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A tanulmány előző részében átte-
kintettem, hogy milyen nemzet-
közi jogi normák vonatkoznak 

az állami külképviseletek felségjelvény-
használatára. Mielőtt kitérnék az uniós jog 
és a magyar belső jog általam relevánsnak 
tartott szabályaira, még egy, a hágai, illet-
ve a genfi jog által szabályozott jogállással 
bíró lobogót, nevezetesen a fehér zászlót 
kell ebben a vonatkozásban megemlíteni.

A megadási, valamint a tárgyalási, il-
letve fegyverszüneti szándék jelzésére 
több jelképet is használtak a csatatere-
ken, köztük a fehér lobogót.2 Ez utóbbi 
– főleg az európai tradícióban – eredeti-
leg megadási szándékot jelentett, az idők 
során azonban egyre inkább az ellensé-
geskedés átmeneti beszüntetésének, il-
letve a tárgyalási szándéknak a jelzésére 
szolgált.

A felségjelvények külképviseleti használatának 
nemzetközi jogi keretei (2.)1

Tóth Norbert

A felségjelvények használatára vonatkozó nemzetközi jogi és belső jogi szabályok – látszó-
lagosan csekély gyakorlati jelentőségük miatt – talán nem tartanak számot a szakmai, illetve 
a szélesebb laikus közönség érdeklődésére. Valószínűleg ez a legfontosabb oka annak, hogy 
mindezidáig csak kevés tudományos igényű munka foglalkozott kiemelten ezzel a problé-
makörrel. Ezenkívül a tudományos életben – benyomásaim szerint – az utóbbi évtizedekben 
kialakult az a nézet, hogy a diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga „lekutatott” területnek 
minősül, így nehéz újat mondani vele kapcsolatban. Az alábbi dolgozatban egyrészt átfogó 
képet kívánok nyújtani az olvasónak a felségjelvények külképviseleti használatának jogi kere-
téről, másrészt viszont felteszek olyan kérdéseket is, amelyekre a jelenlegi szabályozás alapján 
nem adható megnyugtató válasz – ezzel is ösztönözve a területen folytatandó további kutatá-
sokat.

Presumably, both public international and domestic legal norms regulating the usage of state 
insignia are not being paid too much attention, by either the academia or the lay public due to 
its prima facie bare practical importance. This is probably the major reason above all others 
and only a few pieces of the academic literature touched this issue so far. Besides, there is a 
view among scholars which evolved over the past few decades, that the law of diplomatic and 
consular relations is being a bit “overworked” compared to other fields of international law, 
for it is difficult to provide something new in terms of science. I wish to provide an overall 
picture about the legal framework relating to the use of state insignia and I also pose some 
questions for which there are no answers that can be given based on the existing norms. Hope-
fully, this can improve further research in this subject area.

* * * 
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A szárazföldi háború törvényeinek és 
szokásainak a tiszteletben tartásáról szó-
ló 1899. évi II. egyezmény mellékletében 
(hágai szabályzat) találkozunk először a 
„modern” nemzetközi jogban a fegyver-
szüneti zászló jogállásával. Eszerint tilos 
a fegyverszüneti lobogó nem megfelelő 
használata,3 vagyis az azzal való vissza-
élés. A hágai szabályzat a 20. században 
fokozatosan a nemzetközi szokásjog ré-
szévé vált,4 majd az 1977. évi I. kiegészí-
tő jegyzőkönyvvel szerződéses elisme-
rést is nyert, így a fegyverszüneti lobogó 
egyike az ún. elismert jelvényeknek,5 és 
azok „álnok használata”6 tilos, ezért az 
a jegyzőkönyv súlyos megsértésének7 és 
a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma 
alapján8 háborús bűncselekménynek mi-
nősül. Jóllehet a fegyverszüneti lobogót 
a jegyzőkönyv nem írja körül, azon nagy 
valószínűség szerint a fehér zászlót kell 
érteni elsősorban, és amelynek ilyenként 
való elismerése ma már a nemzetközi 
szokásjog részét képezi.9 Ebből az követ-
kezik, hogy fehér színű lobogót egyetlen 
állam sem választhat jogszerűen nemze-
ti lobogóul – igaz, ilyen szándék nem is 
ismert –, mivel annak alkalmazása egy 
esetleges fegyveres konfliktusban meg-
tévesztő lehet.

Valószínűleg hasonló a helyzet az 1977. 
évi I. kiegészítő jegyzőkönyv 38. cik-
kében expressis verbis említett további 
jelképekkel,10 a kulturális tulajdont védő 
jelvénnyel11 és az ENSZ-emblémával. Ez 
utóbbi esetén kivétel, ha a használatára 
az Egyesült Nemzetek Szervezete kifeje-
zetten engedélyt adott.

Az állami külképviseletek       
felségjelvény-használata

A fentiekkel összhangban, az államok 
meghatározó többsége – általában12 az 
alkotmányban, illetve egy belső jogi jog-
szabályban pontosan körülírt – nemzeti 
lobogót és címert használ a külképvisele-
tein. A nemzeti lobogó mellett valamivel 
több mint húsz ország – például a skandi-
návok – külön állami lobogót is rendsze-
resített, megint mások a címerrel kom-
binált nemzeti lobogójukat tekintik az 
állami lobogónak, ugyanakkor a legtöbb 
ország egyszerűen nem tesz különbséget 
nemzeti és állami lobogó között.13

Néhány állam, így az Egyesült Király-
ság és Thaiföld gyakorlata ismeri még a 
diplomáciai, illetve a konzuli lobogót is.14 
Ennek megfelelően az Egyesült Királyság 
diplomáciai képviseletein a Union Jack kö-
zepén egy zöld virágfüzérrel keretezett 
fehér mezőben az uralkodói címer,15 a 
konzuli képviseletein pedig Szent Eduárd 
koronája16 látható. Ezzel szemben a Brit 
Nemzetközösség tagállamaiban működő 
brit főbiztosságok a Union Jacket hasz-
nálják.17 Thaiföld külképviseletei ugyan-
akkor ma már egyre ritkábban alkalmaz-
zák a thai diplomáciai és konzuli zászlót. 
Az előbbi az ország szent állatát, a királyi 
hatalom jelképét, Sziám18 egykori lobo-
gójának a központi elemét, vagyis a fehér 
elefántot19 kombinálja az állami lobogó-
val; az utóbbi ettől csak annyiban külön-
bözik, hogy a fehér elefántról hiányoznak 
az uralkodói felségjelvények.20 Az Egye-
sült Államok gyakorlata ezek mellett is-
meri a diplomáciai, illetve konzuli képvi-
selet vezetőjének saját lobogóját is.
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A konzuli kapcsolatokról szóló 1963. 
évi bécsi egyezmény tervezetéhez készí-
tett kommentár szerint a 29. cikk rendel-
kezéseit a konzuli zászlóra is alkalmazni 
kell.21 Viszonylag ritkán ugyan, de az is 
előfordul, hogy egy állam nem a hatal-
mat ténylegesen birtokló rezsim, hanem 
egy másik, emigrációban lévő csoport 
küldöttét és annak felségjelvényeit is-
meri el a hivatalos képviselőként, illetve 
jelképként. Ilyen, a kormányelismerés-
hez kapcsolódó helyzet állt fent hosszú 
éveken keresztül például a második vi-
lágháborút követően a magyar–spanyol 
relációban, amikor a Magyar Köztársa-
ság diplomáciai kapcsolatot létesített a 
Spanyol Köztársaság emigráns kormá-
nyával, amire válaszul Spanyolország a 
New Yorkban működő Magyar Nemzeti 
Bizottmányt ismerte el a magyar állam 
legitim képviselőjeként.22 Ennek megfe-
lelően Budapesten a Spanyol Köztársa-
ság, míg Madridban a Magyar Királyság 
felségjelvényeit helyezték el a missziók 
épületére. Emellett polgárháborús vagy 
más hasonló, zavaros időkben még az is 
megtörténhet, hogy ugyanaz a misszió 
egyszerre több állami jelképet is használ. 
Ez történt például Líbia esetében, amikor 
a 2011-es polgárháború idején a budapes-
ti nagykövetség épülete mellett egyszerre 
lobogott a kormányerők és az ellenzékiek 
zászlója.23

Az Európai Unió tagállamainak döntő 
többsége az állami lobogó mellett kitűzi 
a külképviseleteire az európai zászlót is, 
bár a vonatkozó nemzetközi szerződések 
megszorító értelmezése alapján ennek 
nincs meg a szerződéses jogalapja. Az 

Egyesült Királyság külképviseleteinek 
gyakorlata ebben a kérdésben nem egy-
séges: előfordul, hogy a misszióik csak 
a diplomáciai vagy a konzuli lobogót 
tűzik ki, illetve az európai zászlót kitű-
zik ugyan, de a brit zászló alatt helyezik 
azt el.24 A fellobogózási politikája szerint 
csak az Európai Unió mellett működő 
brit állandó képviseletnek kell kötelezően 
kitűznie az európai zászlót.25

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége 
(ASEAN) tagállamainak a külképvisele-
tein az utóbbi időkben a nemzeti lobogó 
mellé alkalmanként26 – általában a szer-
vezet alapítására emlékező, ún. ASEAN-
hét kezdetekor – ünnepélyes keretek közt 
a szervezet zászlaját is felvonják.27

Szintén a legutóbbi évek fejleménye, 
hogy a brit és az amerikai külképvisele-
tek28 a szivárványszínű zászlót is kitűzik, 
az adott városban tartott meleg büszke-
ség napi események melletti szolidaritás 
jeleként.29 Philip Hammond korábbi brit 
külügyminiszter azonban szakított ezzel 
a gyakorlattal, mivel álláspontja szerint 
az Egyesült Királyság lobogójának min-
dig elsőbbséget kell élveznie, és az nem 
helyettesíthető más zászlókkal.30

A nemzeti zászlón kívüli lobogók fel-
vonásának ugyanakkor stricto sensu 
nincs nemzetközi szerződéses jogi alap-
ja, és minden fogadó ország maga dönt-
heti el, hogy ezt a küldő állam képvise-
leteinek megengedi-e. A nem hivatalos 
lobogó mind a fogadó, mind a küldő 
állam érzékenységét sértheti adott eset-
ben, így a kitűzése vagy annak megtil-
tása is értékelhető – kontextustól függő-
en – udvariatlanságként vagy, horribile 
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scriptu, esetleg a beavatkozás tilalmába 
ütköző magatartásként.31 A kapcsolódó 
nemzetközi jogi normák megszorító ér-
telmezésének a gyakorlatát támaszthatja 
alá a külképviseletek zászlóhasználata a 
fogadó vagy a küldő állam magas rangú 
állami vezetőjének a halálakor vagy sú-
lyos katasztrófa esetén. Ilyenkor ugyanis 
a missziók általában nem a fekete lobogó 
felvonásával fejezik ki az együttérzésü-
ket – hiszen nem minden kultúrában je-
lent gyászt a fekete szín –, hanem az álla-
mi zászló félárbocra engedésével.32

A magyar külképviseletek az itteni jog-
szabályok alapján kötelesek kitűzni a ma-
gyar és az európai lobogót is.33

Közismert, hogy az európai zászlót 
nem az Európai Unió vagy annak előd-
szervezetei, hanem az Európa Tanács 
által kiírt pályázatra tervezte meg a szer-
vezet egyik akkori munkatársa, az elzá-
szi Arsène Heitz.34 Az azúrkék mezőben 
körben elrendezett tizenkét aranyszínű 
csillagot ábrázoló lobogót a tanácskozó 
gyűlés javaslatára 1955-ben fogadta el 
jelképeként az Európa Tanács Minisz-
teri Bizottsága.35 Az európai integrációs 
szervezetek egyik intézménye, az Eu-
rópai Parlament 1983. április 11-én, „az 
Európai Közösség36 zászlajának elfoga-
dásáról szóló határozatával”37 lényegében 
kezdeményezte, hogy az európai lobogó 
legyen az Európai Gazdasági Közösség 
zászlaja annak érdekében, hogy a „jelké-
pek változatossága38 ne veszélyeztesse az 
egység érzetét, a szolidaritást és a komp-
lementaritást”.39

Az Európai Tanács 1985-ös milánói 
csúcsértekezletén fogadták el a lobogót 

az Európai Közösség szerveinek egyik 
hivatalos jelképeként,40 amit az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottsága „megelé-
gedettséggel nyugtázott”.41 Lényegében 
azóta használják az európai integrációs 
szervezetek – ma már az Európai Unió42 
is – folyamatosan a jól ismert lobogót; 
igaz, ennek a mai napig sem született 
meg a jogalapja például az alapító szerző-
désekben,43 de a legutóbbi módosítás ide-
jén tizenhat tagállam – köztük hazánk – egy 
közös nyilatkozatot fogadott el a lissza-
boni szerződéshez. Ebben kijelentették, 
hogy – egyebek mellett – „a kék alapon 
tizenkét arany csillag alkotta körből álló 
zászlót… továbbra is a polgárok Európai 
Unióhoz való közös kötődése és az Eu-
rópai Unióval való kapcsolata jelképének 
tekintik”.44 Sem az Európai Unió, sem az 
Európa Tanács nem tette, de nem is te-
hetné kötelezővé a tagállamai számára az 
európai lobogó használatát, amelynek az 
állami külképviseleteken való kitűzésé-
ről azok így fakultatív módon, szabadon 
dönthetnek. Az európai lobogó haszná-
lata elé a két nemzetközi szervezet vi-
szonylag kevés korlátot állított.45

Az államok közötti diplomáciai kap-
csolatoknál valamivel korlátozottabban 
ismerték el az állami felségjelvények 
használatához való jogot (kiváltságot) a 
konzuli kapcsolatok területén és a kü-
lönleges missziók, valamint az államok 
nemzetközi szervezetek mellett műkö-
dő képviseletei esetében. Egyrészt eze-
ken a helyeken a jog gyakorlása során 
figyelembe kell venni a fogadó, illetve 
székhelyállam törvényeit, jogszabályait 
és szokásait. Azaz például, ha a fogadó 
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állam főszabályként nem engedi meg, 
illetve korlátozza más országok felség-
jelvényeinek a közszemlére tételét, úgy 
azt tiszteletben kell tartani – ugyanakkor 
legalább a küldő állam hivatalos ünnepei 
idején biztosítani kell a jog gyakorlását. 
Ezt a megszorítást leszámítva, az álla-
moknak az egyetemes jellegű nemzetkö-
zi szervezetek mellett működő diplomá-
ciai képviseletei és azok vezetői lényegé-
ben az államok mellett tevékenykedőkkel 
megegyező módon gyakorolhatják a 
felségjelvények használatára vonatkozó 
jogukat.

Ezzel összhangban áll például, hogy 
azok az államok, ahol az EU intézmé-
nyeinek a székhelye található, harmadik 
országoknak az Európai Unió mellett 
működő képviselete részére is a szokásos 
diplomáciai kiváltságokat és mentessé-
geket biztosítják.46 Ezzel ellentétben, kü-
lönleges missziók esetében a képviselet 
helyiségein az állandó állami képvisele-
tekkel megegyező módon gyakorolható 
ez a jog, míg a közlekedési eszközökön 
csak azok hivatalos használata során – 
igaz, függetlenül attól, hogy a misszió 
mely tagja használja a járművet. Lénye-
ges kiemelni, hogy a konzuli kapcsolatok 
gyakorlása során, a diplomáciaiaktól el-
térően, nem a képviseleteket, illetve azok 
vezetőit vagy tagjait, hanem a küldő ál-
lamot illeti meg ez a kiváltság. Az 1963. 
évi bécsi egyezmény rendelkezéseinek 
megfelelően a konzuli képviselet vezető-
jének a közlekedési eszközein is csak a 
hivatali használatuk során használhatók 
az állami felségjelvények.

A tiszteletbeli konzulra és az általa ve-
zetett képviseletre is kiterjednek az 1963. 
évi bécsi egyezmény felségjelvény-hasz-
nálatra vonatkozó rendelkezései,47 ami 
összhangban állónak tűnik a kétoldalú 
konzuli egyezményekben az intézmény 
fejlődésével kapcsolatosan azonosítható 
irányvonallal is.

A felségjelvény-használatnak a konzuli 
jog területén való korlátozására egy ér-
dekes történeti példa volt, amikor Gamal 
Abden-Nasszer egyiptomi elnök 1965 
őszén, az Arab Liga államainak csúcs-
értekezletére Marokkóba látogatott, és a 
szállodája előtt48 (más források szerint a 
nyugatnémet konzulátus előtt lobogó)49 
NSZK-zászló látványát provokációnak 
minősítette, és annak eltávolítását köve-
telte a helyi hatóságoktól. A zászlóval 
szembeni elnöki ellenérzés oka az volt, 
hogy Egyiptom hónapokkal korábban 
szakította meg a diplomáciai kapcsola-
tokat az NSZK-val, mivel az elismerte 
Izrael államiságát.50 A lobogót végül el-
távolították, ugyanakkor a brit, az olasz 
és a francia konzulátus tiltakozásul és 
szolidaritásból mindaddig bevonta a sa-
játját, míg az Egyesült Államok fel nem 
vonta az amerikait.51

Hasonló eredményre vezet a Magyaror-
szág által kötött hatályos kétoldalú konzu-
li egyezmények összehasonlító elemzése 
is. Érdekes ugyanakkor, hogy az említett 
szerződéseknek csak egyharmada52 is-
métli meg az 1963. évi bécsi egyezmény 
20. cikkében megfogalmazott, a felségjel-
vények használatára vonatkozó jog érvé-
nyesítésekor a küldő államot terhelő azon 
kötelezettséget, hogy annak figyelemmel 
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kell lennie a fogadó állam jogszabályaira, 
illetve szokásaira. Ugyanakkor például a 
Románia által eddig megkötött kétoldalú 
konzuli egyezmények53 mintegy három-
negyedében megtalálható ez a rendelke-
zés. Elképzelhető, hogy – más szempontok 
mellett – bizonyos, a közös történelmen 
alapuló „nemzeti érzékenységek” is sze-
repet játszhatnak adott esetben abban, 
hogy egy kétoldalú konzuli egyezmény 
tartalmazza-e a fogadó ország törvénye-
inek, szokásainak a jelképek használata 
során történő tiszteletben tartásának kö-
telezettségét előíró klauzulát.

Érdekesen alakul az államok diplomá-
ciai és konzuli képviseletein elhelyezett, 
általában az állami címert is tartalmazó, 
ún. címtáblák felirataira és különösen az 
azokon használt nyelvre vonatkozó gya-
korlat, valamint az azt megalapozó nem-
zetközi jogi környezet. Az 1961. évi és az 
1963. évi bécsi egyezmény nem tartalmaz 
ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, míg 
a kétoldalú konzuli egyezmények nagy 
része – főként az első világháború előtt 
és a második után kötöttek – igen.54 Az 
1914 előttiek nem foglalkoztak a címtábla 
feliratának a nyelvével, viszont gyakran 
szövegszerűen meghatározták, hogy mi 
szerepelhet benne. A kérdésről lakonikus 
tömörséggel rendelkeztek: „X ország fő-
konzulátusa/konzulátusa”.55

A Magyarország által kötött kétoldalú 
konzuli egyezményekben alkalmazott 
leggyakoribb kikötés, hogy a címtáblán 
elhelyezett feliratokat két nyelven, a fo-
gadó és a küldő országén is fel kell tün-
tetni. Érdekes, hogy bár a Líbiával kötött 
konzuli egyezményünkben a „megfelelő 

kétnyelvű felirat” fordulat szerepel,56 a 
gyakorlatban a budapesti líbiai „Népi 
Iroda” mégis három – magyar, arab és 
angol – nyelvű feliratokat helyezett el 
a címtábláján a Kaddáfi-rezsim 2011-
es megdöntéséig.57 A még a szocialista 
Jugoszláviával 1963-ban megkötött, de 
valamennyi utódállam vonatkozásában a 
mai napig hatályban lévő konzuli egyez-
mény csak a küldő állam hivatalos nyel-
vét nevezi meg a címtáblán szereplő fel-
iraton használhatóként.58 Magyarország 
azonban nem ennek megfelelő gyakor-
latot folytat a volt jugoszláv tagköztársa-
ságokban, illetve Koszovóban, ugyanis a 
címtáblái kétnyelvűek.59 Ehhez hasonló-
an jár el a többi szerződő fél is – Horvát-
országot kivéve, amely egynyelvű, hor-
vát táblákat használ.60 Az 1963. évi bécsi 
egyezmény tervezetéhez készített kom-
mentár csak annyit jegyez meg, hogy ál-
talánosan elfogadott gyakorlatként a fel-
iratot legalább a fogadó ország hivatalos 
nyelvén, illetve ha több nyelv is hivatalos, 
akkor azok egyikén fel kell tüntetni.61

A nemzetközi szervezetek        
jelképeinek a használata

A nemzetközi szervezetek által államok 
vagy más nemzetközi szervezetek, eset-
leg egyéb jogalanyok mellett működte-
tett képviseleteinek és azok vezetőinek a 
szervezet jelképei használatára nemzet-
közi szerződések, azok hiányában pedig 
a nemzetközi szokásjog, esetleg az ud-
variassági szabályok vonatkoznak. Szer-
ződéses alapot általában az adott nem-
zetközi szervezet alapító szerződésében, 
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a szervezet és a székhelyállam közötti 
ún. székhely-megállapodásban, esetleg 
egy külön, az adott szervezet kiváltságai 
és mentességei tárgyában kötött egyez-
ményben szokás biztosítani.

A magyarországi székhellyel műkö-
dő Duna Bizottság lobogóhasználati jo-
gáról például a szervezetet létrehozó, a 
dunai hajózás rendjéről szóló 1948. évi 
belgrádi egyezmény 18. cikke rendelke-
zik,62 amely szerint a bizottságnak „sa-
ját pecsétje és lobogója van. Jogosítva 
van lobogóját a hivatali helyiségeire és 
hajóira kitűzni.” Szintén székhely-meg-
állapodásban ismeri el Magyarország 
az Európai Rendőrakadémia lobogó- és 
emblémahasználati jogát: „Az Ügynök-
ség jogosult arra, hogy épületein elhe-
lyezze zászlaját és emblémáját, az Eu-
rópai Unió, Magyarország és Budapest 
zászlóit, valamint arra, hogy a hivatalos 
célokra igénybevett járművein emblémá-
ját elhelyezze.”63 Ennél jóval gyakoribb 
azonban, hogy a különböző szerződések 
nem nevesítik a szervezetek lobogóhasz-
nálatát, hanem más, fontosabbnak tartott 
kiváltságok és mentességek említésére 
szorítkoznak,64 esetleg csak azt rögzítik, 
hogy a szervezet a diplomáciai képvise-
lőket és képviseleteket szokásosan meg-
illető kiváltságokkal és mentességekkel 
rendelkezik.65

A nemzetközi szervezetek között sa-
játos helyzetben van e tekintetben (is) 
az Európai Unió és az Euratom. Az EU 
elődszervezeteinek (funkcionális) kivált-
ságait és mentességeit az alapító szerző-
désekhez csatolt jegyzőkönyvben részle-
tezték az államok. E megoldást követve 

jelenleg az Európai Unió kiváltságairól 
és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 
tartalmazza – az alapító szerződések és 
más jegyzőkönyvek mellett – az idevágó 
legalapvetőbb szabályokat. Ez értelem-
szerűen csak a harmadik államok Euró-
pai Unió mellett működő képviseleteinek 
a felségjelvény-használati joga tekinteté-
ben releváns. A jegyzőkönyv 16. cikke 
értelmében az a tagállam, amelynek terü-
letén az EU székhelye található, a harma-
dik országoknak az Unióhoz akkreditált 
képviseletei számára a szokásos diplomá-
ciai mentességeket és kiváltságokat biz-
tosítja. Habár a vonatkozó, sorrendben a 
6. számú jegyzőkönyv alapján az EU-nak 
nincs székhelye, csak az intézményeinek, 
illetve egyes szerveinek, a kiváltságokat 
és mentességeket – ideértve természete-
sen a felségjelvények használatának a jo-
gát is – praktikusan Belgium köteles biz-
tosítani a harmadik államok EU melletti 
képviseleteinek, ugyanis azok – a nem 
rezidens missziók kivételével – Brüsszel-
ben működnek.66

Az államoktól különböző        
entitások felségjelvényei

Érdekesség, hogy a 7. jegyzőkönyv nem 
utal az államoktól különböző entitások 
(nemzetközi szervezetek, autonóm terü-
letek, speciális nemzetközi jogi jogala-
nyok stb.) Európai Unió mellett működő 
képviseleteinek vagy liaison office-ainak 
a kiváltságaira, illetve mentességeire – 
igaz, például a felségjelvények haszná-
latának jogát a gyakorlatban Belgium 
tiszteletben tartja. Érdekesen alakulnak 
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azonban az Európai Külügyi Szolgálat 
(EKSZ) harmadik országokban működő 
küldöttségeinek a kiváltságai és men-
tességei. Az Európai Unió Tanácsának 
vonatkozó határozata67 szerint az EU fő-
képviselőjének a feladata annak biztosí-
tása, hogy a küldöttséget fogadó ország 
az 1961. évi bécsi egyezményben szerep-
lő egyéni és kollektív kiváltságokat és 
mentességeket megadja a képviseletnek, 
illetve a személyzetének. Ez általában az 
EKSZ és az adott harmadik állam közöt-
ti, ún. létesítő megállapodások megköté-
sével történik.

Az ENSZ New York-i központja mel-
lett működő állandó képviseletek, ad hoc 
missziók, valamint a szakosított szerve-
zetek képviseleteinek a vezetőit, illetve a 
személyzet tagjait az Amerikai Egyesült 
Államok és az ENSZ között 1947-ben 
megkötött székhely-megállapodás értel-
mében ugyanazok a kiváltságok és men-
tességek illetik meg az USA területén, 
mint amelyekkel az Egyesült Államok-
hoz akkreditált diplomáciai követek (sic!) 
rendelkeznek.68 Jóllehet a hivatkozott 
székhely-megállapodás nem szól képvi-
seleti kiváltságokról és mentességekről, 
az nyilvánvalóan az utóbbiakra – és így 
a felségjelvények használatára – is vonat-
kozik. Hasonló a helyzet az ENSZ más 
országokban lévő központjai mellett mű-
ködő állami képviseletek és a szakosított 
intézmények képviseletei esetében is, 
azzal a különbséggel, hogy ott értelem-
szerűen az adott fogadó országgal kötött 
székhely-megállapodást kell figyelembe 
venni. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
és szakosított intézményei is tartanak fenn 

képviseleteket, illetve irodákat szerte a 
világban. Rájuk vonatkozóan az esetek 
döntő többségében – mivel a világ orszá-
gainak zöme tagja a szervezetnek – az 
ENSZ-alapokmány 105. cikke69 az irány-
adó, és azt konkretizálják a szervezetet, 
illetve annak szakosított intézményeit 
megillető kiváltságokról és mentességek-
ről szóló egyezmények.

Speciális nemzetközi jogi jogalanyok, 
így például a Szentszék, a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága, a Szuverén Mál-
tai Lovagrend, illetve bizonyos nemzeti 
felszabadító mozgalmak is tarthatnak/
tartanak fenn képviseletet más nemzetkö-
zi jogi jogalanyok, különösen államok és 
nemzetközi szervezetek mellett. A felso-
roltak közül a Szentszék az államok több-
ségéhez hasonlóan részese a diplomáciai 
kapcsolatok jogára vonatkozó fontosabb 
egyezményeknek.70 A Szuverén Máltai 
Lovagrend nemzetközi jogi jogalanyisá-
ga és követküldési, illetve -fogadási joga 
a nemzetközi szokásjogban gyökerezik, 
amelyet például a Málta egyfajta szék-
helyállamának minősülő Olaszországnak 
a Legfelsőbb Semmitőszéke több határo-
zatában is megállapított.71 A lovagrend a 
világ országainak több mint a felével tart 
fenn valamilyen szintű kapcsolatokat, és 
azok nagy részében (diplomáciai vagy 
különleges diplomáciai)72 képviseleteket, 
hivatalos képviseletet,73 illetve küldöttsé-
geket74 is működtet.75 A kétoldalú kapcso-
lataiban gyakran konkordátumok76 köté-
sével is jogalapot teremt a képviseletei és 
azok személyzete kiváltságainak és men-
tességeinek a szabad gyakorlásához. Érde-
kesség, hogy az ilyen megállapodásokban 
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nem térnek ki a felségjelvények haszná-
latának jogára, ellenben rögzítik, hogy a 
szerződő felek kölcsönös kötelezettséget 
vállalnak az egymás nevével, lobogójá-
val, címerével és más felségjeleivel való 
visszaélések elleni védelemre.77 Az ilyen 
rendelkezések nyilvánvalóan elsősorban 
a lovagrend érdekeit védik, mivel annak 
felségjelvényei népszerűek, így gyakran 
visszaélnek velük.

A különleges nemzetközi jogi jogala-
nyok között sajátos kategóriát képeznek 
a nemzeti felszabadító mozgalmak.78 
Némelyek kvázi képviseleteket tarta-
nak/tarthatnak fenn az őket elismerő ál-
lamokban, sőt nemzetközi szervezetek 
mellett is.79 Az ilyen esetekben a fogadó 
országok, valamint a nemzetközi szerve-
zet és a székhelyállam nem gördít aka-
dályt a jelképhasználatuk elé. Szerződé-
ses szabály híján a nemzeti felszabadító 
mozgalmak diplomáciai kiváltságaira és 
mentességeire a nemzetközi szokásjog 
szabályai vonatkozhatnak.

Ma már talán nem annyira meglepő, bár 
még korántsem tűnik mindennaposnak 
és minden probléma nélkül állónak az, ha 
ún. állam alatti entitások, köztük például 
autonóm területek nemzetközi szerveze-
tekhez csatlakoznak, nemzetközi szer-
ződéseket kötnek, esetleg diplomáciai 
kapcsolatokat tartanak fenn más területi 
egységekkel. Az emberiség történetének 
korábbi korszakaiban a nemzetközi jog 
nem ismerte el az állam alatti szinten 
lévő területi egységek követküldési és 
fogadási jogát. A nemzetközi jogtudo-
mány „atyjának” tekintett Hugo Grotius 
például ezt írta: „Tartomány, városi és 

egyéb követekre nem a különböző né-
pek közötti nemzetközi jogot, hanem a 
tételes belső jogot kell alkalmazni.”80 
Később Emer de Vattel megerősítette, 
hogy „minden szuverénnek joga van mi-
niszterek küldéséhez és fogadásához”.81 
Ugyanakkor szerinte azokat a szuveréne-
ket, akik valamely másik uralkodó jogha-
tósága alatt álltak ugyan, de kapcsolatba 
léphettek külföldi hatalmakkal, és ren-
delkeztek a lobogó- és a címerhasználat 
jogával, szükségképpen megillette a ius 
legationis is.82 Faluhelyi Ferenc a 20. szá-
zad első harmadának végén megjelent 
tankönyvében azonban már azt írta, hogy 
az összetett államok tagállamainak is le-
hetett követségi joguk.83

A diplomáciai és konzuli kapcsolatok 
jogának gerincét jelentő, jelenleg hatályos 
szerződéses szabályok nem tartalmaznak 
az állam alatti szintű területi entitásokra 
vonatkozó kifejezett megállapításokat. 
A diplomáciai kapcsolatok jogáról szó-
ló 1961. évi bécsi egyezmény az államok 
közötti viszonyokat rendezi, a Martens-
klauzulát alkalmazva azonban az egyez-
mény által nem szabályozott kérdéseket 
illetően továbbra is a nemzetközi szokás-
jogot kell alapul venni.84 Némiképpen 
eligazodást nyújthat az egyezmény kom-
mentárja, amely szerint szövetségi tagál-
lam esetében annak alkotmányán múlik 
az állam alatti szintű területi egységek 
mozgástere a ius legationis tekinteté-
ben.85 Feltehető, hogy vonatkozó szerző-
déses szabály hiányában a nemzetközi 
szokásjog alkalmazandó az ilyen esetek-
re, továbbá – mutatis mutandis – például 
az egységes államok területén működő 
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autonóm entitások nemzetközi kapcsola-
taira.

Az állam alatti vagy más különleges 
jogállású területi egységek összehasonlí-
tó elemzése86 alapján a következő megál-
lapítások tehetők. Amennyiben a területi 
állam belső jogi jogszabályai lehetővé te-
szik az állam alatti területi entitások szá-
mára, hogy azok kvázi külképviseleteket 
tartsanak fent külföldön vagy nemzetkö-
zi szervezet mellett, úgy a fogadó állam 
vagy a nemzetközi szervezet is elismeri 
ezt a jogot, és ilyen esetekben azok a gya-
korlatban használhatják a szimbólumai-
kat a külkapcsolataikban, azzal szemben 
nem emel kifogást a fogadó ország. Ez 
kétféleképpen valósulhat meg: vagy önál-
ló kvázi külképviseletet létesítenek, vagy 
pedig a területi állam misszióján dolgo-
zik az állam alatti területi entitás érdekeit 
képviselő diplomata. Az előbbi esetben 
az entitás a saját szimbólumait87 – esetleg 
azokat a területi állam felségjelvényeivel 
kiegészítve – helyezteti el a képvisele-
tének helyet adó épületen.88 Az utóbbi 
esetben, értelemszerűen, legfeljebb arról 
lehet szó, hogy az állami felségjelvények 
mellett az állam alatti szintű területi egy-
ségek szimbólumait – jellemzően a lobo-
gót – is kitűzik a képviselet épületére.89

Önrendelkezési joga gyakorlása során 
nem a független szuverén állami, hanem 
a társult állami opciót választotta a ko-
rábban Új-Zélandhoz tartozó csendes-
óceáni Cook-szigetek,90 valamint Niue. 
A Cook-szigetek 1965, míg Niue 1974 
óta minősül Új-Zélandhoz szabadon 
társult államnak.91 A vele való kapcso-
latuk alapjait két új-zélandi törvény 

mellékleteként arra nézve elfogadott, s 
az alkotmányukban és más jogszabálya-
ikban rögzített paragrafusok, illetve a 
Cook-szigetek esetében egy 2001-ben kö-
zösen elfogadott centenáriumi nyilatko-
zatban92 foglaltak jelentik. E dokumentu-
mokban Új-Zéland elismerte, hogy mind 
a Cook-szigetek,93 mind pedig Niue94 
rendelkezik ius legationisszal. A két tér-
ség egyaránt tart fenn főbiztosi hivatalt 
Wellingtonban, sőt a Cook-szigetek egy 
főkonzulátust is Aucklandben; ugyanígy 
Új-Zéland is működtet képviseleteket a 
társult államai fővárosában. Niue rezi-
dens missziót is működtet Brüsszelben 
az Európai Unió mellett.

A jelképhasználatra vonatkozó jogot 
természetesen minden érintett fél tiszte-
letben tartja. Jóllehet sem a Cook-szige-
tek, sem pedig Niue nem volt még társult 
állama Új-Zélandnak, amikor az aláírta 
az 1961. évi bécsi egyezményt, az mégis 
hatályos a két társult állam nemzetközi 
kapcsolataiban. Mindketten nemzetkö-
zi szerződésekben való államutódlással 
váltak annak részesévé. A diplomáciai 
kiváltságokról és mentességekről szóló 
1968. évi új-zélandi törvény95 alapján a 
Cook-szigetek esetében 1994-ben,96 Niue 
kapcsán pedig 2001-ben97 fogadta el a 
wellingtoni törvényhozás a diplomáci-
ai mentességeikről szóló rendelkezést. 
Ezekben nem említik meg kiemelten a 
jelképhasználatukat, mivel az új-zélandi 
jogértelmezés alapján az nem minősül 
sem kiváltságnak, sem pedig mentesség-
nek.98
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A felségjelvények védelme

A külképviseleteken elhelyezett felség-
jelvények védelmének a fogadó államot 
terhelő kötelezettsége a képviselet helyi-
ségeinek a sérthetetlenségéből vezethető 
le. Eszerint „a fogadó államnak különös 
kötelessége, hogy minden megfelelő in-
tézkedéssel megvédje a képviselet helyi-
ségeit bármely behatolás vagy kártétel 
ellen, és megakadályozza a képviselet 
nyugalmának megzavarását vagy méltó-
ságának megsértését.”99 Ebből az követ-
kezik, hogy a fogadó állam hatóságai kö-
telesek megakadályozni, hogy mások100 a 
felségjelvényekben kárt tegyenek, vagy 
más módon, a zászlót vagy a jelvényt 
érő behatással – például a lobogónak a 
zászlótartóból annak megrongálása nél-
kül történő kihúzásával – megsértsék a 
képviselet méltóságát.101 Némely kétolda-
lú megállapodásban (főleg az USA által 
kötöttekben), így például az Algéria és az 
Egyesült Államok között 1989-ben aláírt 
konzuli egyezményben expressis verbis 
benne foglaltatik a képviseleti lobogók 
és címerek védelmének a kötelezettsége: 
„Mindkét szerződő fél biztosítja a konzu-
li lobogók és címerek tiszteletben tartását 
és védelmét.”102

Annak ellenére, hogy a fogadó vagy 
székhelyállamnak az e védelemre vo-
natkozó kötelezettsége létezik, a tör-
ténelem során többször is előfordult 
annak sérelme. Így a magyar „gyakor-
latból” meg lehet említeni a kolozsvá-
ri magyar főkonzulátus esetét, amikor 
nem sokkal annak 1997-es újranyitását103 
követően a polgármester utasítására az 

önkormányzat munkatársai levették a 
képviselet homlokzatáról a magyar zász-
lót. A Külügyminisztérium jegyzékben 
tiltakozott az eljárás miatt.104 Néhány 
nappal később egy darus kocsi segítsé-
gével próbálták levenni a lobogót, de azt 
a román rendőrség akkor megakadályoz-
ta.105 1999-ben ismét a helyi önkormány-
zat emberei szedték le a magyar lobogót 
a külképviselet homlokzatáról, újfent a 
polgármester utasítására.106 Egy évvel 
később megint ezzel fenyegetőzött, s arra 
a Külügyminisztérium közleményben re-
agált. Ebben leszögezte, hogy a zászlót 
érő folyamatos polgármesteri fellépések 
ellentétben állnak a nemzetközi joggal 
és a jószomszédi kapcsolatok elvével.107 
2005-ben ismeretlenek Románia zászla-
ját helyezték el a magyar főkonzulátus 
épületén.108 A főkonzul jegyzékben til-
takozott emiatt a városvezetőnél, majd a 
helyhatóság munkatársai eltávolították a 
román zászlót.109

A fogadó ország lobogójának a küldő 
állam képviseletén annak akarata ellené-
re vagy jóváhagyása nélkül történő elhe-
lyezése nemcsak barátságtalan lépés, ha-
nem jogsértés is, mivel felveti – egyebek 
mellett – a szuverén egyenlőség elvének 
a sérelmét. Érdekesség, hogy 1932-ben is 
érte atrocitás a kolozsvári magyar kon-
zulátust: akkor tüntetők támadták meg 
az épületet, ablakait betörték, az épü-
letbe égő fáklyát dobtak, a címert és a 
zászlót leverték. A kivezényelt csendőrök 
és rendőrök végül megfékezték a töme-
get, a magyar követség pedig a román 
kormánynál is tiltakozott.110 2012-ben a 
jereváni magyar tiszteletbeli konzulátus 
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épületéről vették le, majd el is égették 
a tüntetők111 a magyar zászlót.112 Az ör-
mény hatóságok passzivitása ebben az 
esetben is nemzetközi jogi jogsértéshez 
vezetett.113

Természetesen nemzetközi példák is 
akadnak. 1968-ban például Prágában ta-
nuló észak-vietnami „diákok” letépték az 
amerikai nagykövetség épületéről a zász-
lót, és leverték a címert. A zászlót cseh-
szlovák „diákok” még aznap visszahe-
lyezték a homlokzatra. Az Egyesült Ál-
lamok tiltakozó jegyzéket adott át, mire 
Csehszlovákia hivatalosan is bocsánatot 
kért.114 Jóllehet a kötelezettség létezik, 
ahhoz nem párosul a külföldi külképvi-
seleti felségjelvények meggyalázásának 
üldözésére vonatkozó belső jogi kötele-
zettség. Bár voltak erre irányuló nemzet-
közi jogi kodifikációs törekvések, azok 
mindezidáig nem vezettek eredményre.115

Rövid összegző megjegyzések

A felségjelvények külképviseleti haszná-
latára vonatkozó nemzetközi jogi szabá-
lyok szokásjogi eredetűek, és szerződé-
ses elismerést először a 18. század má-
sodik felétől, a kétoldalú konzuli egyez-
mények116 kötésének állami gyakorlattá 
válásával nyertek. A külföldi zászlók és 
címerek használatát a legtöbb államban 
sokáig szigorúan korlátozták, vagy egy-
általán nem engedélyezték. Nagyjából 
igaz volt ez a diplomáciai és a konzuli 
kapcsolatok jogára is. E tekintetben azon-
ban az államok merev álláspontja a nem-
zetközi jog változásával – azaz a multi-
laterális diplomácia előtérbe kerülésével, 

az állami szuverenitás „oldódásával”, az 
erőszakos eszközök fokozatos illegálissá 
válásával, új nemzetközi jogi jogalanyok 
megjelenésével, stb. – a 20. század má-
sodik felére lépésről lépésre felengedett.

Érdekesség, hogy a konzuli kapcsola-
tok jogáról szóló 1963. évi bécsi egyez-
mény e tekintetben (is) megőrzött vala-
mit a korábbi szabályok rigiditásából, 
míg a diplomáciai kapcsolatok jogának 
talán a legfontosabb hatályos multilate-
rális egyezménye, az azzal kapcsolatos 
1961. évi bécsi egyezmény kifejezett 
korlátozást nem, csak bizonyos implicit 
akadályokat ír elő a küldő államok szá-
mára a felségjelvények használatát ille-
tően. Igaz, ezek a tilalmak sem tűnnek 
olyannak, mint amelyeket az államok 
manapság lényegesnek tekintenének, de 
rámutatnak például a létező szerződéses 
szabályok e vonatkozásban tapasztalható 
korszerűtlenségére is.
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 3. A Közgyűlés a jelen Cikk 1. és 2. pontjának 
alkalmazása tekintetében a részletek megha-
tározása iránt ajánlásokat tehet, vagy e cél-
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