
 

A magyar konzuli szolgálat 

Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje 
alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze. (Alkotmány 69. § (3) bekezdése) 

A magyar állampolgárok alapvető jogai megvalósítása érdekében külföldön a magyar konzu-
lok segítséget, támogatást nyújtanak a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak, így külö-
nösen: 

 akadályoztatás esetén segítenek hozzátartozók értesítésében, tájékoztatást adnak bal-
eset, más rendkívülieset, születés, házasságkötés, haláleset során előírt helyi eljárások 
lényegéről, 

 tanácsot adnak, milyen módon lehetséges a hazatéréshez szükséges pénzt átutalni, je-
gyet telepíteni, szükség esetén ennek érdekében felveszik a kapcsolatot a hozzátarto-
zókkal, 

 tanácsot adnak, hol és hogyan lehet helyi ügyvédet, közjegyzőt, tolmácsot vagy orvost 
találni, 

 kapcsolatot tartanak letartóztatott magyar állampolgárokkal, a helyi jogszabályokkal 
összhangban segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak címzett üzenetek, értesítések to-
vábbításához, 

 intézkedést tesznek elveszett és bejelentett magyar úti okmányok pótlása érdekében. 

Egyes konzuli eljárások a külügyminiszter 1/1991. (IV. 9.) számú rendelete értelmében díjkö-
telesek. 

A magyar konzuloknak nincs felhatalmazásuk arra, hogy a helyi bíróságok előtt folyó eljárás-
ban az érintett magyar állampolgár képviseletében eljárjanak, szállodai, kórházi, ügyvédi, 
halott szállítási- vagy egyéb számlát, közlekedési vagy más bírságot helyette kifizessenek, 
születést, házasságkötést, halálesetet anyakönyvezzenek. 

Nincs módjuk arra, hogy magyar állampolgár számára a helyi jogszabályok alól felmentést, 
kivételes elbánást biztosítsanak. Egyes országok vallási, öltözködési, viselkedési szabályai 
nagymértékben eltérhetnek a magyarországitól, s előfordulhat, hogy megsértésüket – pél-
dául akár csekély mennyiségű alkohol bevitelét vagy fogyasztását – súlyosan büntetik. Java-
soljuk, saját érdekében minden esetben előzetesen tájékozódjon ilyen és ehhez hasonló 
helyi előírások létezéséről. 

A kábítószer csempészését, sok helyen akár kis mennyiségben történő fogyasztását, birtoklá-
sát is súlyosan büntetik. Több országban a kábítószerrel összefüggő bűncselekmény elköve-
tését halálbüntetéssel is sújthatják. Soha ne vállalja el más csomagjának őrzését, szállítását, 
vagy azt, hogy más járművét átviszi a határon. 



 
 

A nemzetközi jog szabályai szerint abban az államban, amelynek esetleg szintén állampolgá-
ra, konzuljaink nem nyújthatnak formális konzuli védelmet. 

Annak érdekében, hogy külföldi tartózkodása zavartalan legyen, s hogy feladataikat konzulja-
ink maradéktalanul elláthassák, tanácsoljuk, hogy: 

 amennyiben hosszabb ideig szándékozik külföldön tartózkodni, jelentkezzen be az illeté-
kes magyar konzulnál, 

 letartóztatás vagy a személyes szabadság bármilyen más korlátozása esetén ragaszkod-
jon ahhoz, hogy a helyi hatóságok értesítsék a konzult, 

 olyan nyelven készült iratot, amelyet nem ért, csak akkor írjon alá, ha megfelelő tolmá-
csot is biztosítottak, 

 amennyiben magyar állampolgár halálesetéről, letartóztatásáról vagy arról szerez tudo-
mást, hogy kiskorú magyar állampolgár megfelelő gondoskodás nélkül maradt, kérjük, 
haladéktalanul értesítse a konzult, 

 az Ön nevében elkövethető visszaélések megelőzése érdekében útlevelének elvesztését 
késedelem nélkül jelentse be a helyi rendőrségnek és a magyar konzulnak. Ragaszkodjon 
ahhoz, hogy a helyi hatóságok a bejelentésről minden esetben adjanak igazolást. 

Indulás előtt győződjön meg arról, érvényes-e útlevele, az érintett országokba érvényes-e 
jogosítványa, továbbá, ha ezt a cél- és a tranzit ország előírja, van-e vízuma (munkavállalás, 
jövedelemszerzés, bevándorlás céljából történő utazás mindig vízumköteles. Az engedély 
nélküli munkavégzést a legtöbb államban igen szigorúan büntetik). 

Számítson arra, hogy beutazáskor esetleg igazolnia kell úti célját, s az ott tartózkodás anyagi 
fedezetét. 

Kössön mindenre kiterjedő biztosítást. Amennyiben ugyanis nemzetközi szerződés alapján 
nem jogosult ingyenes egészségügyi ellátásra, az esetleges kórházi, hazaszállítási költségeket 
– erre kiterjedő biztosítás hiányában – Önnek kell fizetnie és ezek adott esetben igen maga-
sak lehetnek. A kétoldalú, ingyenes sürgősségi betegellátásra vonatkozó megállapodásaink 
listáját az OEP honlapja tartalmazza. 
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