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[…]1 1954. májusától a román hatóságok mindinkább adnak ki útleveleket, bár jelenleg

még mindig nincs arányban a kérelmekkel – nagy mértékben megnövelte hivatalunk forgalmát.

Erdély különbözõ részeibõl posta útján és személyesen az érdeklõdõk százai keresik meg

a hivatalt. Az 1953. évi forgalommal szemben a vízumkiadás terén is állandó emelkedés

látható:

1953.-ban látogatás- és végleges beutazásra kiadott engedélyek száma: 62.

1954. december 8.-ig, a rendelet kézhezvételéig “ ” “ : 149

1954. december 8.-tól a mai napig csak látogatási célra ” “ : 177

és ezen kívül jelenleg igen sok végleges beutazási kérelem van folyamatban.

A beutazási engedélyeknek magyar részrõl való megkönnyítése itt azt a reményt keltik,

hogy román részrõl is hasonló intézkedés fog történni. Ez igen szükséges volna, miután a román

hatóságoknál több ezer útlevélkérelem van benyújtva. Az útlevélkérelmeket jelenleg is csak

az általunk kiadott igazolással fogadják el, amelyben biztosítjuk a kérelmezõ részére a

beutazási engedély megadását, ha útlevelét bemutatja.

Az utóbbi idõben a román hatóságok nagyobb számban adnak ki végleges kiutazásra

érvényes útlevelet. Miután a végleg távozók a beutazási vízumra való várakozás ideje alatt

rendszerint likvidálják itteni ügyeiket, abban a reményben, hogy elköltöznek, a magyar

hatóságok részérõl a végleges beutazási engedélyek elbírálásánál gyorsabb döntésre lenne

szükség, hogy kellõ idõben tudjunk értesítést küldeni az érdekelteknek.

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy elõfordult néhány olyan eset is, hogy a látogatási

célból kért útlevél helyett a kérelmezõ végleges útlevelet kapott. Ez leginkább idõs, munka-

képtelen kérelmezõnél fordult elõ. Ebbõl is látható, hogy egyes tartományi Milíciák valószí-

nûleg saját hatáskörükben igyekeznek elõsegíteni az idõsebb embereknek Magyarországra

való költözését, lakásuk megszerzése, vagy nyugdíj- és élelmiszer-kartellájuk megszüntetése

céljából.

Bár munkánk nagymértékben megnövekedett, örömmel végezzük, mivel hosszú évek óta

húzódó kéréseknek teszünk eleget.

Wasmer János

hiv. vez.

MOL a bukaresti nagykövetség adminisztratív iratai, XIX-J-33-b, 2. doboz, 1/bc csomó,

41/1.-titk/1954.
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1 Kihagytuk a vízumdíjakkal kapcsolatos részeket.


