Magyar diplomata királyi kitüntetése
Royal Decoration to a Hungarian Diplomat

Würtz Csilla nagykövet 1992 óta tartozik a
külügyminisztérium kötelékébe. Neve sokak
számára cseng ismerősen, hiszen 2011–12-ben
a minisztérium protokollfőnökeként dolgozott.
Hivatalból még ő kísérte Schmitt Pál köztársasági elnök úrhoz megbízólevele átadására a
közelmúltban elköszönt Alberto Bottari de
Castello pápai nunciust, a diplomáciai testület
doyenjét.
Würtz Csilla 2006-tól öt és fél évet töltött
New Yorkban, a magyar ENSZ-képviseleten.
Ott is komoly funkciót töltött be, hiszen személyében két évtized után újra magyar alelnöke lett az ENSZ egyik főbizottságának. A fenntartható fejlődéssel, gazdasági, pénzügyi kérdésekkel foglalkozó úgynevezett II. Bizottságban
látott el alelnöki feladatokat. Ennek a vezetői
gyakorlatnak később a NATO-ban is nagy
hasznát vette, hiszen ott hetente volt az egyik
bizottság elnöke.
2013 januárjában Brüsszelbe szinte hazaérkezett, hiszen korábban már ott is eltöltött négy
és fél esztendőt. 2018 januárjáig a belga fővárosban újabb öt év munka következett, ő volt a
legmagasabb beosztásban dolgozó magyar a
NATO nemzetközi apparátusában. A NATO
történetében először, első és ez idáig egyetlen
nőként töltötte be a NATO legfőbb döntéshozó
szerve, az Észak-atlanti Tanács Titkárságának
igazgatói posztját. Emellett a NATO első protokollfőnökeként, valamint a csúcstalálkozók
szervezéséért felelős Task Force igazgatójaként
is tevékenykedett. A NATO csúcstalálkozói

általában 4000-5000 fős rendezvények, melyeken 40-50 állam- és kormányfő, ugyanennyi
külügyminiszter és ugyanennyi védelmi miniszter, illetve delegációik és nagy létszámú sajtó
vesz részt. Költségvetésük 100-150 millió euró.
A delegációk mozgatásához és a komplex program lebonyolításához körülbelül 600-700 járműre van szükség – az amerikai delegációt még
nem is számolva. Bár a költségeket a rendezvénynek helyt adó ország fizeti, a nagyon szigorú előírásokat és elvárásokat a NATO „diktálja”.
Würtz Csilla egy személyben felelt a rendezvény
teljes megtervezéséért és annak lebonyolításáért
egyaránt, majd az állam- és kormányfői asztalnál a NATO-főtitkár bal oldalán foglalt helyet.
Közben olyan világpolitikát meghatározó személyiségekkel beszélgetett, mint Obama elnök,
Merkel asszony, Bettel luxembourgi miniszterelnök, a jordán király pedig már ismerősként
üdvözölte, amikor találkoztak.
A mai napig jóbarátságot ápol a horvát államfő asszonnyal, az ülésterembe Macron elnököt ő kalauzolta a helyére, miközben gratulált
neki a kinevezéséhez.
A kanadai miniszterelnökkel, Trudeau-val
készült közös, Facebookra feltett képe sok lájkot
hozott, amikor a kanadai delegáció így fejezte
ki a köszönetét a munkájáért. Az egyik NATOrendezvényen Trump elnöktől is egy karnyújtásnyira ült az asztalnál. Mogherini asszonnyal
sokszor beszélgetett, Tusk elnökkel csak egymásra mosolyogtak valahányszor találkoztak.
Juncker elnök úr vendégkönyvbe rajzolt szívecs-

Ambassador Csilla Würtz has been with
the Ministry of Foreign Affairs and Trade
since 1992. Her name might be familiar to
many, because she worked as the Chief of
Protocol of the Ministry between 2011-2012.
It was her duty to accompany Apostolic Nuncio Alberto Bottari de Castello, doyen of the
diplomatic corps, who a short while ago left
Hungary, to Hungarian President Pál
Schmitt to present his credentials.
From 2006 Csilla Würtz spent five and a
half years at the Permanent Mission of Hungary to the United Nations in New York. She
also had an important post there, as after two
decades, there was again a Hungarian ViceChairperson in one of the UN Main Committees, and it was her. She was Vice-Chairperson of the Second Committee which deals
with sustainable development, economic and
financial issues. This experience of leadership
proved to be very useful at NATO as well,
since she was chairing a committee there
every week.
In January 2013 she arrived in Brussels as
if she was going home, because she had spent
four and a half years there before. Until January 2018 she worked in the capital of Belgium
again for another five years. She had the highest post as a Hungarian in NATO’s International Staff. For the first time in the history
of NATO, she was the first and so far the
only woman, who worked as the Director of
the Secretariat of the North Atlantic Council,
the supreme decision-making body of NATO.
Besides, she was also Director of the NATO
Summit Task Force and the first Chief of Protocol of NATO. NATO summits are usually
events organised for 4,000-5,000 people,
where 40-50 heads of state and government
and equally as many ministers of foreign affairs and ministers of defence, their delegations and a lot of representatives of the press
are present. The budget is about €100-150
million. In order to move the delegations and
run the complex programme some 600-700
vehicles are required – and that is without the
American delegation. Although the costs are
covered by the host country, the strict rules
and expectations are set by NATO. Ambassador Würtz was alone responsible for the
planning, organisation and the conduct of the
event, and then, at the table of the heads of
state and government she was sitting on the
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Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel Brüsszelben a NATO állam- és kormányfőinek magas szintű találkozóján 2017. május 25-én

kéi pedig mindig derültséget keltettek a NATOfőtitkár rezidenciáján.
Tavaly év végén még részt vett Fülöp belga
király karácsonyi koncertjén. A NATO-ból
egyedül ő kapott meghívást és az uralkodó mögötti második sorban foglalt helyet. Majd csomagolni kezdett, mert januárban lejárt a mandátuma és visszatért a külügyminisztériumba.
Ám a szíve visszahúzza Belgiumba, hiszen
ott szokott rá a terepfutásra, sőt: versenyeken is
részt vett. Amikor májusban régi kollégája óvatosan érdeklődött, hogy mikor ér rá – úgy gondolta, hogy a következő megmérettetésről van
szó. Ám hamarosan kiderült, hogy ennek az
érdeklődésnek teljesen más az oka...
Würtz Csilla júniusban hivatalosan is megkapta az értesítést, hogy Fülöp belga király
nagyon magas kitüntetésben részesítette. Ő lett
a II. Lipót Rend Főtisztje (Grand Officier de
l’Ordre de Leopold II), mely kitüntetésre első
magyarként ő bizonyult méltónak. A NATOban ugyan ő a második a sorban, de az első nő.
Ezt a kitüntetést elsőként a NATO történetében
először a korábbi helyettes főtitkára, az amerikai
Alexander Vershbow kapta meg.
A kitüntetés átadására Charles Michel belga
miniszterelnök levélben hívta meg. Az indoklásában megírta, hogy őfensége a kitüntetést Belgium imidzsének erősítéséért és a kiemelkedő
munkájáért ítélte neki oda. A kitüntetést Brüs�szelben, a NATO új székházban 2018. június
22-én a miniszterelnök-helyettes külügyminiszter, Didier Reynders és Steven Vandeput védelmi miniszter adta át. Ha már kint volt Brüsszelben – a kitüntetési ceremónia másnapján a
nagykövet asszony a régi sporttársaival együtt a
nehéz terepen még lefutotta a 28 kilométeres
távot, a híres Trail d’Orval-t Florenville-ben.
Szendi Horváth Éva
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left of the Secretary General of NATO. Meanwhile she talked to people determining world
politics, such as President Obama, Angela
Merkel, or Luxembourg’s Prime Minister Bettel, and the Jordanian King greeted her as an
old acquaintance when they met.
She is still good friends with the current
President of Croatia, in the Council Chamber
she accompanied President Macron to his seat
while she congratulated him on his election.
Their photograph with Canadian Prime
Minister Trudeau posted on Facebook gathered many likes, when the Canadian delegation expressed their gratitude for her work this
way. At one of the NATO events Donald
Trump was sitting within reach of her at the
table. She talked a lot with Federica Mogherini, and they exchanged smiles with President
Tusk of the European Council whenever they
met. The little hearts President Juncker of the
European Commission drew in the guest
book always brought about smiles at the
Residence of the Secretary General of NATO.

At the end of last year she attended the
Christmas Concert of King Philippe of the
Belgians. She was the only one from NATO
to have been invited and she was sitting in
the second row behind the King. Then she
started packing, because her contract with
NATO expired and she returned to the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade.
Yet her heart draws her back to Belgium,
as she took up trail running there. She even
participated in races. When in May a former
colleague of hers carefully asked her when
she would have time, she thought it was
about another race. But it soon turned out
that the reason for the query was something
else…
In June Ambassador Würtz was officially
informed that King Philippe of the Belgians
bestowed upon her a high state decoration.
She became Grand Officer of the Order of
Leopold II, which honour she received as the
first Hungarian in the world. Although at
NATO she is second in the line, but she is
the first woman. The first time in the history
of NATO this decoration was presented to
Alexander Vershbow, former Deputy Secretary General of NATO.
To the presentation of the decoration,
Charles Michel, Prime Minister of Belgium
invited her in a letter. In the reasons he wrote
that His Majesty awarded her with the decoration for promoting the image of Belgium
and for her exceptional work. The decoration
was presented to her by Vice-Prime Minster/
Minister of Foreign Affairs Didier Reynders
and Minister of Defence Steven Vandeput in
Brussels, in the New NATO Headquarters
on 22nd June 2018.
And as she was in Brussels, on the day
following the ceremony, the ambassador and
her old fellow athletes ran the 28-kilometre
race of the famous Trail d’Orval in Florenville.

A NATO-csúcstalálkozón Walesben, a cardiffi várban megrendezett munkavacsorán
2014-ben

