3. TDK
Interjú:
dr. Kocsis Gergővel, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium munkatársával

Az előadás az Emberi Jogok Európai Egyezményének, az Európa Tanács szervezetének és
működésének bemutatásáról szólt.
Pongrácz Tamás (PT): Magyarország 25 éve csatlakozott az Európa Tanácshoz. Milyen
változást jelentett ez Magyarországnak?
dr. Kocsis Gergő (KG): Magyarország volt az első állam a szocialista blokkból, amely
csatlakozott az Európa Tanácshoz, így ez a lépés európai szinten is történelmi jelentőségű volt.
Hazánk szempontjából azért is kiemelkedő jelentőségű, mert az Európa Tanács volt az első
nyugati nemzetközi szervezet, amelyhez a rendszerváltást követően csatlakozni tudtunk,
mintegy előkészítve a későbbi NATO és EU csatlakozást.
Az Európa Tanács nemzetközi szervezetként egy egységes európai jogi térség kialakítására
törekszik, különösen az emberi jogok területén létrehozott magas sztenderdjeivel. Fontos, hogy
az ET minden tagállama így hazánk is részt vesz ezeknek a normáknak a fejlesztésében, és
persze mint minden tagállamnak nekünk is kötelességünk ezeknek a végrehajtása. Az ET ennek
érdekében ellenőrző mechanizmusokat működtet, melyekben Magyarország is részt vesz, mint
ahogyan természetesen Magyarországot is folyamatosan ellenőrzik.
PT: Melyek magyar szempontból a legfontosabb területei az Európa Tanács
működésének?
KG: Magyar szempontból kiemelkedő fontosságú a kilencvenes évek közepén megalkotott két
kisebbségvédelmi egyezmény, amely a határon túli magyar közösségek jogainak védelméhez
járul hozzá. Ezek már a magyar ET tagság idején születtek és a magyar diplomáciai
erőfeszítések eredményeinek is tekinthetőek. Ezek az egyezmények és a hozzájuk kapcsolódó
monitoring mechanizmusok nagyban elősegítik azt, hogy a kisebbségek nyelvi, oktatási,
kulturális és politikai jogai a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljenek.
A másik terület, ami kiemelhető az az ifjúság támogatása, hiszen Budapesten található a II.
Európai Ifjúsági Központ. Mind a 47 ET tagállam ifjúságának képzésével foglalkozik a

központ, amely 2015-ben ünnepelte 20 éves fennállását. A budapesti elhelyezkedés pedig azért
is jelentős, mert ez volt az ET-nek az első volt szocialista országban létrehozott intézménye.
PT: Érdekes volt hallani, hogy a Lisszaboni Szerződés tartalmazza azt a kötelezettséget,
hogy az Európai Unió csatlakozzon az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Van ennek
bármilyen közvetlen, speciális hatása Magyarországra nézve?
KG: Közvetlen hatása nincs, hiszen Magyarország 1990 óta tagja az Európa Tanácsnak, ennek
megfelelően az Egyezmény 1992-ben lépett hatályba Magyarországon. Mindazonáltal
Magyarország tagja az Európai Uniónak is, így fontos számunkra, hogy az EU intézményei és
szervei is kötelezettjei legyenek ennek a rendkívül fontos egyezménynek. Sajnos az Európai
Unió még nem tudott a saját belső jogi folyamatai miatt csatlakozni az Egyezményhez és
egyelőre nem előrelátható az, hogy ez a csatlakozás mikor következik be.
PT: Azt minden joghallgató megtanulja, hogy az Európa Tanács nem összekeverendő az
EU Tanácsával és az Európai Tanáccsal, de van valamilyen együttműködés az ET és az
EU között?
KG: A két szervezet számos területen folytat együttműködést, amely azért is fontos, mert az
ET-nek több szakkérdésben nagyobb tapasztalata van. Jellemző, hogy az EU finanszírozza az
ET több programját. A kapcsolat más tekintetben is különleges, hiszen az Európai Parlament
sokáig nem rendelkezett saját épülettel Strasbourgban és az ET épületét használta plenáris
ülésekre. Az EU zászlót és himnuszt is eredetileg az ET használta, az EU ezeket az ET
engedélyével használhatja.
PT: Milyen tanácsa van a jelenleg jogot hallgató hallgatók felé, ha valaki nemzetközi jogi
érdeklődéssel rendelkezik. Merre, mit és hogyan lenne érdemes elkezdeni ahhoz, hogy a
Külügyminisztérium munkatársa lehessen, vagy egy hasonló orientációjú karriert
kezdhessen?
KG:
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Külügyminisztériumban töltse. A gyakornoki program mind a budapesti központban, mind
pedig külképviseleteken nagy hasznos tud lenni és segíthet a további karriertervek
kialakításában. A gyakornoki programról több információt is lehet találni a minisztérium
honlapján.

A pályakezdőknek pedig a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretein belül nyújtott
lehetőségeket tudom ajánlani. Sikeres pályázat esetén az ösztöndíjas nem csak a központi
közigazgatásban, hanem egy nemzetközi szervezetnél, vagy akár a diplomácia világát
kipróbálva egy külképviseleten is tapasztalatot szerezhet.
Ez egy nagyon hasznos lehetőség, amely a jövőbeni szakmai kihívások teljesítése során is
kamatoztatható. Én is az MKÖ program keretében kezdtem a külügyminisztériumban dolgozni,
melyről nagyon pozitív tapasztalataim vannak, a program nagymértékben segítette a későbbi
munkavégzésemet is.
PT: Elnézést az indiszkrét kérdésért, de nagyjából mekkora mértékű honorálás jár egy,
az Önéhez hasonló munkakör betöltéséért?
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kormánytisztviselőként dolgozom. A közigazgatásra jellemzően a Kttv. szerinti illetmény kerül
megállapításra a külügyminisztérium kormánytisztviselői számára is. Természetesen a külügyi
munka specifikuma, hogy a kollégák többsége a világ különböző pontjain dolgoznak. A
külszolgálaton lévő kollégák a belföldi illetményük kiegészítéseként az adott ország
árszínvonalát figyelembe vevő devizaellátmányt kapnak, amelynek összege szintén
jogszabályban van rögzítve.
PT: Jól érzi magát a munkakörében?
KG: Igen, teljes mértékben! Már az egyetem alatt is az európai közjog és a nemzetközi jog
érdekelt, és tetszik a jelenlegi munkakörömben ezzel is foglalkozhatok. Széleskörű feladatokat
láthatok el, sok érdekes emberrel találkozom, új dolgokat ismerhetek meg. Rengeteg szakmai
kihívás ér, melyeknek igyekszem megfelelni és közben persze rengeteget lehet tanulni, fejlődni.
PT: A TDK szervezés nevében, köszönjük az érdekfeszítő előadást, és köszönöm a
beszélgetést is!
KG: Én is köszönöm a lehetőséget!

Az interjú készítette: Pongrácz Tamás, 4. évfolyam

