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Szinte valamennyi, a veszély-
helyzetet megelőzően működ-
tetett átkelő megnyílt csütörtök 
reggel a román–magyar ha-
táron. Nagylakon továbbra is 
többórás a várakozási idő, és 
Borsnál is feltorlódtak a hazatar-
tó utasokkal tele járművek.

 » ROSTÁS SZABOLCS

C sütörtök reggel 6 órától a ma-
gyar–román határ szinte vala-
mennyi átkelője megnyílt, erről 

szerda este tett szimultán bejelentést 
a magyar és a román határrendészet. 
Közleményük szerint a Nyugat-Eu-
rópából, illetve a nyugat-európai 
úti céllal történő tranzit átutazás 
továbbra is biztosított mindkét 
irányban. A tranzitlehetőségek bő-
vültek a személyautókkal, autóbu-
szokkal és a kisbuszokkal szállított 
azon román állampolgárok részére, 
akik Budapestről repülővel utaz-
nak tovább, vagy Magyarországra 
érkezik a repülőgépük, és hazauta-
zási céllal közlekednek. Vagyis át-
léphetik a határt, és mentesülnek 
a hatósági házi karantén alól azok 
a román állampolgárok, akik a bu-
dapesti Liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtérről repülnek tovább, vagy 
a gépük Magyarországra érkezik, 
és innen indulnak haza. Utazásuk 
során – beleértve az autóbuszokat 

– Magyarország területén azonban 
csak az elengedhetetlenül szüksé-
ges alkalommal, a kijelölt üzem-
anyagtöltő állomáson és pihenő-
helyen állhatnak meg. Kiss Róbert 
rendőr alezredes, a koronaví-
rus-járvány elleni védekezésért fe-
lelős magyarországi operatív törzs 
ügyeleti központjának munkatársa 
tegnap elmondta, a reptérre utaso-
kat szállító gépkocsivezetőknek 24 
órán belül a belépés helye szerinti 
határátkelőhelyen, a tranzit-autó-
buszokkal utazóknak az utazáshoz 
szükséges legrövidebb időn belül 
a kijelölt útvonalon el kell hagy-
niuk Magyarország területét. Hoz-
zátette: a tranzitutasok belépésé-
nek feltétele az is, hogy alávessék 
magukat az egészségügyi vizsgá-
latnak, ne álljon fenn náluk a ko-
ronavírus-fertőzés gyanúja, a kis-
buszok, autóbuszok vezetői hitelt 
érdemlően, menetlevéllel igazolják 
a reptérre szállítás tényét, az uta-
sok pedig azt, hogy van érvényes 
repülőjegyük, a célországba pedig 
biztosított a belépésük.

A román határrendészet közölte: 
az átutazók csütörtök reggeltől im-
már használatba vehetik a Csanád–
Kiszombor, Nagylak I és Nagylak II,
Tornya–Battonya, Gyula–Gyulavar-
sánd, Nagyszalonta–Méhkerék, Bors
–Ártánd, Érmihályfalva–Nyírábrány 
határátkelőket. (A Létavértes–Szé-
kelyhíd, Csanálos–Vállaj, Pete–Csen-
gersima közötti pontot továbbra is 

csak a határ menti ingázók használ-
hatják). Ezeket az átkelőket a nap 24 
órájában igénybe vehetik az utasok, 
akiket az iratok ellenőrzésén kívül 
járványtani szűrésnek, lázmérésnek 
is alávetnek, áttekintik a kitöltött jár-
ványügyi nyilatkozatukat is. Hazatér-

A TEHERMENTESÍTÉS ELLENÉRE NAGYLAK TOVÁBBRA IS ZSÚFOLT, KÉT PONTON BUSZOK IS ÁTKELHETNEK 

Tíz átkelő üzemel a magyar–román határon

Nagylaknál továbbra is több órát kell várakozniuk a nagy 
számban hazatérő román állampolgároknak
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tükkor otthoni elkülönítésbe vagy 
– ha úgy döntenek – intézményes 
karanténba kell vonulniuk. Az au-
tóbuszok és kisbuszok a Nagylak II 
autópálya-átkelőt, valamint a borsi 
határátkelőt használhatják. Tegnap 
délutáni, a román határrendészet 
honlapján élőben követhető hely-
zetkép szerint a román–magyar 
határszakaszon üzemelő tíz átkelő 
többségében mintegy tíz perc a vá-
rakozási idő. Nagylaknál viszont 
továbbra is legkevesebb két órát 
kell várniuk a Romániába igyekvő 
utasoknak, noha itt hét beléptetősá-
von és további kilenc mobil pontnál 
(ebből öt kizárólag a gyalogosan 
érkezők számára) zajlik a határelle-
nőrzés. Borsnál több mint egyíórás 
várakozási időt jelzett a határrendé-
szet Trafi conline fi gyelőrendszere.

Egyébként a határrendészet teg-
nap közzétett adatai szerint szerdán 
38 200 román és külföldi állampol-
gár, valamint 22 400 jármű (ezek 
közül 15 800 teherszállító) lépte át 
az államhatárt. A Magyarországgal 
közös átkelőknél 24 500 személyt 
jegyeztek, közülük 13 700-at a belé-
pési oldalon. Az ellenőrzések nyo-
mán 6538 személyt küldtek lakhelyi 
elkülönítésbe vagy karanténba az 
országos közegészségügyi igazgató-
ság szakemberei. Délután érkezett 
a hír: személyes okokra hivatkozva 
benyújtotta csütörtökön lemondá-
sát Ioan Buda főkvesztor, a Román 
Határrendészet parancsnoka.

 » KOVÁCS ATTILA

Jelenleg nemcsak átkelni nehézkes 
a román–magyar határon, hanem 

odáig eljutni, illetve onnan hazautaz-
ni is, ha valaki ezt nem saját autójával 
teszi. Ugyanis a korábban az autóbu-
szos személyszállításban alkalmazott 
árak akár többszörösét is kifi zetheti 
a hazatérni akaró külföldi munkavál-
laló a járványhelyzetben. A Hargita 
Megyei Tanács már a szükségállapot 
bevezetésekor segíteni próbált. ,,So-
kan megkerestek, hogy ők vagy csa-
ládtagjaik napokra valamelyik repü-
lőtéren ragadtak, és nincs lehetőségük 
hazautazni. Majd előállt az a probléma 
is, hogy Magyarország határától sincs 
mivel továbbutazzanak” – idézte fel az 

előzményeket Borboly Csaba tanácsel-
nök. Mint lapcsaládunknak elmondta, 
felhívással fordultak a szállítást válla-
ló cégekhez, majd egyeztetések után 
úgy döntöttek, hogy a megyei és helyi 
önkormányzatokat tömörítő Hargita 
Közösségi Fejlesztési Társulás köt szer-
ződést a fuvarozócégekkel, és ha vala-
ki nem tudja fi zetni az utazás költsége-
it, a polgármesteri hivatal tagdíjként 
be tudja fi zetni a szükséges összeget. 
Ilyen eset nem volt – jegyezte meg. 
Elsőként egy csíkszeredai cég jelentke-
zett, később már többen követték.

Annak, aki Hargita megyéből a ha-
tárig vagy a határtól valamely Hargita 
megyei településig utazna, indulás 
előtt három nappal ki kell töltenie egy 
jelentkezési ívet, amely elérhető a me-

gyei tanács honlapján (hargitamegye.
ro) román és magyar nyelven. Az ada-
tok továbbítása után a cég megszerve-
zi a szállítást, ezért szükséges a három 
nap, és értesíti a jelentkezőket az in-
dulás helyszínéről, időpontjáról és az 
utazás ellenértékéről – ismertette az el-
nök, hozzátéve, a szállítás gyakorisága 
a jelentkezők számától függ, de eddig 
kevés kivétellel mindennap indultak 
járatok. Mint megtudtuk, áprilisban 
123 személytől érkezett be igénylés, 
májusban eddig 38 kérés volt, így ösz-
szesen 161 személynek tudtak segíteni 
a hazajutásban vagy elutazásban.

Az utaztatásnak viszont megvan az 
ára: a lapcsaládunkhoz eljutott infor-
mációk szerint volt olyan, magyaror-
szági idősgondozásban dolgozó, ha-

zatérő személy, aki 1100 lejt fi zetett a 
határtól történő hazajutásért, egy má-
sik esetben viszont hárman osztoztak 
ezen az összegen. ,,A szállítás díját a 
fuvarozócég határozza meg, ez egy fi x 
összeg, és elosztják az utasok között. 
Ha mindkét irányba van jelentkező, to-
vább csökken az utaztatás ellenértéke” 
– vázolta kérdésünkre Borboly Csaba. 
A tanácselnök szerint mindenkire rá-
kérdeznek, hogy tudja-e vállalni az úti-
költséget, ha pedig nem, igyekeznek 
24 órán belül megoldást keresni – igaz, 
akár negatív választ is kaphatnak. Hoz-
zátette, nemrég alakítottak ki hasonló 
szállítási lehetőséget a nagylaki hatá-
rátkelő és Hargita megye közötti útsza-
kaszra is, így minden bizonnyal még 
több embernek tudnak segíteni.

Drága mulatság Székelyföldre utazni a határ menti megyékből

 » Volt olyan, 
magyarországi 
idősgondozás-
ban dolgozó, ha-
zatérő személy, 
aki 1100 lejt 
fi zetett a határ-
tól történő ha-
zajutásért, egy 
másik esetben 
viszont hárman 
osztoztak ezen 
az összegen.

 » Személyes 
okokra hivatkoz-
va benyújtotta 
lemondását Ioan 
Buda, a Román 
Határrendészet 
parancsnoka.




