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A Magyarországra menekült román állampolgárok helyzete 
 
 
 Budapesti forrásokból származó információk szerint, legkevesebb 500 
azoknak a román állampolgároknak a száma, akik jelenleg illegálisan 
Magyarország területén tartózkodnak. 
 
 Többségük érvényes útlevéllel érkezett Romániából, majd tartózkodási 
engedélyük lejárta után nem tértek oda vissza, remélve, hogy a közeljövõben 
valamelyik nyugati ország menedéket ad számukra. 
 
 Közülük néhány tucat érvényes okmányok nélkül, titokban lépte át a 
határt, többek között néhány olyan román nemzetiségû is, akiknek sem rokonaik, 
sem barátaik nem élnek Magyarországon.  Jelenleg egy nemhivatalos, erdélyieket 
segélyezõ emberjogi szervezet helyezi el õket magánlakásokon és szerez nekik 
munkaalkalmat. 
 
 Az illegális határátkelések két fõ zónája a Nagyvárad (Oradea) és 
Nagykároly (Carei) közötti, valamint az Arad környéki határszakasz.  A 
határmenti területeken román részrõl fokozott készültség van érvényben, 
tûzparanccsal.  A magyar határõrség, a határ mentén 20 kilométeres sávban 
fokozottan ellenõrzi a gyalogos és közúti forgalmat az illegálisan érkezõk 
kiszûrése végett. 
 
 A menekültek helyzete Magyarországon igen nehéz;  a segítségnyújtásra 
nincs elégséges lehetõség.  Az osztrák és a svéd követség elzárkózik beutazó 
engedélyek kiadásától.  Az osztrák határ átlépésében, vagy a repülõgéppel 
történõ Svédországba utazásban reménykedni illúzió.  A menekültek számára 
komoly a kockázat, hogy a magyar hatóságok kiadják õket Romániának. 
 
 Emlékeztetünk rá, hogy 1987 januárja és áprilisa között a magyarok 
hetente 6-8 elfogott menekültet adtak vissza Romániának az Ártánd-Bors átkelõ-
állomáson.  Csak akkor hagyták abba -- ideiglenesen -- a menekültek 
visszatoloncolását, amikor kiderült, hogy ezeket az embereket a román 
hatóságok kivétel nélkül brutálisan összeverték, majd -- gyorsított eljárással 
-- az ilyen esetekben kiszabható másféltõl három évig terjedõ börtönbüntetésre 
ítélték õket.  Egyébként legalább két olyan konkrét esetrõl tudunk, melyek 
során a román szervek agyonvertek kiadott menekülteket. 
 
 Az események elõzményéhez tartozik, hogy 1985 júniusa és 1986. október 
28. között a magyar hatóságok lehetõvé tették Magyarországra látogató román 
állampolgárságú turistáknak, hogy olyan nyugati országokba utazzanak tovább, 
melyekkel Romániának nem volt vízumkényszere.  Az említett idõszakban 
legkevesebb 16,000 román állampolgárságú egyén menekült így el, köztük mintegy 
12,000 erdélyi magyar. 
 




