„A protokoll összeköt”

Új együttműködések és töretlen lendület a szakmában a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének
köszönhetően

“Protocol Connects”

New cooperations and consistent impetus in the profession due to the International Association of Protocol
Professionals
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After the two-month summer break the first public session of
the International Association of Protocol Professionals (NPRSZ)
was held on 12th September. The lecture series for the nearly
100-member "community of values" which will be held monthly from the autumn on was housed by the Grand Hall at the
Ministry of Finance as a new, permanent venue of the event.

A két hónapos nyári szünet után szeptember 12-én tartotta első
nyilvános gyűlését és szakmai estjét a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete (NPRSZ). Az ősztől havi rendszerességgel
folytatódó, a közel százfős értékközösség számára indított előadássorozatnak a Pénzügyminisztérium Pénztárterme adott otthont,
mint új állandó helyszín. Az elmúlt hónapok sem teltek azonban
tétlenül, a szervezet több kiemelkedő hazai és nemzetközi együttműködési megállapodást hozott tető alá.
Magazinunk nyári dupla számában adtunk hírt először a 2017
őszén életre hívott, hiánypótló tevékenységet folytató Nemzetközi
Protokoll Szakemberek Szervezetéről (NPRSZ) és az egyesület félévzáró állófogadásáról, melyen a tagságot alkotó aktív diplomaták, protokoll szakértők, tolmácsok, médiaszakemberek, egyetemi oktatók,
rendezvényszervezők, stílustanácsadók, a szállodaiparban és a vendéglátásban tevékenykedő szakemberek mellett több felsőoktatási intézmény hallgatói is jelen voltak.
A szeptember 12-i rendezvényt az egyesület alapító-elnöke, Hossó
Nikoletta nyitotta meg, majd tájékoztatta a megjelenteket az aktualitásokról, a jövőbeni tervekről és feladatokról. Elhangzott, hogy az
NPRSZ több hazai rendezvényen képviselteti magát, és nyújt felkérésre protokollszakmai támogatást a szervezőknek, mint például a
Magyar Mérnöki Kamara által szeptember 10–11. között nagy sikerrel megrendezett Építőmérnök 200 konferencia, melyet dr. Áder János
köztársági elnök és ő királyi fensége András yorki herceg nyitott meg,
vagy az októberben megvalósuló birkózó-világbajnokság. Az elnök
bejelentette a megtisztelő hírt, miszerint a Nemzetközi Ceremoniális
Protokoll Szövetség (OICP) elnökének meghívására az NPRSZ-t képviselve részt vesz és előadást tart a 2018. november 19–21. között
Santo Domingóban megrendezésre kerülő nemzetközi protokoll kongresszuson.
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In the double summer issue of Diplomatic Magazine we introduced the International Society of Protocol Professionals (NPRSZ),
the society established in the autumn 2017 to fill a professional
niche. We also covered its half-term closing reception which was
attended by students from several higher education institutions in
addition to the members of the society: active diplomats, protocol
experts, interpreters, media experts, university teachers, event organisers, stylists and professionals of the hotel and catering industry.
The event on 12th September was opened by Nikoletta Hossó,
founding President of the society, and then she briefed the attendees about the actualities, and the future plans and tasks. It was said
that NPRSZ is represented at many events in Hungary and is ready
to provide professional advice in the field of protocol to the organisers. Such events were the ICE 200 Conference between 10-11
September organised by the Hungarian Chamber of Engineers and
opened by János Áder, President of Hungary, and Prince Andrew,
Duke of York, and the World Wrestling Championships held in
Budapest in October. The president of the association announced
the honourable news that upon the invitation by the President of
Organización Internacional de Protocolo y Ceremonial (OICP –

A beszámolót követően S. Nádas Ágnes, az NPRSZ titkárságvezetői feladatait ellátó rendes tagja tájékoztatta a megjelenteket, hogy az
NPRSZ 2018. szeptember 4-én Bécsben együttműködési megállapodást írt alá az 1964-ben megalapított „Europa”-Clubbal, azaz a bécsi
magyarok kultúregyesületével. A két szervezet elnöke ratifikálta az
együttműködési területeket, melyek fókuszában a bécsi magyar fiatal
egyetemi hallgatók és vállalkozók protokollszakmai oktatása áll – összhangban az NPRSZ alapszabályában rögzített filozófiájával és
célkitűzésekkel, a határon túli
fiatal magyar közösségek támogatása és a szervezet nemzetközi
tevékenysége révén.
A szakmai nap előadója dr.
Suha György nagykövet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa volt, aki
egy rendkívül tartalmas és izgalmas előadást tartott. A miniszteri biztos úr a tiszteletbeli konzulok kinevezéséről, szerteágazó
tevékenységeik jelenlegi gyakorlatáról, valamint a tiszteletbeli konzuli
intézményrendszerhez kapcsolódó protokolláris aspektusokról tájékoztatta a megjelenteket. Végül Kuller József, az Europa Congress Center
(ECC) tulajdonosa invitálta a tagságot a rendezvényhelyszín bemutatására, amelyet az NPRSZ elnöksége köszönettel elfogadott.
V. N.

International Organisation of Ceremony and Protocol) the NPRSZ
will be represented and give a lecture at the International Protocol
Congress held between 19-21 November 2018 in Santo Domingo.
After the account Ágnes S. Nádas, member of NPRSZ responsible for secretarial tasks informed the participants that on 4th September 2018 NPRSZ signed an agreement in Vienna with the Europe
Club, the cultural society of Hungarians in Vienna founded in 1964.
The presidents of the two societies ratified the fields of cooperation, focusing on the professional protocol training for
young Hungarian university
students and entrepreneurs in
Vienna. It is in full accordance
with the philosophy and objectives of the NPRSZ set in the
statutes of the organisation,
which are to support the young
Hungarian communities beyond
the borders through the activity
of the organisation.
The lecturer of the professional day was Dr György Suha,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Ministerial Commissioner in charge of liaising with Honorary Consuls in Hungary
at the protocol aspect of the consular system. Finally József Kuller,
owner of Europa Congress Center (ECC) invited the members to
see the event venue, which the board of NPRSZ accepted with
thanks.
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