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Securitate-ügynökök magyar szuverenitást 
sértő fellépése Budapesten 

 
 Nagy felháborodást keltett a hír Erdély szerte, hogy román ügynökök, a 
budapesti román követség egyes munkatársaival karöltve, turistaként Magyarországon 
tartózkodó román állampolgárok kapcsolatainak, viszonyainak ellenőrzése címén, 
alig leplezett kémtevékenységet folytatnak. 
 
 Az köztudott volt eddig is, hogy -- a turistákat jövőbeni utazási 
lehetőségeikkel zsarolva -- a román hatóságok minden lehetséges alkalmat 
megragadnak, hogy a külföldre utazókat kémkedésre bírják.  Erdélyben és külföldön 
működő nem hivatalos jogvédelmi csoportok gyakorta igyekeztek és igyekeznek 
felhívni az emigránsok figyelmét arra, hogy Budapestre érkezve tárják fel a román 
hatóságok üzelmeit és ne vállalkozzanak az erdélyi magyarság és általában nemzetük 
érdekeit eláruló akciókra. 
 
 Azonban most olyan konkrét tényeket felsorakoztató értesülés érkezett, mely 
szerint a román állampolgárok ellenőrzését a román hatóságok már külföldön is 
szeretnék gyakorlattá tenni, ráadásul az adott ország -- jelesül:  Magyarország -- 
szuverenitásának rovására. 
 
 A többnyire rokonlátogatás céllal Magyarországra érkező erdélyi magyarok, 
tartózkodási engedélyük lejárta után -- általában orvosi kezelésre hivatkozva -- 
meg szokták hosszabbítani a románok által egyébként is kurtára szabott 
tartózkodási idejüket.  Az utóbbi hetekben a budapesti román követség néhány 
alkalmazottja -- turista útlevéllel 
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érkezett securitatés ügynökök kíséretében -- beteglátogató rokonoknak kiadva 
magukat -- felkeresik az orvosi igazolásokat kibocsátó intézményeket, kórházakat, 
klinikákat.  Úgy több alkalommal megfordultak a budapesti János kórházban is, 
ellenőrizve, hogy az igazolások birtokosai valóban gyógykezelés alatt állnak-e.  
Ha nem találják ott, akit keresnek, fenyegető megjegyzéseket tesznek az orvosokra 
is, de különösen az eltávozott kezeltekre, akikkel kapcsolatban nyíltan 
hangoztatják:  "Na, majd megnézheti magát, ha Romániába érkezik!  Ezek elintézték 
magukat!" 
 
 Nincs tudomásunk arról, hogy az említett eseteknek eddig milyen 
következményei vannak a szomszédos Magyarországon.  De csak remélni tudjuk, hogy a 
budapesti hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket. 
                                                                           




