Nagyköveti megbízólevél átadásra
A megbízólevél átadásának napjára az ÁP megkülönböztető jelzést használó, rendőri
előfutóval kísért gépkocsit biztosít a kijelölt nagykövetnek, illetve a kíséretében érkező
személyeknek (családtag, nagykövetségi dolgozó).
A Sándor-palota Szent György térre néző oldalán, az épület homlokzatán a Magyar
Köztársaság, az Európai Unió és a megbízólevelének átadására érkező kijelölt nagykövet
országának zászlaja van kitűzve.
Miután a kijelölt nagykövetet szállító konvoj megérkezik a Sándor-palotához, a Magyar
Honvédség 32. Dísz- és Őrezred díszszakasza katonai tiszteletadással fogadja az Előkészítés,
gyakorlat, szabályok
A Magyarországra akkreditált nagykövetek érkezéséhez és távozásához kapcsolódó
teendők egy részét a Külügyminisztérium Állami Protokoll Főosztálya (ÁP) bonyolítja. A
nagykövetség az ÁP-t értesíti abban az esetben, ha a nagykövet elhagyja állomáshelyét, és
idefutnak be az új, kijelölt nagykövet személyéről szóló értesítések is.
Az ÁP írásban értesíti a Köztársasági Elnöki Hivatal Külügyi Főosztályát a korábbi
nagykövet távozásáról vagy a kijelölt nagykövet érkezéséről. A távozó nagykövetet a
köztársasági elnök rövid búcsúlátogatáson fogadja.
Magyarországon a nagykövetek egyenként adják át megbízólevelüket, más
országokban (pl. USA) azonban erre csoportos formában is sor kerülhet.
A magyar gyakorlat szerint egy napon több megbízólevelet is átvesz a köztársasági elnök,
emiatt az ÁP több – általában 4-5 – nagykövet-váltás bejelentése után kér csak időpontot a
köztársasági elnök hivatalától a megbízólevelek átadásához.
A kijelölt nagykövet csak akkor léphet a fogadó állam területére, ha elődje már
elhagyta azt.
Ha egy nap több megbízólevél-átadásra kerül sor, az első megbízólevelet azon ország
nagykövete adja át, melynek előző (távozó) nagykövete legkorábban adta át saját
megbízólevelét. A további megbízólevelek átadásának sorrendjét is hasonlóan ez a
kronológiai rend határozza meg.
Magyarországon nincs előírás a nagykövet számára félünnepélyes viseletben (zsakett)
való megjelenésre. A kijelölt nagykövet legtöbbször sötét utcai ruhában (öltöny) érkezik, de
gyakori – különösen afrikai és ázsiai országokból érkező kijelölt nagykövetek esetében – a
nemzeti viseletben való megjelenés is.
A megbízólevél átadása
Kijelölt nagykövetet a Szent György téren.
A kijelölt nagykövet a felhívójel elhangzása után a helyőrségparancsnok kíséretében
megindul a szakasz-parancsnok irányába. A kijelölt nagykövet vörös szőnyegen a
csapatzászló magasságáig megy, ahol fogadja a díszegység parancsnokának jelentését. A
díszegység parancsnoka jelenti, hogy a kijelölt nagykövet tiszteletére a díszszakasz
felsorakozott és díszszemlére kész. A kijelölt nagykövet biccentéssel fogadja el a díszszemle
megtekintésére vonatkozó felkérést. A kijelölt nagykövet a helyőrség parancsnokkal együtt a
csapatzászló irányába fordul, és a csapatzászlónak főhajtással tiszteleg. A tisztelgés után ellép
az alakzat előtt és megszemléli a díszegységet. A lefújójel elhangzását követően a kijelölt
nagykövet Köztársasági Őrezred korhű egyenruháját viselő felvezetőjét követve a Sándor-

palota déli (protokoll) kapuján az épületbe lép. A felvezető a kijelölt nagykövetet és kíséretét
a Sándor-palota Tea-szalonjába kíséri.
A Tea-szalonban a kijelölt nagykövetet a köztársasági elnök külpolitikai főtanácsadója
(vagy annak kijelölt helyettese) és szárnysegédje fogadja, majd a külpolitikai főtanácsadó
röviden ismerteti a Sándor-palota történetét. Ezt követően a Köztársasági Őrezred korhű
egyenruhás felvezetője mögött valamennyien a Mária Terézia-terembe vonulnak.
A kijelölt nagykövet az ÁP munkatársaival itt várakozik, még a köztársasági elnök
külpolitikai főtanácsadója és szárnysegédje a Tükör-terembe lép. A két termet csukott ajtó
választja el egymástól. A külpolitikai főtanácsadó értesíti a köztársasági elnököt a kijelölt
nagykövet érkezéséről. Az elnök – dolgozószobája felől – a Tükör-terembe érkezik és
elfoglalja szokásos helyét.
A köztársasági elnök a Tükör-teremnek az Elnöki-tárgyaló felé eső csillárja alatt áll,
még a kijelölt nagykövet majd az elnökkel szemben, a Mária Terézia-teremhez közelebb eső
csillár alatt foglalja el helyét. Az elnök és a nagykövet között, oldalt áll föl a protokoll-sor,
melynek tagjai: a köztársasági elnök külpolitikai főtanácsadója, szárnysegédje, a
Külügyminisztérium illetékes területi főosztályának vezetője, a KEH főosztályának (külügy,
sajtó) képviselői, illetve az ÁP munkatársa.
Miután a köztársasági elnök elfoglalta helyét, az ÁP munkatársa a kijelölt
nagykövetért megy a Mária Terézia-terembe, majd a Tükör-teremben a helyére kíséri. A
kijelölt nagykövet mögött foglalnak helyet a kíséretében érkezett személyek.
A kijelölt nagykövettel tolmács is érkezik, aki a protokoll-sorral szemben, az elnök és
a nagykövet között áll.
A kijelölt nagykövet megbízólevelének átadása előtt legtöbbször országa
államfőjének, kormányának, népének jókívánságait tolmácsolja a magyar köztársasági
elnöknek, illetve néhány szóban ismerteti missziójának kitűzött céljait.
Ezt követően sor kerül a megbízólevél átadására.
A köztársasági elnök megköszöni a megbízólevél átadását, és röviden értékeli az adott
országgal ápolt kétoldalú kapcsolatokat, majd szűk körű megbeszélésre invitálja a
nagykövetet az Elnöki Tárgyalóba. A tárgyaláson részt vesz a köztársasági elnök külpolitikai
főtanácsadója és a Külügyminisztérium illetékes területi főosztályának vezetője.
A tárgyaláson a résztvevők áttekintik a bilaterális kapcsolatok aktuális helyzetét, és
feladatokat határoznak meg az elkövetkező időszakra.
A megbeszélés alatt az ÁP és a KEH Külügyi Főosztályának munkatársai folytatnak
kötetlen beszélgetést a nagykövet kíséretében érkezett személyekkel a Mária Teréziateremben.
A köztársasági elnök és a nagykövet között folytatott tárgyalás befejeztével a
nagykövet elköszön a köztársasági elnöktől, és a Mária Terézia-terembe megy, ahol beír az
erre a célra fenntartott emlékkönyvbe.
A bejegyzés utána a nagykövet és a kísérete elköszön a köztársasági elnök
munkatársaitól, és a Köztársasági Őrezred egyenruhás tiszteit követve a Sándor-palota nyugati
kapuján át elhagyja az épületet.
A nagykövetet és kíséretét szállító konvoj a Hősök terére hajt, ahol az új rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet koszorút helyez el az Ismeretlen Katona Sírjánál.

