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További átkelőknél indult újra a 
nemzetközi személyi és teher-
forgalom tegnaptól Románia 
Bulgáriával, Szerbiával, a Mol-
dovai Köztársasággal és Magyar-
országgal közös határszakaszán. 
Tegnaptól megszűnt a karantén-
ba vonulási kötelezettség a Ma-
gyarország és Románia közötti 
határátlépés esetén.

 » ROSTÁS SZABOLCS

T öbb, a járványhelyzet miatt le-
zárt vagy felfüggesztett határát-
kelőt vehet igénybe tegnaptól 

az utazóközönség Románia határ-
szakaszain. A román határrendészet 
tájékoztatása szerint Szerbia irányá-
ba megnyílt többek között a vasúti 
átkelő a Temes megyei Zsombolyá-
nál, a közúti a Mehedinţi megyei 
Vaskapu 2 határátkelőnél, Márama-
ros megyében pedig ismét igénybe 
lehet venni a máramarosszigeti köz-
úti átkelőt a román–ukrán határon. 
Ami a magyar–román határszakaszt 
illeti, szerdától immár ismét szinte 
teljes kapacitáson zajlik a határfor-
galom, itt is van azonban pár kivétel.

Ezen a határszakaszon is március-
ban zárták le az átkelők többségét a 
személyforgalom előtt a koronavírus 
okozta járvány miatt bevezetett kor-
látozások keretében. Az újranyitás 
azzal áll összefüggésben, hogy teg-
naptól immár karanténmentessé vált 
a beutazás Magyarországra a román 
és magyar állampolgárok számára. 
A döntést Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter jelentette 

be kedd délután Facebook-oldalán. 
Közölte, az RMDSZ már régóta kérte 
a magyar kormányt, próbáljon meg-
állapodni a román féllel arról, hogy 
a román és a magyar állampolgárok 
karanténba vonulási kötelezettség 
nélkül átkelhessenek a két ország 
határán. Szijjártó szerint felgyorsítot-
ták ezeket a tárgyalásokat, sikerült is 
eredményt elérni, amelynek nyomán 
tegnaptól lehetővé vált, hogy a ma-
gyarok és románok karanténba vonu-
lási kötelezettség nélkül léphetnek át 
Magyarország és Románia határán. 
Itt az átutazók immár használatba 

vehetik a Csanád–Kiszombor, Nagy-
lak 1 és Nagylak 2, Tornya–Battonya, 
Gyula–Gyulavarsánd, Nagyszalonta–
Méhkerék, Bors–Ártánd, Érmihály-
falva–Nyírábrány, Csanálos–Vállaj, 
Pete–Csengersima határátkelőket. 
Ezenkívül a Létavértes–Székelyhíd 
közötti pontot továbbra is csak a ha-
tár menti ingázók használhatják, 
ugyanakkor Nagykárolynál szünetel 
a vasúti forgalom. A román határren-
dészet arra kéri az utazóközönséget, 
hogy a torlódások elkerülése érdeké-
ben vegyék igénybe a kevésbé forgal-
mas átkelőket.

ELOSZLIK A MEGNŐTT FORGALOM A TÍZ PONTNÁL, MAGYARORSZÁGON MEGSZŰNT A KARANTÉNKÖTELEZETTSÉG

Újabb átkelők nyíltak a román–magyar határon
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A román határőrség online app-
likációja szerint egyébként tegnap 
délután a magyar–román határsza-
kasz egyetlen pontján sem haladja 
meg a várakozási idő a húsz percet. 
Ennek ellentmond azonban a ma-
gyar rendőrség tájékoztatása, amely 
szerint az autóbuszoknak és a sze-
mélyautóknak kétórás várakozásra 
kell számítaniuk a kilépőoldalon 
(Románia irányába) a Csanádpalo-
ta–Nagylak autópálya-határátkelő-
nél. Magyarország felé a teherforga-
lomban szintén kétórás a várakozás. 
Különben a román határrendészet 
adatai szerint kedden az ország 
határátkelőit 65 600 román és kül-
földi állampolgár, valamint 31 300 
gépjármű vette igénybe. A belé-
pőoldalon 37 800 személyt és 16 
800 járművet jegyeztek, míg az or-
szágból 27 800 személy és 14 500 
jármű távozott. A forgalom jelentős 
része a magyar–román határszaka-
szon zajlik, itt egy nappal ezelőtt 
42 900 utas és 19 600 gépjármű kelt 
át, ezek közül 26 180 személy a belé-
pőoldalon. A tizenegy átkelő közül 
a Nagylak 1, Nagylak 2 és a borsi 
számít a legforgalmasabbnak, itt az 
elmúlt 24 óra alatt mintegy húszez-
ren érkeztek az országba, és 11 600-
an távoztak.

Június 15-étől kezdődően intéz-
ményes karantén vagy lakhelyi 
elkülönítés nélkül utazhatnak be 
a polgárok 17 európai országból. 
Az érintett országok a következők: 
Ausztria, Bulgária, Csehország, Cip-
rus, Horvátország, Svájc, Német-
ország, Görögország, Izland, Lett-
ország, Liechtenstein, Litvánia, 
Málta, Norvégia, Szlovákia, Szlové-
nia és Magyarország.

 » A magyar–ro-
mán határszaka-
szon tegnaptól 
immár ismét 
szinte teljes ka-
pacitáson zajlik 
a határforgalom, 
itt is van azon-
ban pár kivétel.

 » KRÓNIKA

A Brassó megyei törvényszék jogerő-
sen elutasította kedden a terroriz-

mus vádjával börtönbüntetésre ítélt 
Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra 
helyezési kérését. Hasonló döntést 
hozott múlt héten terrorizmus vádjá-
val elítélt másik kézdivásárhelyi férfi , 
Beke István ügyében is. A Szőcs Zoltán 
kérését elutasító határozat kivonatát 
a romániai bíróságok portálján tették 
közzé – számolt be az MTI. A két szé-

kelyföldi férfi  a börtönben tanúsított jó 
magaviseletére és a ledolgozott napok 
után járó kedvezményekre hivatkozva 
kérte a feltételes szabadon bocsátást.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. 
július 4-én ítélte 5-5 év letöltendő bör-
tönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb 
bíróság terrorista cselekmények, illet-
ve ezekre való felbujtás miatt. A Hat-
vannégy Vármegye Ifj úsági Mozgalom 
(HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi 
elnöke ellen hozott ítélet általános 
megdöbbenést váltott ki az erdélyi ma-

gyarság soraiban, hiszen az első fokon 
eljáró bukaresti táblabíróság megala-
pozatlannak tartotta az ügyészség által 
összeállított vádirat nagyobb részét, és 
csak 11, illetve 10 hónap börtönbünte-
tést rótt ki rájuk, amennyit már koráb-
ban vizsgálati fogságban töltöttek.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a romá-
niai szervezett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészség (DIICOT) állította bí-
róság elé, mert lehallgatott beszélgeté-
seikből és a Beke István lakásán talált 
petárdákból a román hatóságok arra 

következtettek, hogy házi készítésű 
bombát akartak robbantani Kézdivá-
sárhely főterén 2015-ben, a december 
elsejei román nemzeti ünnepre szerve-
zett katonai parádén. Az erdélyi magyar 
közvélemény az első pillanattól fogva 
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás 
folyik a kézdivásárhelyi fi atalok ellen. 
Letartóztatásuk után hetekig tüntettek 
Kézdivásárhelyen. Jogerős elítélésük 
után több rendkívüli perújítási kérelmet 
nyújtottak be, de ezek mindegyikét el-
utasították a romániai bíróságok.

Terrorvád: elutasították Szőcs Zoltán szabadon bocsátási kérését is

 » A két szé-
kelyföldi férfi  
a börtönben 
tanúsított jó 
magaviseletére 
és a ledolgozott 
napok után járó 
kedvezményekre 
hivatkozva kérte 
a feltételes sza-
badon bocsátást.

Megindultak. A karanténkötelezettség eltörlése nyomán megnőtt a határátkelők forgalma




