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Minden ügyintézésben segítenek
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa változatlanul ellátja feladatát

KOVÁCS ATTILA

– Mennyire befolyásolja a 
járványhelyzet az ügyintézést 
Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa számára, milyen 
korlátozások vannak érvényben?

– A járványügyi helyzet jelen-
tősen befolyásolja a főkonzulá-
tus működését, mint minden más 
hivatalét. Kevesebben fordulnak 
hozzánk, az emberek megfontoltab-
bak, ha nem sürgős az intéznivaló, 
nyilván elhalasztják. Hozzájárul az 
egészhez az is, hogy az ügyintézé-
sünk jelentős részét az útlevél- illet-
ve a személyi igazolvány-igénylés 
adja. Ezek az okmányok elsősorban 
az utazáshoz kellenek, és mivel na-
gyon korlátozottan lehet utazni a 
világban, az emberek ezt el tudják 
halasztani. Eleve szabályok korlá-
tozzák az ügyintézés lehetőségét 
is: mi teljes mértékben a romániai 
járványügyi szabályozás szerint 
működünk, annak megfelelünk, 
esetleg még azt is túlbiztosítjuk 

az ügyfeleink és kollégáink 
egészségének védelme érde-
kében. Kevesebb ügyfélab-
lakkal, ugyanakkor min-
den ügytípusban ellátjuk a 
feladatainkat, nincs olyan 
ügytípus, amit a járvány 
előtt lehetett volna intézni 

a főkonzulátuson, és most 
ne lehetne. Bármilyen problémája 
van egy itt élő magyar állampol-
gárnak, bizalommal fordulhat hoz-
zánk. Ahogy korábban is, időpont 
foglalásával lehet hozzánk jönni, 
ha valaki bejelentkezik, és kér egy 
időpontot az adott ügy elintézésére, 
ezt belátható időn belül, egy-két hét 
múlva biztosítani tudjuk számára. A 
hivatalon belül természetesen szi-
gorú járványügyi szabályoknak kell 
megfelelni: csak maszkban lehet a 
főkonzulátus területén tartózkodni, 
megmérjük az ügyfél testhőmérsék-
letét, és ha ez meghaladja a meg-
engedett értéket, akkor sajnos nem 
tud bejönni, továbbá kötelezően 
fertőtlenítenie kell a kezét a kapu-
nál elhelyezett automata kézfertőt-
lenítővel. Egy családból egyszerre 
csak egy fő tartózkodhat az ügyin-
téző ablaknál, a többieknek az épü-
let előtt kell várakozniuk. Fontos, 
hogy mindenki az adott időpontra 
érkezzen, mert ha korábban jön, az 
épület előtt kell várakoznia, a bel-
ső várótermeinket ugyanis lezár-
tuk. Az ügyfélfogadók úgy vannak 
berendezve, hogy tartani tudjuk az 
előírt távolságot az ügyfelek között, 
a kollégáink maszkban vannak, az 

ügyfelektől plexiüveg fal választja 
el őket, így azt mondhatom, bátran 
lehet hozzánk jönni, teljes bizton-
ságban érezheti magát az ügyfél.

– Hogy történnek az állampol-
gári eskütételek, van-e lehetősé-
gük kiszállásokra a főkonzulátus 
alkalmazottainak?

– Az állampolgári eskütétel cso-
portosan zajlik, van egy nagy ren-
dezvénytermünk, ahol 60-70 fő is 
elfér, most is ott zajlanak az esküté-
telek, de természetesen csökkentett, 
korlátozott létszámban. Az esküt 
tevők között megvan a megfelelő tá-

volság, mindenki maszkban van, és 
az eskü menete is lerövidült, ameny-
nyire a jogszabály azt megengedi, 
hogy minél kevesebb időt töltsenek 
együtt az esküt tevők. A termet min-
den alkalom előtt és után fertőtle-
nítjük, szellőztetjük. Az egyetlen, 
amit korlátoznunk kellett, azok a 
kiszállások a konzuli kerületben – 
Székelyföldön és a moldvai csángó 
területen. Most is járunk kiszállás-
ra, teljesen nem szüntettük be ezt a 
tevékenységet, de a piros zónákba, 
azokra a településekre, ahol maga-
sabb a fertőzési arány, természe-
tesen nem megyünk, megvárjuk 
azt a lehetőséget, amikor ezt meg 
lehet tenni. E téren kapcsolatban 
vagyunk a megyei egészségügyi ha-
tóságokkal, a megyei tanácsokkal, 
naprakészek vagyunk a romániai 
és székelyföldi települések járvány-
ügyi adatait illetően, és akkor me-

gyünk kiszállásra, ha az adott te-
lepülésen ezt biztonságosan meg 
lehet tenni. A kiszállásos ügyin-
tézésre is ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak mint a főkonzulátu-
son: időpontra jönnek az ügyfelek, 
maszkban dolgoznak a kollégák, 
plexiüveg fal választja el őket, és 
be kell tartani az előírt távolságot.

– Milyen az egyszerűsített ho-
nosítás iránti igény jelenleg?

– Az állampolgársági kérelmek 
iránt folyamatos az érdeklődés és az 
igény, továbbra is jelentős számban 
keresnek fel olyanok, akik szeretné-

nek magyar állampolgárok lenni, 
úgy gondolom, hogy a járványhely-
zet ezt a folyamatot egy kicsit fel is 
erősítette. Sokan, akik ezt eddig va-
lamilyen okból nem tették meg, nem 
érezték olyan fontosnak, most azt 
voltak kénytelenek látni, hogy ma-
gyar útlevéllel adott esetben köny-
nyebben lehetett utazni. A Magyar-
országra való beutazási szabályok 
jelenleg is eltérőek a magyar, illetve 
nem magyar állampolgárok számá-
ra. Többen azért fordulnak hozzánk, 
mert lehet, hogy magyar állampol-
gárként könnyebb munkát vállalni, 
vagy sportolni, tanulni valahol Eu-
rópában, vagy a nagyvilágban. Van 
érdeklődés, és mi arra is biztatunk 
mindenkit, hogy éljen ezzel a lehe-
tőséggel, hogy közjogi értelemben 
is váljon a magyar nemzet részévé. 
Keressenek minket, a kollégáinkat, 
segítünk az akták előkészítésében, 

és a kérelmek átvétele folyamatos, 
a járványügyi szabályok betartása 
mellett kiszállásokon is. A part-
nerszervezeteink is működnek, az 
Eurotrans Alapítvány irodái és a 
Demokrácia Központok is, hozzá-
juk lehet fordulni az iratok előké-
szítése érdekében.

– Közel tíz éve van lehetőség 
az egyszerűsített honosítás ké-
relmezésére. Milyennek látja 
ezt az eltelt időszakot, ennek 
eredményeit?

– Úgy gondolom, ha lehet így 
nevezni, a kedvezményes honosí-
tási eljárás megteremtése, és maga 
a folyamat, ami azóta lezajlott, egy 
sikertörténet. 2017-ben, a Magyar 
Állandó Értekezleten jelentette be 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, hogy megvan az egymil-
lió új magyar állampolgár. Azóta 

jóval meghaladtuk ezt a számot, 
és továbbra is folyamatosan nö-
vekszik, mutatva, hogy erre a le-
hetőségre szüksége volt a külhoni 
magyar nemzetrészeknek. Noha 
a fizika törvénye szerint egy idő 
után elfogynak azok, akiknek még 
nincs magyar állampolgárságuk, 
vagy igényelhetik ezt és még nem 
tették meg, de még mindig folya-
matos az érdeklődés, nem telik el 
úgy nap, hogy ne vennénk be ho-
nosítási kérelmet, és nem telik el 

úgy hét, hogy ne lenne állampol-
gári eskütétel.

– Az érvényben levő utazási 
korlátozások mennyire nehezítik 
az anyaország és a külhoni ma-
gyar nemzetrészek kapcsolatát?

– A járványhelyzet sajnos erős 
korlátok közé szorította a ma-
gyar-magyar kapcsolatokat, nagyon 
beszűkültek azok a lehetőségek, 
amelyek korábban működtek. Koráb-
bi markáns tapasztalatom volt, hogy 
a különböző, magyarországi és a szé-
kelyföldi magyar települések közötti 
testvértelepülési együttműködések 
milyen magasfokú intenzitással 
működnek. Ezek most hiányoznak 
a településeknek, a polgároknak is, 
és sajnos ez a helyzet még fennáll 
egy darabig. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy a járványhelyzet elle-
nére a nemzetpolitikai programok 

megvalósítására szánt források 
továbbra is rendelkezésre állnak, 
de a járványhelyzet miatt elmaradt 
programok, rendezvények helyett 
elsősorban fejlesztésekre, működés-
re lehet felhasználni azokat. A Ma-
gyar Kormány kedden döntött arról, 
hogy tovább szigorít a járvány elleni 
védekezés szabályain, bevezették új-
ra a rendkívüli jogrendet. Ha valaki 
Magyarországra szeretne utazni, és 
nem biztos a beutazási feltételeket 
illetően, forduljon hozzánk bizalom-
mal, vagy tájékozódjon honlapunk-
ról, vagy az Országos Rendőr-főkapi-
tányság hivatalos oldaláról – police.
hu –, ahonnan pontos információk-
hoz juthat. Fontosnak tartom hang-
súlyozni, hogy a korlátozások nem 
terjednek ki az üzleti célú utazásra, 
mert ugyan elsődleges cél a jár-
ványhelyzet kezelése, az emberi élet 
és egészség védelme, ugyanakkor a 
gazdaságnak is működnie kell, az 
emberek, a családok egzisztenciája 
nem kerülhet veszélybe. Ezért most 
Európa-szerte a korlátozásokat úgy 
próbálják életbe léptetni, hogy az 
üzleti, gazdasági célú utazásokat ne 
lehetetlenítsék el. Egyébként min-
denki gondolja meg, hogy fontos-e 
most utaznia, ha nem életbe vágó 
dolgokról van szó, akkor célszerűbb 
elhalasztani, mivel az előttünk álló 
egy-két hónap kritikusnak ígérkezik 
a járvány szempontjából.

Tóth László főkonzul szerint mindenki bizalommal 
fordulhat hozzájuk
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• A járványhelyzet és az ehhez kapcsolódó korlátozások ellenére Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa változatlanul ellátja feladatát, minden ügytípusban 
segítséget nyújt a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak. Folyamatos a 
honosítási kérelmek átvétele is, akárcsak az állampolgári eskütételek. Tóth László 
főkonzullal beszélgettünk.

Ügyfélfogadás, elérhetőségek 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Gál Sándor utca 9. szám alatt, 
a Lázár-házban tart ügyfélfogadást előzetes időpontfoglalás alapján, hétfő-
től csütörtökig naponta 8 és 16.30 óra között, pénteken 8 és 14 óra között. 
Telefonszám: 0366-087000, e-mail: mission.csk@mfa.gov.hu, honlap: 
https://csikszereda.mfa.gov.hu




