányzat urbanisztikai osztályával 
közösen fognak eljárni. A kialakult 
helyzetről megkérdeztük László 
Szabolcsot, a Székelyudvarhelyi 
Helyi Rendőrség vezetőjét is, aki 
elmondta, három csomagautomata 
esetében jóváhagyásra, kettőnél 
pedig építkezési engedélyre lett 
volna szükség. Mivel a kihelye-
zést, illetve az építkezést megelőző 
eljárást nem tartották be, a helyi 
rendőrség az 50-es törvény alapján 
fog eljárni, azaz beazonosítás után 

bírságolni fognak. A műemlékvé-
delmi zónában lévő easyboxok ese-
tében nem kihágás történt, hanem 
bűncselekményről van szó, ennek 
procedúrája pedig meghaladja a 
hatáskörüket, ezért az állami rend-
őrség veszi át és terjeszti az ügyész-
ség elé – mondta László Szabolcs. 
Felvették a kapcsolatot a cég regio-
nális képviselőjével – tájékoztatott 
Csáki Gergely –, akivel személyes 
találkozóra kerül sor a közeljövő-
ben. „Minden esetben másként kell 
majd eljárni, hiszen különböző zó-
nákban, védett, illetve nem védett 
övezetekben vannak. A helyi rend-

őrség és az urbanisztikai osztály 
közösen kielemzi mindegyik esetet, 
és a bontás vagy a legalitásba lépés 
előírása közül választanak majd el-
járást, a törvény szerinti szankciók 
alkalmazásával együtt” – tette hoz-
zá az irodavezető.

Csíkban sem jobb a helyzet

Csíkszereda kilenc pontján műkö-
dik easybox jelenleg, köztük öt mű-
emlékvédelmi vagy védett épített 
övezetben van, tudtuk meg 
Bors Béla alpolgármester-
től. Hozzátette: noha egy 
kivételével magánterületen 
vannak, „közterületre árul-
nak, azaz onnan használha-
tók”, tehát ezek elhelyezése 
mindenképpen engedélyköteles be-
avatkozás. Polgármesteri engedé-
lyért feltétlenül folyamodni kell, de 
a helyszín függvényében ezen túl 
útügyi, rendőrségi, műemlékvédel-
mi vagy akár főépítészi jóváhagyás-
ra is szükség van. Egyiket sem kérte 
a kereskedő Csíkszeredában. „Ala-
pos kivizsgálás következik, beazo-
nosítjuk, lefotózzuk; a kihágást, 
ahol van, megállapítjuk, és ezután 
megtesszük a szükséges lépéseket” 
– tette hozzá Bors Béla.  

Várjuk a választ

A téma kapcsán kikértük az eMag 
álláspontját is. Az ügyfélszolgálat-
tól ígéretet kaptunk arra, hogy utá-
naérdeklődnek az easyboxokat mű-
ködtető – 2017 óta az eMag csoport 
többségi, 80%-os tulajdonában 
lévő – Sameday futárszolgálatnál, 
és „a legrövidebb időn belül” rea-
gálnak az észrevételünkre. Azóta 
két hét telt el, ismételten jeleztük, 
hogy várjuk a hivatalos választ, de 
visszajelzés egyelőre nem érkezett.

Lazán kezelt jogszabályok
Engedély nélkül telepített csomagautomatákat az eMag Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában

Csomagautomata Székely-
udvar hely központjában. 
Egy az öt közül

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A N T A L  E R I K A

A z egykori katonai alakulatnak 
helyet adó kaszárnya területére 

tervezett gernyeszegi kiképző köz-
pontnak jelenleg a környezetvé-

delmi tanulmánya készül, 
és amennyiben minden a 
tervek szerint halad, 2023. 
december 31-éig befejezik 
az építkezést, hogy meg-
kezdhessék a szakemberek 
képzését. Ahogy Dan Petru 

Daniel, a Maros megyei vész-
helyzeti felügyelőség szóvivője a 
Székelyhon érdeklődésére elmond-

ta, katonai és civil tűzoltókat, sür-
gősségi és általános orvosokat fog-
nak ott képezni az egész országból. 

Európában is 
az egyik legkorszerűbb

Azt követően, hogy a tanulmánnyal 
elkészültek, illetve az engedélyeket 
is beszerezték, meghirdetik a közbe-
szerzési pályázatot a kivitelezésre. A 
képzés a sürgősségi beavatkozásra 
összpontosít, az orvosokat és a tűz-
oltókat abba az irányba fejlesztik, 
hogy a különböző vészhelyzetek 
mentési akcióiban hogyan legyenek 
hatékonyabbak. Lapunk érdeklő-
désére a szóvivő elmondta, hasonló 

kiképző központok már léteznek Ro-
mániában, ám ez egy komplex, or-
szágos jelentőségű központ lesz, Eu-
rópában is az egyik legkorszerűbb.

Az évtizedekkel ezelőtt a védelmi 
minisztérium ügykezelésében lévő 
kaszárnya még 2006-ban átkerült 
egy kormányrendelet által Maros 
megye közvagyonába. Miután a 
sürgősségi esetek országos főfel-
ügyelősége a Maros megyei Horea 
Vészhelyzeti Felügyelőséget java-

solta, hogy a 2014–2020 közötti 
időszakban az Európai Uniótól le-
hívható pénzalapokra pályázzon a 
kiválósági központ létrehozására, az 
ingatlant kormányrendelettel átru-

házták a pályázó tulajdonába. A 473 
400 négyzetméternyi alapterületen 
több mint nyolcezer négyzetméter a 
beépített telek, amelyen 66 pavilon 
található, utakkal, sétányokkal. 

Katasztrófaelhárítási szakembereket kiképző központ létesül Gernyeszegen
• Két év múlva tervezik megnyitni Gernyeszegen azt a kiválósági központot, ahol a 
katasztrófák esetén bevethető operatív személyzetet – orvosokat, tűzoltókat – képe-
zik ki, hogy minél hatékonyabban tudjanak beavatkozni vészhelyzet esetén.

Szakembereket képeznek, hogy 
még hatékonyabban menthessenek 
vészhelyzet esetén
▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE




