„A program a rendezvény szíve, a protokoll a lelke”
“The event’s heart is the programme, its soul is the protocol”
Sikeres nyári félévzáró ünnepsége után a Nemzetközi Protokoll
Szakemberek Szervezete (NPRSZ)
megtartotta első őszi szakmai napját
szeptemberben 26-án, a Pénzügyminisztériumban. Az esten dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
tartott előadást.
Ahogy előző cikkünkben is olvashatták, az NPRSZ hagyományos, nyári szünet előtti informális
állófogadására június 13-án az
Europa Congress Centerben került
sor. A kiváló hangulatú találkozó
alkalmat adott a közel százfős tagság
és a meghívott vendégek közötti kötetlen beszélgetésre, miközben
megismerkedhettek a Laposa Borbirtok válogatott tételeivel Laposa
Lilla segítségével. Itt mutatta be Széchenyi Tímea kuratóriumi elnök
a Gróf Széchenyi Család Alapítvány tevékenységét; minekutána az
NPRSZ elnöksége hivatalosan bejelentette: az őszi szezon első szakmai előadója Benkő Tibor honvédelmi miniszter lesz.
„43 év katonai múlttal rendelkezem, de azért most egy kicsit
megilletődve állok itt” – kezdte meg előadását a miniszter, Horváth
Attila alezredes, az NPRSZ elnökének felkonferálására. Benkő Tibor
az eddigi egyik legemberibb, legszemélyesebb előadást tartotta az
NPRSZ szakmai estjei között. A már gyakorlott és a leendő protokoll
szakemberek számára is hasznos gondolatokat és saját tapasztalatokat
osztott meg. Minden szervezet és intézmény életében kiemelt jelentősége van a protokollnak és ezért valóban felkészült szakemberekre
van szükség – mutatott rá. „A protokoll teljes embert igényel, mely
a tudáson, a felkészültségen és az elhivatottságon alapul” – fogalmazott. A miniszter a rendezvényszervezésről, a protokoll társszakmájáról is beszélt. Mint elmondta: a program a rendezvény szíve, amelynek meghatározott ritmusa van, és amit be kell tartani, a protokoll
pedig a rendezvény lelke: elhivatottságunkat tükrözi, ami a belsőnkből fakad.
A honvédelmi miniszter azt is elmondta, hogy csapatát gondosan
megválogatva olyan személyeket választ maga köré, akik ügyelnek
az apró jelekre, és már egy szempillantásból is tudják, mi a teendőjük.
Az udvariasságra és a figyelmességre mindig nagy hangsúlyt fektet.
Fontosnak tartja a szakmai alázatot, az élethosszig tartó tanulási
vágyat, ugyanakkor hangsúlyozta, egy protokollos szakembernek
mindig elegánsnak kell lennie, anélkül, hogy előtérbe kerülne. Meglátása szerint a vezetőnek olyan személyt kell választania maga mellé, akiben tökéletesen megbízik, akár az életét is rábízná. A kölcsönös
emberi-szakmai bizalom tehát elengedhetetlen, így a bölcs vezető
megbízik szakembere tanácsaiban, javaslataiban.
Benkő Tibor előadásának sikeréről és a közönség tetszésének
kinyilvánításáról adott tanúságot az előadást követő rengeteg kérdés
és lelkes hozzászólás, melyekre őszintén és szívesen válaszolt. „A
protokoll a megannyi kihívás ellenére is hálás munka, mert amit
létrehozunk, és amit teszünk, azzal örömet és megelégedettséget
tudunk okozni. Ám aki ezt a pályát választja, csak úgy tud valóban
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After a successful summer semester-closing ceremony, the Association
of International Protocol Professionals (AIPP – in Hungarian NPRSZ)
held its first autumn professional day
on the 26th of September at the Ministry of Finance. Dr. Tibor Benkő,
Minister of Defence gave a lecture
during the evening.
As we reported in our previous
article, the AAIP’s conventional presummer informal standing reception
was held on the 13th of June at the
Europa Congress Center. The highspirited meeting provided an opportunity for informal conversation between the nearly one hundred
association members and the invited guests, while they had a chance
to get to know a selection of the Laposa Wine Estate with Lilla Laposa’s help. The President of the Board of Trustees, Tímea Széchenyi
introduced the activities of the Count Széchenyi Family Foundation;
and after that, AAIP’s leadership officially announced that Minister
of Defence Tibor Benkő would be the first professional speaker of the
autumn season.
“I have 43 years of experience in the military field, but I am a little
confused standing here right now,” he began his lecture at the conference, after some introduction from Lieutenant Colonel Attila Horváth,
President of AAIP. Tibor Benkő gave one of the most human and
personal presentations so far in the history of AAIP professional evenings. He shared useful thoughts and personal experiences with already working and future protocol professionals. “Protocol is of paramount importance in the life of every organisation and institution,
and that is why there is a need for truly skilled professionals,” he
pointed out. “Protocol requires a whole person, with firm knowledge,
preparedness and dedication,” he said. The Minister also talked about
event organisation, as a fellow profession to protocol. As he said, the
event’s heart is the programme with a determined rhythm everyone
has to follow, and its soul is the protocol: it reflects our vocation that
comes from within us.”
The Defence Minister also stated that when he carefully selected
his team, he chose people who look out for tiny signs and know what
to do at a glance. He always places great emphasis on courtesy and
attentiveness. He considers professional humility and the desire for
lifelong learning to be important, but he also stressed that protocol
professionals should be elegant all the time, without getting into the
forefront. In his view, a leader should choose a protocol person whom
they perfectly trust, even in matters of life and death. Thus, mutual
human–professional trust is essential, so the wise leader can trust their
expert’s advice and suggestions.
The success of Tibor Benkő’s presentation and the audience’s acclamation were testified by the series of questions and enthusiastic
comments that followed, and the Minister answered them honestly
and gladly. “Despite many challenges, protocol is a rewarding job,
because what we create and do can bring forth joy and satisfaction.

