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I. rész: A konzuli igazgatás fogalomköre 
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A konzuli igazgatás fogalomköre 

„Magyarország a magyar állampolgár érdekeinek külföldön 

történő védelmét a konzuli szolgálat útján látja el. 

(…)a konzuli tisztviselő - a konzuli szolgálat keretében 

közigazgatási hatósági feladatokat végez.” (2001.évi XLVI.tv) 

 

Hatósági jogkört a diplomáciai vagy konzuli képviseletnek a 

külügyminiszter által konzuli feladatok ellátására felhatalmazott 

tagja (ún. konzuli tisztviselő), valamint a Külügyminisztérium 

gyakorolhat. 
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II. rész: Rendészeti igazgatás 
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Rendészeti igazgatás 

útlevél-igazgatás 

- a diplomata-és külügyi szolgálati útlevél  

(őrzésével, kiadásával, nyilvántartásával, rendeltetésszerű 

felhasználásának biztosításával kapcsolatos feladatok)  

Diplomata útlevélre jogosultak 

Külügyi szolgálati útlevélre jogosultak 

- magyar állampolgár útlevele 

Elveszett, ellopott, megrongálódott útlevele helyett ideiglenes 

útlevél kiállítása (hazatérést szolgáló, külföldi tartózkodást és 

továbbutazást szolgáló.) 

Hazatéréshez való jog 
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Diplomata útlevél 



III. rész: Idegenrendészeti igazgatás 
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Idegenrendészeti igazgatás 

Vízumkiadás 

2007. évi II. törvény-harmadik országok állampolgárainak 

beutazásáról és tartózkodásáról-vízumkötelezettség 

Vízum fogalma-előzetes, vagy konzuli vízum 

Vízumkódex –egységes uniós vízum, korlátozott területi érvényességű vízum 

 

a magyar külképviseletek ún. schengeni vízumfajtákat 

repülőtéri tranzitvízum („A”betűjelű) és rövid időtartamú 

tartózkodásra jogosító vízum („C” betűjelű) 

 

valamint nemzeti (D betűjelű) vízumokat-tartózkodási engedély 

felvételére jogosító (nem schengeni) vízum, szezonális 

(tartózkodási) vízum, nemzeti tartózkodási vízum állítanak ki. 
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Schengeni Vízum 



IV. rész: Harmadik országbeli állampolgárok ellátása úti 

okmánnyal 
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Harmadik országbeli állampolgárok ellátása 

úti okmánnyal 

 
Kik jogosultak?- bevándorolt, letelepedett harmadik állambeli számára 

 

Mikor: úti okmánya vagy tartózkodásra jogosító engedélye elvesztése, 

megsemmisülése, ellopása esetén 

 

Mit: egyszeri utazásra jogosító úti okmány 

- Visszatérésre jogosít 

- Ha az útlevél aránytalan nehézségek árán vagy nem pótolható 
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V. rész:Anyakönyvi igazgatással összefüggő feladatok 
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Anyakönyvi igazgatással összefüggő 

feladatok 

konzuli tisztviselő anyakönyvvezetői minőségben 

 

-házasságkötés 

 

-magyar állampolgár külföldön történt elhalálozása (halotti 

anyakönyvi kivonat, hazaszállíttatásban való segítségnyújtás) 

 

-névváltoztatásra vonatkozó kérelmek  

 

-anyakönyvi események hivatalból való hazai anyakönyveztetése 

születés, válás, elhalálozás) 

 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 2.§(1)bekezdés→a magyar konzul is jogosult 
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VI.rész: Külföldön tartózkodó magyar hajókkal és 

repülőgépekkel kapcsolatos feladatok  
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Külföldön tartózkodó magyar hajókkal és 

repülőgépekkel kapcsolatos  

konzuli feladatok 
a hajóparancsnok (hajón történt születésről, balesetről, eltűnésről, 

elhalálozásról, és az ezekkel kapcsolatban tett intézkedésekről) jegyzőkönyvet 

készít és köteles a magyar külképviselet konzuli tisztviselőjéhez eljuttatni. 

úszólétesítmények lajstromozását tanúsító ideiglenes okirat kiállítása  

(ha külföldön elvész, megsemmisül, vagy használhatatlanná válik)- magyar és 

angol nyelven, legfeljebb 60 napig érvényes.  

a légi jármű parancsnoka értesíti a konzuli képviseletet (ha a légi járművet 

veszély fenyegeti, magyar állampolgárságú utast baleset vagy rendkívüli 

esemény ért, megbetegszik, a repülőgépen születés, elhalálozás, intézkedések 

történtek. 
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VII. rész: Okirat-kiállítás és tanúsítványkészítés, 

közjegyzői minőségben történő eljárás 
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Okirat-kiállítás és tanúsítványkészítés, eljárás 

közjegyzői minőségben 

Okiratok 

-házasságkötési tanúsítvány  

 

-teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

 

-konzuli okiratot kiállítása (Jogilag jelentős tényekről és körülményekről 

konzuli tanúsítványt, okiratról hiteles fordítást készíthet, fordítás helyességét 

tanúsíthatja)  
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Diplomáciai felülhitelesítés 
a külföldi közokirat magyarországi felhasználása céljából a  

konzul felülhitelesítheti→a fogadó állam hatóságának az 

okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. 

 

a Konzuli Főosztály felülhitelesíti → a magyar hatóságok által 

kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot. 

 

KIVÉVE 

Apostille-egyezmény részes országai esetén→ itt csak az 

egyezmény által meghatározott minta szerinti egységes 

nemzetközi hitelesítési tanúsítvány (ún.apostille) beszerzése 

Szükséges. 
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Kérdéssor 

1. Mit takar a konzuli igazgatás kategóriája? 

2. Milyen feladatok tartoznak a rendészeti igazgatás körébe? 

3. Sorolja fel a schengeni vízumfajtákat! 

4. Mi a lényege az egyszeri utazásra jogosító úti okmánynak? 

5. Milyen feladatai vannak a konzulnak az anyakönyvi igazgatás 

keretei között? 

6. Mi az ún. apostille? 

20 



Az olvasóleckében használt képek és ábrák 

online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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