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Fogalomtár 

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 

A diplomáciai és konzuli képviseletek működése, feladatai, személyzetük 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

Diplomáciai képviselő: a képviselet vezetője vagy a képviselet diplomáciai személyzetének tagja. 

Diplomáciai személyzet tagjai: a képviselet személyzetének azon a tagjai, akiknek diplomáciai 

rangjuk van. 

Diplomáciai védelem: egy államnak azt a jogosultságát jelenti, hogy állampolgárai érdekében egy 

másik állammal szemben, vagy kivételesen egy nemzetközi szervezettel szemben, sokoldalú módon 

eljárjon, ha az idegen állam a védelmet nyújtó állam állampolgárár megkárosítja vagy valamiféle 

módon annak hátrányára jár el. 

Exequatur: konzuli képviselet vezetője hivatalba lépésének elfogadása a fogadó állam „exequatur”-

nak nevezett felhatalmazás történik, bármilyen is e felhatalmazás formája. Az az állam, amely meg-

tagadja az exequatur kiadását, ennek indokait nem köteles közölni a küldő állammal. 

Háztartási alkalmazott: az a személy, aki a képviselet valamely tagjának háztartásában áll alkal-

mazásban és nem a küldő állam alkalmazottja. 

Igazgatási és műszaki személyzet tagjai: a képviselet személyzetének azok a tagjai, akik a kép-

viseletnél igazgatási és műszaki munkakörben állnak alkalmazásban. 

Képviselet helyiségei: a képviselet céljaira - ideértve a képviselet vezetője lakásául - használt épü-

letek, vagy épületrészek és az ezekhez tartozó föld tekintet nélkül tulajdonjogi helyzetükre. 

Képviselet személyzetének tagjai: a képviselet diplomáciai, igazgatási és műszaki, valamint kise-

gítő személyzetének tagjai. 

Képviselet tagjai: a képviselet vezetője és a képviselet személyzetének tagjai. 

Képviselet vezetője: az a személy, akit a küldő állam megbízott azzal, hogy e minőségben tevé-

kenykedjék. 

Kinevezési okirat: küldő állam a konzuli képviselet vezetője részére minden kinevezés esetén, 

kinevezési okirat vagy hasonló okmány formájában okiratot állít ki, amely tanúsítja minőségét és 

rendszerint megadja vezeték-és keresztnevét, a kategóriát és osztályát, amelybe tartozik, valamint a 

konzuli képviselet konzuli kerületét és székhelyét. 

Kisegítő személyzet tagjai: a képviselet személyzetének azon tagjai, akik a képviseletnél kisegítő 

munkakörben teljesítenek szolgálatot. A konzuli képviseleten kisegítő munkakörben alkalmazott 

minden személy. 

Konzuli alkalmazott: a konzuli képviseleten igazgatási vagy műszaki munkakörben alkalmazott 

minden személy. 

Konzuli képviselet tagjai: a konzuli tisztviselők, a konzuli alkalmazottak és a kisegítő személyzet 

tagjai. 

Konzuli képviselet vezetője: az a személy, akit megbíztak azzal, 

hogy e minőségben tevékenykedjék. 
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Konzuli képviselet: minden főkonzulátus, konzulátus, alkonzulátus vagy konzuli ügynökség. 

Konzuli kerület: az a terület, ahol egy konzuli képviselet konzuli feladatok végzésére jogosult. 

Konzuli személyzet tagjai: a konzuli képviselet vezetőjét a konzuli tisztviselők, valamint a konzuli 

alkalmazottak és a kisegítő személyzet tagjai 

Konzuli tisztviselő: minden olyan személy, ideérve a konzuli képviselet vezetőjét is, akit e minő-

ségben megbíztak konzuli feladatok végzésével. 

Konzuli védelem: két elemet foglal magába: a küldő állam honosainak (természetes és jogi szemé-

lyének védelme) és küldő állam honosai részére segítség és támogatás nyújtása. 

Magánszemélyzet tagja: a konzuli képviselet valamely tagjának kizárólagos magánszolgálatra al-

kalmazott személy. 

Megbízólevél: tanúsítja a misszióvezető felhatalmazottságát állama képviseletére a másik állam-

ban. 

Rangsorelsőbbség: a képviseletek vezetőit az egyes osztályokon belül a rangsorelsőbbség annak 

a napnak és órának megfelelően illeti meg, amikor működésüket megkezdték. 


