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A magyar külügyi igazgatás története 
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    Mérföldkövek 

-csak a Monarchia 

felbomlása után, az 1918. 

évi V. tv. 

-Horthy-korszakban az 

1920.évi I.tc külképviseleti 

hálózat kiépült. 

 

-II.világháborút követően 

kétoldalú barátsági, 

együttműködési és kölcsönös 

segítségnyújtási szerződések  

 

 

 

A 20.századig önálló külügyi 

igazgatás nem létezett 



A külügyi igazgatás rendszere napjainkban 

 

Nemzetközi 
szervezetek 

melletti állandó 
képviseletek  

Külképviseletek 

Diplomáciai és 
konzuli képviseletek 

Külügyminisztérium 
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Külgazdasági és Külügyminisztérium 
szervezete és működése 

Szervezeti egységei 

 Területi főosztályok 

 

 

Szakmai főosztályok 

 

 

Funkcionális főosztályok 

 

 

Külképviseletek 

Konzuli és Állampolgársági Főosztály 

Konzuli Szolgálat 





A magyar külképviseletek megoszlása 
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A magyar szabályozás 

A tartós 
külszolgálatról és az 
ideiglenes külföldi 
kiküldetésről szóló  

172/2012. (VII. 26.)  

Korm. rendelet 

Konzuli jog 

• 2001. évi XLVI. 
törvény  a konzuli 
védelemről 

• a végrehajtásáról 
szóló 17/2001. 
(XI.15.) KüM 
rendelet  

• 1987. évi 13. 
törvényerejű 
rendelet  

Diplomáciai jog 

• 1965. évi 22. tvr. a 
diplomáciai kapcsolatokról 
Bécsben, 1961. április 18-
án aláírt nemzetközi 
szerződés kihirdetéséről 



Konzuli védelemhez való jog 

 

 

XXVII. cikk(2): 

 Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 

hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt 

Magyarország védelmét élvezze. 

 

 



Konzuli szolgálat 

-Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki  
 -Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, 
ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében    
-hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból 
gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további 
súlyos érdeksérelemtől óvja meg    
-Egészségügyi vészhelyzetben tájékoztatja a lehetőségekről, 
közreműködik a hazaszállítás megszervezésében    
-Válsághelyzetben tájékoztatást ad,szükség esetén segítséget nyújt a 
hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez    
-Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén tisztázza ennek okát és jogi 
megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit    
Tájékoztatást ad az adott országban elérhető ügyvédekről    
Külföldi haláleset esetén értesíti a hozzátartozót és tájékoztatja az 
Eltemetéshez,a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. 



Miben nem tud segíteni 

-A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben 

-Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben 

-Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében 

-Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt  

-Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban, fordításban  

-Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek 

beszerzésében  

-Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében  

-A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában  

-Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való 

közreműködésben  

-Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, 
eredményének befolyásolásában 
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Magyar külpolitika az uniós elnökség után- a 

magyar külpolitika stratégiai irányai 

Prioritások: 

• térségpolitika : térségünkhöz kötődő érdekeink érvényesítése, beleértve a 

külhoni magyarság érdekvédelmének elősegítését is-szomszédságpolitika 

• euroatlanti orientáció: nemzeti érdekeink képviselete az EU-ban és a 

NATO-ban, és a transzatlanti együttműködés további erősítése, 

• globális nyitás: nemzetközi kapcsolataink felélénkítése,fellépésünk 

erősítése a nemzetközi közösségben és aktivitásunk fokozása a globális 

kihívások kezelése területén. 

 



Kérdéssor 

1. Hogyan osztályozhatóak a Külügyminisztérium szervezeti 

egységei? 

2. Ismertesse a külügyminiszter feladatkörének főbb vetületeit! 

 

3. Mit értünk külképviselet alatt a magyar külügyi igazgatásban? 

 

4. Milyen útlevéltípusok léteznek a magyar jogban? Mi a teendő, 

ha egy magyar vagy egy uniós polgár elveszíti úti okmányát? 
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Az olvasóleckében használt képek és ábrák 

online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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