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A nemzetközi együttműködés 
rendszerének folyamatos átala-
kulása, az interdependens dip-

lomáciai aktorok számának növekedése 
ismételten ráirányítja a figyelmet a kon-
zuli szerepek, azon belül is a tisztelet-

beli konzuli jogintézmény fontosságára, 
tartalmi és formai átértékelésére. Tudo-
mányos értelemben kevéssé feldolgozott 
területként, a sok szempontból alulér-
tékelt, nemritkán háttérbe szorított tisz-
teletbeli konzuli témakör az átalakuló 
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A külkapcsolatok rendszerének folyamatos átalakulása, a globális gazdasági folyamatok által 
gerjesztett kihívások innovatív szemléletre kényszerítik a diplomáciai intézményrendszerek 
dinamizálásáért felelős nemzeti kormányok döntéshozóit. A gazdaságdiplomáciai szándékok 
prioritása, a kereskedelemfejlesztés és a befektetésösztönzés állami erőforrásai végesek, a tra-
dicionális diplomáciai intézményrendszer fejlesztését még a gazdag országokban is a restriktív 
költségvetési politika korlátozza. Ebben a közegben egyre növekvő értékű, de részben kihasz-
nálatlan erőforrás a tiszteletbeli konzuli intézmény, amely a szereplők elhivatottságára építve, 
megfelelő nemzetközi jogi beágyazottság mellett hatékony eszközrendszer lehet a külgazdasági 
stratégia végrehajtásában. A cikk áttekinti a releváns nemzetközi folyamatokat, valamint a tisz-
teletbeli konzuli tevékenység tartalmi átalakulásának a tendenciáját, a működés jogi kereteit.

The constant changes affecting the network of foreign relations and the challenges that global 
economic processes have triggered are the primary forces behind those innovative approaches 
that decision-makers of national governments have developed. These decision-makers are in 
charge of creating a more dynamic environment for diplomatic institutions. It can be argued that 
the national resources used for prioritising the objectives of the economic diplomacy, develop-
ing commercial ties and creating incentives for investments are far from being inexhaustible. 
Even welfare states are struggling to come to terms with the restrictive budgetary policy that 
imposes limitations on the development of traditional diplomatic institutions. In the present eco-
nomic setting the institution of honorary consuls is beginning to be more recognised than before 
although it still represents a resource that has so far been unexploited. It is built upon the com-
mitment of its participants who will – in case the appropriate international legal background 
has been established – eventually become part of an effective mechanism that helps execute the 
strategies of foreign trade. The article provides an overview of the relevant international pro-
cesses and also offers an insight into the tendencies along which the restructuring of the scope of 
honorary consuls has been developed; in this discourse particular importance will be attached 
to the legal framework of the operations of honorary consuls.

* * *
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diplomáciai rendszerek vizsgálatában új 
következtetésekkel, szakmai tapasztala-
tokkal gazdagíthatja a nemzeti külpoli-
tikai stratégiák formálásával foglalkozó 
intézményeket és kutatókat. A szak-
terület pozicionálása, a nemzetállami 
külügyi igazgatásban elfoglalt helye és 
presztízse rendkívül változó képet mutat. 
Többé-kevésbé közmegegyezés látszik 
abban a kérdésben, hogy az 1963-as bé-
csi egyezmény1 által keretjelleggel sza-
bályozott intézményrendszer napjainkra 
elsősorban a kereskedelemfejlesztés és 
a befektetésösztönzés, továbbá a turiz-
mus területén lehet ideális eszköz a kül-
dő államok számára. A témakör vezető 
kutatói egyetértenek abban, hogy ma a 
konzulok ismét a kétoldalú kapcsolatok 
lényegi szereplőivé válnak,2 kihasználva 
kettős identitásukat, a fogadó és a kül-
dő országhoz egyaránt – bár különböző 
mértékben – kötődő beágyazottságukat.

A szakmai szervezetek becslése3 sze-
rint a világban jelenleg hozzávetőlegesen 
húszezer tiszteletbeli konzuli jogállású 
személy tevékenykedik. A hivatásos dip-
lomáciai képviseletek számának csök-
kenése, a globális krízissel összefüggő 
költségvetési megszorítások, illetve a 
bilaterális viszonyok hangsúlyainak a 
gazdasági diplomácia területére történt 
átrendeződése érdemi feladatokat és sze-
repeket juttatnak a tiszteletbeli konzu-
loknak. Az EU tagállamai küldő ország-
ként összesen közel 3000 ilyen speciális 
jogállású saját tisztviselőt felügyelnek, 
míg körülbelül 1600 konzult fogadnak.

A tévhitekkel ellentétben, nem csupán 
az alacsony gazdasági fejlettségű álla-

mok vagy a kisebb országok használják a 
tiszteletbeli konzuli rendszereket, hanem 
olyan nagyhatalmak, mint az Egyesült 
Királyság, Oroszország4 vagy az Ame-
rikai Egyesült Államok,5 szintén tudatos 
haszonélvezői az intézménynek. (Érdekes 
adat, hogy a Kanadát bizonyos kiemelt 
állomáshelyeken – Japán, az Egyesült 
Királyság, az Egyesült Államok – képvi-
selő tiszteletbeli konzulok teljes munka-
idejét az ország-képviseleti és protokoll-
feladatok ellátása mellett a kereskedelmi, 
gazdasági diplomáciai munka teszi ki.6) 
Ehhez hasonlóan, pl. Óceánia vagy az af-
rikai kontinens államait Európában vagy 
Ázsiában képviselő tisztviselők munka-
köre tartalmilag alig különbözik a dip-
lomáciai missziók komplex feladataitól: 
vízumkiadás, a nemzeti okmányokkal 
kapcsolatos teljes körű adminisztráció, 
a nemzetközi jogi megállapodások elő-
készítése és aláírása, reprezentációs fel-
adatok, futárszolgálat, menekültügyi, 
polgári és büntetőeljárásokban való 
részvétel. Mindez valójában teljes mun-
kaidejű – nemritkán több alkalmazottat 
foglalkoztató, professzionális logisztikát 
üzemeltető –, főállású megbízást jelent. 
Az egyes országok politikai berendezke-
désétől, gazdasági prioritásaitól függően 
más és más hangsúlyokat kap az intéz-
ményrendszer.

Egyes kormányok nyíltan és tudato-
san rögzítik az intézménnyel kapcsolatos 
elvárásaikat: ilyen például Banglades, 
ahol 2005-ben egyszerre neveztek ki 46 
új tiszteletbeli konzult, deklaráltan azzal 
a céllal, hogy az ország textilexportját 
élénkítsék.7 Hasonló megfontolásból, az 
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információtechnológiai szektor serken-
tése érdekében a Fülöp-szigeteken 2003-
ban 29 új konzul vehette át a megbízóle-
velét8. A gazdaságdiplomáciai stratégiák 
mellett országpromóciós célok is vezé-
relhetik a küldő államok külügyi tárcáját. 
Erre példa a Liechtensteini Nagyherceg-
ség történelme során az első tisztelet-
beli konzuljának a 2007-es beiktatása, 
aki azt a feladatot kapta, hogy amerikai 
állomáshelyén „helyezze a térképre” a 
miniállamot.9

Európában Hollandia és Izland ará-
nyaiban a két legnagyobb küldő állam: 
Hága megbízásából több mint 350 hol-
land tiszteletbeli konzul dolgozik, míg 
a reykjavíki külügyminisztérium 240-
250 fős konzuli testületet tart fenn. Ma-
gyarország a kétszáz feletti tiszteletbeli 
konzuljával szintén az európai élbolyban 
található. A nagyhatalmak közül talán a 
Kínai Népköztársaság az egyedüli, ame-
lyik nem él sem a küldés, sem a fogadás 
lehetőségével.10

Decentralizáció és új kihívások

A gyakorlatias szemléletmód prioritása 
mellett szükséges jelezni, hogy a konzuli 
hálózatból fakadó komparatív előnyök a 
diplomáciai munka intézményi model-
lezésében is azonosíthatók, hiszen a ho-
rizontális szervezetfejlesztés, a konzuli 
képviseletek létrehozása lehetővé teszi a 
küldő állam kormányának, hogy klasszi-
kus diplomáciai információs bázisokat 
hozzon létre a képviseletek helyszínén, 
kibővítve ezzel a fővárosi nagykövetség 
látókörét.11 A központtól távolabbi konzu-

li missziók politikai jelentősége különö-
sen a nagy területű, változatos földrajzi 
adottságokkal bíró országokban (pl. au-
tonóm területekkel rendelkező vagy szi-
getállamokban) kiemelkedő, olyanokban, 
ahol a fővárosi diplomáciai képviselet 
reagálóképessége, befolyása, helyismere-
te objektív okok miatt erősen korlátozott. 
Többnyire a gazdasági expanzió sem kö-
veti szükségszerűen a történelmi határo-
kat vagy a településszerkezet változásait. 
Erre talán a legjobb példa, hogy a BRICS 
országcsoporton belül 157 olyan város12 
található, amelynek lélekszáma meg-
haladja az egymilliót. Az öt fővárosban 
működő nagykövetséggel és a néhány 
tucatnyi, karrierdiplomata által vezetett 
főkonzulátussal is jóval száz felett marad 
a klasszikus diplomáciai látótéren kívül 
rekedt nagyvárosok száma.

A nemzetközi tér szereplői napjainkban 
újrapozícionálják magukat, a 21. századi 
világrend vélt vagy valós elvárásainak 
megfelelően. A nagyhatalmi önmeg-
határozás irányai tekintetében számos 
iskola nézetrendszere ütközik: Samuel 
Huntington a civilizációk harcának geo-
politikájáról, míg Dominique Moïsi az 
érzelmek geopolitikájáról beszél. Lát-
ható, hogy a diplomáciai szereplők szá-
mának növekedésével, a multipoláris 
világrend irányába történő elmozdulás-
sal több nemzetközi folyamat is lokális 
kérdéssé válhat, helyi problémaként ke-
rül a döntéshozók látókörébe. Ez a prob-
lémaregiszter sok esetben a fejlődő és a 
fejlett világ érdekütközésének az elemeit 
tartalmazza; ilyen lehet az illegális mig-
ráció, az etnikai konfliktusok kérdése, 
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a humanitárius akciók vagy akár a kör-
nyezetvédelmi balesetek ügye. Nem igé-
nyel különösebb magyarázatot, hogy a 
globális nyilvánosság számára érdekes, 
diplomáciai értelemben azonban inkább 
lokalizált, „hétköznapi krízisek” megol-
dása nem elsősorban a fővárosi nagykö-
vetségek, hanem a helyi szintű konzuli 
misszióknak jelent kihívást.

A nemzetközi bűnözés, a kábítószer-
kereskedelem, a menekültválságok, a 
cross-border üzletek, a nemzetközi turiz-
mus térhódítása külön-külön és globális 
értelemben is tematizálják a helyi szinten 
jelentkező, nemzetközi jogi ismereteket 
és állami felhatalmazást igénylő konzuli 
reagálóképességet. A küldő országok ré-
széről felmerülő új és változatos igények 
összefüggést mutatnak olyan globális 
jelenségekkel, mint az idegenforgalom 
működésének sajátos modellje – a ten-
gerpartokon, egyes településeken (görög 
vagy thai szigetek, olasz kisvárosok stb.) 
kampányszerűen jelentkező tömegtu-
rizmus – vagy akár egy régió tőkepiaci, 
üzleti jelentőségének a hirtelen növeke-
dése (ipari park, vámszabad terület, köz-
lekedési folyosó, kikötő stb.). A konzuli 
ügyek lokális megoldása érdekében tett 
erőfeszítések sikeresen kapcsolhatók a 
küldő ország egyéb, politikai értelemben 
releváns érdekeihez, például etnikai kö-
tődésekhez, a diaszpóra koncentrációjá-
hoz, de akár a fogadó államban tanuló di-
ákokhoz is. Ezek a tényezők szinergiával 
járulhatnak hozzá a tiszteletbeli konzul 
által vezetett misszió eredményes műkö-
déséhez.

Szakmai közmegegyezés tárgya az a 
tény, hogy napjainkra a konzuli munka 

hangsúlya a szociális, kulturális tartal-
mú, hagyományos individuális érdek-
képviselet területéről a jogi kereteket és 
ismereteket nem nélkülöző gazdasági 
reprezentációs szerep irányába13 toló-
dik el. Lassú, de látványos folyamatnak 
vagyunk a tanúi: a tiszteletbeli konzuli 
funkció társadalmi presztízsértéke fo-
kozatosan és határozott módon, egyre 
inkább az állami gazdaságdiplomáciai 
érdekek képviseletét szolgálja. Érdemes 
áttekinteni, hogy melyek azok a funkciók 
és feladatok, amelyek keretében a tisz-
teletbeli konzul által vezetett képviselet, 
továbbá a konzuli képviselet vezetője 
maga tényleges, valós, esetenként mérhe-
tő hozzáadott értéket teremt a kormány-
zat külgazdasági céljainak az eléréséhez.

A konzulok
gazdaságdiplomáciai szerepe

Szintén napjaink tendenciája, hogy a dip-
lomáciai missziók számszerű csökkené-
sének ellensúlyozására a külképviseleti 
struktúra egyes elemeit új típusú intéz-
ményi modell váltja fel. A régióra szabott 
(„tailor-made”) külkapcsolati tartalom 
változatos formákat ölt. A küldő államok 
egy része együttműködési irodák, ke-
reskedelmi képviseletek, ún. „blended” 
típusú szervezetek (kamarai képviselet, 
kereskedőház, fejlesztéspolitikai, ügynök-
ségi jelenlét, szektorális érdekképviselet 
stb.) létrehozását szorgalmazza, míg má-
sok a hagyományosabb konstrukciókban, 
nagykövetségi összekötő misszióban 
(„office of the ambassador”, „liaison 
office”) vagy a multilaterális képviselet 
profil- és/vagy létszámbővítésében látják 
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a megoldást. A költségvetési megszorítá-
sok szempontrendszere a hagyományos 
jóléti államok külügyi igazgatását is lé-
péskényszerbe hozza. Belgium tavalyi 
példája14 jól mutatja, hogy kilenc nagykö-
vetség bezárása – közülük hat az Európai 
Unió tagállamában működött –, továbbá 
világszerte nyolc főkonzulátus megszün-
tetése az alternatív ésszerű megoldások, 
köztük a tiszteletbeli konzul által veze-
tett missziók számának a bővítését teszi 
szükségessé.

Bár az unortodox képviseleti modellek 
jelentős része – némi jogértelmezési ma-
gyarázattal – összhangba hozható a nem-
zetközi jog előírásaival, mégis egyedül a 
konzuli képviselet az a forma, amelynek 
közjogi státusza egyértelmű és a bécsi 
konvenció kereteiben pontosan szabályo-
zott. Ez a struktúra önmagában alkalmas 
arra, hogy tájékoztatást adjon a helyi 
gazdasági feltételekről, képviselje a kül-
dő állam kint élő polgárainak, különösen 
a vállalkozásainak, cégeinek az érdekeit, 
tanácsokkal és javaslatokkal segítse az 
érdeklődőket az exportlehetőségek rea-
litásairól, a helyi szabályokról, a befek-
tetési lehetőségekről. A fogadó állammal 
formálisan is kapcsolatban álló, kedve-
ző információs helyzetben lévő konzuli 
képviselet képes a helyi gazdasági sze-
replőkkel, kamarákkal, ágazati képvise-
letekkel történő hatékony kapcsolattar-
tásra, alkalmas politikai és gazdasági 
rendezvények (promóciós rendezvények, 
kiállítások, vásárok) lebonyolítására, üz-
leti információk, piaci folyamatok, kétol-
dalú árucsere-forgalmi adatok elemzésé-
re, dokumentálására és továbbítására. Ez 
utóbbi profil jogi támogatottsága a funk-

cionális konzuli mentesség attribútuma-
inak az alkalmazásával megvalósítható.

A képviseleti hálózat szélesítése mellett 
a tiszteletbeli konzul által vezetett kép-
viselet alkalmas a tőkevonzó-képesség 
általános növelésére, a küldő államba irá-
nyuló FDI-paraméterek előnyös befolyá-
solására, de olyan célfeladatok ellátására 
is, mint az oktatás nemzetköziesítése, a 
külföldi hallgatók toborzása vagy az ide-
genforgalmi promóciós igények kielégí-
tése. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a kettős identitás, a sokszor hivat-
kozott15 „hídszerep”, amelynek keretében 
a tematizálni kívánt – a jelen cikk ösz-
szefüggésében: gazdasági – tárgykörök-
ben otthonosan mozgó tisztviselő nyelvi, 
kulturális gyökerei és helyismerete sem-
milyen más diplomáciai eszközzel nem 
pótolhatóak. Ilyen többletérték a tiszte-
letbeli konzul lobbiképessége is, amely 
valójában a döntéshozókkal, a helyi hi-
vatalnokokkal és politikusokkal történő 
állandó formális kapcsolattartást jelent-
heti. A képviseletvezető ennek keretében 
feltérképezi a véleményvezérek kilétét, 
és állandóan frissíti a rájuk vonatkozó 
adatbázisát, s lehetőség szerint velük fo-
lyamatosan kapcsolatot tart; figyelemmel 
kíséri a küldő ország szempontjából fon-
tos helyi eseményeket, döntéshozatali 
állomásokat; igény szerint állásponto-
kat fogalmaz meg és juttat el a célcso-
portok számára; valamint reagál a helyi 
nyilvánosság felvetéseire. Optimális eset-
ben az információs pozíciók megszerzé-
se, a diplomáciai előnyök alkalmazása 
csak olyan közegben ad valós mozgás-
teret a tiszteletbeli konzul munkájának, 
ahol hatékony, proaktív módszerekkel a 
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nemzetközi közösség más szereplői is ér-
nek el eredményeket.

Az aktivitásnövelés mellett a tudatos 
gazdaságdiplomáciai szerepvállalás má-
sik módszere a koalícióépítés lehet, azaz 
a partnerekkel több érdekérvényesítési 
szinten (a helyi vagy a nemzeti konzuli 
testület működésének kontextusában, po-
litikai dimenzióban, üzleti érdekkörben, 
szakmai szövetségben, szektorális kere-
tekben, egyéni meggyőzéssel) kell pro-
fesszionális munkát végezni. Ez a munka 
pedig állandó jelenlétet, szakapparátust 
és forrásokat igényel. A tiszteletbeli kon-
zuli intézmény melletti érvek közül talán 
az egyik legtöbbször ismételt tézis a költ-
séghatékonyság, az önkéntesség, azaz a 
küldő állam költségvetését kímélő saját 
források bevonása. Tény, hogy a nemzet-
közi gyakorlatban16 a konzuli tisztviselők 
döntő többsége nem jogosult rendszeres 
fizetésre, azonban számos más formában 
(költségtérítés, díjvisszatartás kereté-
ben) rendelkezhetnek a küldő állam for-
rásaival.

Az új típusú szerepvállalás konzuli ke-
retei valójában a küldő állam komplex 
érdekrendszerének a leképezését jelenti 
helyi, regionális szintre. A konzuli kerü-
let és annak székhelye jól körülhatárol-
ható kulcsszerephez juthat a tudatos álla-
mi stratégia helyi taktikai cselekvésének 
a végrehajtásához és a pontos értékelés 
koordináta-rendszerének meghatározá-
sához. Mérhetővé válik a gazdaságdiplo-
máciai erőfeszítések intenzitása, a helyi 
összefüggések, pilot projektek, lokális 
hatások pontos statisztikai adatai pedig 
érdemi segítséget adhatnak a küldő ál-
lam számára az expanziós folyamatok 

további irányainak a kijelöléséhez. Ezzel 
összefüggésben a kutatók még adósak a 
(tiszteletbeli) konzuli tevékenység és a 
gazdasági eredményesség korrelációjá-
nak a precíz közgazdasági modellezésé-
vel. A témakörrel foglalkozó kevés nem-
zetközi tudós egyike, Andrew K. Rose 
kutatásai arra keresték a választ, hogy lé-
tezik-e közvetlen hatás a külképviseletek 
tevékenységében megjelenő gazdaság-
diplomáciai szándékok és a tényleges ex-
portteljesítmény között. A vizsgálat kere-
tében 22 exportőr ország mutatóit vetették 
össze. Az elemzésből megállapítható, 
hogy a célországban működő konzulátus 
jelenléte átlagosan 6–10 százalék közötti 
exportnövekedést eredményezett.17 Még 
merészebb következtetésre jutott a hol-
land Peter A.G. van Bergeijk. Szerinte az 
eredményesség összefüggése elsősorban 
a nem OECD-tagállamokba irányuló ex-
port esetében állapítható meg, viszont ez 
a párhuzam kizárható a kereskedelemfej-
lesztési ügynökségek összefüggésében. 
Azaz, míg a konzuli képviseletek haté-
konysága igazolt, addig az egyéb típusú 
intézményi jelenlét – különösen a fejlett 
világ államaiban – általában nem segíti 
az exportösztönzést.18

Történelmi funkció
és modern presztízs

A konzuli intézmény történetét szemlél-
ve egyértelműen megállapítható, hogy a 
tiszteletbeli konzulok szerepe és jogin-
tézménye időben jóval megelőzte a hi-
vatásos konzuli képviseleteket. Az ókori 
görög világban meghonosodott proxenos 
intézménye – amely az idegen városállam 
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kereskedőinek a képviseletére, az elhunyt 
külföldi kereskedő hagyatékának az át-
vételére és az általa képviselt városállam 
pecsétjének a használatára adott jogosít-
ványt – közeli rokonságot mutat a tisztelet-
beli konzuli intézménnyel.19 A proxenos az 
adott városállam befolyásos polgára volt, 
aki tevékenységéért a küldő államtól 
semmiféle díjazásban nem részesült. Az 
ókori Rómában kialakult hasonló intéz-
mény20 a patrone volt. Közülük a legis-
mertebb Cicero, aki a plebejusok politikai 
jogainak a kivívását követően patroneként 
látta el Syracusa városállamának a képvi-
seletét Rómában. A patrone a feladatait 
szintén a küldő állam anyagi támogatá-
sa nélkül látta el. A tiszteletbeli konzuli 
intézményhez hasonló tisztségek az álla-
mok közötti kapcsolatokban a középkor 
és az újkor folyamán is megjelentek.

Korunkban nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a tendenciát, hogy a konzuli kép-
viseletek egyre inkább politikai és diplo-
máciai intézményi jelleget vesznek fel, en-
nek megfelelően professzionalizálódnak, 
és mind jellemzőbbé válik a konzuli 
funkciók diplomáciai képviseleteken ke-
resztül történő ellátása.21 

Az utóbbi évek fejlődési iránya 
azonban megerősítette a tisztelet-
beli konzuli intézményt és annak 
reneszánszát hozta. Ennek összetett 
okai vannak. Először az államok kö-
zössége számszerűleg olyan nagy 
mértékben megnövekedett, hogy 
a professzionális külképviseletek 
elvileg kívánatos igényét a kisebb 
államok nem tudják finanszírozni. 
A nagy államterülettel rendelkező 
államok esetében a kereskedelmi 
kapcsolatok, a turizmus és általában 

a nemzetközi együttműködések igé-
nye annyira megnövekedett, hogy a 
politikai jellegű és az érdekvédelmi 
konzuli feladatok hatékony ellátá-
sa egy decentralizált külképvisele-
ti rendszert követel meg, beleértve 
ebbe a tiszteletbeli konzulokat is.22

A tiszteletbeli konzuli intézmény elő-
nye tehát a küldő állam szempontjából 
elsősorban a finanszírozásban nyilvánul 
meg, mivel a tiszteletbeli konzuli tiszt-
ségviselő a proxenos és a patrone intéz-
ményéhez hasonlóan, lényegében a küldő 
állam anyagi támogatása nélkül látja el a 
feladatait. E feladatok azonban általában 
és a lényegüket tekintve alig különböz-
nek a professzionális konzuli feladatok-
tól. Azok ugyanúgy a küldő állam kép-
viseletére terjednek ki, függetlenül attól, 
hogy azt hivatásos vagy tiszteletbeli kon-
zuli tisztviselő látja el, és a feladatok tel-
jesítése során a képviselettel járó költsé-
gek is ugyanúgy felmerülnek, mindegy, 
hogy hivatásos vagy tiszteletbeli konzuli 
tisztviselők járnak-e el az adott ügyben.

A működés közjogi alapja az 1963-as  „Bé-
csi egyezmény a konzuli kapcsolatokról” 
(BE), amely jogforrás alkalmazása szinte 
minden norma esetében értelmezési kér-
déseket vet fel. Az első nehézség már ön-
magában az a tény, hogy a konvenció szö-
vege nem definiálja a tiszteletbeli konzul 
fogalmát, pontosabban a BE 1. cikk 1/d) 
pontja szerint „konzuli tisztviselő” min-
den olyan személy, ….akit e minőségben 
megbíztak konzuli feladatok végzésé-
vel”. A 2. pont így fogalmaz:

A konzuli tisztviselőknek két ka-
tegóriája van; a hivatásos konzuli 
tisztviselők és a tiszteletbeli konzuli 
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tisztviselők kategóriája. Az Egyez-
mény II. fejezetének rendelkezéseit 
a hivatásos konzuli tisztviselők ál-
tal vezetett konzuli képviseletekre; 
a III. fejezet rendelkezéseit a tisz-
teletbeli konzuli tisztviselők által 
vezetett konzuli képviseletekre kell 
alkalmazni.

Ez a sajátos, implikatív megfogalmazás 
ahhoz a sajnálatosan elterjedt, egyértel-
műen hibás nemzetközi és magyar gya-
korlathoz, téves szokáshoz vezet, hogy a 
BE III. fejezetének alanyait „tiszteletbeli 
konzulátusnak” nevezik (vö.: honorary 
consulate, consulat honoraire). A meg-
tévesztő jelzős szerkezet azt sugallja, 
mintha a konzuli intézmény lenne „tisz-
teletbeli” képviselet, holott ez a jelző a 
képviseletvezető kategóriájára, a fizikai 
személy jogállását leíró osztályra vonat-
kozik. Nincs tehát tiszteletbeli konzulá-
tus, csupán konzulátus van,23 hiszen a 
bécsi egyezmény alkalmazása körében 
a „konzuli képviselet” fogalma egyértel-
műen definiált. Eszerint minden – azaz 
akár tiszteletbeli, akár hivatásos konzuli 
tisztviselő által vezetett – főkonzulátus, 
konzulátus, alkonzulátus vagy konzuli 
ügynökség képviseletnek tekintendő.

Ez a jogi szemantikai fejtegetés csak 
látszólag tűnik elméleti problémának, 
hiszen míg a tiszteletbeli konzul szemé-
lye és az általa vezetett képviselet státu-
szának elkülönítése félreértésekre adhat 
okot, addig a BE 5. cikk b) és m) pontja 
pontosan kijelöli a konzuli feladatokat, 
azon belül is a jelen tanulmány tárgyában 
releváns kereskedelemfejlesztési és gaz-
daságdiplomáciai tartalmat. Ezek a keretek 
általánosságban határozzák meg azokat 

a származtatott, a diplomáciai képviselet 
által delegált feladatokat és funkciókat, 
amelyeket a tiszteletbeli konzul a küldő 
állam természetes és jogi személyei érde-
keinek a védelmében ellát. A tevékenysé-
gi kör gazdasági és kereskedelmi aspek-
tusainak elemzésére az előzőekben utal-
tunk, ugyanakkor napjainkra újabb szak-
diplomáciai területek kerültek a konzuli 
portfólióba: ezek a sport, a kulturális, tu-
dományos és innovációs témakörök.

A tiszteletbeli konzuli működés egyedi 
jellegét tovább árnyalja, hogy – történeti 
okok következtében – az érdekképvisele-
ti funkciók nem csupán egyirányú pályát 
jelölnek ki; azaz a képviselet vezetője a 
gyakorlati működés során figyelembe 
veszi a fogadó állam érdekviszonyait is. 
Ez a kvázi kétirányú hídszerep a funkció 
kettős beágyazottságára, a hivatali mű-
ködés rugalmasságára vezethető vissza.

Az előzőekben jelzett feladatmegha-
tározáshoz (és a kétirányú viszonyrend-
szerhez) kötődik a kereskedelmi diplomá-
cia fogalma, amely a nevével ellentétben 
nem a hivatalos, államközi kapcsolatok 
része, hanem konzuli tevékenység.24 Ez 
a tudományos besorolás lehetővé teszi a 
küldő államok számára, hogy a tisztelet-
beli konzulok által vezetett képviseletek 
az értékteremtő munkájukon keresztül 
koordinált, a küldő állam kormányával 
egyeztetett külpolitikai stratégia céljait 
szolgálják.

A küldő ország, a fogadó állam és a 
tiszteletbeli konzuli tisztviselő bonyolult 
és számos országban szokásjog alapján 
szabályozott, hierarchizált érdekviszo-
nyai között kiemelt terület a tisztvise-
lőt megillető könnyítések, kiváltságok 
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és mentességek rendszere. A törvények 
vagy más jogszabályok által előírt terhek 
alóli mentességek, valamint a fogadó ál-
lam bírósági és közigazgatási szerveinek 
eljárási szabályaitól való függetlenség 
vonzereje és a státusz nemzetközi presz-
tízse együttesen jelenti azt a társadalmi 
megbecsülést, amely motiválja a tiszte-
letbeli konzulok közösségét.

A konzuli tisztviselőt megillető men-
tességek, könnyítések és kiváltságok 
nemzetközi jogi alapjai általában három 
elmélet – nevezetesen: a területenkívüli-
ség elve, a reprezentatív, illetve a funk-
cionális elmélet – szerint közelíthetők 
meg. A bécsi egyezmény mint a tételes 
nemzetközi jog része a kiváltságok és 
mentességek tekintetében a reprezentatív 
teória és a funkcionális elmélet kombi-
nációját25 alapelvként fogadta el. Az első 
az állami szuverenitásból indul ki, és a 
konzuli képviselőket szuverén aktusok 
végrehajtójának tekinti. Ezzel egyébként 
éppen a csak hivatali tevékenységből eredő 
immunitást lehet megalapozni, amely a 
tiszteletbeli konzuli képviselőket megil-
lető védettség terjedelmének felel meg. 
A második elmélet a mentességeket a 
végzendő funkcióból vezeti le; a kivált-
ságok és mentességek ezen elv szerint 
azért szükségesek, hogy azok élvezője a 
rábízott feladatot teljesíteni tudja. A kon-
venció Preambuluma a következőket tar-
talmazza: „a kiváltságok és mentességek 
célja nem egyének előnyben részesítése, 
hanem az, hogy biztosítsa az illető álla-
mok nevében a konzuli képviseletek útján 
végzendő feladataik hatékony teljesíté-
sét”. E rendelkezés láthatóan a két emlí-
tett elmélet kombinációjából született.26

A fenti nemzetközi jogi elméleteket 
szemügyre véve a konzuli és a tisztelet-
beli konzuli tisztviselők mentességei, 
könnyítései és kiváltságai jórészt abból 
fakadnak, hogy egy szuverén államot, 
annak bizonyos funkcióit képviselik egy 
másik szuverén állam területén, és az eh-
hez szükséges tevékenység ellátása a szu-
verenitások összeütközése miatt csak a 
fogadó állam szuverenitásból fakadó jo-
gainak bizonyos korlátozásával – állami 
önkorlátozással – lehetséges. A fogadó 
állam nemzetközi jogból fakadó önkorlá-
tozása mögött pedig a másik, a képviselt 
állam szuverenitásának a tiszteletben tar-
tása áll.

A tiszteletbeli konzulokat érintő „sze-
mélyzeti politika”, a kiválasztás krité-
riumrendszere országonként változó. 
Nincs egységes gyakorlat az állampol-
gárság, a szakmai tapasztalatok, a pénz-
ügyi alkalmasság tekintetében sem, sőt 
olyan eset is ismert, amikor a kinevezés 
politikai megállapodás vagy korrupciós 
ügylet kiegészítő eleme volt. Az általá-
nos gyakorlat azonban szinte mindenütt 
két szempont értékelésén alapul: a jelölt 
társadalmi pozíciója és üzleti beágya-
zottsága. Ez utóbbi tényező fokozott je-
lentősége miatt a hagyományos konzuli 
funkciók (pl. a küldő állam hajóinak és 
légi járműveinek a felügyelete, állampol-
gároknak nyújtandó segítség, vízumki-
adás) ellátásához szükséges jogi kompe-
tenciák háttérbe szorulnak. A folyamat 
eredményeként megállapítható, hogy a 
21. század első évtizedeire a tiszteletbe-
li konzulok feladatköre átalakult, az el-
várások és képességek a public affairs, 
a globális diplomáciai reprezentáció és a 
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gazdasági érdekképviselet kiszolgálására 
vonatkoznak. Ez a funkcionális transz-
formáció lehetőséget és esélyt ad a küldő 
államoknak arra, hogy az intézmény-
rendszer szereplőinek a helyismeretből 
fakadó hatékonyságát, a költségraciona-
lizálás szempontjainak alkalmazásával 
pedig eddig nem használt erőforrásokat, 
új dinamikákat alkalmazzanak a gazda-
ságdiplomáciai céljaik elérésében.
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