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I. rész: Mentességek és kiváltságok 

meghatározása- Elvek és elméletek és a 

mentességek csoportosítása 
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Mentességek és kiváltságok elméleti alapja 
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1. A diplomáciai feladat teljesítéséhez kapcsolódnak 

2. Szokásjogon alapulnak 

3. Nem zárja ki a viszonossági elveket, azt hogy az országok kétoldalúan 

 szabályozzák a kiváltságokat és mentességeket.  

 

Jogtudományi elméletek 

Területenkívüliség elmélete: Grotius 

Képviseleti elmélet: uralkodói előjogok 

Funkcionalitási elmélet: 1961-es Bécsi Egyezmény 

 

 

 



Mentességek csoportosítása 
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1. személyi mentesség (a jogszabályok betartása kötelező)-persona non grata 

 

2. közlekedési eszközök mentessége (Rendszám (DT, KT) matrica (CD,CC), 

zászló)- Mentesség a lefoglalás, átkutatás alól 

 

1. épületek mentessége (+irattár)-”tűzoltó-eset” 

 

2. Egyéb mentességek (diplomáciai poggyász) 

 
 



II. rész: Személyi mentességek köre 
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A diplomáciai képviselet személyzete  

(emlékeztető a 4.részből)  
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Diplomáciai 

személyzet 

 

1.nagykövet vagy 

követ, 

tanácsosok: (1.oszt, 

2.oszt., 3.oszt), 

szakattasé, titkárok: 

(1,2,3), attasék 

 

2. adminisztratív és 

technikai személyzet 

(gépíró, rejtjelező) 

 

3. Segédszemélyzet 

(biztonsági őr,  

gépkocsivezető) 

 

4.magánalkalmazott 

(szakács,takarítónő) 
 

 

 

 

+ 

családtagok 
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Személyhez fűződő mentességek 
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Sérthetetlenség 

Mentes a letartóztatás 

és az őrizetbevétel alól 

A fogadó állam köteles  

megvédeni 

Joghatóság alóli 

mentessség: 

Büntetőjogi: abszolút 

Polgári jogi 

relatív(kivételek) 

Államigazgatási jogi 

Adó-és 

vámmentesség 

(kiv. áfa) 

 

Kiváltságok 

címer -és 

lobogóhasználat 



Személyhez fűződő mentességek 

Diplomáciai személyzet+családtagok 

Teljeskörű mentesség 

Igazgatási és műszaki személyzet-
BJ teljes, polgári jogi, 
államigazgatási jogi-funkcionális 

 

Kisegítő személyzet 

Általános funkcionális 
mentesség 

10 



III. rész: Egyéb mentességek 
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A diplomáciai mentességek és kiváltságok 

Diplomáciai képviselethez kötődő mentességek 

12 

Sérthetetlenség 

A képviselet 

helyiségeinek 

sérthetetlensége,  

az irattár védelme 

Diplomáciai 

asylum(menedékjog) 

Extraterritorialitás 

latin-amerikai 

regionális szokásjog 

Assange-ügy, Haya de 

la Torre-ügy 

Egyéb 

vagyontárgyak 

mentessége 

(közlekedési 

eszközök, 

diplomáciai 

poggyász) 

 

Kiváltságok 

címer -és 

lobogóhasználat 



IV. rész: Konzuli mentességek és kiváltságok-

különbségek 
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Konzuli mentességek és kiváltságok 

Személyhez és a képviselethez fűződő 

mentességek, kiváltságok 
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Sérthetetlenség 

Letartóztatni és az 

őrizetbe venni csak 

súlyos bűncselekmény 

esetén 

Joghatóság alóli 

mentessség: 

Funkcionális mentesség 

Konzuli 

képviselet 

sérthetetlensége 

(tűz esetén 

vélelem) 

 

Kiváltságok 

címer -és 

lobogóhasználat 



V. rész: Jogesetek 
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Teheráni diplomáciai személyzet ügye 
1979 

Forrás: Associated Press (AP) 



Assange-ügy 

Forrás: Rosie Hallam/Getty Images 



Kérdéssor 
1. Sorolja fel azokat az elméleteket, melyek alapul szolgáltak a 

diplomatákat megillető mentességeknek és kiváltságoknak! 

2. Mit takar a diplomatákat megillető sérthetetlenség? 

3. Határozza meg a diplomaták személyéhez fűződő mentességek 

fajtáit! 

4. Mi a különbség a diplomaták, az igazgatási és műszaki személyzet 

és a kisegítő személyzet kiváltságai és mentességei között? 

5. Milyen mentesség illeti a diplomáciai épületeket és közlekedési 

eszközöket? 

6. Mit jelent a diplomáciai asylum? Mondjon rá példát! 

7. Mi a különbség a diplomáciai és konzuli mentesség között? 
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Az olvasóleckében használt képek és ábrák 

online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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