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Újranyílik a krakkói főkonzulátus!
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Hat új külképviseletet nyit a magyar kormány: Eszéken, Krakkóban és Torontóban főkonzulátus,
Melbourne-ben, Marosvásárhelyen és Nagyváradon konzuli iroda nyílik - áll a keddi Magyar
Közlönyben.
Kapcsolódó cikkek:
Megelégelték a lengyelek is az EU hazánk elleni intézkedéseit? [1]
A kormányhatározat értelmében az eszéki és krakkói főkonzulátusok felállításához szükséges helyi
alkalmazotti létszám, továbbá az egyszeri beruházási és működési kiadások a Külügyminisztérium idei
költségvetésében már rendelkezésre állnak, míg a marosvásárhelyi és nagyváradi konzuli irodákhoz
szükséges kiküldötti és helyi alkalmazotti létszámot, valamint a kiadásokat szintén a tárca idei
költségvetése tartalmazza.
A torontói főkonzulátus és a melbourne-i konzuli iroda megnyitásához szükséges kiadások fedezetét a
tárca idei költségvetése, továbbá a Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium közötti előirányzatátcsoportosítás adja. A közlönyben az olvasható, hogy az eszéki főkonzulátus kerülete Eszék-Baranya,
Vukovár-Szerémség, Brod-Szávamenti, Pozsega-Szlavón, Verőce-Drávamente, Belovár-Bilogora,
Kapronca-Körös és Muraköz megyékre terjed ki. A torontói külképviselet kerülete Ontario (kivéve
Ottawa közigazgatási területe), Manitoba és Saskatchewan tartomány. A krakkói főkonzulátus
kerülete pedig az alsó-sziléziai, az opolei, a sziléziai, a szentkereszti, a kis-lengyelországi és a
kárpátaljai vajdaságokból áll. A korábban bezárt intézmény újranyitását évekig szorgalmazta a
Lengyel-Magyar Kultiblog felhívva a figyelmet a Lengyelországban élő magyarok helyzetére.
A konzuli irodák közül a melbourne-i a canberrai magyar nagykövetséghez tartozik, és Victoria, DélAusztrália és Tasmania tartományokra terjed ki a kerülete. A marosvásárhelyi külképviselet a
csíkszeredai főkonzulátushoz tartozik, kerülete Maros és Szeben megyékből áll. A nagyváradi konzuli
iroda a kolozsvári főkonzulátushoz tartozik, és Bihar, valamint Arad megyékre terjed ki a kerülete. A
kormány a határozat alapján továbbá felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
gondoskodjon arról: a Külügyminisztériumnak a külképviselet-igazgatásra mindenkori engedélyezett
létszámát hárommal növeljék.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára március közepén Ausztráliában és ÚjZélandon járt, látogatása alkalmával úgy nyilatkozott, hogy 2008-ban az előző kormány több magyar
külképviseletet bezárt, közöttük a főkonzulátust Sydneyben, Torontóban és Sao Paulóban, pedig ezek
a helyek fontos központjai a magyar diaszpórának. Az államtitkár hangsúlyozta, tárcája javaslatot tett
a kormánynak egyes képviseletek újranyitására, így a közeljövőben várhatóan konzuli iroda nyílik
Melbourne-ben is.
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