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1. Bevezetés 

 

A ROHU 183 Safe Border Safer Life projekt keretében elkészült kutatási jelentés a bihari 

migráció diagnózisa tanulmányozásának  eredményeit összegzi. Szerzői a Nagyváradi Egyetem 

Társadalomtudományok Karának,  prof. habil dr. Adrian Hatos és dr. Ionuț Mihai Oprea  egyetemi 

adjunktus  által koordinált munkacsoportja, melynek tagjai: dr. Karla Melinda Barth egyetemi 

docens, dr. Cristina Maria Florescu egyetemi docens, dr. Mihai Ion Marian egyetemi docens, dr. 

Dragoș Dărăbăneanu, egyetemi adjunktus, dr. Bottyán Botond-Zsolt, egyetemi adjunktus, dr. 

Aurora Elena Gavriş, egyetemi adjunktus, dr. Raluca Sanziana Buhaş, egyetemi adjunktus, dr. 

Sorana Mihaela Saveanu, egyetemi adjunktus, dr. Lioara Coturbaş egyetemi adjunktus, dr. 

Nicoleta Ramona Ciobanu, egyetemi adjunktus, dr.Constatin Catalin Pascariu egyetemi adjunktus,  

dr. Pető Csilla  egyetemi adjunktus, drd. Nagy Réka, dr. Ile Erzsébet egyetemi adjunktus, dr.  

Roxana Hatos szociológus, drd. Beata Fatime Gyarmati és drd. Smaranda Liana Kudelca Cioban. 

A ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE projektet az Interreg VA Románia-

Magyarország (www.interreg-rohu.eu) program keretében valósítják meg, és az Európai Unió 

finanszírozza az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül,  a programban részt vevő két 

tagállam nemzeti társfinanszírozása mellett. 

A program célja olyan közös román-magyar projektek finanszírozása, amelyek a határ 

mindkét oldalán azonosított olyan igények kielégítését szolgálják, amelyek közös megközelítést, 

valamint innovatív megoldásokat igényelnek, hozzájárulva ezáltal a támogatható térség 

fenntartható fejlődéséhez.  

A projekt célja egyrészt, hogy keretet dolgozzon ki a Bihor - Hajdú-bihari térségben 

folytatott, határokon átnyúló intézményközi együttműködés számára az integrált migrációkezelés 

javítása, a Bihor - Hajdú-Bihar  határmenti régió migrációval kapcsolatos diagnózisa 

kidolgozásának érdekében, valamint  a migráció által érintett személyek tájékoztatására irányuló 

tevékenységek fokozása. 

 A projekt keretében diagnosztikai tanulmány készült a projekt egyik partnerének, a Bihar 

Megyei Prefektúra Intézményének a megbízása alapján a határon átnyúló Bihor - Hajdú-Bihar 

régió migrációjáról, valamint aláírták a Megyei Prefektúra Intézménye és a Nagyváradi Egyetem 

Társadalomtudományi Karának Szociológiai és Szociális Munkás Tanszéke között megkötött 

6535/05.07.2019 sz. szolgáltatási szerződést. 
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 A Bihor - Hajdu-Bihar határokon átnyúló régió migrációjáról szóló diagnosztikai tanulmány 

a következő tevékenységekre terjedt ki: 

• Munkamegbeszéléseket tartottak a Bihar Megyei Prefektúrán a projektmenedzsment 

csoporttal, ennek keretében meghatározták a projekt fő munkakoordinátáit. Ezen üléseken a 

Nagyváradi Egyetemen részérõl,  prof. habil. dr. Adrian Hatos egyetemi tanár és dr. Ionuț 

Mihai Oprea egyetemi adjunktus vettek részt. A Bihar Megyei Prefektúra részéről Iulius 

Delorean  és Fenesi Tibor alprefektus, valamint Daniela Călinescu ügyvezető asszisztens és 

Mircea Moldovan, a Migrációs Kutatási / Diagnosztikai Munkacsoport koordinátora vett 

részt,  valamint Ștefan Ghinea, a Bihar Megyei Rendőrség Felügyelője és Ciprian Ciortin, a  

Határrendészeti Területi Felügyelőség képviselője. 

• A munkaértekezleteket követően kidolgozták a diagnosztikai vizsgálat kutatási 

módszertanát, meghatározták a kutatási területet, és megbeszéléseket folytattak a kutatási 

eszközök kidolgozásáról. 

• A kutatócsoport munkaértekezleteket tartott az elméleti koncepciók körvonalazására és a 

kutatási módszertan kialakítására. 

• A szakirodalmat elemezték a fogalmi keret kialakítása érdekében. 

• Elemezték a migrációs jelenség statisztikáit. 

• Elemezték az illegális migráció és az emberkereskedelem helyzetét a határokon átnyúló 

térségben. 

• Elemezték a határokon átnyúló forgalom helyzetét a Bihor-Hajdú-Bihar régióban, és 

felhívták a figyelmet a határokon átnyúló forgalomban bekövetkező társadalmi jelenségekre. 

• Elemezték a kis határforgalom jelenségét. 

• Egy másik elemzett jelenség a munkaerő mozgása és a munkaerő átmeneti vagy végleges 

migrációs jelensége volt. 

• Kutatási kérdőíveket dolgoztak ki a helyszíni kutatásokhoz. 

• A mintavétel megtörtént, és meghatározásra kerültek a diagnosztikai vizsgálatba bevonandó 

helyek. 

• Két fókuszcsoportot szerveztek a terület szakembereivel és a vizsgált helyek 

polgármestereivel. 

• Megszervezték a diagnosztikai vizsgálat terepi üzemeltetői csoportjait. 

• Látogatásokat szerveztek a vizsgált közösségekbe. 
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• Felszólították a Bihar Megyei Prefektúra Intézményének támogatását a helyi hatóságok 

testületeivel folytatott párbeszéd megkönnyítése érdekében, a fókuszcsoportok végrehajtása 

érdekében, különösen a COVID-19 járvány okozta vészhelyzet esetén. 

• A Bihor - Hajdú-Bihar határ menti régió migrációjáról szóló diagnosztikai tanulmány 

jelentését a ROHU 183 Biztonságos Határ, Biztonságosabb Élet projekt keretében dolgozták 

ki. 
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 2. Migráció: fogalmak, formák 

 Széles és összetett jelenség, általánosítva vagy globálisan, különféle formákat mutatva be, 

mindegyik sajátosságokkal, specifikus elemekkel, néha kivételesen, de dinamikus dinamikával is 

- ez a migráció manapság, bár a jelenság létezik az emberiség kezdete óta. 

 Társadalmi szempontból elmondhatjuk, hogy a migráció többszörös és változatos emberi 

motivációk váltják ki, olyanok, amelyek az első benyomásra felületesnek tűnnek, és olyanok, 

amelyeket mélynek, komolynak és drámainak tartunk; tehát a migrációs jelenségeket kiválthatják 

egyéni vágyak és ambíciók, az új földek, kultúrák és hagyományok ismeretének kíváncsisága, az 

új tapasztalatok és kalandok szükségessége vagy gazdasági okok, vagy éppen ellenkezőleg,a 

szegénységtől való menekülés, más életkörűlmények iránti igény megvalósitásának lehetősége. 

 Az összes olyan formából, amelyben a migráció az idő múlásával megnyilvánult, 

szélsőségesnek tekinthető, ugyanakkor emberi cselekvést igazolja, a politikai rendszerek 

elnyomása, a háborúk, a nélkülözés és a halál által kiváltott kényszervándorlás, az ember 

természetes és alapvető jogainak keresése, ilyen például az élethez való jog. 

 „A társadalmi változás folyamatának“1 tekintve a migráció jelenségének és folyamatának 

magyarázata egyrészt a migráció okainak elemzésével történik (miért jelenik meg, miként alakul 

ki? milyen új formák jelennek meg?), másrészt pedig az állandóság/változás okainak elemzésével 

(miért marad fenn?  melyek lennének azok a feltételek, amelyek mellett stagnál vagy csökken?) 

A migráció kifejezés etimológiai szempontból, de az emberek mozgásszervezésének 

szempontjából is összefoglalja a bevándorlás és kivándorlás fogalmát, melynek értelmében 

kivándorlás során egy személy elhagyja a származási országot, és egy másik országba telepedik 

le, a bevándorlás pedig egy személy külföldre történő érkezését jelenti, a való letelepedés céljából. 

 Korai szakaszában a migrációt, gazdasági okok motiválták, az volt a tét; ekkor még 

korlátozott területeken nyilvánult meg, a legkedvezőbb és földrajzilag legközelebbi területekre 

való elmozdulással, fő befolyásoló tényező lévén a népesség sűrűsége a kiindulási területen, amely 

gyakorlatilag csökkenti az egyéni esélyeket. 

                                                             
1 1 HARUȚA, C., (2018), Migrația ca fenomen social: perspective și abordări teoretice transdisciplinare,  Revista 

Transilvană de Științe Administrative 2018/2(43), 34. ( A társadalmi folyamat változása szerves része egy bizonyos 

egységes migráciős elméletnek, amely elemzi a migráció dinamikájának folyamatát, az ellentmondásokat és a 

társadalomban végbement következményeket a migráció nyomán. 
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 A migráció és annak formái a társadalom fejlődésével párhuzamosan jelentek meg és 

fejlődtek. A szakirodalom számos tanulmányt mutat be a migrációról, például: a neoklasszikus 

gazdasági paradigma a vonzerővel és az elutasító tényezőkkel, a történelmi-kulturális paradigma 

a világszisztematikus elmélettel, de a munkaerő-vándorlás új gazdaságának elmélete, a társadalmi 

tőke elmélete, az átmeneti mobilitás elmélete is, kumulatív ok-okozati elmélet - ez utóbbi „a 

legújabb elméleti és elméleti keretek kategóriájába tartozik, amelyek a migrációs folyamatokkal 

foglalkoznak, és amelyeket a tudományos közösség tagjai megvitatnak“.2 

 A migráció kezdetben a szegény – elsősorban a mezőgazdaságból élő – területek 

népességének elmozdulását jelentette, kis népességgű területek lakossága vándorolt az 

iparosodottabb vidékek felé, ez garantálta a jobb életet; ezt követően a bevándorlók nemcsak 

gazdasági / anyagi beteljesülést, hanem bizonyos magasabb szintű minőségi előírások elérését is 

követték ahhoz a területhez képest, ahonnan távoztak, mint például „biztonságos életkörülmények 

és az egészséges életkörülmények, az oktatás és a rendszer színvonala. a szociális támogatás, a 

demokratikus rendszer, a polgárok jogainak és szabadságjogainak tiszteletben tartása“.3 

 Jelenleg, az utóbbi évtizedben, a globalizáció következtében kialakult a munkaerő vándorlása, 

mind képzett, mind képzetlen formában. Ennek oka az elöregedő népesség, különösen Európában; 

így a mobilitás elérhetősége, a munkahelyek biztosítása és a jelentős jövedelmek sok embert 

rábírtak, hogy elhagyják a saját országukat, és kivándoroljanak. 

 A migráció jelenlegi jellemzője a transznacionalizmus fogalma, amely eltér az 

antropológusok vagy a szociológusok által alkalmazott fogalomtól, és amelyet úgy definiálnak, 

hogy „az a folyamat, amelynek során az embereknek sikerül létrehozni és fenntartani a nemzeti 

határokat átlépő társadalmi és kulturális kapcsolatokat“.4 

                                                             
2 HARUȚA, C., (2020), Migrația ca fenomen social: perspective și abordări teoretice transdisciplinare, Revista 

Transilvană de Științe Administrative, 2018/2(43), 35., elérhető : file:///C:/Users/Asus/Downloads/572-1137-1-

SM%20(8).pdf, 2020.03.10. 
3 KING, R., (2018), Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer”, Willy Brandt Series of 

Working Papers in International Migration and EthnicRelations, Malmӧ Institute for Studies of Migration Diversity 

and Welfare, Universitatea din Malmӧ, Suedia, 2012 apud HARUȚA, C., Migrația ca fenomen social: perspective și 

abordări teoretice transdisciplinare în Revista Transilvană de Științe Administrative, 2018/2(43), 38., elérhető: 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/572-1137-1-SM%20(8).pdf, 2020.03.10. 
4 GLICK SCHILLER, BASCH és SZANTON BLANC, (1992); BASCH, GLICK SCHILLER és  SZANTON 

BLANC, (1994); FAIST, (2010); GLICK SCHILLER, (2003) apud HARUȚA, C., Migrația ca fenomen social: 

perspective și abordări teoretice transdisciplinare, Revista Transilvană de Științe Administrative, 2018/2(43), 44. 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/572-1137-1-SM%20(8).pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/572-1137-1-SM%20(8).pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/572-1137-1-SM%20(8).pdf
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 A jogi státusú bevándorló jelenlegi tipológiája az ideiglenes státusú egyén, akinek az esetében 

a bevándorlás átmeneti jelenség, amint az érvényesített célok – a megfelelő haszon – 

megvalósulnak.  A bevándorló visszatér hazájába vagy az indulási helyre; azonban, ha arra a 

személyre célzunk, aki a migrációt transznacionalizmus formájában fogadja el, akkor kettős 

életnek lehetünk tanui, és meg kell értenünk, hogy „a rendeltetési helyben való letelepedéskor a 

migrációs folyamat nem fejeződik be, hanem éppen ellenkezőleg, folytatódik, mivel a migránsok 

egyszerre két világ összefüggésében gondolkodnak.“5 

 Az emigráns így képes a létezését a két - az eredeti és az új hazájabeli - térhez adaptálni 

anélkül, hogy bármelyikről is lemondana. A bevándorló kihasználja a rendeltetési ország által 

kínált lehetőségeket, de él azzal a lehetőséggel is, hogy fenntartsa a származási országgal fennálló 

társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatait, természetesen, ha az új állam nem 

korlátozza ilyen jogaiaban. Emellett a bevándorló többek között kétoldalú kapcsolatokat alakíthat 

ki a két régió között, ideértve a kereskedelmi és kulturális tevékenységeket is. (Például az 

áttelepülés a közeli települések / területek között, például az államhatárok mindkét oldalán, ha a 

migráns egyik országból a másikba költözik, érdeklődésétől függően. Nagyra értékeljük azt is, 

hogy a globalizáció számos szempontból: a közlekedés mértéke és az emberi kapcsolatok fejlődése 

az átvándorlást elősegítő tényező, de azt is, hogy a határ menti területek sokkal kedvezőbbek az 

ilyen migráció fejlődéséhez. 

 Megjegyezzük azonban, hogy az emberek vándorlása mint jelenség nemcsak pozitív 

aspektusokat mutat, éppen ellenkezőleg, akut munkaerőhiányt eredményezhet a származási 

országban, gazdasági és politikai konfliktusokat a rendeltetési országban, a bűnözés növekedését 

vagy akár a határokon átnyúló bűnözés előfordulását, sőt illegális migrációvá alakulhat. 

 

 Migrációs jelenségek az Európai Unió szintjén 

 2015-től és 2016-tól kezdve az Európai Unió új jelenséggel szembesült, nevezetesen a 

menedéket kérő vagy menekült státuszt igénylő migránsok nagy beáramlásával. Így több mint 

egymillió ember érkezett az Európai Unióba, ennek fő oka a közép- és közel-keleti, valamint az 

ukrajnai konfliktusok. Ami aztán migrációs válsághoz vezetett, mert azok is, akik megpróbálták 

elérni az európai területek számos módon - akár legálisan, akár illegálisan - nemzetközi védelmet 

                                                             
5 ANGHEL, (2005) apud HARUȚA, C., Migrația ca fenomen social: perspective și abordări teoretice 

transdisciplinare, Revista Transilvană de Științe Administrative 2018/2(43),  45. 



9 
 

vagy menedékjogot kértek, mert konfliktusos vagy háborús körülmények miatt hagyták el 

származási országukat. 

 Az elmúlt 20 évben az Európai Unió megadta a menedékjogot a kérelmezők számára, a 

menedékjog megadása érzékeny kérdés volt, amely az Európai Unió és a tagállamok tisztességes 

értékelését igényelte azokban az esetekben, amelyek valóban ezt az ellátást igényelték. Így az 

Európai Unió számos intézkedést javasolt a nehézkes és fenyegető jelenség leküzdésére, amelyet 

az a hatalmas migráció jelentett, amelyre még soha nem volt példa; egyrészt illegális 

bevándorlásról volt szó, másrészt a kérdés kapcsán figyelembe kellett venni az alapvető emberi 

jogok védelmét és garantálását, mivel a migráció éppen a humanitárius elvek alapján vált 

legitimmé. 

Abban az időben több ezer ember vesztette életét a tengerben, hírhedtté vált a földközi-

tengeri tragédiák sora, amikor kétségbeesetten próbálták elérni az Európai Uniót. Ezen idő alatt a 

menekültek és a bevándorlók csaknem 90% -a fizetett a szervezett bűnözői csoportok tagjainak, 

emberkereskedőknek és útmutatóknak az EU határának átlépésére.6 

A nemzetközi közösség testületein és tettein keresztül akciókat szervezett és 

intézkedéseket tett az erőltetett és erőszakos vándorlás által létrehozott helyzetek megoldására. Így 

az Európai Migrációs Menetrend az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának küldött közleményén keresztül, miután 

érzékenyítették mind a politikusokat, mind a lakosságot a Földközi-tengeren kialakult helyzettel 

kapcsolatban,  nyilatkozatot tett, melynek értelmében „az Európai Uniónak lehetősége van 

felismerni a migrációs politikájában az optimális egyensúly elérésének szükségességét, és 

egyértelmű üzenetet közvetíteni a polgárok számára arról, hogy a migrációt az EU-ban részt vevő 

valamennyi fél jobban képes azt kollektív módon kezelni.“7 

Jelenleg Európát a határpontok közötti távolságokon legalább két fő illegális migráció útja 

érinti, nevezetesen: a keleti út és a déli út.8 Viszont a két illegális migrációs útvonalat fel lehet 

                                                             
6 U. o.  
7https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_ro.pdf, 

2020.03.15. 
88 IANCU, E., A., RUSU, I., R., IANCU, N.,  The dimension of criminality in the context of the variation of migration 

floods trends în Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations (Ed.: Flaut, D., Hoskova-

Mayerova, S., Ispas, C., Maturo, F., Flaut, C.), 247. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_ro.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_ro.pdf
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osztani: észak- és közép-keleti útvonal, délkeleti útvonal és balkáni útvonal, vagyis: kelet-

mediterrán útvonal, közép-mediterrán útvonal és nyugati-mediterrán útvonal.9 

Miután a migrációs válság 2015-ben kitört, az EU gyorsan lépéseket tett a kivételes 

kihívások kezelésére közös európai megoldások révén; ennek eredményeként az elmúlt négy 

évben megteremtették az erőteljes és kollektív EU-politika alapját a migráció területén, tehát új 

eszközök és eljárások léteznek a hatékony koordinációhoz és együttműködéshez. Jelenleg a 

becslések szerint10 az EU még soha nem volt ennyire felkészülve arra, hogy operatív és pénzügyi 

támogatást nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek a határokon migrációs nyomásnak vannak 

kitéve, a külső határokat kezelik, és harmadik országokkal partnerségben működnek. További 

erőfeszítésekre van szükség azonban annak érdekében, hogy ezt a fellépést záró és végleges 

ponthoz hozzák, az EU migrációs politikája pedig eredményes legyen, és az EU egész területre 

kiterjedjen, igazán felkészült a jövő kihívásainak való megfelelésre.11 

Annak ellenére, hogy 2019-ben az októberi Európai Tanács előkészítésével a Bizottság 

jelentést nyújtott be az európai migrációs menetrend 2015 óta elért legfontosabb előrehaladásáról, 

és bár új partnerségeket hoztak létre és megerősítették a meglévőket, többek között az Afrikai 

Unióval és az ENSZ-szel, hangsúlyozták a jobb és erősebb együttműködés szükségességét, mivel 

csak az erők összekapcsolásával és a szolidaritás és szilárdság megnyilvánulásával lehet kezelni 

ezeket a globális kihívásokat.12 

 

 

A román-magyar határon zajló együttműködés szempontjai 

 

Egy állam határa a határrendészeti rendőrség tevékenysége révén, külön-külön és / vagy 

más intézményekkel együttműködve, egy ponton tükrözi a társadalom egészét, a nemzet, a 

politikai helyzetet illetve az adott állam társadalmi-gazdasági helyzetét egy bizonyos időszakra. A 

hatóságok reagálása az egyének különféle akcióinak megnyilvánulására a társadalmi rend 

biztosításának vagy annak helyreállítása érdekében nyilvánvalóan kényszerű tevékenység a 

szembeszökő szabálytalanságok esetén. 

                                                             
9 U. o.  
10 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6075, 2020.03.15. 
11 U. o.  
12 U. o.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6075
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Az antiszociális bűnözés tényei, amelyek egy állam határán jelentkeznek egy bizonyos 

időtartamon keresztül, a különféle emberi cselekvések bizonyos aspektusai fejlődésének mutatói 

lehetnek, amelyek jelzik, hogy bizonyos társadalmi jelenségek előre jelezhetők-e, a megjelenés 

folyamatában vannak, vagy éppen ellenkezőleg, eltűnőben vannak, és előrevetítik új esetek 

megjelenését.13 

  Románia 2003-as Alkotmánya előírja a 3. cikkely (1) bekezdésében, hogy Románia 

területe elidegeníthetetlen, és az ország határait szerves jogszabályok rögzítik, összhangban a 

nemzetközi jog alapelveivel és más általánosan elfogadott normáival. A román államhatár 

intézményét a 2001/105-ös Sürgősségi Kormányrendelet14 szabályozza, ennek naprakész 

frissítését végzi a 2017/20-as  Sürgősségi Kormányrendelet a 44-es cikkely beiktatásával.  

 

Az államhatár jogi meghatározása előírja, hogy “ez az a valós vagy képzeletbeli vonal, 

amely egyenes vonalban halad át az egyik határjelzéstől a másikig; a Duna folyam és más 

folyóvizek amelyek államhatárt képeznek Románia és a szomszédos országok közötti 

megegyezések és megállapodások alapján, figyelembe véve azt a tényt, hogy az általános 

szempont amely elfogadott a folyami nemzetközi jogot illetően nevezetesen az, hogy a hatátvonal 

a hajózható középvonal mentén megy, a nemhajózható folyóvizek esetében pedig a víz 

középvonalán, a Fekete tengeren az államhatár áthalad Románia nagyterületének külső és oldalsó 

határain.”15   

Más felfogás az államhatárt illetően a következő “ahol a határt a földterület nem jelzi 

határjelekkel, egyik koordinátaponttól a másikig, a határfolyosó az államhatár mindkét oldalán 

található szárazföldi sáv, amelyet Románia és a szomszédos államok között megkötött 

határmegállapodások és egyezmények alapján hoztak létre a határjelzések kiemelése és védelme 

érdekében”  és az “Állami határvédelmi sáv – az országhatár mentén kialakitott földsáv a határjelek 

védelme és a határvonal közelében történő belépés ellenőrzése érdekében” 

Intézményes és közigazgatási szempontból, az 2001/104/ Sürgősségi Kormányrendelet 5. 

cikkelye értelmében a román határrendészeti rendszert azon megyék szintjén szervezik meg, 

                                                             
13 Gavriș, A., E., Romania's State Border – Current aspects in the Counties of Arad and Bihor în Achievements, 

Contemporary approaches and perspectives in the evaluation of Cross-Border Cooperation (Țoca, C.-V., Horga, I, 

Șoproni, L.), pp. 195-202, Debrecen, 2017, ISBN 978-963-318-694-7. 
14 cu aplicabilitate de la 10.03.2017, aprobată prin Legea 243/2002 pentru aprobarea O.U.G. NR. 105/2001 privind 

frontiera de stat a României, publicată în M.Of. al României, P. I, nr. 302/08.05.2002 
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amelyek közigazgatási területi szempontból államhatárt vagy a Fekete-tenger mentén fekszenek. 

Kompetenciája szerint a Román Határrendészeti köteles megakadályozni és leküzdeni azokat a 

veszélyeket, amelyeket az illegális bevándorlás, a határokon átnyúló bűncselekmények, valamint 

az államhatár törvényes rendjének bármilyen egyéb megsértése okoz. A határőrség védi a 

személyek életét, fizikai integritását és szabadságát, a köz- és magántulajdont, a polgárok és az 

egész közösség törvényes jogait és érdekeit. 

Amit ebben a tanulmányban hangsúlyozunk, az egyrészt a Románia határain átlépő 

személyek nagy áramlása, másrészt az országba hazalátogató románok nagy száma, lásd a az 

ENSZ 2015. évi migrációs jelentésének alapján: „Az ENSZ 2015. évi migrációs adatainak 

legfrissebb jelentése szerint Romániának van a világ második legnagyobb diaszpórája. Konkrétan 

a roman diaszpóra 7,3%-kal nőtt évente, míg Szíria az első helyen 13,1%-kal áll, a harmadik 

helyen pedig Lengyelország 5,1% -kal. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakértői 

megjegyzik, hogy Romániában a leggyorsabb a migránsáramlás.“15 Ez a népességáramlás, a 

románok végleges távozásakor több társadalmi hatást váltott ki, például: a munkaerő hiányának 

felszámolása, a születések csökkenése valamint az idősödő népesség megléte miatt Romániának 

lehetősége van külső erő igénybevételére. 

A határ menti közösségekben az élet rendes menetéhez az első és fontos szempont a 

határbiztonság biztosítása, valamint az ezeken a területeken előforduló különféle 

bűncselekmények vagy illegális gyakorlatok hallgatólagos csökkentése vagy megsemmisítése. 

A határmenti bűncselekmény alatt a törvény olyan cselekményt ért el, amelyet személyek, 

szállítóeszközök, áruk vagy egyéb áruk az államhatár illegális átlépése céljából követtek el.16 

Vannak az állami határrendszerben kishatárforgalmi helyek - ez azt jelenti, hogy a román 

kormány által a szomszédos államokkal kötött egyezmények és megállapodások által létrehozott, 

a határ menti térségben tartózkodó személyek állami határátlépésére feljogosított és engedélyezett 

helyek. 

Területi szinten a román határrendészet szervezi a parti őrséget, a területi felügyelőségeket, 

a hajócsoportokat, az ágazatokat és más határrendészeti egységeket; határátkelőhelyeken a 

                                                             
15 Ghica, S., 2017, disponibil la http://adevarul.ro/news/eveniment/cum-ajuns-romanii-locul-doiin-lume-emigratie-

motive-consecinte-1_599473bc5ab6550cb80c2cdc/index.html, consultat la 20.08.2017. 
16 art. 1, lit. l din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în M. Of. al României, P. I, nr. 

352 din 30.06.2001 aprobată prin L 243/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
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határrendészeti pontokat szervezik és működtetik.17 Szervezetileg a Határrendészet 

Főfelügyelősége a határrendészet központi egysége, jogi személyiséggel és területi hatáskörrel 

rendelkezik, teljes jogkörben, a határőrség teljes tevékenységének irányítását és 

felelősségvállalását gyakorolja. „Végrehajtja a szervezett bűnözéssel, az illegális migrációval és a 

határokon átnyúló bűncselekményekkel kapcsolatos különösen súlyos bűncselekmények 

nyomozását és kivizsgálását, amelyeket a határrendészeti területi illetékesség területén követtek 

el, valamint a törvényben a hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat“.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 art. 12, alin. 1 din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției Române de Frontieră, publicată 

în M. Of. al României, P. I, nr. 351 din 29.06.2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002 cu modificările și 

completările ulterioare 
18 https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-organizare-39.html, consultat la 14.07.2017 
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 3. A Bihor - Hajdú-Bihar határmenti régió migrációs helyzete a statisztikai 

adatok tükrében 

 

 Ez a fejezet az Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség, a ROHU 183 Safe Border, 

Safer Life Projekt egyik partnere által szolgáltatott adatokból származó szempontokat tartalmazza 

és mutatja be. 

 A nagyváradi Területi Határrendészeti Felügyelőség a román határrendészet területi egysége 

- közvetlenül a Határrendészeti Főfelügyelőségnek alárendelve -, amelynek területi illetékessége 

a Románia nyugati határán található Magyarországgal szomszédos határrész 67,6% -a, Bihar és 

Arad megyék területén. Magában foglal: 2 területi határrendészeti szolgálatot (STPF), 9 

határrendészeti ágazatot (SPF) és 21 határátkelőhelyet (PTF - ebből: 16 közúti, 8 állandó, 8 

ideiglenes, 5 vasúti átkelőhely), valamint az Arad-Curtici vámszabad területet. 

 A nagyváradi határrendészeti területi felügyelőég biztosítja az államhatár átlépésének 

felügyeletét és ellenőrzését, az illegális bevándorlás valamint a határokon átnyúló 

bűncselekmények megakadályozása és leküzdése érdekében, az államhatár jogi rendjének, az 

útleveleknek, a közrendnek betartását. A 2001/104-es és 2001/105-ös számú Sürgősségi 

Kormányrendeletek valamint a 2011.12.15-én kibocsátott 705/I-es számú Belügyminisztériumi 

Rendelet alapján szervezték meg.   

 Ebben az anyagban konkrét szintetikus mutatók segítségével számszerűsítettük a 

tevékenységi területünkkel kapcsolatos fő eredményeket, és be szeretnénk mutatni az Nagyváradi 

Határrendészeti Területi Felügyelőség struktúrájának megfelelő, meggyőző és összefoglaló 

szerepét a jelenlegi szervezeti és működési formában. 

 Másrészt úgy véljük, hogy a Bihar és Arad megyékhez tartozó államhatár mentén a 

bűncselekmények állapota és dinamikája tükrözi az elkövetett antiszociális cselekedetek típusait, 

mind a jogsértések, mind a hatályos normatív rendelkezésekben elkövetett bűncselekményeket, 

amelyeket átkelőhelyeken fedeztek fel, olyan határátkelőknél, mint: Bors, Curtici, Diószeg, 

Nagylak, Turnu, Ermihályfalva, Vărşand. 

  A határőrök erőfeszítéseket tesznek a Nagyváradi Határrendészeti Terület Felügyelőség 

területi hatáskörébe tartozó illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűncselekmények 

hatékony kezelése érdekében azáltal, hogy egyesítik a megelőzésükre és az ellenük folytatott 

küzdelemre vonatkozó külön intézkedéseket, a törvény, tevékenységek a szervezett bűnözés, az 
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illegális és a határokon átnyúló migráció különösen súlyos bűncselekményeinek kivizsgálása és 

az operatív struktúrák által végzett eredményes kivizsgálás területén. 

 Az Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség jelentései adatokat talmaznak a 

határokat átlépő személyekről, számukról és az átlépés módjáról, legális vagy illegális adatokról. 

A román határokat átlépő embereket nemcsak a céljuk alapján lehet csoportosítani, hanem számos 

társadalmi jelenség alapján; ide tartoznak az ideiglenesen vagy véglegesen az országból távozó 

vagy az országba visszatérő románok esetét, valamint az Európai Unióban élő külföldiek, az 

országot átutazó emberek esetét, és végül de nem utolsó sorban azokat a személyeket, akiket a 

hatóságok lepleznek le, akik illegálisan és nem szabályszerűen akarják átlépni a határt. 

 Ahogyan Mircea Kivu szociológus mondta az országot elhagyó románokról, „profilja alján a 

román emigráns fiatal ember, nem feltétlenül képesítés nélküli. Az eper szedése jellegzetes 

jelenség volt az 1989 utáni első évtizedben. Most sok jól felkészült, sőt magasan képzett ember 

távozik, olyan célokból, amelyeket Romániában nem lehet elérni. Sok egyetemi hallgató is 

távozik. A fő ok természetesen a gazdasági természetű. Egyértelmű, hogy az emberek azért 

távoznak, mert ott jobban kereshetnek. A tömeges távozásnak más okai is vannak. A karrier 

perspektívája, a szakmai önmegvalósítás. Itt sokan érzik magukat akadályozottaknak.“19 

 Mint az egész Európára nyomást gyakorló jelenség, az illegális migráció Bihar és Arad 

megyék határán is megjelenik; meg kell különböztetnünk a migránsok általi illegális határátlépést 

a migráció jelenségének a román és a hatályos nemzetközi normák által biztosított paramétereken 

belüli megközelítésétől. Nemzeti szinten az e területen a közelmúltban alkalmazott általános 

keretet a román kormány kormányhatározatban rögzítette a 780 / 2015.09.23.-as 

Kormányrendeletben, ennek alapján készült A  2015–2018 közötti időszakra vonatkozó nemzeti 

bevándorlási stratégia, a 2015-ös Cselkvési terv, amelynek alapján végrehajtják a 2015–2018 

közötti időszakra vonatkozó nemzeti bevándorlási stratégiát és az ennek végrehajtására vonatkozó 

2015. évi cselekvési terv. Jelenleg ezek a jogi lépések a 2019–2022-es nemzeti migrációs 

stratégiával folytatódtak. 

 Az Nagyváradi Határőrség Területi Felügyelőségének leginkább forgalmas határátkelőhelyei 

a Borsi Határátkelőhely és a Nagylaki Határátkelőhely, Bihar és Arad megyékben. A határőrizeti 

hatóságok által felfedezett illegális tevékenységeket általában olyan személyek végzik, akik 

                                                             
19 Kivu apud Ghica, 2017, disponibil la http://adevarul.ro/news/eveniment/cum-ajuns-romanii-locul-doiin-lume-

emigratie-motive-consecinte-1_599473bc5ab6550cb80c2cdc/index.html, consultat la 23.08.2017 
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csalárd módon kívánnak fellépni a határokon; emellett a határőrök olyan helyzetekkel is 

szembesülnek, mint például olyan személyek felfedezése, akik illegálisan átmennek az egyik 

országból a másikba (szállítóeszközben rejtve, hamis vagy hamisított vagy idegen személyek 

nevére kiállított dokumentumokkal). 

 Ugyanakkor a zöld zónában növekszik a nyomás a román-magyar határra azáltal, hogy a 

határátkelőhelyek között folyamatosan növekszik az átkelési kísérletek száma. Például, 2017 első 

felében a legtöbb átkelési kísérletet a nagylaki, turnui és a vărşandi határrendészeti szektorban 

fedezték fel, 2017 utolsó három hónapjában viszont megnőtt a diószegi és érmihályfalvi 

szektorbeli illegális határátkelési kísérletek száma (Megjegyezzük, hogy a határrendészeti terület 

a határrendészeti rendőrség hatáskörébe tartozik, adminisztratív szempontból is). 

 

  Az utasforgalom és a migráció jelenségének bemutatása a Nagyváradi 

Határrendészeti Területi Felügyelőségnél 

 A statisztikai adatokat a nagyváradi határrendészeti területi felügyelet szolgáltatta az éves 

tevékenységi jelentésekből. 

 

 

 

 A 2016-os év 

 A. Utasforgalom 

 2016 folyamán a Nagyvárad Határrendészeti Területi Felügyelőség hatáskörébe tartozó 

határátkelőhelyeken a határt több mint 15 500 000 ember lépte át, ami 4% -kal több, mint 2015-

ben. A legnagyobb növekedést a nem uniós államok állampolgárainál regisztrálták, ez 8% -kal 

több, mint 2015-ben. A személyforgalom legnagyobb részét az EU polgárai jelentik, 96% -ot. A 

teljes utasforgalomból 69,78% -ot a román állampolgárok képviselnek. 

 A határellenőrzés során a referencia-időszakra (2016) 13 688 schengeni és nemzeti érdekű 

riasztást adtak ki, és 533 általánosan körözött személyt követtek nyomon a határon, akiknek nevére 

elfogatóparancsot adtak ki. 
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 B. A szállítóeszközök forgalma 

 A szállítóeszközök tekintetében a forgalom 2016-ban 13% -kal nőtt az előző évhez képest, 

több mint 6400 000 járműszámot elérve, amelyekből 59% személygépkocsi, 32% autó és 9% 

egyéb jármű. 

 A forgalmi irány szempontjából a járművek 49% -a lépett be Romániába (belépési irányban), 

és 51% -a hagyta el országunkat (Romániából való kilépési irányban). 

 C. Illegális migráció 

 2014-hez és 2015-hez képest megfigyelhető, hogy az illegális migráció mutatói csökkenő 

tendenciát mutatnak. Így 2016-ban 604 személyt (67 uniós és 537 nem uniós állampolgárt) 

fedeztek fel, akik az Nagyváradi Határrendészeti Terület Felügyelőségének hatáskörébe tartozó 

területen próbáltak illegálisan átkelni, mind a zöld határon, mind a határátkelőhelyeken.  

 Azon személyek állampolgárságának vonatkozásában, akik illegálisan lépták át a határt, a 

hatóságok észrevették a magyarországi határon észlelt szíriaiak számának csökkenését, valamint 

az iraki állampolgárok számának növekedését. Általában az illegális bevándorlás nagy részét (több 

mint 80%) a közép-keleti államokból (Irak, Szíria, Pakisztán, Afganisztán, Törökország, Srí 

Lanka, Vietnam, Irán, Szomália, Banglades, India, Szudán) észleltük. 

 2016 vonatkozásában feltűnő a harmadik országból érkező illegális határátlépő személyek kis 

száma (az 537 felderített személy kb. 27% -a), általában véve ezek szállítóeszközökben rejtőztek 

el; körülbelül 73% -uk a zöld határon próbálkozott, nagyrészt kíséret nélkül (más esetben a segítő 

személy megkönnyítésével, a segítőt útmutatónak is hívják). 2016-ban drasztikusan csökkent az 

észlelt segítők száma (a 2015. évi 84-ről 2016-ban 32-re). 

 

 A 2017. év 

 A. Utasforgalom 

 2017 folyamán a Nagyvárad Határrendészeti Területi Felügyelőség hatáskörébe tartozó 

átkelőhelyeken keresztül több mint 14 000 000 ember átlépte a határt, ami körülbelül 9% -kal 

kevesebb, mint az előző évben, 2016-ban. Ezt a csökkenést az a tény indokolja, hogy egyre több 

utazó inkább Románi repülőtérit választotta a közút rovására. 

 A teljes utasforgalom 67% -át a román állampolgárok képviselik, ez az érték jelentősen 

alacsonyabb, mint 2016 azonos időszakának adatai, amikor a román állampolgárok aránya, azoké, 

akik Romániába léptek be vagy távoztak a román határátkelőhelyeken, 69,78% volt. 
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 B. A szállítóeszközök forgalma 

 A szállítóeszközök vonatkozásában a 2017. évi forgalom szintén mintegy 9% -kal csökkent 

az előző évhez képest, és több mint 5 800 000 járművet ért el, amelyek átléptek a határokon a 

Polgári Rendőrség Területi Felügyelőségének pontjain keresztül. Ezeknek 60% -a 

személygépkocsi, 32%-a teherszállító gépkocsi, és 8% -a egyéb jármű. 

 

 C. Illegális migráció 

 2017-ben 2758 személyt (49 uniós polgár és 2 709 nem uniós polgár) észleletek, átkelni a 

Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség hatáskörébe tartoztó, mind a zöld határon, mind 

az átkelési pontokon. 

 Érdekes módon azonban az egész illegális bevándorlás során észlelt személyek száma 

rendkívül nagy mértékben növekedett 2017 folyamán, 2016-hoz képest, amikor 604 személyt 

fedeztek fel (67 amerikai és 537 nem uniós polgár). 

 Az elemzés tárgyát képező időszakban - a 2017. évben - a zöld határon 1040 személy (1039 

harmadik ország állampolgára és 1 nem uniós állampolgár) kísérletezett illegális határátkeléssel, 

szemben a 2016-os évvel, amikor 185 ember próbálkozott. Ebből 1037 személyt tartottak fogva a 

határ illegális átlépésének vagy az államhatár közelében való bűncselekmény miatt, 3 személyt 

pedig a magyar határon a Romániába való jogellenes átlépése után tartóztattak le. 

 A zöld határon talált 1039 harmadik országbeli állampolgárból 16% illegálisan lépett be 

Romániába, 1% legálisan, 83% -uk a  menedékkérők központjaiból származott. 

 Továbbá továbbra is magas a Közel-Keletről és a Közép-Keletről (Irak, Szíria, Irán, 

Afganisztán, Pakisztán, Líbia) a zöld határon észlelt harmadik országok állampolgárainak száma: 

a talált 1039 migráns több mint 93% -át teszi ki.  

 A zöldövezetben működő üzemmódok között, a hatóságok szerint: 

• Emberek mozgása tömegközlekedéssel vagy taxival a határ közelében lévő helyekhez, és 

onnan gyalog, a mezőn át, a magyar határhoz, mobiltelefon-térkép-alkalmazások vagy 

különféle planimetriai adatok (folyó víz) segítségével a határ átlépése, vasút, egyéb 

kommunikációs utak átlépése), általában éjszaka, eltakarva és a határterület magas 

növényzetének kihasználásával; 

• segítők vagy szállítmányozók kocsijaival haladva a határ felé; 
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• a migránsok belépése Romániába, gyalog vagy az autóba rejtett formában, majd a segítők 

elvitte járművekkel szállítják a magyarországi határra, miután a román határt átlépték; 

• gyalog Magyarországról Románia határához. 

 

 2017-ben 33 esetet, 425 személyt (16 EU polgár és 409 nem uniós állampolgárt) észlelte, akik 

megkísérelték illegálisan elhagyni a határt a Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség 

hatáskörébe tartozó határátkelőhelyeken Romániában.  Ez növekedés 2016-hoz képest, amikor 22 

esetet fedeztek fel (85 ember). 

 Az összes talált ember közül 413-at rejtőztek el szállítóeszközökben, 7 megpróbálta a határt 

átlépni a határátkelőhelyeken, és 5 ember próbálta megkerülni a határellenőrzést. A Romániába 

való belépés szempontjából az észlelt harmadik országbeli állampolgárok több mint 82% -a 

menedékkérők központjaiból származott, és 17% -uk illegálisan lépett be az országba. 

 Általában véve a bevándorlók kisméretű csoportokban próbálták illegálisan átlépni a határt a 

határátkelőhelyeken, de a 33 észlelt esetben 8 esetben az embereket nagy csoportokba (14–111 

bevándorlóból álló csoportba) szervezték. A határátkelőhelyek közötti határátlépési kísérletekhez 

viszonyítva a megkönnyített személyek aránya sokkal magasabb: a határátkelőhelyeken talált 

bevándorlók 95% -a, míg a határátkelőhelyek között találtak migránsai esetében 28%, 

gyakorlatilag a határ menti ágazatokban. 

 Így megfigyelhetjük a felfedezett harmadik orszégbeli állampolgárok nagy számát, akik a 

Közép- és a Közel-Keletmi gránsokat küldő államaiból (Irak, Irán, Afganisztán, Szíria és 

Törökország) származnak, és ez a 409 harmadik országokbeli migránsok több mint 96% -a. 

 2017-ben a Nagyvárad Határrendőrség Területi Felügyelőségének szektorában a zöld határon 

és a határátkelőhelyeken egyaránt 63 olyan esetet fedeztek fel, amelyekben a migránsokat 87 

segítő segítette elő, összehasonlítva a 2016-ban, amikor 20 olyan esetet fedeztek fel, amelyben a 

migránsokat 32 segítő segítette. A leleplezett 87 ember közül 45 a zöld határon, 42 pedig a 

határátkelőhelyen próbálkozott. 

 A segítők állampolgárságát illetően 65 fő volt uniós állampolgár, elsősorban román és bolgár 

állampolgárok, 22 pedig harmadik országbeli állampolgár (ezeknek kb. 45% -a török - általában 

azoknak a járműveknek a vezetői, amelyekben a bevándorlókat rejtették). 

 A Nagyvárad Határrendészeti Területi Felügyelőség által szolgáltatott és közölt információk 

alapján kitérünk a határátkelőhelyek megkerülésének, illetve a jogszabályok megkerülésének 
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módjaira. A járművekben rejtett emberek esetében a hatóságok a következő esetekben találták meg 

őket: 

• autókban vagy mikrobuszokban elrejtve, poggyász mögött / speciálisan elrendezett 

helyeken; 

• elrejtve a pótkocsik tengelyein; 

• rejtett csomagokban, autókban vagy vonatokon. 

 

 A határellenőrzés elől menekültek esetében a hatóságok azt is megállapították, hogy a határok 

illegális átlépésére készülők a következőképpen jártak: 

• gyalog Magyarországra, menetiránnyal szemben; 

• a teherautó-oszlop közelében haladva, az ország elhagyásának irányában; 

• erőszakos átkelés a határátkelőhelyen. 

 

 Ami a romániai államhatárt illegálisan átlépni szándékozó személyek által felhasznált 

eszközöket illeti, a román hatóságok 2017-ben hamis / hamisított úti okmányokat fedeztek fel, a 

helyzetet az alábbi táblázatban bemutatva: 

Forrás: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 

 

 Az elemzett időszakban a Nagyváradi Határőrség Területi Felügyelőségének szektorában 97 

személyt fedeztek fel, akik hamis / hamisított úti okmányokkal vagy más személyek irataival 

próbálták illegálisan átlépni az államhatárt. A talált 97 ember közül 24 volt az EU állampolgára, 

73 pedig harmadik országbeli állampolgár. 

A használt dokumentum kategóriaja 
Irány 

Teljes 
E I 

Személyi igazolvány 59 1 60 

Vizum 1 - 1 

Útlevél 31 2 33 

Hontalan dokumenum 1  1 

Tartózkodási engedély 2 - 2 

Teljes 94 3 97 
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 A határ illegális átlépésére használt dokumentumkategória szempontjából megfigyelhető a 

hamisított személyazonosító igazolványok nagy száma, különösen a román személyi 

igazolványok, amelyeket főként román és moldovai állampolgárok használnak. 

 Az igazolt 60 ember közül 35 ember használt csalási módszerként – személyi iratcserét, és 25 

ember esetében az összes irat hamis volt. 

 Útlevelek tekintetében az igazolt személyek esetében a 33 fő közül 21-en használták 

csalásként az iratcserét, 7-en a teljes hamisítást, és 5-en a részleges hamisítást. 

 A határ illegális átlépésére használt többi dokumentum tekintetében a csalást, iratcserét (2 

személy által) és a teljes hamisítást (2 személy által) használták. 

 

 Harmadik orszégból származó polgárok és szervezett csoportok útmutatói / segítői 

 2017-ben a Nagyváradi Határőrség Területi Felügyelőségének szektorában, mind a zöld 

határon, mind a határátkelőhelyeken, 63 olyan esetet fedeztek fel, amelyekben a migránsokat 87 

csempész segítette. Így a felfedezett 87 ember közül 45 a zöld határon, 42 pedig a 

határátkelőhelyen probálkozott. 

 Az állampolgárságot tekintve 65 segítő volt az EU állampolgára, elsősorban román és bolgár 

állampolgár, 22 pedig harmadik országbeli állampolgár (ezeknek kb. 45% -a török állampolgár, 

általában rejtett bevándorlók autóinak vezetői). 

 Megjegyezzük, hogy 2017 folyamán az észlelt csempészek száma viszonylag állandó és 

alacsony volt, kivéve a június-szeptemberi időszakot, amikor a teljes éves észlelt csempészek kb. 

50% -át fedezték fel. 

 Szintén 2017-es szinten a határátkelőhelyek között 30 olyan esetet regisztráltak, amelyekben 

317 bevándorlót 45 ember csempész segített. 

 A határátkelőhelyeken a vizsgált időszakban (2017) 33 olyan esetet fedeztek fel, amelyben 

423 migránst 42 csempész segített. 
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A 2018-as év 

a) Utasforgalom 

 

Az államhatáron átlépő utasok számát és a szállítóeszközöket illetően, 2018-as szinten, az 

a Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség által szolgáltatott adatok alapján, a következő 

helyzetet mutatjuk be: 

 

Az utasforgalmi értékek dinamikája I.T.P.F. Oradea,  2018 

Belépés Kijárat 
Teljes Trendek 

UE Non UE UE Non UE 

6.398.629 462.024 7.996.188 460.852 

15.317.693 

 -2,88%  

beszámolva 

2016 

 +7,53%  

beszámolva 

2017 
6.860.653 8.457.040 

Forrás:  Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 

 

 

 

b) A szállítóeszközök forgalma: 

 

A szállitóezközök forgalmi értákeinek dinamikája,  I.T.P.F. Oradea,2018 

Belépés Kijárat Teljes Trendek 

2.765.661 3.373.668 6.139.329 
  - 4,78%  

beszámolva 2016 

 +4,62% 

beszámolva 2017 

Forrás:  Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 
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C. Az illegális migráció jelenségének tendenciái és ezeknek alakulása 

 

2018-ban 1195 illegális személyt fedeztek fel a Nagyváradi Határrendészeti Területi 

Felügyelőség hatáskörébé tartozó területen, mind a zöld, mind a határátkelőhelyeken (ebből 906 

személyt fedeztek fel Arad, és 289 főt Bihar megyében), szemben a 2017. évi 2758 és a  2016-beli 

609 fővel. 

A tavalyi évhez képest, a legtöbb mutató tekintetében - a határátkelőhelyeken felfedezett 

migránsok kivételével - csökkenő tendencia volt tapasztalható, az illegális bevándorlás vonalán 

észlelt személyek száma körülbelül felére csökkent, 2017-hez viszonyítva. 

2018-ban 258 személy (256 harmadik országbeli állampolgár és 2 uniós állampolgár) 

mozgott a zöld határon. Megfigyelhető volt a zöld határon észlelt nagy számú iraki polgár (több 

mint 55%), valamint az a tény, hogy a bevándorlók több mint 85% -a a Közel-Kelet és a Közép-

Kelet országaiból jött. Ugyanakkor az elemzett időszakban kiemeljük a vietnami állampolgárok 

nagy számát, akik illegális átlépést kíséreltek meg, ők törvényesen léptek be Romániába, hosszú 

távú tartózkodásra jogosító vízumok alapján, munkavállalási joggal rendelkeztek. 

A felderítés helyét tekintve a legnagyobb nyomást a határra Arad megyében, a nagylaki, a 

turnui, a curtici-i határrendészeti ágazat hatáskörébe tartozó területeken, valamint Bihar megyében 

a nagyszalontai valamint a borsi határrendészeti szektor területén gyakorolják. 

 

Az elkövetett bűncselekmények esetében az elkövetési módok a következők voltak :  

• tömegközlekedéssel vagy taxival utaznak Aradra, Nagyváradra vagy a határ közelében 

fekvő településekre, ahonnan gyalog, a mezőn át tovább haladnak a magyar határig, 

telefonos térképészeti alkalmazásokkal, hordozható, vagy a planimetria különféle részletei 

(áramló víz, amely átmegy a határon, a vasúton, más kommunikációs eszközök), általában 

éjszaka, elfedve és a határterület magas növényzetének kihasználásával ;  

• a migránsok belépése Romániába, gyalog vagy az autóba rejtett formában, mivel azokat a 

vezetők a magyar határhoz szállítják illegális átlépés céljából ;  

• bevándorló csoportok felállítása Temesvár térségében, és segítőkkel és szállítókocsikkal 

történő mozgatása a határ felé. 
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2018-ban a Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség hatáskörébe tartozó 

határátkelőhelyeken a hatóságok 567 személyt (554 harmadik országbeli állampolgár és 13 román 

állampolgár) fedeztek fel a román-magyar határon (565 fő a Romániából való kilépés irányában 

és 2 fő a Romániába való belépés irányában). 

A tavalyi évhez képest növekszik a határátkelőhelyeken elkövetett kísérletek száma, 

észlelhető a migrációs nyomásnak a zöld határtól a határátkelőhelyekre történő elmozdulása. Az 

elkövetés módja szempontjából 549 embert találtak elrejtve különféle szállítóeszközökben, 4 

ember megpróbálta elkerülni a határellenőrzést, egy ember átlépte a határt Magyarországról 

Romániába, 13 bevándorló érkezett a Bevándorlási Főfelügyelőség szállóközpontjaiból 

dokumentumok nélkül. 

Megfigyelték, hogy az elemzett időszakban a migrációs nyomás a Nagylak II. 

Határátkelőhelyen fennmaradt, ezzel párhuzamosan a Borsi Határátkelőhelyén és a Nagylak I. 

Határátkelőhelynél megnövekedett a nyomás. 

Az illegális helyzetekben alkalmazott elkövetési módok az alábbiak szerint különféle 

helyzeteket mutatnak :   

A gépjárművekben rejtett személyek esetében :  

• a hatóságok a parkolóban vagy a mikrobuszban találták őket, a poggyász mögött / 

speciálisan elrendezett helyekben ; 

• a félpótkocsi tengelyén voltak ; 

• autót szállító tehervonatok peronján álltak. 

A határellenőrzésből menekült személyek esetében ezt gyakorolták : 

• gyalog Magyarországra, menetiránnyal szemben ; 

• erőszakos átkelés a határátkelőhelyen. 

 

A hamis / hamisított úti okmányok vonatkozásában a Nagyváradi Határrendészeti Területi 

Felügyelőség szintjén 2018-ra 105 olyan személyt találtak, akik hamis / hamisított útiokmányok 

felhasználásával vagy másokhoz tartozó személyekkel próbáltak illegálisan átlépni az államhatárt. 

Személyeket, közülük 5-et észleltek a Romániába való belépés irányában, és 100-at a kilépés 

irányában. 
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Az észlelt személyek állampolgárságát illetően a felderített 105 személyből 13 román 

állampolgár volt, és 92 személy harmadik államokba tartozott, megjegyezve, hogy erre az 

időszakra Törökország és Irán állampolgárainak nagy száma dokumentumcsalással kísérletezett. 

 

Harmadik állam polgárai és szervezett csoportok útmutatói / segítői 

2018-ban a Nagyvárad Határrendészeti Területi Felügyelőség  39 esetben 48 csempész 

segítette a migránsokat (8-at a zöld határon és 40-et a határátkelőhelyeken találtak meg). 

Így megfigyelték, hogy át csempészett migránsok százaléka a 2017.  évi 27% -ról 54% -ra 

növekedett 2018.ban (az összesen észlelt 1158 migránst 630 harmadik országbeli állampolgár 

segítette). 

Érdemes megjegyezni, hogy 2018-ban a felfedezett segítők száma ingadozott az egész 

időszakban, a felderítési csúcsok májusban, júliusban és októberben voltak, valamint azt a tényt, 

hogy az irányitott migránsok több mint 95% -át felfedezték különböző közlekedési eszközökön. 

A határátkelőhelyek között 7 csempészt észleltek, akik különböző szállítóeszközökben 79 

migránst szállítottak. 

A határátkelőhelyeken a vizsgált időszakban 34 olyan esetet / helyzetet fedeztek fel, 

amelyekben 551 bevándorlót segített több mint 40 csempész. 

• Menedékjog iránti kérelmek tekintetében elmodható, hogy a határrendészeti felügyelőség 

területi szektoraiban 2018-ban 365 menedékjog iránti kérelem érkezett bevándorlók 

számára. 

 

2019. év 

a) Utasforgalom 

 

2019-ben Románia határán, a nagyváradi átkelőnél próbálkozott több mint 17 500 500 

ember, körülbelül 15% -kal több, mint az előző évben, és körülbelül 23% -kal több, mint 2017-

ben, az alábbi helyzet szerint: 
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Az utasforgalmi és a szállitóezközök értékek dinamikája, I.T.P.F. Oradea, 2017, 2018 és 2019 

ben 

Referencia

év 

Belépés Kijárat 
Teljes Trendek 

UE Non UE UE Non UE 

2017 

6.127.07

4 
390.581 

7.342.86

6 
384.510 

14.245.0

31 

  - 9,68%  

beszámolva 2016 Teljes belépés 

6.517.655 

Teljes kijárat 

7.727.376 

2018 

6.398.62

9 
462.024 

7.996.18

8 
460.852 

15.317.6

93 

+7,53%  

beszámolva 2017 Teljes belépés 

6.860.653 

Teljes kijárat 

8.457.040 

2019 

7.332.47

6 
509.106 

9.151.24

0 
509.682 

17.502.5

58 

+14,26%  

beszámolva 2018 

7.841.636 9.660.922      
+22,87%  

beszámolva 2017 

Forrás: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 

 

 

b) A szállítóeszközök forgalma 

 

A közlekedési eszközök általános helyzetét illetően a 2019-ben regisztrált forgalmi értékek 

(9,37% -kal) növekedtek 2018-hoz képest; 2019-ben a romániai államhatárt 6700 000 

szállítóeszközzel keresztezték a  Nagyváradi Határrendőrség Területi Felügyelőségének 

határátkelőhelyein. 

A nagyváradi határrendészeti területi ellenőrzés határain átlépő szállítóeszközök 63% -át 

személygépkocsik képviselik, 32% -át teherautók, mikrobuszokat 4% -ukat képviselte. 

 

c) Illegális migráció 

 

2018-hoz képest a zöld határon történt észlelések számának növekedése figyelhető meg, 

miközben csökken a határátkelőhelyeken észlelt migránsok száma. 
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Így 2019-ben 1114 személyt fedeztek fel az illegális bevándorlás vonalánál, akik mind a 

zöld határon, mind a határátkelőhelyeken próbálkoztak, a felderítéseket mind a Romániából való 

kilépés irányában (1110 személy), mind a belépés irányában (13 fő); emellett 44 személyt találtak 

tartózkodási jog nélkül Romániában (illegálisan tartózkodó), valamint a magyar hatóságok 

hatóságok 423 személyt küldtek vissza Romániába. Nagyra értékeljük, mivel már nem 

elhanyagolható számú bevándorló létezik, aki megpróbál egyik országból a másikba illegálisan 

eljutni, ha sikerrel jár, fellépésük növeli és ösztönzi az illegális munkát, ami szélsőséges formában 

kényszermunkához és a munkával történő kizsákmányoláshoz vezethez, sőt 

embekereskedelemhez is vezethet.  

A felderítés helyét illetően a zöld határon vagy a határ közelében 652 észlelés történt, 506 

személyt fedeztek fel a határátkelőhelyeken, és 423 személyt küldtek vissza Romániába a határ 

illegális átlépése után. 

2019-ben a zöld határon 630 ember próbálkozott, ebből 3 uniós állampolgár, és 627 

harmadik országbeli állampolgár. 

Becslések szerint a következő időszakban a román-szerb határon várható az illegális 

próbálkozások számának növekedése, különösen a zöld határon.  

A bevándorlókat illetően a feltartóztatott személyek 62% -a menedékkérők központjából 

érkezett, 28% -uk illegálisan lépett be Romániába, 10% -uk legálisan lépett be az országba. 

Figyelemre méltó az a nagy számú vietnami, Srí Lanka-i és bangladesi állampolgár, akik 

munkajoggal rendelkeznek, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok alapján legálisan jöttek 

Romániába, de a határ illegális átlépésével próbál Magyarországra jutni. 

Megjegyezzük, hogy 2019-ben a Közel-Keletről és a Közép-Keletről (Irak, Afganisztán, 

Szíria, Irán, India, Törökország, Palesztina, Pakisztán) érkező migránsok száma továbbra is magas, 

sőt 2019 utolsó negyedévében növekedést mutat az Algériából, Marokkóból és Tunéziából érkező 

bevándorlók száma. 

A Románia államhatárának illegális átlépésének módozatait illetően a következő tényállást 

fedezték fel: 

• különféle szállítóeszközökkel eljutnak Aradra vagy Nagyváradra, majd taxival, a határ 

közelében fekvő egyes helyekig, majd gyalog folytatva, a mezőn át, a határ felé; használt 

mobiltelefon-térképező alkalmazások vagy különféle planimetriai részletek (a határt átlépő 

folyóvíz, a vasút, egyéb kommunikációs eszközök); 
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• a bevándorlók csoportjait Temesvár körzrtében alakították ki, és azokat illegális átlépés 

céljából az útmutatók vagy segítők autókkal szállítottak a határra; 

• az illegális bevándorlók Romániába gyalog vagy az autóba rejtve érkeztek, hogy később 

őket a vezetők a magyar határhoz szállítsák illegális átjutás céljából. 

A Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség hatáskörébe tartozó területeken 384 

felderítés történt, 13 román állampolgár és 371 harmadik országbeli állampolgár próbálta 

illegálisan átlépni a román-magyar határt a határátkelőhelyeken keresztül, 380 személyt 

Romániából való kiindulás közben lepleztek le, 4 embernek sikerült átjutnia a román-magyar 

határon. 

A legtöbb leleplezést 2019 második és negyedik negyedévében rögzítették; decemberben ez 

a mutató csökkent, a migránsok elsősorban a zöld határon próbálkoztak. A legnagyobb nyomást a 

Nădlac II határátkelőhelyen regisztrálták (ahol az észlelések több mint 65% -a történt). 

Megállapítható, hogy közel a harmadik országbeli polgár próbálkozásait 94%-ban segítették, 

autókban, kisteherautókban vagy mikrobuszokban elrejtve fedezték fel őket, míg; a csempészek 

nélküli harmadik országbeli többi állampolgárt vonaton fogták el, dokumentumok nélkül voltak, 

vagy elrejtőztek. 

Megállapítható, hogy a Romániába illegálisan beutazott és le nem leplezett migránsok száma 

2019-ben is magas maradt - a hatóságok általi őrizetbe vétel időpontjáig – az összes próbálkozó 

53%-át teszik ki, az összesítettnek csak 34%-a a menedékkérők központjaiból származó 

bevándorlók, és 13% -uk legálisan lépett be az országba. Ugyanakkor a migránsok 

állampolgárságát illetően a közel-keleti és közép-keleti állampolgárok aránya továbbra is magas 

maradt. 

 

d) Hamis / hamisított úti okmányok 

 

Az elemzett időszakban a Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség szektorában 

100 embert (74 harmadik országbeli állampolgárt és 26 uniós polgárt) fedeztek fel, akik hamis / 

hamisított úti okmányokat használták vagy más személyek irataival utaztak, 93 esetben az orszából 

való távozáskor leplezték le őket, míg 7 esetben a belépéskor. 
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Az összes bevándorló közül több mint 53% legálisan lépett be Romániába, 39% -uk 

illegálisan lépett be, csak 8% -uk érkezett menedékkérő központokból. 2018-hoz képest enyhe 

növekedés volt észlelhető azon migránsok számában, akik 2019-ben illegálisan léptek át a határt. 

 

e) Harmadik országok polgárai és szervezett csoportok útmutatói / segítői 

 

2019-ben a Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség szektorában 64 segítőt 

fedeztek fel. Összességében megállapítható, hogy a segített bevándorlók száma sokkal kisebb volt, 

mint az illegális bevándorlási vonalon észlelt szám (463 bevándorló segítette elő az 1529 felderített 

harmadik polgárt). 

A 2018-as évhez képest nőtt a megfigyelt ember csempészek száma, de a zöld határon 

megnövekedett nyomás következtében az irányitott migránsok aránya a 2018.évi 54% -ról 2019-

ben 30% -ra csökkent. A bevándorlók bejutási módként mobiltelefon-leképezési alkalmazásokat, 

különféle planimetriai részleteket (a határokat átlépő folyók, vasutak, egyéb kommunikációs 

útvonalak) használtak az illegális határátlépéshez anélkül, hogy a migránscsempészek hálózatához 

fordultak volna. 

Állampolgárság szempontjából 37 csempész uniós állampolgár volt (több mint 51% román 

állampolgár) és 27 harmadik országbeli polgár (közülük 21 török állampolgár, általában azoknak 

az autóknak a vezetői, amelyekben a bevándorlókat rejtették). 

A határátkelőhelyek között 18 csempészt fogtak el (15 uniós állampolgárt és 3 Szerbiából 

érkező állampolgárt) és 109 irányitott migránst lepleztek le. 

A határátkelőhelyeken 46 csempészt figyeltek meg  (22 uniós állampolgárt és 24 harmadik 

országbeli állampolgárt), valamint 354 iranyitott migránst. 

 

f) Menekültügyi kérelmek 

 

455 menedékjog iránti kérelmet regisztráltak a felügyelőség területi szektoraiban. 2018-hoz 

képest megnőtt a Nagyváradi Területi Határrendészeti Felügyelőség szektorában benyújtott 

menedékjogi kérelmek száma. Ez a helyzet magyarázható a Bulgáriából és Szerbiából Romániába 

illegálisan belépő és a román-magyar határig nem állított migránsok számának növekedésével. 

Következtetések: 
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• 2018-hoz képest 2019-ben növekedett a leleplezett illegális bevándorlás száma, 

megjegyezve, hogy a határátkelőhelyeken a nyomás csökken, párhuzamosan a zöld határon 

tapasztalható növekedéssel. 

•  A román-magyar határ mentén lehetséges a határátkelőhelyek közötti szakaszokon a 

magas szintű migrációs nyomás megmaradása valamint a határátkelőhelyeken történő 

illegális próbálkozások számának növekedése. 

• Emberkereskedelmi hálózatok (valószínűleg határokon átnyúló) megléte, mivel a 

járművekben elrejtett csoportok vegyesek (illegális bevándorlók és olyanok, akik Románia 

területén a Bevándorlási Főfelügyelőség által nekik kijelölt központokból jönnek). 

• A dokumentumcsalásokkal kapcsolatban a felderítések száma viszonylag állandó. 

• A bevándorlók a menedékkérő központokból érkeztek, a csoportokat általában Temesvár 

térségében hozták létre, és végül igyekeztek elérni a magyar határt. A bevándorlók többsége 

Irakból származott, 51,86%, a többi releváns adat, 15,39%, 8,75%, 6,8%, 4,53%, 3,88% 

Szíriára, Pakisztánra, Iránra, Afganisztánra és Indiára vonatkozik, a többi arány nem 

releváns. 

• Elkövetési módként a migránsok különböző szállítóeszközökkel utaztak Aradra vagy 

Nagyváradra, többségében taxival jöttek a határ közelében lévő helyekig, onnan 

gyalogoltak, a mezőn keresztült, a határig, mobiltérképes alkalmazások segítségével. 

• Egy másik gyakori elkövetési  mód az volt, hogy a határig utaztak  a csempészek autóival, 

onnan próbáltak  gyalog menni tovább Magyarországra. 

• Az állami határrendszer mentén elkövetett bűncselekmények egy másik, az illegális 

bevándorlástól eltérő kategóriája, amikor a hatóságok olyan embereket fedeznek fel, akik 

gyakorlatilag észrevétlenül akarnak átjutni a határon. A migránsok azonosításának 

szempontjából különbséget kell tenni a menedékkérők és a migránsok egyéb kategóriái 

között. Így a nemzetközi normák kimondják: „... amíg a bevándorló migráns gazdasági, 

társadalmi, kulturális, családi stb. céljából hagyja a származási országot, a menedékkérő 

vagy valamely oltalomban részesült személy (menekült státus, kiegészítő védelem) vagy 
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ideiglenes) kénytelen elhagyni a származási országot, mert ott  szabadságát vagy életét 

veszélyezteti ”. 20 

• Ugyanakkor a Nagyváradi Határrendészeti Területi Felügyelőség szintjén a 

határátkelőhelyeken számos olyan harmadik országbeli vagy nem uniós polgárról készült 

jelentés, akik illegálisan, terepjárókban vagy tehervonatokban elrejtőzve próbálták elhagyni 

Romániát. 

• A migránsok által alkalmazott másik jellemző elkövetési mód az útmutatók vagy 

csempészek közismert tevékenysége, akik mindegyikének különleges szerepe van az 

államhatár illegális átlépésére tett kísérletekben. 

• Ami a dokumentumcsalás sajátosságait illeti, számos hamis személyazonosító igazolvány 

kerül felhasználásra az államhatár illegális átlépésének céljából (teljesen hamisított vagy 

más személyek nevére kiállított útlevelek). Az eseteket elsősorban az országból való távozás 

során fedezték fel. 

• Ezenkívül megfigyelték a nagyváradi Területi Határrendészeti Felügyelőség hatáskörébe 

tartozó területeken az iraki állampolgárok nagy számát. Ezért, a migránsok e kategóriáját 

meg kell különböztetni az elkövetők más kategóriáitól, amelyek a közjoghoz, a határokon 

átnyúló és szervezett bűnözéshez tartozhatnak. Ezek az emberek illegális bevándorlók, akik 

nem élnek a nemzetközi jog és a nemzetközi bevándorlási rendelkezések által nyújtott 

jogokkal, akik, ha sikerül illegálisan átlépni a határokat, minden bizonnyal illegálisan 

foglalkoztatnak fekete munkások lesznek, esetleg kizsákmányoltak, tulajdonképpen 

regisztrálják magukat az úgynevezett illegális munkaerő-vándorlás és / vagy munkaerő-

kizsákmányolás listájára. 

• Jelenleg egy másik, az illegális bevándorlástól eltérő válság éleződött ki, nevezetesen az új 

COVID-19 vírus által generált válság, amely egyes európai uniós államok határainak 

ideiglenes bezárásához vezetett ennek a járványnak a leküzdése érdekében. 

 

 

 

                                                             
20 CONSTANTIN, D.-L. (szerk.), (2008), European Aspects of Approach to Asylum and Migration, Strategic and 

Policy Studies European Institute of Romania , 9, elérhető: http://beta.ier.ro/documente/spos2008_ro/Studiul_4_-

_Migratie_RO.pdf, 2017.08.20. 
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4. Bihar megye határ menti lakosságának hozzáállása 

 

4.a. Vélemények a határon átnyúló migrációról és közösségi 

gondokról 

A közvélemény-kutatás jelentése 

Kutatási módszerek 

• A jelentés adatait   Bihar megye határ menti térségében otthoni felmérés alapján végezték a 

felnőtt (+18 év) lakosság körében 

• Az interjúk helyszínei: Nagyvárad, Nagyszalonta, Bihar, Mezőtelegd, Borș, Tenke, Avram Iancu, 

Madarász. 

•A reprezentativ minta kiválasztásakor 149 személyre terjed ki a kutatás.  

• Az adatokat gyűjtése 2020 január - február között történt 

A határokon átnyúló mobilitással kapcsolatos gyakorlatok és viselkedési formák 

  

A fő megállapítások 

• A leggyakoribb határokon átnyúló tevékenység a pihenés, vásárlás, rokonok és barátok 

látogatása. A felmérésben szereplő alanyok legalább fele soha nem lépett át a határon az elmúlt 12 

hónapban. A leggyakoribb tevékenységek is havonta legfeljebb egy gyakorisággal történnek.  

Azoknak az aránya akik Magyarországon üzleti vállalkozással, ingatlanokkal vagy munkahellyel 

rendelkeznek a szomszéd országban 5-10%. A vizsgált személyek 13% -a kijelenti, hogy van 

magyar állampolgárságuk, többségük magyar nemzetiségű. 

• Érdekes, hogy a vizsgált alanyok 56% -a kijelenti, hogy valamennyire érti a magyar nyelvet, ami 

azt jelenti, hogy megközelitőleg egyharmada a román nemzetiségű alanyoknak rendelkezik 

bizonyos magyar nyelv ismerettel. Ez a jelenség különösen a vegyes népességű vidékeken fordul 

elő. 

• A magyar állampolgárokat Romániában értesítik a leggyakrabban olyan helyzetekben, amikor 

hozzátartozóikhoz vagy barátaikhoz látogatnak, pihenni és vásárolni. 

• A vizsgálati alanyok körülbelül 15-20% -a választja Magyarországot vásárlás, orvosi vizsgálatok, 

orvosi kezelés szempontjából, valamint a légi közlekedés szolgáltatásait. A vizsgálati alanyok 

túlnyomó többsége azonban a kutatásba felmért összes tevékenységnél inkább Romániát részesíti 

előnyben. 
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Az illegális határátlépés érzékelése és tapasztalata 

 Fő megállapítások 

• A tiltott határátlépés tapasztalata kevés embert érint a megkérdezettek közül. Azoknak az aránya, 

akik valaha is találkoztak olyan emberekkel, akik megkísérelték illegálisan átlépni a határt 

Magyarországra, mindössze 5%, és azok aránya, akiknek nehézségeik voltak azok miatt, akik 

illegálisan Magyarországra akartak menni megközeliti a 6%. 
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A román-magyar határátkelőhelyek szolgáltatásainak a  kiértékelése 

 Fő megállapítások 

• A vizsgálati alanyok kedvezően értékelik a román és a magyar hatóságok tevékenységét a közös 

határ átlépési pontjain. A legnagyobb  elégedetlenség Romániának a schengeni térséghez való 

csatlakozásával kapcsolatos. A legtöbb elégedetlenséget a várakozási idő jelenti a 

határátkelőhelyen (31% elégedetlen). 
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Társadalmi hozzáállás és szociális  értékek 

 Fő megállapítások 

• Az alanyok nem  bíznak a határátlépéssel próbálkozó menekültekben. A felmérésben szereplő 

hatóságokba  vetett bizalom jó. 

• Az alanyok szempontjából a településeken és a régióban a legsúlyosabb gondok az emberek 

alacsony jövedelmek, az orvosi szolgáltatások  és a munkahelyek hiánya. 

• Érdekes az a tény, hogy nagyobb az elégedettség a megyei szintű szervezéssel , mint a helyi 

szervezéssel 

• A települések adminisztariv vezetését illetően a leggyakoribb probléma a közigazgatásban 

tapasztalható korrupció, a Félix Fürdő és Nagyvárad közötti közúti forgalom, és a településeken 

való parkolás  

Arra a kérdésre, hogy mi a helység legsúlyosabb gondja, a vizsgálati alanyok három problémát 

hangsúlyoztak: az utak és a parkolók karbantartását, a rászoruló polgárok segítését és a településen 

a parkolás megoldását. 
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4.b. Fejezet Vizsgálati alanyok szakértőkkel és polgármesterekkel 

A vizsgálatba két vizsgálati csoport volt bevonva szakértők migráns területen, akik a vizsgált 

területen tevékenykednek:  

1. A Nagyváradi Határrendészeti Felügyelőség szakértői 

2. A Bihar megyei Rendőr Felügyelőség szakértői 

3. Az Útlevélosztály szakértői 

4. Polgármesteri hivatalok szakértői 

5. A Nagyváradi Egyetem szakértői 

A vizsgálati csoportok elemzése a következőképpen történt: 

a.) A témák elemzése 

b.) A tartalmak elemzése ( a téma körülhatárolása és a kapcsolódó altémák ) 

c.) Nonverbális elemzések 

d.) Pontos adatok elemzés ( témához kapcsolodó, kitérő, részleges és nemleges válasz ) 

e.) A népszerűsités elemzése 

 

1. Fókuszcsoportok a Nagyváradi Határrendészeti Felügyelőség, Bihar megyei Rendőr 

Felügyelőség, Útlevélosztály, Nagyváradi Egyetem szakértőivel 

A fókuszcsoport tevékenységében öt személy vett részt, szakértői minőségben, a migráns 

jelenséggel kapcsolatban. A határrendészetet Ciprian Ciortin úr, az intézmény vezetője képviselte 

és Ioana Pop határrendőr. A Bihar megyei Rendőr Felügyelőséget Stefan Ghinea szociológus 

képviselte. A Bihar megyei Útlevélosztaly részéről Claudia Varga osztályvezető volt jelen. A 

Nagyváradi Egyetem részéről Ionut Oprea a Szociológia és a Szociális aszisztens  tanszék 

igazgatója. Kutatói minőségben az adatok és mintavételek feldolgozásával Dragos Darabaneanu 

egyetemi adjunktus a Szociológia és a Szociális aszisztens  tanszékről foglalkozott. 

a.) A résztvevők véleményének elemzése a témával kapcsolatban  

Elemzés első kérdés. Kérjük fogalmazza meg véleményét azokról a migráns 

incidensekről amivel szembesűlt: 

Az illegális migráció egy olyan jelenség amely érinti azoknak az országoknak a társadalmi 

és gazdasági életét amelyen áthalad az illegális útvonal. Az időszakos munkavállalás nagy 

kiesést jelent az ország gazdaságának, mivel saját munkaerő hiánnyal küszködik. A kis 

határ forgalom hasznos azoknak akik a határzónában laknak.  

Az illegális embercsempészet a prostitució vagy koldulás céljából nagymértékben megnőtt, 

de nem állitható meg csak a hatóságok bevonásával. Azok a személyek akik ebben részt 

vesznek az ország megitélését veszélyeztetik. A drog kereskedelem illegális tevékenység, 

Romániában növekvőben negativ hatással a fiataloknál. Többet kell harcolni ennek a 

jelenségnek a megállapitásában. 
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Elemzés második kérdés. Milyen nehézségei vannak a migrációs jelenséget illetően? 

Abban a fejezetben ahol szó volt a migrációs nehézségekről jelezve volt a személyzet 

hiánya különösen a belföldi határnál és a Határrendőrség szpecifikus eszközeinek a hiánya. 

A migráns jelenség szociális következményeivel kapcsolatban kiemelendő , hogy ez a 

fiatalok munkahely keresésével kapcsolatos. Sokan ezek közül itthon hagyják 

gyermekeiket a népes család gondviselésére. 

 

Elemzés harmadik kérdés. Mi a véleménye, hogy lehetne javitani a helyzeten és mit 

kellene figyelembe venni. 

A helyzet javitása és stratégiák kidolgozása érdekében a következőket kell figyelembe 

venni: a határátkelőkhöz vezető utak jó állapotban vannak, magasan a többi úthoz képest. 

A gond a határátkelőknél az épületeknek az elhanyagolt állapota, a tisztaság, a 

zöldövezetek stb, amelyek elhanyagolt állapotban vannak összehasonlitva a határ 

túloldalán levőkkel.  

 

Elemzés negyedik kérdés. Mi a véleménye a forgalom megkönnyitéséről a 

határzónában? 

A forgalom megkönnyitése a határzónában: jó megoldás a naponta ingázóknak. A 

forgalom a határzónában normális kivételt képez amikor zsúfolt. 

 

Elemzés ötödik kérdés. Mi a véleménye az operativ ellenörzésekről és a várakozási 

időről a határnál? 

Az operativ ellenőrzés és a várakozási idő a határon: az ellenőrzések a két ország közötti 

megegyezés alapján történik. A várakozási idő a forgalomtól függ. A határátkelőkhöz 

vezető utak gondozatlanok, gödrökkel tele jelzések nélkül. A borsi úton a jobb sáv 

kilóméteres hosszúságban az órák hosszát várakozó kamionok által van elfoglalva, a nagy 

torlódás miatt a határnál illetve a lassú munkavégzés miatt úgy a magyar mint a román 

részről. A sávelválasztó betonok miatt, ha egy személyautó vagy kamion meghibásodik a 

forgalom áll órákon keresztül. Hiányzanak a szemetes kukák az út széléről illetve az 

közvécék. Egy másik szempont a hosszas várakozási időt tekintve a magyar 

határátkelőknél az alapos átvizsgálása a személygépkocsiknak és az okiratoknak. 

 

Elemzés hatodik kérdés. Mi a véleménye az illegális migráció ellenőrzéséről? 

Az illegális migráció ellenőrzése: ennél a fejezetnél még nagyon sokat kell tenni a belső 

határoknál. Az illegális migráció ellenőrzését javitani lehetne a határrendőrök 

felszerelésének legkorszerűbb ellátásával. 

 

Elemzés hetedik kérdés. Mi a véleménye a határrendőrség személyzetének 

hozzáállásáról ?(román és magyar) 

A határrendőrség személyzetének viselkedése: toleránsabb kellene legyen mind a két fél.A 

határrendőrség személyzetének a viselkedése javitható lenne ha résztvennének külömböző 

kommunikációs tevékenységeken és kurzusokon stb. Egyes esetekben a viselkedésmód sok 

kivánni valót hagy maga után.  
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Elemzés nyolcadik kérdés. Milyen nehézségekkel szembesülnek a gyerekek és 

azoknak a családoknak a tagjai akiknek egy vagy több családtagjuk külföldön 

dolgozik? 

A migráció által generált családi problémák (Milyen nehézségekkel szembesülnek a 

gyerekek és azoknak a családoknak a tagjai akiknek egy vagy több családtagjuk külföldön 

dolgozik) : kábitószer és tiltott tevékenységekben való részvétel. 

A leggyakoribb probléma a szülők ellenőrzésének hiánya a gyerekek fölött, a szabályok 

megszegése amikor kiskorúakkal kelnek át a határon. 

 

Elemzés kilencedik kérdés.Soroljon fel néhány problémát azok közül amelyekkel 

konfruntálódik, munkályában a migráns jelenséget illetően. 

Szakmai problémák: speciális felszerelés hiánya, személyzet hiánya. Nagymértékben 

megnőtt utasforgalom a szabadságok idején, vakáció vagy ünnepek idején 

(Határrendészet). Munkaerő hiány a határzónában levő településeken. Az itthon hagyott 

gyerekek, idősekorúak sebeszhetősége, jelen van a magas áldozattá válás kockázata a 

határzónában (Bihar megyei Rendőr Felügyelőség) Az útlevélosztályon levő zsúfoltság a 

szabadságok idején, mivel a külföldi munkavállalók a szabadság idején jönnek vissza, 

vakációk vagy ünnepek idején és ilyenkor cserélik az útleveleiket maguknak és a 

kiskorúaknak (Útlevélosztály) Megállapitottuk, hogy az útlevélosztályon egy időben nem 

lehetett kifizetni az autómatánál az útlevelek árát. A szabadságok idején a nagy zsúfoltság 

miatt szinte lehetetlen , hogy útlevelet csináltass mivel a várakozási idő nagyon hosszú, 

egyes polgárok nem tartják be a sorszámot és az online programálást, az épületben nagy a 

zsúfoltság és a szag elviselhetetlen.(Nagyváradi Egyetem) 

 

 

b.) A tartalmak elemzése (a témák és altémák azonositása) 

 

Illegális migráció Ellenörzések és várakozási idők a határon 

A munkaerő átmeneti migrációja A határrendészeti személyzet hozzáállása 

Személy kereskedelem A migráció által okozott családi problémák 

Kábitószer kereskedelem Szakmai problémák 

Felmerült gondok   

A forgalom gyorsitása  

 

 

c.) A nonverbális elemzés 

 

A résztvevők érdeklődést mutattak a témával kapcsolatban, jóváhagyták a téma 

fontosságát és a problémák felismerését vagy azoknak a tevékenységeknek és 

stratégiáknak optimizálását amelyek a migráns jelenséghez kapcsolódnak. Annak 

ellenére, hogy az elején elzárkózás volt megfigyelhető az interjú folyamán egyre 

inkább megnyiltak egymás iránt. Oprea úrnak nagy fontos szerepe volt ebben az 
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irányban, mivel megteremtette a megfelelő hangulatot a résztvevők körében. A 

gesztusok és a testhelyzet megfelelő volt telejesitve az intézmények közötti hivatalos 

elvárárásnak. 

 

d.) A pontos adatok elemzése 

 

Kérdés száma Résztvevő 1 Résztvevő 2 Résztvevő 3 Résztvevő 4 Résztvevő 5 

1 A témához Nem válaszolt Nem válaszolt Nem válaszolt A témához 

2 Kikerulve a 
választ 

A témához részlegesen kitérően részlegesen 

3 kitérően A témához parţial 
punctat 

A témához A témához 

4 A témához A témához A témához A témához kitérően 

5 részlegesen A témához kitérően A témához A témához 

6 részlegesen Kikerulve a 
választ 

kitérően részlegesen Kikerulve a 
választ 

7 A témához Kikerulve a 
választ 

A témához részlegesen A témához 

8 A témához Nem válaszolt A témához Kikerulve a 
választ 

A témához 

9 kitérően Nem válaszolt Nem válaszolt Kikerulve a 
választ 

A témához 

 

 

e.) A népszerűsités elemzése 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

Résztvevő 1 - X X  X - X X X 

Résztvevő 2 X X X X X X X X - 

Résztvevő 3 - - X - X X X X - 

Résztvevő 4 X X X X X X - - X 

Résztvevő 5 X - X - X X X X X 
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2. Fókuszcsoportok a határmenti települések Polgármesteri hivatalainak  szakértőji 

bevonásával Bihar megyében 

A kutatásban azon településeken kivül, amelyek a határ közvetlen közelében vannak, bekerült még 

kéthelység (Tenke és Mezőtelegd) ahol a migrációs jelenség a legnagyobb számban van Bihar 

megyében. Ebben a kutatási csoportban hat személy vett részt , helyi önkormányzati képviselők a 

kiválasztott helységekből. A résztvevő alanyok csoportos interjún vettek részt abból a tényből 

kiindúlva, hogy mennyire ismerik a migrációs jelenséget.                                                                                     

A közösség védelme és a határátkelők egyrészt sajátos képet mutatnak a lakosság 

életszinvonalában, másrészt lehetőséget nyújtanak a helyi vezetésnek a jelenség kezelésére és 

azoknak a problémáknak a megoldására amelyekkel konfrontálódnak. Ebben a csoportban részt 

vett Török László Nagyszalonta polgármestere, Petrica Doina Liana a mihályfalvi Polgármesteri 

Hivatal részéről mint felügyelő, Székely Mária tanácsos és szociális munkás a borsi Polgármesteri 

Hivatalban , Vinter Mihaela az Avram Iancu-i  Polgármesteri Hivatal referense, Filip Cristina a 

Mezőtelegdi Polgármesteri Hivatal tanácsosa, Ardelean Florentina Diana a tenkei Polgármesteri 

Hivatal tanácsosa. A találkozó a Bihar megyei prefektúrán volt megtartva. 

a.) A témák elemzése a résztvevők véleménye alapján 

Kérjük fogalmazzák meg véleményüket a következő migráns jelenségekről, amelyekkel 

konfrontálódnak: 

Elemzés 1.a kérdés Illegális migráció 

A jelen nemzetközi viszonylatban Románia elhelyezkdése a kelet – nyugat és dél ázsiai észak-

nyugat útvonalon az illegális migráció a “ Balkáni útvonalon “ amely érinti a társadalom minden 

területét, beleértve az állam és lakosainak biztonságát. A földrajzi fekvés, valamint az, hogy a mi 

országunk szomszédos az Európai Unió országaival és van rá lehetőség, hogy csatlakozzon a 

Schengeni övezethez, egyike azoknak az okoknak melyeknek alapján Románia a közeljövőben 

tranzit országból célországgá fog átalakulni a kontinens keleti és dél ázsiai gazdasági migránsok 

miatt. A mi városunk a magyar határ közvetlen szomszédságában van és van rá eset, hogy a 

határrendőrség illegális migránsokkal konfrontálódik. 

Jelen összefüggésben különbséget kell tenni a “menekült és migráns “státusz között, aminek 

közvetlen befolyása van a szociális – gazdasági helyzetre, a biztonságra azokon a pontokon ahol 

ők átkelnek vagy átkelnének, ezekkel a személyekkel együtt megjelenik az étkeztetés problémája, 

a szállás, a kommunikáció biztositása, a biztonságuk felügyelete. Mivel az Európai Uniónak nincs 

minden országra érvényes törvénye a migránsok szétosztását illetően, az életkörülményeik 

javitásának és nevelésük érdekében, startból várható az kudarc.                                                              

Abban az esetben, ha ők szeretnének visszatérni hazájukba, továbbra is jár nekik országuk 

kormányának védelme anélkül, hogy ez befojásolná a tranzit ország szociális, gazdasági és 

politikai implikálását.  

Elemzés 1.b kérdés A munkaerő időszakos migrációja 

A munkavállalásért történő migráció az utóbbi évek legfontosabb kérdése lett a romániai migrációt 

illetően. Demográfiai szempontból az időszakos és végleges migráció következménye jelentős. A 

célországokban való végleges letelepedés igénye közismert és jelentős létszámcsökkenést jelent. 
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Ez a vezteség a gazdasági fejlődést lassitja vagy éppen a gazdaság visszaesését eredményezi. A 

legnagyobb mobilitás azok körében van, akiknek a legmegfelelőbb a kora a munkavállalásra. A 

migráció globális jelenség lett, ami érinti a Föld összes országát. A kommunista rezsim bukása 

után (1989) Romániában a migráció kétségbeejtő méreteket öltött, amely alapvetően befojásolja a 

szociális, gazdasági és lelki életet. A munkahelyek hiánya miatt vannak olyan személyek akik 

hosszabb vagy rövidebb időre vállalnak munkát külföldön.  

Elemzés 1c. kérdés Kishatárátlépés 

Az Európai Unión belüli kishatárátlépés szabályozása lehetővé tette a tagországok jóhiszemű 

lakóinak az állandó határátlépést, jól motivált okok miatt, és azoknak az intézkedéseknek a 

foganatositását, amelyek megakadályozzák az illegális migrációt illetve a bűncselekmények 

elkövetését. A kishatárátlépés gyakori átkelést jelent a határon azoknak akik a másik ország 

határzónájában tartózkodnak egy bizonyos ideig, amely idő nem lépheti át a három hónapos 

tartozkodást a határátlépés idejétől szamitva. 

Elemzés 1 d. kérdés Személyi kereskedelem, prostitució, koldulás stb. céljából 

Románia származási, tranzit és célország férfiaknak, nőknek és gyerekeknek a munka általi 

kizsákmányolás, nőknek és gyerekeknek a sexuális kizsákmányolás által. Jelentős számú 

Európában a Romániából származó sexuális áldozatok száma. Férfiak, nők, gyerekek dolgoznak 

illegálisan mezőgazdasági munkákban, épitkezésekben, háztartásokban, szállodaiparban, valamint 

koldulnak és lopnak Romániában és más Európai országokban. Ugyancsak nők és gyerekek az 

áldozatai a prostituciónak Romániában és más Európai országokban. A roma származású alig 12 

éves gyerekek a legnagyobb áldozatai az erőszakos koldulásnak vagy a sexuális 

kizsákmányolásnak. Romániában kevésbé van jelen az emberkereskedelem illetve a gyengén 

fejlett országok áldozatai. 

Elemzés 1 e. kérdés Kábitószerkereskedelem 

Románia általános politikai feladatai közé tartozik a drogfogyasztás és annak visszaszoritása, a 

megelőzés, a felügyelet, amely a programok összességét, projekteket, általános közbelépést, 

iskolai megelőzést, családi és közösségi felügyeletet, identifikálást , a kábítószer-használók 

vonzása és motiválása a társadalmi integrációt célzó speciális segítségnyújtási szolgáltatások a 

társadalmi beilleszkedés érdekében. 
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Elemzés 2. kérdés Milyen nehézséget jelent a migráns jelenség? 

Az Európai Unióban a közös migrációs politika kialakitása továbbra is csak ambiciózus cél marad. 

Valószinű azonban , hogy Európai Unió tagországainak demográfiai hanyatlása, amelynek 

következményei a jövőben súlyosbodni fognak, megváltoztatja a tagállamok migrációval 

kapcsolatos hozzáállását. A demográfiai változások és a migrációs politikák közötti kapcsolat 

fontos kérdés a közeljövőben. A migráció viszonylag új jelenség, így a migráció kezelésére 

vonatkozó jogszabályok és politikák továbbra is folyamatosak. Ezen túlmenően az Uniós 

országoknak az integrációs folyamat jelentősen befolyásolta a migrációval kapcsolatos politikákat. 

Románia elfogadta az EU jogszabályait és politikáit. 

Elemzés 3. kérdés Ön szerint hogyan lehetne javitani a helyzeten és milyen intézkedéseket 

kellene foganatositani? 

A jelenség belső politikai kezelése nyomán megerősitették a nemzeti határok ellenőrzését, 

megsokszorozódott a vizum költség, fokozták a biztonsági intézkedéseket valamint a közös 

Európai gyakorlatot amely lehetővé tette az Európai Határrendőrség és Parti Őrség 

Ügynökségének megerősitését és a független struktúrák amelyeket az alkalmazottak számának 

növelésével és a felelősség kiterjesztésével erősitettek meg. 

Elemzés 4. kérdés Mi a véleménye a határfelé vezető utak állapotáról? 

A vámforgalom megfelelő lebonyolításának előfeltétele a határ menti vámállomásokhoz vezető 

utak rehabilitációja, esetünkben pedig a vámkezelési út nagyon jó állapotban van. A Vámhatóság 

kezdeményezése az utak rehabilitációját illetően a határátkelőkig, a Gazdasági és Infrastuktúraügyi 

Minisztérium részéről támogatást nyert. Az elkövetkezőkben folytatódni fog az útjavitás és 

megbeszélés történt a továbbiakról azon a találkozón amely a Vámhatóság vezérigazgatója és a 

Gazdasági Minisztérium államtitkára között zajlott. 

Elemzés 5. kérdés Mi a véleménye a forgalom megkönnyitéséről a határmenti területeken? 

A határátkelőknek ajánlott az összes határátkelő igénybe vétele, annak érdekében, hogy 

megelőzzék egyetlen határátkelő hely túlterhelését, igy rövidebb idő alatt tudnak átkelni és 

megrövidül a várakozási idő is. Ebben az időszakban a Román Határrendőrség elrendelt, hogy a 

területi struktúrákban igazodjanak minden határátkelő igényéhez, azért, hogy az ellenőrzés 

hatékony és gyors legyen. 

Elemzés 6. kérdés Mi a véleménye a határokon végzett ellenőrzések és a várakozási idő 

hatékonyságáról? 

A román-magyar határon, ahol a helység található, a határrendészeti dolgozók működőképessége 

mindkét országban általában kielégítő, mivel a magyar oldalnak meghosszabbított ellenőrzési 

ideje van a külföldi állampolgárok által Magyarország területén kiszabott bírságok megfizetésének 

ellenőrzése céljából. A zsúfoltság elkerülése érdekében a román határrendészeti rendőrség az 

utasoknak javasolja a határokon meglévő összes határátkelő igénybevételét, hogy túlterhelés rövid 

ideig tartson. A román határrendészet egy online aplikációt fejlesztett ki az interneten a zsúfoltság 

elkerülése végett. 
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Elemzés 7. kérdés Mi a véleménye az illegális bevándorlás ellenőrzéséről? 

 

A migrációt menedzselni kell, mert nem probléma amit meg kell oldani. A jogszabály amely 

szabályozza a jelenséget a harmadik országbeli állampolgárok, az EU-tagállamok állampolgárai 

és az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak rendszerét ez egy keretszabály illetve a román 

menekültügyi szabályok, olyan mehanizmusok amelyek segitségével ellenőrizni kordában lehet 

tartani Romániában a bevándorlást. A szomszéd országok vezetőinek együttműködése valamint a 

helyi adminisztáció együttműködésével meg kell oldani közösen a turisták helyzetét de a lakosok 

helyzetét is. Elrendelték a határ fokozott felügyeletét, illetve az illegális bevándorlás megelőzését 

és a csempészetet a határátkelőhelyeken. 

 

Elemzés 8. kérdés Mit gondol a határrendészeti személyzet (román és magyar) 

hozzáállásáról? 

 

A Határrendészet alkalmazottainak a viselkedése udvarias és kézséges a polgárokkal szemben, 

azért, hogy támogassák őket. A Belügyminisztérium utasitásainak értelmében amely előirányozza 

a hatóságoknak valamint a törvény és az igazság tiszteletben tartását. Közös tevékenységek 

lebonyolitása helyi szinten a Román Rendőrség és Csendőrség részvételével a civil biztonság és 

megfelelő légkör biztositása érdekében. 

 

Elemzés 9. Kérdés Melyek azok a problémák, amelyekkel szembesülnek a gyerekek és azok 

családjai akiknek egy vagy több tagja külföldön dolgozik? 

 

Szerencsére településünkön csökkent előző évhes képest azoknak a gyermekeknek a száma 

akiknek a szülei külföldre mentek és csökkenőben van. Addig ameddig a szülők külföldön vannak 

dolgozni a gyerekek a népes család egy tagjára vannak bizva – vagy a nagyszülők vagy más közeli 

rokon (nagynéni, nagybácsi) gondozására. Ebben az összefüggésben a gyerekek igényei 

támogatása, gondozása egy bizonyos mértékben ezek által valósul meg. Nálunk a jelenlegi helyzet 

kielégitő, nincs olyan gyermek akinek anyagi vagy iskolai problémája lenne. A külföldre távozott 

szülők két csoportba sorolhatók: az anyagi jólét fokozására és az érzelmi hatásokra. Állandóan 

hangsúlyozzuk, hogy a pénz és a tárgyi eszközök nem képesek ellensúlyozni a szülői szeretet 

hiányát. A közösségben emiatt nem tudnak integrálódni. Ezekben a családokban a gyermekek 

gyakorlatilag szülők nélkül nőnek fel. 

 

Elemzés 10. kérdés Soroljon fel néhány munkája során felmerült problémát a migrációs 

jelenséggel kapcsolatban 

Azok a személyek akik külföldre mennek dolgozni nem mennek el a Polgármesteri Hivatalba 

ahova tartoznak, hogy nyilatkozatot tegyenek arról, hogy kinek a gondozásában maradnak a 

gyerekek. 
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b.) Pontos elemzés (a tárgyhoz kötődő, részleges, kitérő, evaziv, nem válaszolt) 

 

A kérdés 
száma 

Válaszadó 
        1 

Válaszadó 
       2 

Válaszadó 
       3 

Válaszadó 
       4 

Válaszadó 
       5 

Válaszadó 
      6 

1 kitérően A témához A témához kitérően Kikerulve a 

választ 

Kikerulve 

a választ 

2 Nem 

válaszolt 

A témához A témához Nem 
válaszolt 

Nem 

válaszolt 

Nem 

válaszolt 

3 Nem 

válaszolt 

A témához Nem 
válaszolt 

Kikerulve a 
választ 

Nem 

válaszolt 

Nem 

válaszolt 

4 Nem 

válaszolt 

A témához A témához Nem 

válaszolt 

Nem 

válaszolt 

kitérően 

5 Nem 

válaszolt 

A témához A témához Nem 

válaszolt 

Nem 

válaszolt 

kitérően 

6 Nem 

válaszolt 

A témához A témához kitérően Nem 

válaszolt 

kitérően 

7 Nem 

válaszolt 

A témához A témához kitérően Nem 

válaszolt 

kitérően 

8 Nem 

válaszolt 

A témához A témához kitérően Nem 

válaszolt 

kitérően 

9 kitérően A témához A témához kitérően evaziv kitérően 

10 Nem 
válaszolt 

A témához kitérően Nem 

válaszolt 

Nem 

válaszolt 

Nem 

válaszolt 
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c.) A népszerűsités elemzése 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 

Válaszadó 
1 

X - - - - - - - X - 

Válaszadó 
2 

X X X X X X X X X X 

Válaszadó 
3 

X - X X X X X X X X 

Válaszadó 
4 

X - X - - X X X X - 

Válaszadó 
5 

X - - - - - - - X - 

Válaszadó 
6 

X - - X X X X X X - 
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4.c. Következtetések 

A Nagyváradi Egyetem 2019XXXX – 2020XXXX között részt vett A ROHU 183 SAFE 

BORDER, SAFER LIFE pályázatban amely az Interreg VA Románia-Magyarország 

(www.interreg-rohu.eu) program révén valósult meg, az Európai Unió finanszirozásán és az az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül. Több kutatási tevékenység valósult meg a 

határon átnyúló régió migrációjáról: hivatalos statisztikai adatok elemzése, felmérés a régió felnőtt 

lakosainak részvételével, interjúk szakértőkkel stb.. A tevékenységek során összegyűjtött adatok 

és információk alapján az alábbi következtetéseket vontuk le : 

1. A Románia és Magyarország közötti határzóna, amelyet nagyváradi Határrendészeti 

Felügyelőség ellenőriz az összes hazai határátkelők közül a legforgalmasabb. Ez a határon átivelő 

nagy forgalom elsősorban annak az eredménye, hogy mindkét ország uniós tagország, a határ 

mindkét oldalán élnek kisebbségi nemzetek, illetve ez a határsáv a legfontosabb legális és illegális 

határátkelések szinhelye (keletről nyugat felé ). 

2. A hivatalos statisztikai adatok kimutatják a határátkelők (Bihar és Arad megyékben) egyre 

növekvő forgalmát, különös tekintettel a 2016-2019 között nyilvántartott személyekét, amely 

13%. Összehasonlitva a 2016-2017 közötti utasforgalmat, 2017-ben 1,5 millióval csökkent a 

forgalom 2016-hoz képest , ami részben a térség repülőforgalmának tudható be, a 2019-es 

növekedés pedig részben annak, hogy a Nagyváradi Repülőtér megszüntette nemzetközi járatatit. 

Figyelembe véve az alacsony utasszámot, a Nagyváradi Repülőtér nemzetközi járataira, amely 

csúcsidőben sem haladta meg a 120000 főt évente, úgy értékeljük, hogy az okot máshol kell 

keresni. Ugyanakkor a személygépkocsik száma lelassult (4%), ami azt jelenti, hogy az utasok 

nagyobb számban keltek át a határon mikrobusszal vagy autóbusszal. 
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3. Ez a növekedés a nagyobb várakozási időt eredményezi, elégedetlenséget, ami fellelhető abban 

a közvélemény kutatásban amit határmenti települések lakóival végeztünk. Az elégedetlenség fő 

oka – a sikertelen csatlakozás a Shengeni övezethez, ami a járművek torlódását jelenti a határon. 

Annak ellenére, hogy az adott határsávon ahol 21 átkelőhely van ( 16 utasforgalmi, 8 állandó, 8 

időszakos és 5 vasúti illetve az Arad – Kürtös közötti területen, a megoldás a forgalom átirányitása 

lenne a kisebb forgalmú átkelőhelyekre.  

4. A statisztikai adatok alapján érdekes az az állandó adat ami azt mutatja, hogy kevesebb a 

kilépések mint a belépések száma. Ha turizmusról beszélünk vagy másfajta mobilitásról, akkor a 

belépések és kilépések mérlege egyensúlyban kellene legyen. De ha nem úgy van, ez azt jelenti, 

hogy a visszatérésnél az utasok egy része más határátkelőt vesz igénybe, de lehet, hogy egy része 

azoknak akik kiléptek már nem jöttek vissza. 

5.Az utasforgalom egy részét azok a személyek képezik akik a határmentén laknak és 

Magyarországon vagy Romániában dolgoznak. Annak ellenére, hogy felmérésünk alapján a fele a 

megkérdezett felnőtteknek a romániai határzónából szinte soha nem megy Magyarországra, a 

magyar kisebbség akinek rokonai, üzleti érdekeltsége, vagy turisztikai célból, gyógykezelésre 

megy, jelentősen megnöveli a határforgalmat. Ehhez hozzájárul a Bihar megyében élő nagy számú 

magyar közösség, illetve a régióban élő románok fele akik érti a magyar nyelvet. Ugyancsak napi 

forgalom torlódáshoz vezet az, hogy sokan ingáznak Magyarországról Romániába dolgozni. 
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6. Azok az incidensek amelyek az illegális határátlépést jelentik, több félék, időlegesek, de évről 

– évre változnak. 2017-ben hirtelen jelentősen megnőtt az incidensek száma, utána ez a szám a 

felére csökkent, ami a szigoritott ellenőrzéseknek tulajdonitható, vagy az illegális határátkelők 

leleményességének tudható be. A hivatalos jelentések alapján, valoszinűbbek a zöldhatáron való 

átkelési próbálkozások meleg időben, kihasználva a dús növényzetet. Az évenkénti változás – 

például 2017-ben kétszer annyi volt a próbálkozások száma, mint a következő években, ez annak 

tudható be, hogy a jelenség összefügg a nagy migrációs hullámmal.  

Nyilvánvaló, hogy a statisztikákban csak az igazolt esetek szerepelnek, nem tudjuk 

azoknak a számát akiknek sikerült illegálisan átlépni a határt. 

 

7. A statisztikai adatok alapján megfogalmazhatunk néhány általános értékű megállapitást a román 

– magyar határon történő illegális átkelést illetően: 

a.) A migránsok döntő többsége Sziriából, Irakból, Afganisztánból jön. Az utóbbi időben 

megfigyelhető az útvonal változása Románia felé, mivel szigoritották a mediterrán útvonalat. 

b.) Akiket elfogtak illegális határátlépés miatt, mindannyian rendelkeztek ideiglenes tartózkodási 

engedéllyel Romániába – belépnek illegálisan az országba, kapnak ideiglenes tartózkodási 

engedélyt, majd egy bizonyos idő után illegális határátlépéssel próbálkoznak Magyarországra. 

c.) Növekszik azoknak a száma akiknek ideiglenes munkavállalási engedélye van Romániában, 

távol keleti országokból jöttek – Sri Lanka, Vietnam – de megpróbálják az illegális határátkelést 

nyugatra. Ahogy nő azoknak a száma akik Romániába jönnek dolgozni ezekből az országokból – 

várható a tiltott határátlépések próbálkozásának növekedése is. 

8. Az elemzések alapján megállapitható, - figyelembe véve főleg azt, hogy Magyarországról 

Romániába sokkal kevesebb az illegális határátlépés, mint a romániai kilépés – hogy Románia 

tranzit és nem cél ország a nemzetközi illegális migrációs folyamatban. A legtöbben akik 

elakarnak jutni a Shengeni övezetbe Románián keresztül vagy illegálisan érkeznek az országba, 

vagy befogadást kérnek, újabban pedig munkavállalási engedéllyel lépnek be az országba. Az 
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illegális határátlépők megpróbálnak a zöld határon 10-nél kisebb csoportokban átkelni, ez kevésbé 

észlelhető a helyi lakosok által. Az afrikai és ázsiai idegenek akik taxival , vagy tömegközlekedési 

eszközök által közelitik meg a határt, nem kerülik el a helyi lakosok figyelmét. 5% az általunk 

megkérdezetteknek azt nyilatkozta, hogy találkozott olyan személyekkel akik illegálisan akarták 

átlépni a magyar határt az elmúlt 5 évben, azok akiknek kellemetlensége, nehézsége volt a tiltott 

határátlépők miatt megközeliti ezt az arányt. A lakosság hozzáállása a határzónában az illegális 

határátlépés ellenőrzését illetően nagy mértékben pozitiv. 

9. Feltételezzük, hogy az illegális határátlépők és az embercsempészek száma sokkal több mint 

ahány a hivatalos statisztikai adatokban szerepel, főleg, hogy ezek kapcsolatban állnak más vidék 

embercsempészeivel akik például menekülteket hoznak Törökországból vagy észak Afrikából, 

beleértve azokat a személyeket akik okirathamisitók, szállitók stb. 

 Nyilvánvaló, hogy ezek a feltételezett migráns útvonalak nagyobb veszélyt jelentenek 

mivel felhasználhatóak veszélyes anyagok szállitására, embercsempészetre stb. 

10. Az első fókuszcsoportot követően, amelyet a migrációs jelenségben résztvevő állami 

intézmények képviselői is részt vettek számos, jellegzetes gond merült fel: személyzeti problémák, 

mivel a migrációval kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez túl kevés az alkalmazott, elégtelen 

a felszerelés,hiányos a műszaki felszerelés, kedvezőtlen a határátkelők kinézete, a zöld területek 

és az épületek rendezetlenek, a szemetes kosarak és a nyilvános illemhelyek hiánya, a fiatal 

lakosság elvándorlása és ez által nagy jelentőségű humán erőforrás elvesztése. 
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4.d Javaslatok 

1. A hazai és európai hivatalok figyelmét folyamatosan fenntartani annak érdekében, hogy 

Románia minél hamarabb csatlakozzon a Schengeni övezethez. 

2. Hatékony intézkedéseket hozni a határátkelőkön a várakozási idő csökkentésére. Ezen 

értendő: 

2.1 A tömegek felvilágositása annak érdekében, hogy racionálisan tervezzék meg útjaikat ( a 

csúcsidő elkerülése végett, kevésbé forgalmas alternativ útvonalak ismertetése és 

igénybevétele) 

2.2 Aktiv intézkedéseket hozni (jelzőtáblákkal, rendőrséggel, GPS szolgáltatással), hogy a 

Magyarország felé/vagy befelé irányuló forgalmat kevésbé igénybe vett határátkelők felé 

irányitsák 

2.3 A határzónában ingázók átirányitása kevésbé forgalmas határátkelők felé, különböző 

megoldások elemzésével 

2.4 Az infrastruktúra javitása a határátkelőkön (utak, épületek stb.) 

3. Határozott intézkedéseket hozni az illegális embercsempészet identifikálására, 

felügyeletére illetve bomlasztására mivel ezekben a struktúrákban magas számú a bűnözés. 

4. Annak a személyzetnek a munkáját széleskörben megismertetni a lakossággal – a bizalom 

növekedése miatt – akik ellenőrzik az illegális bevándorlást (pl. a határrendészet) a hatóság 

és a lakosság együttműködésének érdekében. 

5. Az illegális migrációval foglalkozó személyzet munkájának a széleskörű ismertetése annak 

érdekében, hogy növekedjen a lakosság bizalma és hatékonyabb legyen az együttműködés 

a hivatalok és a lakosság között 

6. Állandó jelleggel monitorizálni az illegális migrációs jelenséget és a határmenti lakosság 

hozzáállását akár egy együttműködési kapcsolat keretén a nagyváradi egyetemmel. 

7.  A kutatás során hiányolt személyzet alkalmazását foganatositani a következő 

intézményekben: Nagyváradi Területi Határőrség, a Bihar megyei Útlevélosztály, a Bihar 

megyei Személyzeti Nyilvántartási Igazgatóság, annak érdekében, hogy megszűnjön a 

sorban állás, a várakozás, illetve hatékonyabb és gyorsabb legyen a személyek 

ügyfélfogadásának a programálása. A személyzet alkalmazása egy olyan terület ahol a 

munkahelyek vonzóak a közvélemény szerint a stabilitás, a biztos jövedelem és más 

kiváltságok miatt ( pl. a nyugdijkorhatár) . Ennek értelmében nyilvánvaló, hogy a 

személyzet hiánya belső intézményi nehézségek eredménye, szükségeltetik az 

organigrammák aktualizálása, akár az intézmények döntéshozó testületeinek a 

figyelmeztetése által is. Javasoljuk a személyzeti osztály megerősitését tapasztalt 

szakemberekkel a szociológia területéről, akiknek a legfőbb feladata legyen az 

alkalmazottak monitorizálása és lobbi kialakitása a megfelelő szakminisztérium felé. A 

személyzet ellátását illetően azokban az intézményekben ahol a migráció jelenségével 

foglalkoznak, úgy értékeljük, hogy ezeknek az intézményeknek szükségük van egy 

összehasonlitó szociológiai tanulmányra, amelyben identifikálják azokat a jó bevált 

módszereket amelyek az uniós tagállamokban megtalálható. Ennek eredménye képpen 

meggyöző tudományos bizonyitékokat lehet felépiteni, amelyek meghatározzák azokat a 

konkrét döntéseket amelyek hozzájárulnak ennek a problémának az enyhitésére. 
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8. A határzónában a zöld övezetek kialakitása az intézmények fertőtlenitése annak érdekében, 

hogy eleget tegyenek a lakosság elvárásainak és , hogy biztositsanak egy elvárható 

konfortot. Javitani kellene az illemhelyek tisztaságán, a szemetes kosarak biztositásán 

mivel a határzóna zsúfolt, nagyon nagy a várakozási idő úgy a teher, mint a személy 

szállitásban, melyeket érzékelnek a polgárok és a hivatali személyek is. A határzónában 

levő közterületeket akár uniós forrásokból akár állami alapból vagy helyi pénzügyi alapból 

lehetne felújitani, de ehez szükség van olyan alkalmazottakra akik pályázatokkal, lobbival, 

szerződésekkel foglalkozzanak. Tehát szükség van olyan elkötelezett személyzetre akik 

intézményi landscapel foglalkozzanak. Azok az alkalmazottak akik kimondottan a 

migráció jelenségével foglalokoznak eredményesebbek lennének ezeknek a kérdéseknek a 

megoldásában ha hatékony infrastruktúra állna rendelkezésükre. 

9. A közintézmények részvételét a migrációs jelenség kezelésében javasoljuk, olyan 

pályázatok lebonyolitását amelyek közvetlenül hassanak a migrációs okokra. 

Megállapitottuk, hogy a migrációs jelenség ismert fogalom a helyi közintézményekben, de 

akkor amikor konkrét adatokat kell közölni a legtöbb esetben a válasz: “nem ismerjük, 

nincsenek adataink” . A migráció okai sokrétűek, de a legtöbb esetben, helyi szinten, 

anyagi okokba ütköznek, és a személyek olyan társadalmi kategóriába tartoznak akik 

szegények, nincs munka helyük, alul iskolázottak, szellemi fogyatékosak és egyes 

kisebbségi kategóriába tartoznak. Javasoljuk a helyi közintézményeknek , hogy szociális 

tanulmányokat készitsenek amelyek olyan stratégiák és hosszútávú fejlesztés alapjai 

legyenek amelyek eredményt hozzanak, ugyanakkor éljenek az európai pályázatok 

támogatási lehetőségével. Ugyanakkor javasoljuk a helyi közintézményeknek, hogy 

képezzék az alkalmazottakat különböző tanfolyamokon és európai uniós projekten 

keresztül. 
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Mellékletek 

 

1-es Melléklet.  

 

Universitatea din Oradea 
Facultatea de Științe Socio-Umane 
 
 
Chestionar mobilitate transfrontalieră și probleme locale 
 
Bună ziua, mă numesc ............ și sunt student la Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității 
din Oradea.  
Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității din Oradea realizează, împreună cu Prefectura 
Județului Bihor un sondaj de opinie printre locuitorii din zona de la granița cu Ungaria cu privire 
la principalele probleme ale celor care locuiesc în această zonă. Dvs ați fost selectat aleatoriu 
dintre persoanele de 18 ani din localitate pentru a participa în acest sondaj. Nu vă vom cere 
informații personale iar răspunsurile pe care ni le oferiți vor fi utilizate doar în scopuri statistice.  
 
 
Cât de des ați realizat în ultimele 12 luni următoarele activități dincolo de graniță, în Ungaria? 
 

5 4 3 2 1 0 

Cel puțin 
odată pe 
săptămână 
(minim 50 de 
ori) 

Cel puțin 
odată pe lună 
(minim 12 
ori) 

Cel puțin 
odată la 2 
luni (minim 6 
ori) 

Cel puțin 
odată la 6 
luni (minim 2 
ori) 

Mai rar Niciodată 

 

Ați fost în Ungaria pentru relaxare, pentru petrecerea timpului liber (excursii, 
concerte, băi) 

 

Ați fost în Ungaria pentru cumpărături personale  

Ați fost în Ungaria pentru afaceri  

Ați fost în Ungaria ca să vă vizitați proprietăți  

Ați fost în Ungaria ca să lucrați  

Ați fost în Ungaria ca să vă vizitați rude, prieteni  

Ați fost în Ungaria pentru consultații, intervenții, tratamente medicale  

Ați fost în Ungaria pentru afaceri   

Ați fost în Ungaria pentru a lua un avion către altă destinație  

 
Unde preferați să faceți următoarele tipuri de activități în cazul în care trebuie să părăsiți 
localitatea dvs pentru a le desfășura?  
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 În România În Ungaria Îmi este 
indiferent 

relaxare, petrecerea timpului liber (excursii, 
concerte, băi) 

1 2 3 

cumpărături personale 1 2 3 

Afaceri 1 2 3 

să lucrați 1 2 3 

Să faceți afaceri  1 2 3 

consultații, intervenții, tratamente medicale    

a lua un avion către altă destinație 1 2 3 

 
 
În ultimele 12 luni ați întâlnit cetățeni din Ungaria care au venit în localitatea dvs (în România) 
pentru unul din următoarele scopuri?  
 

5 4 3 2 1 0 

Cel puțin 
odată pe 
săptămână 
(minim 50 de 
ori) 

Cel puțin 
odată pe lună 
(minim 12 
ori) 

Cel puțin 
odată la 2 
luni (minim 6 
ori) 

Cel puțin 
odată la 6 
luni (minim 2 
ori) 

Mai rar Niciodată 

 

Pentru petrecerea timpului liber (excursii, concerte, băi)  

Pentru cumpărături personale  

Pentru afaceri  

Pentru a-și vizita proprietăți  

Ca să lucreze  

consultații, intervenții, tratamente medicale  

Să vă viziteze rude, prieteni  

Pentru afaceri   

 
Aveți rude în Ungaria?  

1. Da 
2. Nu 
9. Nu știu 

 
La ce nivel vorbiți limba maghiară? 
 

4 3 2 1 9 

Fluent Bine, pot purta 
o conversație 

Puțin, înțeleg 
cât de cât 

Deloc sau 
aproape deloc 

Nu știu 

 
Aveți sau ați avut proprietăți imobiliare (casă, terenuri) în Ungaria? 
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1. Da 
2. Nu 
9.   NȘ/NR 

 
Aveți cetățenie maghiară?  

1. Da 
2. Nu 
9. Ns/NR 
 

În ultimii 5 ani ați întâlnit sau ați auzit de grupuri de persoane care au încercat să treacă ilegal 
granița în Ungaria în zona localității d-voastră?  
 

1. Am întâlnit astfel de persoane 
2. Am auzit de astfel de grupuri de persoane/persoane 
3. Nu am cunoștință de astfel de situații din localitatea în locuiesc 

 
În ultimii 5 ani, d-voastră sau cei din jurul d-voastră, ați avut probleme (greutăți, necazuri) din 
cauza celor care au încercat să treacă ilegal granița în Ungaria în zona localității d-voastră? 

3 2 1 9 

Am avut mari 
probleme 

Am avut ceva probleme N-am avut nici un fel de 
probleme 

Nu știu 

 
 
În opinia dvs, faptul că locuiți aproape de granița cu Ungaria constituie un avantaj sau mai 
degrabă un dezavantaj pentru d-voastră și cei din jurul d-voastră? 
 

4 3 2 1 9 

Un mare avantaj Mai degrabă un 
avantaj 

Mai degrabă un 
dezavantaj 

Un mare 
dezavantaj 

Nu știu 

 
 
Ce părere aveți de activitatea autorităților române în următoarele domenii? 

5 4 3 2 1 8 9 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Proastă Foarte proastă Nu ştiu Nu răspund 

 

   

 Întreținerea drumurilor de acces spre Ungaria  

 Asigurarea fluidizării traficului la punctul de trecere a frontierei cu Ungaria  

 Operativitatea (rapiditatea) verificărilor la punctul de trecere a frontierei cu Ungaria  

 Controlul migrației ilegale dinspre și spre Ungaria  

 Realizarea demersurilor pentru accederea țării noastre în spațiul Schengen  

 Atitudinea personalului românesc de la punctul de trecere a frontierei față de public  
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Ce părere aveți de activitatea autorităților maghiare în următoarele domenii? 
5 4 3 2 1 8 9 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Proastă Foarte proastă Nu ştiu Nu răspund 

 

   

 Întreținerea drumurilor de acces dinspre Ungaria  

 Asigurarea fluidizării traficului la punctul de trecere a frontierei cu România  

 Operativitatea (rapiditatea) verificărilor la punctul de trecere a frontierei cu România  

 Controlul migrației ilegale dinspre și spre Ungaria  

 Atitudinea personalului ungar de la punctul de trecere a frontierei față de public  

 
Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte ale modului în care dvs personal puteți călători 
sau călătoriți în Ungaria? 

4 3 2 1 8 9 

Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Mai degrabă 
nemulțumit 

Foarte 
nemulțumit 

Nu ştiu Nu răspund 

 

Distanța până la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei  

Procedurile de verificare a persoanelor și automobilelor la punctul de trecere a 
frontierei 

 

Durata de așteptare la punctul de trecere a frontierei  

Comportamentul personalului de la punctul de trecere a frontierei  

 
 
Câtă încredere aveți în următoarele categorii de persoane? 

4 3 2 1 8 9 

Foarte multă 
încredere 

Multă 
încredere 

Mai degrabă 
puțină 
încredere 

Foarte puțină 
încredere 

Nu ştiu Nu răspund 

 

Polițiști români de la punctul de trecere a frontierei  

Polițiști maghiari de la punctul de trecere a frontierei  

Persoanele din localitatea dvs  

Persoanele care locuiesc în Ungaria dincolo de graniță  

Refugiați care încearcă să treacă ilegal granița  

Poliția română în general  

Primarul localității  

Consilierii locali din localitate  

 
În opinia d-voastră, cât de grave sunt următoarele probleme în localitatea dvs și în regiune? 

4 3 2 1 8 9 

Foarte grave grave Puțin grave Deloc grave Nu ştiu Nu răspund 

 

Lipsa locurilor de muncă  
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Lipsa posibilităților de petrecere a timpului liber  

Lipsa serviciilor medicale  

Veniturile mici ale oamenilor  

Lipsa siguranței și ordinii publice  

Migrația ilegală, traficul de persoane  

Traficul ilegal de bunuri, produse, contrabanda  

 
MULT. Cât de mulțumit (ă) sunteți de 
felul în care merg lucrurile în:  

Foarte 
mulţumit 

Mulţumit Nemulţumit Foarte 
nemulţumit 

Nu 
ştiu 

Nu 
răspund 

1.  Județul Bihor 4 3 2 1 8 9 

2.  Localitatea în care domiciliați 4 3 2 1 8 9 

 
ACTP. Cum apreciaţi activitatea Primăriei din localitatea dvs în ceea ce priveşte următoarele aspecte...? 

5 4 3 2 1 8 9 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Proastă Foarte proastă Nu ştiu Nu răspund 

 

1.  Iluminarea străzilor lăturalnice  

2.  Traficul auto la intrarea și la ieșirea din Băile Felix și din 1 Mai  

3.  Ajutorarea cetățenilor nevoiași  

4.  Extinderea și întreținerea parcurilor  

5.  Gestionarea construcțiilor în comună  

6.  Întreținerea drumurilor și trotuarelor  

7.  Întreţinerea şcolilor din comună  

8.  Stoparea corupţiei din instituțiile din subordine  

9.  Îngrijirea şi modernizarea pieţelor  

10.  Sancţionarea celor care încalcă ordinea publică  

11.  Organizarea parcării în comună  

12.  Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunei  

13.  Retrocedarea caselor şi terenurilor naţionalizate  

14.  Informarea cetăţenilor privind deciziile şi problemele primăriei  

15.  Susţinerea pentru investitorii din turism  

16.  Atragerea investițiilor private în comună  

17.  Protejarea patrimoniului natural din comună și din regiune  

18.  Crearea și întreținerea  spaţiilor verzi din comună  

19.  Susţinerea activităţilor culturale  

20.  Alta, care......................................................  

 
 
Care din cele de mai sus este problema cea mai gravă? .............. 

 
REZOLVARE. Vă rog să îmi spuneți o problemă  din zona în care locuiți, din sat sau din comună, a cărei 
rezolvare o considerați urgentă: 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................... 
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DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 
 
VRST.Vârsta:   
……...(ani împliniți) 
 

GEN.Sex: 
1..Masc.    
0. Fem. 

EDU.Nivelul de 
instrucţie 
1. Fără şcoală, 4 clase 
2. Maximum 8 clase 
3. Şc. Profesională, 10 

clase 
4. 11-12 clase, 

bacalaureat 
5. Studii superioare 

OCUP.Ocupaţia 
1. Muncitor 
2. Funcţionar cu studii medii 
3. Funcţionar cu studii superioare 
4. Manager, întreprinzător 
5. Agricultor, lucrător pe cont propriu 
6. Şomer/ fără ocupaţie  
7. Student/elev 
8. Pensionar 
9. Alta  
10. NȘ/NR 

SC.Starea civilă: 
1. Necăsătorit 
2. Căsătorit, coabitare 
3. Divorțat 
4. Văduv 
5. Altă situație 
9.NȘ/NR 

ETN.Etnia 
1.Română 
2.Maghiară 
3. Rom 
4. Alta 

 
COP. Câți copii aveţi?         Am ...... .....copii.        0 . Nu am copii        99. Nu răspund 
 
MEMB.  Din câţi membri este alcătuită gospodăria dvs.? (inclusiv respondentul) ___________ membrii    99. NR 
 
RELIG. Indiferent dacă mergeţi sau nu la biserică, aţi putea spune că sunteţi.... 
1. O persoană religioasă           2. Nu sunt o persoana religioasă         3. Un ateu convins      8. nu ştiu        9. nu răspund  
 
APRVEN. Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră? 

1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 8. nu ştiu        9. nu răspund 
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar 
3. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe 
4. Reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii 
5. Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva 
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2 –es Melléklet 

ÎNTREBĂRI FOCUS GRUP SPECIALIȘTI 

 

1.  Vă rugăm să vă exprimați părerea despre incidența următoarelor fenomene migraționiste  

cu care vă confruntați: 

a. Migrația ilegală 

b. Migrația temporară a forței de muncă 

c. Micul trafic de frontieră 

d. Persoanele traficate pentru prostituție, cerșetorie etc. 

e. Traficul de droguri 

2. Ce greutăți întîmpinați cu privire la femomenul migraționist? 

3. Cum credeți că ar putea fi îmbunătățită situația și ce considerați că s-ar impune să se 

intreprindă? 

4. Ce părere aveți despre întreținerea drumurilor de acces spre punctele de frontieră? 

5. Ce părere aveți despre fluidizarea traficului în zonele de frontieră? 

6. Ce părere aveți despre operativitatea verificărilor și timpii de așteptare la frontieră? 

7. Ce părere aveți despre controlul imigrației ilegale? 

8. Ce părere aveți despre atitudinea personalului Poliției de Frontieră ( românesc și  

9. Care sunt problemele cu care se confruntă copii și familiile persoanelor rămase acasă când 

unul sau mai mulți membrii din familie sunt plecați la muncă în străinătate? 

10. Enumerați câteva probleme cu care vă confruntați  în munca dumneavoastră vis a vis de 

fenomenul migraționist. 

 

 

 

 


