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A címben jelzett kérdés érdemi 
tárgyalása előtt a „jelleg” prob-
lematikájának kell néhány gon-

dolatot szentelni. Vitányi Béla,2 Rubin 
Péter,3 Nagy Károly4 és Timoránszky 
Péter5 egyaránt a diplomáciai és a kon-
zuli kiváltságok körébe, azon belül is az 
ún. tiszteleti jogok közé sorolta a felség-
jelvények használatára vonatkozó jogot 
mint olyat, amellyel a „diplomata által 
képviselt állam iránti tiszteletet juttatják 

kifejezésre”. „Csupán” kiváltságnak, 
nem pedig mentességnek tartották továb-
bá azért is, mert a képviselet annak biz-
tosítása nélkül is el tudná látni a felada-
tát.6 Ugyanakkor ezzel a megállapítással 
vitatkozni lehet, mivel kérdés, hogy a 
felségjelvények használatához való jog 
nélkül hogyan tudná hatékonyan ellátni 
bizonyos funkcióit a képviselet, mivel az 
legalábbis jelentősen megnehezülne.

A felségjelvények külképviseleti használatának 
nemzetközi jogi keretei (1.)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 probléma-
körrel. Ezenkívül a tudományos életben – benyomásaim szerint – az utóbbi évtizedekben ki-
alakult az a nézet, hogy a diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga „lekutatott” területnek mi-
nősül, így nehéz újat mondani vele kapcsolatban. Az alábbi dolgozatban egyrészt átfogó képet 
kívánok nyújtani az olvasónak a felségjelvények külképviseleti használatának jogi keretéről, 
másrészt viszont felteszek olyan kérdéseket is, amelyekre a jelenlegi szabályozás alapján nem 
adható megnyugtató válasz – ezzel is ösztönözve a területen folytatandó további kutatásokat.

Presumably, both public international and domestic legal norms, regulating the usage of state 
insignia are not being paid too much attention to by either the academia or the lay public, due 
to its prima facie bare practical importance. Probably, the major reason above all others, is 
only a few pieces of academic literature touched this issue so far. Besides, there is a view among 
scholars which has evolved 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 put some questions within, 
for which no answers could be given, based on the existing norms. Hopefully, this can improve 
further research in this subject area.

* * *
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Álláspontom szerint a felségjelvények 
használatához való jog nélkül a képvise-
letnek a hivatalos ügyekben való szabad 
érintkezéshez biztosított joga is ellehetet-
lenülne, és a misszió egyik, az 1961. évi 
bécsi egyezményben (Vienna Convention 
on Diplomatic Relations, VCDR) neve-
sített alapvető feladatköre, jelesül a kül-
dő állam polgárai érdekeinek a védelme 
jelentősen megnehezülne, mivel egy 
ország történelmi szimbólumai kom-
munikációs eszközként is szolgálnak.7 
Ugyanakkor például Geraldo Eulalio do 
Nascimento e Silva – az eredeti kodifi-
kációs elképzelésekkel összhangban – a 
használatukhoz való jogot nem tekintette 
sem kiváltságnak, sem pedig mentesség-
nek,8 sőt közvetett módon Eileen Denza 
vonatkozó írásaiból is hasonló következ-
tetést vonhatunk le.9 Ustor Endre viszont, 
aki annak idején a VCDR kodifikációs 
munkálataiban is részt vett, a kiváltságok 
és mentességek közé sorolta azt.10 

Ugyanígy vélekedett Hargitai József,11 
Ivor Roberts12 és Nagy Károly is. Ő a 
legfontosabb kiváltságnak nevezte azt, 
amely a külképviselet-vezetőt is megille-
ti.13 A képviseleti jelleg elve (az állam és 
az államfő vonatkozásában), valamint a 
funkcionalitás elve egyszerre jelenik meg 
benne. Ennek nem mond ellent az sem, 
hogy a VCDR-ben eredetileg a mentes-
ségektől és kiváltságoktól külön szabá-
lyozták volna azt. Ám az 1963. évi bécsi 
egyezményben már „a konzuli könnyí-
tések, kiváltságok és mentességek” kö-
zött szerepel, a diplomáciai kapcsolatok 
jogára vonatkozó másik két univerzális 
egyezmény pedig vagy nem tagolja részekre 

a szöveget,14 vagy más szerkezeti megol-
dást alkalmaz.15 A VCDR vonatkozó cik-
ke nem vet fel gyakorlati jogi és protokol-
láris problémákat.16

A vonatkozó szerződéses
nemzetközi jogi szabályok

A diplomáciai kapcsolatok jogáról szó-
ló 1961. évi bécsi egyezmény17 20. cikke 
szerint: „A képviseletnek és vezetőjének 
joga van arra, hogy kitűzze a küldő állam 
lobogóját és címerét a képviselet helyisé-
geire – ideértve a képviselet vezetőjének 
lakását is –, valamint a képviselet vezető-
jének közlekedési eszközére.”

A hivatalos magyar fordítás némiképp 
pontatlan, ugyanis abban a heraldikai 
szabályok szerint tágabb fogalmat felöle-
lő18 „embléma” (emblem/l’emblème) kife-
jezést „címerként” (coat of arms, arms/
l’écusson vagy l’écusson aux armes), 
valamint a zászló (flag/le drapeau) szót 
„lobogónak” (banner/le pavillon) for-
dították.19 Míg a zászló esetében ennek 
valamivel csekélyebb a jelentősége,20 ad-
dig az embléma kapcsán hangsúlyozni 
kell, hogy nem minden állam rendelkezik 
– főként az Európán kívüliek – címerta-
ni értelemben vett címerrel,21 feltehetően 
emiatt döntöttek a kodifikátorok a tágabb 
értelmű „embléma” használata mellett.22

Az állami felségjelvények használa-
tára vonatkozó cikk nem volt része az 
első tervezetnek, csak csehszlovák ja-
vaslatra23 került be a későbbi szövegvál-
tozatokba. Érdekesség, hogy a raportőr24 
kezdetben csak az egyik felségjelvény 
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használatát engedte volna meg az érin-
tetteknek,25 a végül elfogadott szöveg 
azonban egyidejűleg mindkettőét lehe-
tővé teszi. A 20. cikk egy régi gyakor-
latot kodifikált,26 a Nemzetközi Jogi Bi-
zottság által az egyezmény tervezetéhez 
készített kommentár szerint a rögzítésére 
azért volt mégis szükség, mert bizonyos 
országokban korlátozták a külföldi ál-
lamok saját felségjelvényeire vonatkozó 
zászló- és jelvényhasználatot.27 Az ilyen 
korlátozás azonban – bár a korabeli szak-
értők munkáiból28 és a bécsi diplomáci-
ai konferencia jegyzőkönyveiből esetleg 
más értelmezés is következhetne – még 
a 41. cikk releváns bekezdéseivel29 való 
együttes értelmezés esetén sincs össz-
hangban a bécsi egyezmény 20. cikkével. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a fentebb hi-
vatkozott cikkel szemben egyetlen részes 
állam sem élt fenntartással – igaz, ez nem 
jelenti azt, hogy a jelképhasználatnak ne 
volnának magában a 20. cikkben rejlő 
(később részletezendő) korlátai.

Természetesen a küldő állam nem kö-
teles kitűzni a zászlaját, bár olyan nézet 
is létezik, amely szerint ezt legalább ud-
variasságból, a fogadó ország állami ün-
nepnapjain meg kell tennie.30 A hivatalos 
kodifikáció előtt a 20. századi ún. tudo-
mányos kodifikáció „termékei” közül a 
misszióvezetőnek a hazája zászlójának és 
címerének a rezidencián való kitűzéséhez 
fűződő jogát csak Lord Phillimore Kóde-
xe31 ismerte el.

A felségjelvények konzuli használatára 
vonatkozó jogosultságnak nemzetközi szo-
kásjogi alapja van, és az számos kétoldalú 
konzuli egyezményben is megtalálható.32 

Ezzel összhangban például a Magyaror-
szág által kötött – időközben hatályukat 
vesztett,33 illetve jelenleg is hatályos34 – 
kétoldalú konzuli egyezmények (két ki-
vétellel)35 expressis verbis elismerték/el-
ismerik a küldő állam felségjelvényeinek 
a fogadó államban történő használatához 
való jogát.

A konzuli kapcsolatok jogáról szóló 
1963. évi bécsi egyezmény36 az államok 
közötti állandó diplomáciai érintkezés-
hez képest némiképp megszorítva bizto-
sítja a felségjelvények használatához való 
jogot.37 Az idézett egyezmény „A nem-
zeti lobogó és címer használata” címet 
viselő – és a kommentár szerint az 1961. 
évi bécsi egyezmény 20. cikkének meg-
feleltetett38 – 29. cikke szerint ugyanis:
1. A küldő államnak joga van arra, 

hogy nemzeti lobogóját és címerét 
– a jelen cikk rendelkezéseinek megfe-
lelően – a fogadó államban használja.

2. A küldő állam nemzeti lobogója és 
címere kitűzhető a konzuli képvise-
let épületére, annak bejárati kapu-
jára, valamint a konzuli képviselet 
vezetőjének lakására és – hivatali 
célú használatuk során – közlekedési 
eszközeire.

3. A jelen cikkben biztosított jogok 
gyakorlása során figyelembe kell 
venni a fogadó állam törvényeit, más 
jogszabályait és szokásait.

Jól látható, hogy ebben az esetben a 
küldő államnak figyelemmel kell lennie a 
fogadó országnak a külföldi államok fel-
ségjelvényeit esetlegesen korlátozó jog-
szabályaira vagy korlátozásaira. Ekkor 
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sem lehet megtiltani azonban azt, hogy 
az arra jogosultsággal rendelkező sze-
mély/intézmény a küldő állam hivatalos 
állami (a régebbi konzuli egyezmények 
szerint esetleges vallási39) ünnepein vagy 
más alkalmakkor használja a felségjelvé-
nyeket. Ez a „minimumgarancia” vagy 
– nézőponttól függően – korlátozás szá-
mos, az 1963. évi bécsi egyezmény előtt 
kötött kétoldalú konzuli egyezményben 
tetten érhető,40 és a dolog természetéből 
kifolyólag elsősorban a lobogó használa-
tára vonatkozott. A még korábbi konzuli 
egyezményekben a lobogó használatának 
jogát egyáltalán nem ismerték el: a küldő 
állam képviselője csak hazája címerét te-
hette ki, és azt is csak az otthona bejárata 
mellett, illetve a vízi járművén.41 Látha-
tó tehát, hogy a bilaterális szerződések 
mögött meghúzódó szokásjogi szabály 
az idők során fokozatosan a mind kiter-
jedtebb felségjelvény-használat irányába 
tartóan változott.

A Magyarország által 1945 előtt kötött 
és ma már hatályukat vesztett kétoldalú 
konzuli egyezmények közül az 1911-es 
szerb–magyar megállapodás is úgy ren-
delkezett, hogy csak „nyilvános ünnep-
napokon és más szokásos alkalmakkor” 
tűzhető ki a „hivatalos lobogó”.42 Ezzel 
majdnem szó szerint azonos tartalmú 
volt a mintegy harminc évvel később 
megkötött magyar–német konzuli egyez-
mény is.43

A még ma is hatályban lévő, Törökor-
szág és Magyarország által 1938-ban kö-
tött konzuli egyezmény szintén hasonló 
szabályt tartalmaz: megengedi, hogy 
a „két állam hivatalos ünnepnapjain” a 

kinevező állam lobogója ki legyen tűzve 
arra az „épületre, amelyben a konzulá-
tus hivatalos helyiségei és segédhivatalai 
vannak”.44 Megjegyezendő, hogy a tö-
rök–magyar kétoldalú kapcsolatokban e 
részt a kétoldalú desuetudo miatt ma már 
nem alkalmazzák, így a két állam lobo-
gója időbeli korlátok nélkül kitűzhető az 
érintett épületekre.

Az 1945 előtti nemzetközi gyakorlat egy 
másik korlátját is ismerte a konzuli kép-
viseletek lobogóhasználatának. E szerint 
némely fogadó ország csak akkor biztosí-
totta a küldő állam konzulátusa számára 
a zászlóhasználatot, ha az annak a diplo-
máciai képviseletétől eltérő településen 
működött.45 Ehhez hasonló megoldás volt 
az, amely szerint egy fővárosban műkö-
dő konzuli képviselet csak akkor hasz-
nálhatta az állami lobogóját, ha a diplo-
máciai képviselete más településen volt.46

De gyakran azt is rögzítették, hogy a 
felségjelvények használatának a kivált-
sága nem jelenti azt, hogy a képviseletek 
bárkinek menedéket biztosíthatnának, 
mivel az csak az adott épület funkciójá-
nak a megjelölésére szolgál.47 Ez utóbbi 
fordulat amúgy a diplomáciai és konzuli 
kiváltságok és mentességek létjogosult-
ságának az egyik legkomolyabb múltra 
visszatekintő elméleti megalapozásaként 
– jelesül: a területenkívüliség meghala-
dásaként vagy arra való törekvésként – is 
értékelhető volt. Egyúttal arra is rámutat 
persze, hogy az állami felségjelvények 
– miután a használatuk fokozatosan el-
személytelenedett, azaz egyre kevésbé 
kötődött az uralkodóhoz és az uralkodó 
családhoz – az állam komponensei közül 
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elsősorban az államterülettel álltak szo-
ros kapcsolatban.

Lényegében így látja Biswanath B. Sen 
is, aki szerint a külképviseletek állami fel-
ségjelvényekkel történő megjelölése „vél-
hetően a területenkívüliség sokáig ural-
kodó doktrínájának köszönhetően ala-
kulhatott ki az államok gyakorlatában”.48 
Hasonló véleményen van Eileen Denza 
is.49 A menedék biztosításának tilalma a 
lobogóhasználattal összefüggésben időn-
ként még az 1945 után kötött konzuli 
megállapodásokban is előfordul.50

Érdekesség továbbá, hogy a konzu-
li kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi 
egyezmény már nem a „jelvény”, hanem 
a „címer” (coat of arms/l’écusson aux 
armes) kifejezést használja. Ez az egyet-
len multilaterális szerződés a diplomáciai 
és konzuli kapcsolatok területén, amely 
így tesz, és ez szabályozási és heraldikai 
következetlenségre is utalhat. Ennél va-
lószínűbb azonban, hogy az egyezmény 
ebben az értelemben is inkább a meg-
előző kétoldalú konzuli egyezmények-
re támaszkodott, és az ott alkalmazott 
szóhasználatot vette alapul. Az 1963-as 
egyezmény kodifikációját megelőzően 
kötött bilaterális konzuli szerződések 
részes feleinek a zöme ugyanis rendelke-
zett, rendelkezik a címertani értelemben 
vett címerrel. Érdekesség továbbá, hogy 
a kommentár szerint a zászló és a címer 
„hivatalos használatra szolgáló tárgy-
nak” minősül, és mint ilyen, mentes a 
fogadó ország vámjogszabályainak hatá-
lya alól.51 Michael Richtsteig álláspontja 
szerint a hivatkozott cikk feljogosítja a 
konzuli képviseletet arra is, hogy a küldő 

állam emblémájával ellátott bélyegzőt 
használjon.52 Véleményem szerint azon-
ban ez nem a 29. cikkből következő jo-
gosultság.

A különleges missziókról szóló 1969. 
évi New York-i egyezmény53 is tartalmaz-
za az állami felségjelvények használatára 
vonatkozó jogot. A 19. cikke szerint:
1. A különleges missziónak joga van a 

küldő állam zászlójának és jelvényé-
nek a misszió helyiségein és hivata-
los ügyek során használt közlekedési 
eszközein való használatához.

2. A jelen cikkben biztosított jogok 
gyakorlása során figyelembe kell 
venni a fogadó állam törvényeit, jog-
szabályait és szokásait.54

Az egyezményhez elfogadott kom-
mentár szerint a 19. cikk 1. bekezdése 
az 1961. évi bécsi egyezményen, míg 2. 
bekezdése az 1963. évi bécsi egyezmény 
29. cikk 3. bekezdésén alapul.55 Szintén 
a kommentár rendelkezik arról, hogy a 
különleges misszió vezetőjének nincs 
joga a felségjelvényeknek a rezidenciá-
ján történő használatához, de a fogadó 
állam ezt udvariasságból természetesen 
engedélyezheti.56 Továbbá – az 1961. évi 
bécsi egyezményben foglalt szabállyal 
ellentétben – a különleges misszió csak 
a hivatalos ügyek során használt közle-
kedési eszközein alkalmazhatja a felség-
jelvényeket; igaz viszont, hogy az alkal-
mazás joga nem korlátozódik a misszió 
vezetőjére.57

Az államoknak az egyetemes jellegű 
nemzetközi szervezetekkel való kapcso-
lataikban való képviseletéről szóló 1975. 
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évi bécsi egyezmény58 19. cikke a követ-
kező szabályt tartalmazza:
1. A képviseletnek joga van a küldő 

állam zászlajának és jelvényének a 
helyiségein történő használatához. 
A misszió vezetője a rezidenciájára 
és közlekedési eszközeire vonatkozó-
an ugyanezzel a joggal rendelkezik.

2. A jelen cikkben biztosított jogok 
gyakorlása során figyelembe kell 
venni a székhelyállam törvényeit, 
jogszabályait és szokásait.59

Az egyezmény tervezete és az ahhoz 
fűzött kommentár eredetileg még kü-
lönbséget tett volna a jelképhasználat 
vonatkozásában az állandó képviseletek 
és a megfigyelő missziók között,60 a dip-
lomáciai konferencia azonban ezt a kü-
lönbségtételt végül nem támogatta.

A felségjelvények használatának 
nemzetközi jogi keretei – uniós 
és belső jogi kitekintéssel

A hivatkozott, tulajdonképpen nagyon 
hasonló szövegezésű cikkek alapján az 
alábbi következtetések vonhatók le.

A nemzetközi jog a legszélesebb körű 
felségjelvény-használatot az államok ál-
tal más országokban létesített állandó 
diplomáciai képviseleteinek és azok ve-
zetőinek – azaz a kétoldalú állandó kép-
viseletet jelentő diplomáciai kapcsolatok 
területén – biztosítja. E lehetőség értel-
mében a küldő állam diplomáciai képvi-
seletének a helyiségeire és a képviselet 
vezetőjének a rezidenciájára is kitűzhető 

a küldő állam zászlaja, illetve elhelyez-
hető rajtuk annak emblémája. Továbbá a 
küldő állam misszióvezetője a közlekedé-
si eszközein is korlátozásoktól mentesen 
használhatja ezeket a felségjelvényeket. 
Az ideiglenes ügyvivő viszont inkább 
csak a hivatalos útjai során használhatja 
a közlekedési eszközein a küldő állam 
felségjelvényeit.61

Mindez – az általában elfogadott értel-
mezés szerint – a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy amennyiben a képviselet önálló 
épületben működik, a kapu fölött vagy 
mellett tűzik ki a küldő állam lobogóját, 
illetve esetleg külön, a kertben felállított 
rúdra húzzák fel. Ilyen esetekben álta-
lában a bejárat közelében, jól láthatóan 
helyezik el a küldő állam emblémáját tar-
talmazó táblát, amely gyakran szöveges 
tájékoztatást is nyújt az épület funkciójá-
ról. Ha a képviselet nem önálló ingatlan-
ban, hanem egy nagyobb épületen belül 
található, akkor a küldő állam zászlaját 
annak azon a szintjén helyezik el, ahol a 
misszió ténylegesen működik, vagy ahol 
a képviselet-vezető irodája van. Ilyenkor 
a küldő állam emblémáját, illetve a tájé-
koztató táblát az épület és azon belül a 
képviseletet magában foglaló emelet és/
vagy folyosó bejáratánál is ki szokás ten-
ni. Emellett a képviseletvezetői reziden-
cián is elhelyezhetők a felségjelvények.

Természetesen, ha a rezidencia ugyan-
abban az épületben van, mint a misszió, 
csak egyetlen jelvény és egy zászló he-
lyezhető ki. Ha a misszió vezetője szál-
lodában lakik, a felségjelvények haszná-
latának a jogát ott nem tudja érvényesí-
teni.62
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A képviselet-vezető a felségjelvényeket 
az általa használt közlekedési eszközön 
(például: személygépkocsi, motorcsónak, 
repülőgép, különvonat stb.) használhatja, 
míg a közösségi közlekedési eszközö-
kön (vonaton, buszon, földalattin, villa-
moson stb.) természetesen nem.63 A jogi 
relevanciája mellett szimbolikus jelen-
tősége is van annak, hogy a meghatal-
mazása átadása előtt álló, leendő képvi-
selet-vezető az akkreditációs eseményre 
tartva még nem, onnan visszatértében 
pedig már használhatja például az ún. 
gépkocsizászlót. Fontos megemlíteni, 
hogy a nemzetközi jog ebben a körben 
csak a küldő állam belső joga által meg-
határozott hivatalos felségjelvényekre 
vonatkozó használatnak a jogát isme-
ri el.64 Bizonyos országok – például az 
Amerikai Egyesült Államok – gyakorla-
tában az állam lobogója a jármű mindkét 
oldalára kitűzhető; igaz, csak akkor, ha 
abban a rezidens képviselet-vezető mel-
lett például a küldő állam külügyminisz-
tere is helyet foglal.65

Arra a kérdésre, hogy összesen mennyi 
és milyen zászló tűzhető ki az érintett ob-
jektumokra vagy közlekedési eszközök-
re, a vonatkozó nemzetközi szerződések 
elemzése és értelmezése alapján látszó-
lag könnyen megadható a válasz. Az is-
mertetett többoldalú szerződések vagy a 
„küldő állam zászlajáról”,66 vagy „nem-
zeti zászlóról”67 tesznek említést, ami-
ből – egyebek mellett – az is következik, 
hogy egyféle zászlóról van szó, amelynek 
meghatározása természetesen a küldő ál-
lam joga. Lényegében ezt a terminológiát 
alkalmazzák a Magyarország által kötött 

bilaterális konzuli egyezmények is, azzal 
a különbséggel, hogy (később részlete-
zendő okok miatt) néhány ország68 ese-
tében a nemzeti zászló mellett alternatív 
lehetőségként a konzuli zászló kitűzését 
is megengedik.

A hivatalos felségjelvények használ-
hatósága nem kötött az adott államnak a 
mások általi előzetes elismeréséhez, bár 
1914 előtt erre is akadt példa.69 Az állam-
elismerés lényegében magában foglalja a 
választott felségjelvények elismerését is, 
sőt egy ország kereskedelmi lobogójának 
az elfogadása tulajdonképpen a de facto 
államelismerés egyik lehetséges módja.70 
Az önrendelkezési jog értelemszerűen 
magában foglalja a szimbólumok (így 
például a lobogó és a címer), az állam 
elnevezése vagy az állami fizetőeszköz 
külső befolyástól mentes meghatározását 
is. A többi állam az ezekkel szembeni el-
lenérzését vagy egyet nem értését diplo-
máciai csatornákon keresztül kifejezésre 
juttathatja, végső soron pedig megteheti, 
hogy nem ismeri el az adott államot.

Ebben a helyzetben van például Izrael 
bizonyos országok viszonylatában, ame-
lyek közül nem egy magának az államnak 
a megnevezése és jelképei, végső soron a 
„zsidó állam jellege” miatt nem ismeri el 
államként a közel-keleti országot. Izrael 
zászlajának az opponálása – többszörös 
áttéttel ugyan – a lobogó központi elemé-
nek, vagyis „Dávid pajzsának” a huma-
nitárius jogi tárgyú genfi egyezmények 
rendszerében védett jelképként történő el 
nem ismerésében is tetten érhető.

Még talán ennél is látványosabb, hogy 
Görögország a Macedón Köztársaságot 
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– annak választott alkotmányos neve 
és szimbólumai miatt – a függetlensége 
1991-es kinyilvánítása után nem ismerte 
el.71 Az EGK Tanácsa egy tervezett Ju-
goszlávia-konferencia érdekében felállí-
tott egy szakértői grémiumot, közismert 
nevén az ún. Badinter-döntőbizottságot, 
s a véleményeit tartalmazó dokumen-
tum 2. mellékletében szerepel, hogy az 
aláírók elfogadták azt a nyilatkozatot, 
amelyben meghatározták a volt jugo-
szláv tagköztársaságoknak az EGK-ta-
gok általi elismerésének a feltételeit.

A görög diplomácia keresztülvitte,72 
hogy a nyilatkozatba kerüljön be egy 
olyan kitétel is, amelynek értelmében 
a volt tagköztársaságoknak az elisme-
résük előtt olyan alkotmányos és poli-
tikai biztosítékokat kellett elfogadniuk, 
amelyek garantálták, hogy – egyebek 
mellett – az érintett állam nem hasz-
nál „olyan elnevezést, amely területi 
követeléseket sejtet”.73 Ezért a Mace-
dón Köztársaság a választott neve mi-
att komoly nehézségekbe ütközött, sőt 
ütközik74 a nemzetközi kapcsolataiban, 
és a nemzetközi szervezetekbe általá-
ban csak a „Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság” ideiglenes75 elnevezéssel 
tud(ott) belépni.

Görögország is csak ezen a néven ismer-
te el végül Macedóniát 1995-ben, a kette-
jük által kötött ideiglenes egyezségben. 
A megállapodás aláírásával Macedónia 
azt is vállalta, hogy a továbbiakban sem-
milyen módon nem használja a nemzeti 
lobogóján az ún. verginai napnak vagy 
csillagnak76 nevezett szimbólumot. Ez 
azt jelentette, hogy egy állam egy másik 

elismerésének a feltételeként nemzetközi 
szerződésben korlátozta annak a felség-
jelvényei szabad meghatározásához való 
jogát. Kétséges, hogy ez mennyiben felel 
meg az univerzális nemzetközi jog alap-
vető normáinak, mint amilyen például az 
önrendelkezéshez való jog vagy a szu-
verén egyenlőség elve. Matthew Craven 
szerint például Görögországnak ehhez 
nem volt joga.77

Ha már elismert államok döntenek úgy, 
hogy megváltoztatják a felségjelvénye-
iket, azt még kevésbé lehet kifogásolni, 
mivel azzal könnyen a beavatkozás tilal-
mát sértené meg, ugyanis ezek a kérdé-
sek lényegileg a domain réservé körébe 
tartoznak. Nemzetközi jogi értelemben 
még az sem kifogásolható, ha egy állam 
egy másiknak a jelképeihez nagyon ha-
sonlító szimbólumokat választ. Ezzel 
kapcsolatban elég arra emlékeztetni, 
hogy az NSZK és az NDK hosszú évtize-
deken keresztül élt egymás mellett, csak-
nem ugyanolyan állami lobogót használ-
va, illetve arra, hogy Finnország és Észt-
ország nemzeti himnuszának a dallama 
megegyezik.78

2004-ben röppent fel egy romániai 
kereskedelmi televízióban a hír,79 hogy 
Csád az ENSZ-hez kíván fordulni ami-
att, hogy Románia 1989 óta80 ugyanazt 
a zászlót használja állami lobogójaként, 
mint az afrikai ország.81 Valójában a két 
zászló nem teljesen azonos, mivel a kék 
szín eltérő árnyalatú82 rajtuk, bár szabad 
szemmel ezt valóban nem könnyű elsőre 
észrevenni.

A szellemi alkotások, közelebbről az ipar-
jogvédelem területén 1883-ban kötött és 
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azóta többször módosított párizsi egyez-
mény – amely egyúttal az ún. Párizsi 
Unió gerincét jelentő legfontosabb jogi 
norma – védi azokat az állami felségjel-
vényeket (illetve bizonyos nemzetközi 
szervezetek nevét és jelképeit), amelye-
ket az ún. 6ter. cikk szerinti közléssel 
bejelentenek. Azok az államok, amelyek 
egy ilyen jelkép védelmével nem értenek 
egyet, a közlés kézhezvételétől számított 
tizenkét hónapon belül megküldhetik 
észrevételeiket a közlő államnak vagy 
nemzetközi szervezetnek. Annak ellené-
re, hogy a 6ter. cikk szerinti védelem a 
jelképek kereskedelmi célú használatára 
vonatkozik,83 például a fenti román–csá-
di zászlóvitában is azzal érvelt a román 
fél, hogy a zászló 6ter. cikk szerinti köz-
lésekor Csád nem tett észrevételeket.84

A Párizsi Uniónak tagja az ENSZ-tag-
államok többsége,85 és tény, hogy az or-
szágok zöme a 6ter. cikk szerinti véde-
lembe veteti az állami felségjelvényeit. 
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy ez 
a védelem nem terjed ki azok megvá-
lasztásának vagy megváltoztatásának az 
esetére, vagyis pusztán a párizsi egyez-
mény 6ter. cikke alapján egyetlen állam 
vagy nemzetközi szervezet sem köte-
lezhető arra, hogy a választott felség-
jelvényét megváltoztassa. Sőt, a párizsi 
egyezmény alapján, ha egy természetes 
személy jogszerűen használja a saját ál-
lama jelképeit, a használatukra akkor is 
jogosult, ha azok egy másik ország fel-
ségjelvényeire hasonlítanak.86 Görög-
ország mégis igyekezett gyorsan a 6ter. 
cikk szerinti eljárás keretében a verginai 
nap három változatát is bejelenteni. Az 

említettekhez hasonló, de külön egyez-
mény,87 „az olimpiai jelkép védelméről 
szóló 1981. évi nairobi szerződés” oltal-
mazza az olimpiai öt karikát a kereske-
delmi célú felhasználásától.

A meglehetősen nagy mozgásteret biz-
tosító vonatkozó nemzetközi jogi sza-
bályok ellenére létezik olyan embléma, 
amelyet nagy valószínűséggel egyetlen 
állam, illetve más, a diplomáciai és kon-
zuli kapcsolatokban részt vevő nemzetkö-
zi jogi jogalany sem használhat hivatalos 
szimbólumaként, címereként vagy zász-
lójaként. Az 1949. évi humanitárius jogi 
tárgyú genfi egyezmények és kiegészítő 
jegyzőkönyveik ugyanis több jelképnek 
is különleges státuszt biztosítanak.

Már a hadra kelt seregek sebesültjei 
helyzetének a javításáról szóló, 1864. évi 
genfi egyezmény 7. cikke rendelkezett a 
fehér alapon vörös színű keresztről mint 
„megkülönböztető és egységes zászló-
ról”, amelyet kórházak, mentésben és 
evakuálásban részt vevő szervek hasz-
nálhattak, de minden esetben a nemzeti 
zászló kíséretében. Ugyanilyen karsza-
lagjuk volt a katonai hatóságoknak, és 
mind a karszalag, mind pedig a zászló a 
semlegességet volt hivatott jelezni, amit a 
harcoló feleknek tiszteletben kellett tar-
taniuk.

Az 1864-es egyezményhez négy évvel 
később kiegészítő cikkeket fogadtak el, 
amelyek azonban nem léptek hatályba.88 
E rendelkezések szerint a megkülön-
böztető zászló és karszalag használatát 
kiterjesztették volna a tengeri összeütkö-
zésekre is,89 és előírták volna, hogy a ka-
tonai kórházhajókat fehérre kell festeni, 
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s azt zöld színű hajópalánkkal kombinál-
ni.90 A tengeri hadviselésről szóló 1899. 
évi III. hágai egyezmény a fehér színű 
katonai kórházhajókra vonatkozóan más-
fél méter széles zöld színű sáv felfestését, 
míg a polgári kórházhajók esetében a vö-
röskeresztes és a nemzeti zászló együttes 
használatát írta elő.91

A hadra kelt seregek sebesültjei és be-
tegei sorsának javításáról szóló 1906. évi 
genfi egyezmény VI. fejezete továbbfej-
lesztette a megkülönböztető jelvényre 
vonatkozó szabályokat. „Svájc iránti tisz-
teletből”92 a szövetségi színek fordított 
alkalmazását,93 a fehér alapon levő vörös 
kereszt „címertani”94 jelvényét továbbra 
is a fegyveres erők egészségügyi szolgá-
latai részére tartotta fenn.95 Ugyanakkor 
már azt is meghatározta, hogy a megkü-
lönböztető jelzést tartalmazó karszalagot 
a bal karon kell viselni, és azt a hadviselő 
fél bélyegzőjével ellátni.96 Fontos szabály 
volt, hogy a vörös keresztet vagy más né-
ven „genfi keresztet” akár békeidőben, 
akár hadiállapot idején kizárólag egész-
ségügyi szervek vagy épületek jelzésére 
és védelmére lehetett használni.97

A hadra kelt fegyveres erők sebesültjei 
és betegei helyzetének javításáról szóló 
1929. évi genfi egyezmény a korábbi vo-
natkozó szabályokat hatályukban fenn-
tartotta, egyúttal a fehér alapon vörös 
színű kereszt mellé a fehér alapon vörös 
félholdnak, illetve vörös oroszlánnak és 
napnak98 a megkülönböztető jelvényként 
történő alkalmazását elismerte olyan ál-
lamok esetében, amelyek azt már amúgy 
is használták.99

A szárazföldi fegyveres erők sebesült-
jei és betegei helyzetének javításáról szó-
ló 1949. évi I. genfi egyezmény, valamint 
a tengeri haderők sebesültjei, betegei és 
hajótöröttei helyzetének javításáról szóló 
1949. évi II. genfi egyezmény csak né-
hány ponton fejlesztette tovább a meg-
különböztető jelvényekre vonatkozó sza-
bályokat. Így előírták, hogy a karszalag 
vízálló legyen, de már nem tették kötele-
zővé a nemzeti lobogóval való együttes 
használatukat, ugyanakkor arról rendel-
keztek, hogy békeidőben kizárólag a Vö-
röskereszt és a Vörös Félhold Nemzetkö-
zi Bizottsága, a nemzeti vöröskereszt és 
vörös félhold társaságok, valamint a se-
besült- és betegellátással foglalkozó szer-
vezetek és szervek (kórházak, mentőau-
tók, rendelőintézetek stb.) használhatják 
azokat.100

Ezt a szabályt a polgári lakosság hábo-
rú idején való védelméről szóló 1949. évi 
IV. genfi egyezmény több rendelkezése is 
megerősíti, illetve részletezi.101 Ez alap-
ján a megkülönböztető vagy azt utánzó 
jelvényeket arra fel nem hatalmazott ter-
mészetes és jogi személyek egyáltalán 
nem használhatják.102 Ennél meglepőbb 
szabály, hogy összetéveszthetősége miatt 
ugyanez a tilalom a svájci címerre is vo-
natkozik.103 A részes államok kötelesek a 
jogszabályaikban is biztosítani a fenti jel-
vényekkel való visszaélés tilalmát.104

Az 1949. évi genfi egyezmények 1977. 
évi, a nem nemzetközi fegyveres összeüt-
közések áldozatainak védelméről szóló II. 
kiegészítő jegyzőkönyve a megkülönböz-
tető jelvények használatát kiterjesztette az 
egészségügyi és a vallási szervezetekre 
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és személyekre, s e rendelkezést a részes 
feleknek tiszteletben kell tartaniuk.105 Vé-
gül az 1949. évi genfi egyezmények 2005. 
évi III. kiegészítő jegyzőkönyve egy to-
vábbi jelvényt is védettként ismer el. Ez 
a csúcsára állított fehér alapon vörös 
rombusz,106 amelyet a „harmadik jegy-
zőkönyv szerinti jelvénynek”,107 vagy 
informálisan „vörös kristálynak”108 is 
neveznek. A III. kiegészítő jegyzőkönyv 
értelmében a megkülönböztető jelvények 
jogállása azonos.109

A kérdés már csak az, hogy választhat-
ják-e államok nemzeti lobogónak vagy 
zászlóelemnek, illetve címernek/jelkép-
nek e megkülönböztető jelvények vala-
melyikét. A jelenleg használt nemzeti/
állami zászlókat áttekintve azt láthatjuk, 
hogy legalább két olyan szuverén állam 
létezik, amely a vörös kereszt emblémá-
hoz hasonlóval rendelkezik. Az egyik 
Georgia (Grúzia), amely 2004-ben vál-
totta fel a korábbi lobogóját a jelenleg 
használatossal.110 A mostani zászlóján 
fehér alapon egy stilizált vörös kereszt, 
az ún. jeruzsálemi kereszt látható, amely 
lényegében a lobogó közepén egy nagy, 
az általa négy részre osztott mező mind-
egyikében pedig egy-egy kicsi vörös, ki-
felé görbülő görögkeresztet ábrázol. Ez a 
lobogó így világosan megkülönböztethe-
tő a Vöröskeresztétől.

Tonga zászlaja viszont egy alapvetően 
vörös alapú lobogó, amelynek a bal felső 
sarkában egy fehér téglalapban egy vö-
rös görögkereszt, vagyis a genfi kereszt 
található. Meg kell ugyanakkor jegyez-
ni, hogy az eredeti tongai lobogó fehér 
alapon vörös görögkereszt volt, amely 

megszólalásig hasonlított a védett vörös 
kereszthez, és éppen amiatt változtattak 
a lobogón a tongaiak, hogy az ne zavarja 
össze a nemzetközi közösséget.111

Fehér alapon vörös félholdat több ál-
lam, például Tunézia, Nyugat-Szahara 
vagy az el nem ismert ún. Észak-ciprusi 
Török Köztársaság is alkalmaz, de mind-
egyikük kombinálja azt további szimbó-
lummal vagy szimbólumokkal, például 
csillaggal, vörös mezővel vagy éppen 
vörös sávokkal, így azok nem keverhe-
tők össze a vörös félholddal mint meg-
különböztető jelvénnyel. A többi védett 
jelvényhez (vörös oroszlán és nap, vörös 
„kristály”), esetleg a svájci lobogóhoz 
hasonlító szimbólumot egyetlen állam 
sem használ.

A leírtakból az szűrhető le következte-
tésként, hogy bár a genfi (és a hágai) jog 
explicit tilalmat államok vonatkozásában 
nem támaszt a megkülönböztető jelvé-
nyek felségjelvényként történő haszná-
latára, a vonatkozó rendelkezései(k)ből 
azonban implicite az következik, hogy 
az államok kötelesek elkerülni a jelképek 
összetévesztésének a lehetőségét. Gon-
doljunk csak bele, mi történne például 
egy harcmezőn, ahol az egyik harcoló fél 
két vöröskeresztes fehér zászlóval – az 
egyiket megkülönböztető jelvényként, a 
másikat állami felségjelvényként hasz-
nálva – jelenne meg?

A tanulmány következő, a Külügyi Szem-
le 2017/4. számában megjelenő részében to-
vábbi zászlók és emblémák – például a fehér 
lobogó – nemzetközi jogi státusát vizsgá-
lom meg, valamint elemzem a különböző 
nem állami nemzetközi jogi jogalanyok 



34 Külügyi Szemle

Tóth Norbert

külképviseleti felségjelvény-használatára 
vonatkozó szabályokat, továbbá a téma 
szempontjából releváns uniós jogi és ma-
gyar belső jogi normákat is.
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a zászlórúdra függőlegesen kitett zászlót, 
azonban az asztali és általában a beltérben el-
helyezett zászlót nem. Alfred Znamierowski: 
The World Encyclopedia of Flags. Lorenz 
Books. London: Annes Publishing Ltd., 2014. 
30–31. o.; Whitney Smith: Flags Through 
the Ages and Across the World. Maidenhead: 
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vünkben, mégpedig a lobogó. O. Nagy Gábor 
– Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. 
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aláírt Konzuli Egyezményt” (kihirdette az 
1972. évi 6. tvr.).

34 Magyarországnak harmincnégy állammal 
volt kétoldalú konzuli egyezménye hatályban 
2017. január 1-jén. Lásd az 1938. évi magyar–
török konzuli egyezmény (becikkelyezte az 
1940. évi XXV. tc.) 7. cikkét; a Magyar Nép-
köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaság között 1963-ban kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1964. évi 3. tvr.) 8. 
cikkét; a Magyar Népköztársaság és a Francia 
Köztársaság között 1966-ban kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1967. évi 33. tvr.) 
24. cikkét; a Magyar Népköztársaság és a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársaság között 
1970-ben kötött konzuli egyezmény (kihir-
dette az 1971. évi 5. tvr.) 15. cikkét; a Magyar 
Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága között 1971-
ben kötött konzuli egyezmény (1971. évi 37. 
tvr.) 12. cikkét; a Magyar Népköztársaság és 
a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 
1971-ben kötött konzuli egyezmény (kihirdet-
te az 1972. évi 14. tvr.) 11. cikkét; a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köz-
társaság Kormánya között 1969-ben kötött 
konzuli egyezmény (kihirdette az 1972. évi 
22. tvr.) 20. cikkét; a Magyar Népköztársaság 
és a Finn Köztársaság között 1971-ben kötött 
konzuli egyezmény (kihirdette az 1973. évi 2. 
tvr.) 9. cikkét; a Magyar Népköztársaság és 
az Amerikai Egyesült Államok között 1972-
ben kötött konzuli egyezmény (kihirdette az 
1973. évi 22. tvr.) 12. cikkét; a Magyar Nép-
köztársaság és a Lengyel Népköztársaság 
között 1973-ban kötött konzuli egyezmény 
(kihirdette az 1974. évi 2. tvr.) 11. cikkét; a 
Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság között 1973-ban kö-
tött konzuli egyezmény (kihirdette az 1974. 
évi 4. tvr.) 12. cikkét; a Magyar Népköztár-
saság és a Mongol Népköztársaság között 
1974-ben kötött konzuli egyezmény (kihir-
dette az 1975. évi 1. tvr.) 11. cikkét; a Ma-
gyar Népköztársaság és a Román Szocialista 
Köztársaság között 1973-ban kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1975. évi 2. tvr.) 26. 
cikkét; a Magyar Népköztársaság és az Olasz 

Köztársaság között 1969-ben kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1975. évi 10. tvr.) 
20. cikkét; a Magyar Népköztársaság és az 
Osztrák Köztársaság között 1975-ben kötött 
konzuli egyezmény (kihirdette az 1977. évi 
18. tvr.) 12. cikkét; a Magyar Népköztársaság 
és a Belga Királyság között 1976-ban kötött 
konzuli egyezmény (kihirdette az 1978. évi 
25. tvr.) 12. cikkét; a Magyar Népköztársaság 
és a Görög Köztársaság között 1977-ben kö-
tött konzuli egyezmény (kihirdette az 1979. 
évi 14. tvr.) 11. cikkét; a Magyar Népköztár-
saság és a Vietnami Szocialista Köztársaság 
között 1979-ben kötött konzuli egyezmény 
(1980. évi 8. tvr.) 11. cikkét; a Magyar Nép-
köztársaság és a Kambodzsai Népköztársaság 
között 1980-ban kötött konzuli egyezmény 
(1981. évi 12. tvr.) 11. cikkét; a Magyar Nép-
köztársaság és a Szocialista Népi Líbiai Arab 
Dzsamahirija között 1981-ben kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1982. évi 5. tvr.) 11. 
cikkét; a Magyar Népköztársaság és az Iraki 
Köztársaság között 1982-ben kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1982. évi 40. tvr.) 
22. cikkét; a Magyar Népköztársaság és a Ni-
caraguai Köztársaság között 1981-ben kötött 
konzuli egyezmény (kihirdette az 1982. évi 
42. tvr.) 10. cikkét; a Magyar Népköztársa-
ság és az Ecuadori Köztársaság között 1981-
ben kötött konzuli egyezmény (kihirdette az 
1983. évi 6. tvr.) 11. cikkét; a Magyar Nép-
köztársaság és a Laoszi Népi Demokratikus 
Köztársaság között 1983-ban kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1984. évi 10. tvr.) 
11. cikkét; a Magyar Népköztársaság és Spa-
nyolország között 1982-ben kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette az 1984. évi 14. tvr.) 
28. cikkét; a Magyar Népköztársaság és a 
Tunéziai Köztársaság között 1982-ben kötött 
konzuli egyezmény (kihirdette az 1984. évi 
28. tvr.) 14. cikkét; a Magyar Népköztársa-
ság és a Kínai Népköztársaság között 1986-
ban kötött konzuli egyezmény (kihirdette az 
1986. évi 32. tvr.) 12. cikkét; a Magyar Nép-
köztársaság és a Bolíviai Köztársaság között 
1985-ben kötött konzuli egyezmény (kihir-
dette az 1987. évi 7. tvr.) 11. cikkét; a Magyar 
Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság 
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között 1986-ban kötött konzuli egyezmény 
(kihirdette az 1988. évi 14. tvr.) 13. cikkét; a 
Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztár-
saság között 1989-ben kötött konzuli egyez-
mény (kihirdette a 2000. évi V. törvény) 5. 
cikkét; a Magyar Köztársaság és a Kazak 
Köztársaság között 1995-ben kötött konzuli 
egyezmény (kihirdette a 2000. évi VI. tör-
vény) 12. cikkét; a Magyar Köztársaság és az 
Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között 
1991-ben kötött konzuli egyezmény (kihirdet-
te a 2000. évi VIII. törvény) 10. cikkét.

35 Ebben a körben a legújabb kétoldalú konzuli 
egyezményeink, azaz a Magyar Köztársaság 
és az Oroszországi Föderáció között 2001-ben 
kötött konzuli egyezmény (kihirdette a 2003. 
évi X. törvény) és a Magyar Köztársaság és 
a Portugál Köztársaság között 2002-ben kö-
tött konzuli egyezmény (kihirdette 2006. évi 
LXXVI. törvény) említhető. Ugyanakkor ez 
nem jelenti azt, hogy magyar–orosz vagy 
magyar–portugál relációkban ne volna az 
érintetteknek joguk az állami felségjelvények 
használatához, ugyanis az egyezmények pre-
ambulumai visszautalnak az 1963. évi bécsi 
egyezményre, mint amelyet a felek a kétolda-
lú konzuli egyezményben nem szabályozott 
kérdésekben alkalmaznak.

36 Az 1961. évi bécsi egyezményhez képest a 
konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi 
egyezménynek valamivel kevesebb részes ál-
lama volt (179) 2017. január 1-jén.

37 Megjegyezendő, hogy az idézett cikkhez nem 
tettek fenntartást a részes államok.

38 Draft Articles on Consular Relations…, 
Article 28. Para 7.

39 A vallási ünnepeket is nevesítette például a 
Franciaország és az Olasz Királyság között 
1862-ben kötött, ma már nem hatályos konzu-
li egyezmény 2. cikke.

40 Lásd például a Svájc és a Román Királyság 
között 1880-ban kötött konzuli szerződés 
(Konsularvertrag) III. cikkét. Érdekes-
ség még ezzel az egyezménnyel kapcso-
latban, hogy a svájci nyilvántartás szerint 
hatályban van még, míg a román szerint 
nincs. „Konsularvertrag zwischen der 
Schweiz und Rumänien. Der Bundesrat, 

ht tp://www.admin.ch/opc/de/classif ied-
compilation/18800002/. A letöltés ideje: 
2017. január 4. Lásd az ugyancsak Svájc és 
a Portugál Királyság között 1883-ban kötött 
konzuli egyezség (Übereinkunft) III. cikkét, 
a Franciaország és az Olasz Királyság között 
1862-ben kötött konzuli egyezmény 2. cikkét. 
Előfordult azonban az is abban az érában, 
hogy a szerződésben nem korlátozták a lobo-
góhasználatot. Utóbbira példa az Új-granadai 
Köztársaság és az Egyesült Államok között 
1850-ben kötött konzuli egyezmény.

41 Lásd a Francia Királyság és a Spanyol Király-
ság között 1769-ben kötött konzuli egyezmény 
2. cikkét; az 1776-ban a Francia Királyság és 
a Raguzai Köztársaság között kötött konzuli, 
kereskedelmi és hajózási egyezmény 9. cik-
két; az 1788-ban a Francia Királyság és az 
Egyesült Államok között a konzulok és alkon-
zulok funkcióinak és mentességeinek megál-
lapítása és elismerése tárgyában kötött egyez-
mény 2. cikkének 3. bekezdését. http://avalon.
law.yale.edu/18th_century/fr-1788.asp/. A 
letöltés ideje: 2017. január 4. Egyúttal ez volt 
az Egyesült Államok első konzuli egyezmé-
nye is. Elmer Plischke: US. Department of 
State. A Reference History. Westport, CT: 
Greenwood Press, 1999. 17. o.; R. L. Jones: 
„America’s First Consular Convention”. The 
Southwestern Social Science Quarterly, Vol. 
13. No. 3. (1932). 250. o.

42 Lásd az 1911. évi márczius hó 30/17-ik napján 
Szerbiával kötött konzuli egyezmény (becik-
kelyezte az 1912. évi I. tc.) 7. czikkét. Ugyan-
csak így rendelkezett a Francia Köztársaság 
és a Bolgár Királyság között 1911-ben kötött 
konzuli egyezmény 3. cikke.

43 Lásd a Berlinben 1940. évi július hó 20. nap-
ján kelt magyar–német konzuli egyezmény 
(becikkelyezte az 1942. évi XVII. tc.) 6. cik-
két.

44 Lásd az 1938. évi magyar–török konzuli 
egyezmény (becikkelyezte az 1940. évi XXV. 
tc.) 7. cikkét.

45 Ilyen rendelkezést tartalmazott például az 
1911. évi márczius hó 30/17-ik napján Szerbi-
ával kötött konzuli egyezmény (becikkelyezte 
az 1912. évi I. tc.) 7. czikke.

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18800002/
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18800002/
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr-1788.asp/
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr-1788.asp/
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46 Lásd: Belgian–American Diplomacy Consular 
Convention, March 9, 1880, Article V.

47 Lásd például az 1788-ban a Francia Királyság 
és az Egyesült Államok között a konzulok és 
alkonzulok funkcióinak és mentességeinek 
megállapítása és elismerése tárgyában kötött 
egyezmény 2. cikkének 3. bekezdését; az Új-
granadai Köztársaság és az Egyesült Államok 
között 1850-ben kötött konzuli egyezmény 
V. cikkének 5. bekezdését; az 1880-ban Ro-
mánia és Svájc között kötött konzuli egyez-
mény III. cikkét; a szintén 1880-ban Belgium 
és az Egyesült Államok között kötött konzuli 
egyezmény V. cikkét; a Svájc és Portugália 
között 1883-ban kötött konzuli egyezség III. 
cikkét.

48 Biswanath B. Sen: A Diplomat’s Handbook 
of International Law and Practice. Hága: 
Martinus Nijhoff, 1965. 149. o.

49 Denza: i. m. 102. o.
50 Lásd például az Egyesült Államok és az Egye-

sült Királyság között kötött 1951. évi konzuli 
egyezmény 8. cikk (5) bekezdését.

51 Draft Articles on Consular Relations…,  
Article 49. Para 1. Ugyanezen az állásponton 
volt az 1932. évi Harvard Draft Convention 
on Diplomatic Privileges and Immunities szö-
vegéhez fűzött kommentár: „Supplement: Re-
search in International Law”. The American 
Journal of International Law, Vol. 26. No. 1. 
(1932). 108. o.

52 Richtsteig: i. m. 177. o.
53 Az egyezménynek mindössze 38 részes álla-

ma volt 2017. január 1-jén. Magyarország nem 
részese az egyezménynek.

54 Az idézett cikkel kapcsolatban egyetlen ré-
szes állam sem tett fenntartást. (2017. janu-
ár 1.)

55 Draft Articles on Special Missions with 
commentaries 1967. Article 19.

56 Uo.
57 Uo.
58 Az egyezmény részes államainak száma 34 

volt, így az még nem volt nemzetközi jogi 
értelemben hatályos 2017. január 1-jén. Ma-
gyarország 1978. július 28-án erősítette meg 
az egyezményt.

59 Az idézett cikkel szemben egyetlen részes ál-
lam sem tett fenntartást. (2017. január 1.)

60 Draft Articles on the Representation 
of States in Their Relations with In-
ternational Organizations with  
Commentaries 1971. Article 19.

61 Roberts (szerk.): i. m. 201. o.
62 Ustor: i. m. 240–241. o.
63 Uo.
64 Hargitai: i. m. 124. o.
65 Lásd például: Eleni Kounalakis: Madam 

Ambassador. Three Years of Diplomacy, 
Dinner Parties, and Democracy in Budapest. 
New York, NY – London: The New Press, 
2015. 184. o.

66 A diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi 
bécsi egyezmény 20. cikke; a különleges misz-
sziókról szóló 1969. évi New York-i egyezmény 
19. cikke; az államoknak az egyetemes jellegű 
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataik-
ban való képviseletéről szóló 1975. évi bécsi 
egyezmény 19. cikke. Megjegyzés: az 1961. 
évi bécsi egyezmény hivatalos magyar fordí-
tása pontatlanul – ahogyan arra korábban már 
utaltam – a „lobogó” kifejezést használja.

67 A konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi 
egyezmény 29. cikke.

68 Ezt a megoldást alkalmazza az Egyesült Ki-
rálysággal, az Egyesült Államokkal, a Cip-
russal, valamint a Csehszlovákiával kötött 
konzuli egyezményünk.

69 Lásd az Amerikai Egyesült Államok külügy-
miniszterének 1884. április 22-én kelt nyilat-
kozatát a Kongói Szabadállam zászlójának 
elismeréséről.

70 Hersch Lauterpacht: Recognition in 
International Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1947. 331. o.

71 Magyarország a kétoldalú kapcsolataiban 
ezen a néven ismeri el a több nemzetközi 
szervezetben Macedónia Volt Jugoszláv Köz-
társaság néven ismert államot. „Magyaror-
szág eldöntötte, hová áll a macedón névvitá-
ban”. HVG.hu, http://hvg.hu/vilag/20121215_
Magyarorszag _eldontot te_hova_all_a_
macedo/, 2012. december 15.

72 Matthew CR Craven: „What’s in a Name? The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia and 

http://hvg.hu/vilag/20121215_Magyarorszag_eldontotte_hova_all_a_macedo/
http://hvg.hu/vilag/20121215_Magyarorszag_eldontotte_hova_all_a_macedo/
http://hvg.hu/vilag/20121215_Magyarorszag_eldontotte_hova_all_a_macedo/
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Issues of Statehood”. Australian Year Book of 
International Law. Vol. 13. (1995). 204. o.

73 Declaration on Yugoslavia (Extraordinary 
EPC Ministerial Meeting, Brussels, 16 
December 1991).

74 Lásd például az ország tervezett NATO-tag-
ságának 2008-as görög megakadályozását. 
Ennek kapcsán Macedónia beperelte Görög-
országot a Nemzetközi Bíróság előtt, amely 
megállapította, hogy ezzel Görögország meg-
sértette a két állam között 1995-ben kötött 
ideiglenes egyezséget.

75 Lásd ezzel kapcsolatban az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 817 (1993) számú határozatának 
2. pontját.

76 A verginai napról és a két ország vitájáról 
lásd: Tóth Norbert: „Törékeny béke a félhold 
árnyékában – macedón jövőkép a harmadik 
évezredben”. Valóság, No. 11. (2006). 59–67. o.

77 Craven: i. m. 234. o.
78 Ez utóbbi gyakran előfordult korábban más 

országok esetében is. A cári Oroszország és 
a Német Császárság például ugyanazt a dal-
lamot használta nem hivatalos himnuszául, 
amelyet a mai napig az Egyesült Királyság 
himnuszaként ismerünk.

79 Azóta sem egyértelmű, hogy a hírnek volt-e 
valóságalapja. Azt, hogy nem lehetett telje-
sen légből kapott, az is bizonyítani látszik, 
hogy az akkor hivatalban lévő román állam-
elnök szükségesnek látta, hogy hivatalos 
közleményt adjon ki az ügyben. („A trikolór 
a miénk, és nem mondunk le róla.”) Ezen-
kívül hozzátette, hogy a „problémát diplo-
máciai eszközökkel kell rendezni”. „Tchad 
ou Roumanie?”. Afrik.com, http://www.
afrik.com/article7215.html/. 2004. ápri-
lis 16. Az esetleges diplomáciai rendezést 
megkönnyíthette, hogy mindkét ország 
tagja a Frankofónia Nemzetközi Szerve-
zetének. A román zászló megváltoztatá-
sának kérdése azóta is előkerült, legutóbb 
2013-ban, amikor egy parlamenti bizottság 
javasolta annak kiegészítését Románia cí-
merével. „Notes and Proposals Regarding 
the Changes and Amendments to the 
Romanian Constitution – 2013”. SEEJPS, 

http://seejps.lumina.org/index.php/volume-
i-number-2-constitution-and-constitutional-
reform/36-notes-and-proposals-regarding-
the - changes-and-amend ments - to - the -
romanian-constitution-2013/. A letöltés ideje: 
2016. augusztus 12.

80 1989 óta Románia ismét a címer nélküli vál-
tozatot használja nemzeti zászlójaként. Lásd: 
„Tchad ou Roumanie?”.

81 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3626821.
stm/ A letöltés ideje: 2017. január 28.

82 A román lobogón kobaltkék, míg a csádi zász-
lón indigókék. „Le Tchad et la Roumanie ont 
les mêmes drapeaux”. Le Saviez Vous, http://
www.lesaviezvous.net/histoire/le-tchad-et-
la-roumanie-ont-les-memes-drapeaux.html/, 
2010. október 23.

83 A Párizsi Unió államai az egyezmény alap-
ján arra vállaltak kötelezettséget, hogy gyári 
vagy kereskedelmi védjegyként nem veszik 
lajstromba a 6ter. cikk szerint közölt állami 
vagy szervezeti emblémákat vagy azokat tar-
talmazó emblémákat.

84 „Le Tchad et la Roumanie…”.
85 A Párizsi Uniónak 176 állam volt a tagja 2017. 

január 1-jén.
86 Lásd a párizsi egyezmény 6ter. cikkének (8) 

bekezdését.
87 Az olimpiai jelkép védelméről szóló szerző-

désnek ugyanakkor mindössze 52 részes álla-
ma volt – köztük hazánk – 2017. január 1-jén.

88 Herczegh Géza: A humanitárius nemzetkö-
zi jog fejlődése és mai problémái. Budapest: 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 37. o.

89 Lásd az 1868. évi kiegészítő cikkek 12–13. 
cikkeit.

90 Uo.
91 Lásd az 1864. évi augusztus 22-én kelt genfi 

egyezmény elveinek tengeri háborúra alkal-
mazásáról szóló 1899. évi III. hágai egyez-
mény (becikkelyezte: 1913. évi XLIII. tör-
vénycikk) 5. cikkét.

92 Kérdés persze, hogy mi történne akkor, ha 
Svájc úgy döntene, hogy megváltoztatja a 
„szövetségi színeit”. Egyáltalán, a hivatko-
zott és ma is hatályos szabály alapján vajon 
megtehetné-e, és nem szorította-e meg a 

http://www.afrik.com/article7215.html/
http://www.afrik.com/article7215.html/
http://seejps.lumina.org/index.php/volume-i-number-2-constitution-and-constitutional-reform/36-notes-and-proposals-regarding-the-changes-and-amendments-to-the-romanian-constitution-2013/
http://seejps.lumina.org/index.php/volume-i-number-2-constitution-and-constitutional-reform/36-notes-and-proposals-regarding-the-changes-and-amendments-to-the-romanian-constitution-2013/
http://seejps.lumina.org/index.php/volume-i-number-2-constitution-and-constitutional-reform/36-notes-and-proposals-regarding-the-changes-and-amendments-to-the-romanian-constitution-2013/
http://seejps.lumina.org/index.php/volume-i-number-2-constitution-and-constitutional-reform/36-notes-and-proposals-regarding-the-changes-and-amendments-to-the-romanian-constitution-2013/
http://seejps.lumina.org/index.php/volume-i-number-2-constitution-and-constitutional-reform/36-notes-and-proposals-regarding-the-changes-and-amendments-to-the-romanian-constitution-2013/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3626821.stm/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3626821.stm/
http://www.lesaviezvous.net/histoire/le-tchad-et-la-roumanie-ont-les-memes-drapeaux.html/
http://www.lesaviezvous.net/histoire/le-tchad-et-la-roumanie-ont-les-memes-drapeaux.html/
http://www.lesaviezvous.net/histoire/le-tchad-et-la-roumanie-ont-les-memes-drapeaux.html/
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svájci szuverenitást ebben a tekintetben ez a 
szokatlan szerződéses rendelkezés? Valószí-
nű azonban, hogy ennek nem volna jogi rele-
vanciája, mivel a megkülönböztető jelvények 
színösszeállítását egyértelműen szabályozzák 
a vonatkozó genfi egyezmények. Mindeneset-
re érdekes helyzet lenne.

93 Ez nem jelenti azt, hogy a svájcival megegye-
ző színkódú színeket kell alkalmazni. „Jean 
S. Pictet et al.: Commentary of 1952 to Article 
38 of the Convention (I) for the Amelioration 
of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 
1949”. ICRC, Geneva, 1952. 297–306. o.

94 Ez alatt nyilvánvalóan a svájci zászlóban sze-
replő ún. egyenlő szárú görögkeresztet kell 
érteni; igaz, a pontos formáját szándékosan 
nem rögzítették, mivel elejét akarták venni 
annak, hogy a hadviselő felek a kereszt „mé-
ricskélésével” igazoljanak egy-egy jogellenes 
katonai akciót. A címertani kifejezés szere-
peltetésének egy további indoka pedig az volt, 
hogy a részes felek a szimbólumnak az állami 
címerekkel azonos szintű tiszteletet kívántak 
biztosítani, valamint ezzel is jelezni akar-
ták, hogy szándékaik szerint a kereszt ebben 
az esetben nem vallási jelkép. Commentary 
of 1952 to Article 38 of the Convention (I) 
for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field. Geneva, 12 August 1949. „Commentary 
of 1952 to Article 38…”) és „Commentary of 
2016. Article 38: Emblem of the Convention”. 
ICRC, https://ihl-databases.icrc.org/applic/
ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocum
ent&documentId=8BF732335A87E6DCC125
7F15004A27A5#30_B/. A letöltés ideje: 2017. 
január 2.; Lattmann Tamás: „A Vöröskereszt 
új emblémája – Az előzmények”. Kül-Világ, 
Vol. 3. No. 1. (2006). 18–19. o.

95 Lásd a hadra kelt seregek sebesültjei és be-
tegei helyzetének javításáról szóló 1906. évi 
genfi egyezmény 18. cikkét.

96 Uo. 20. cikk.
97 Uo. 23. cikk.
98 Az egyetlen állam, amely a fehér alapon a vö-

rös oroszlán és nap jelvényt használta, Perzsia 
volt. Irán azonban 1980-ban arról értesítette 

a genfi egyezmények letéteményesét, Sváj-
cot, hogy a továbbiakban a fehér alapon vörös 
félholdat fogja használni, de fenntartja ma-
gának a jogot, hogy később visszatérhessen 
a régi jelvény alkalmazásához. Korábban (az 
1899. évi hágai békekonferencián) még Sziám 
(Thaiföld) is ennek a jelvénynek az elismer-
tetéséért lobbizott. „Commentary of 1952 to 
Article 38…”, 2. o.

99 Lásd a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei 
és betegei helyzetének javításáról szóló 1929. 
évi genfi egyezmény 19. cikk 2. bekezdését. 
Először az Oszmán Birodalom értesítette 
Svájcot, még 1876-ban, arról, hogy a háborúi-
ban a vörös félholdat fogja használni a kereszt 
helyett, mivel ez utóbbi sértő volna a katonái 
számára. Oroszország a török–orosz hábo-
rúban (1877–1878) eleinte vitatta ezt, majd 
miután a törökök jelezték, hogy minden más 
ország esetében tiszteletben tartják a vörös 
kereszt használatát, elfogadta. „Commentary 
of 1952 to Article 38…”, 2. o.

100 Lásd a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei és 
betegei helyzetének javításáról szóló 1949. évi 
genfi egyezmény 44. cikkét és a tengeri had-
erők sebesültjei, betegei és hajótöröttei hely-
zetének javításáról szóló 1949. évi II. genfi 
egyezmény 42. cikkét.

101 Lásd például a 18. és a 20–22. cikkeket.
102 Lásd a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei és 

betegei helyzetének javításáról szóló 1949. évi 
genfi egyezmény 53. cikkét.

103 Uo.
104 Lásd: Uo. 54. cikk; a tengeri haderők sebe-

sültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének ja-
vításáról szóló 1949. évi II. genfi egyezmény 
45. cikk. Megjegyezendő, hogy az Egyesült 
Államok fenntartással élt a hivatkozott cik-
kekkel szemben.

105 Lásd az 1949. évi genfi egyezmények 1977. 
évi, a nem nemzetközi fegyveres összeütkö-
zések áldozatainak védelméről szóló II. kiegé-
szítő jegyzőkönyv 12. cikkét.

106 Az új jelvény elfogadására azért volt szükség, 
mert az Izrael által régóta javasolt vörös hat-
ágú csillagot a részes államok egy része nem 
fogadta el. „Commentary of 2016 to Article 
38…”; Lattmann Tamás – Varga Réka: „A 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8BF732335A87E6DCC1257F15004A27A5#30_B/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8BF732335A87E6DCC1257F15004A27A5#30_B/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8BF732335A87E6DCC1257F15004A27A5#30_B/
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Vöröskereszt új emblémája – A megoldás”. 
Kül-Világ, Vol. 3. No. 3–4. (2006). 10. o.

107 Lásd az 1949. évi genfi egyezmények 2005. 
évi III. további megkülönböztető jelvény el-
fogadásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyv 2. 
cikk 2. bekezdését.

108 Jean-Francois Quéguiner: „Commentary 
on the Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and Relating 
to the Adoption of an Additional Distinctive 
Emblem (Protocol III)”. International Review 
of the Red Cross, Vol. 89. No. 865. (2007). 
176. o.

109 Lásd az 1949. évi genfi egyezmények 2005. 
évi III. további megkülönböztető jelvény el-
fogadásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyv 2. 
cikk 1. bekezdését.

110 Znamierowski: i. m. 164. o.
111 James Minahan: The Complete Guide to 

National Symbols and Emblems. Volume I. 
Santa Barbara, CA: Greenwood Press, 2010. 
186. o.


