Protokoll a gyakorlatban
Protocol in Practice
The International Association of Protocol Professionals (NPRSZ) got
to the second stage of its autumn professional lectures, housed by the
Cash Hall of the Ministry of Finance on 25th October.
The attendees, who were active professionals of protocol, diplomacy
and event organisation, were welcomed by Nikoletta Hossó, President
of NPRSZ, who had just arrived from a high level protocol event organised within the framework of the World Wrestling Championships, and
she was happy to talk about the organisation work behind the scenes.
The presidential greeting also covered the objectives of the project
teams working in the association and the progress of their work. Among
others a grand protocol exhibition organised in cooperation with the
Hungarian Museum of Trade and Tourism, an event which has had no
precedent in Hungary, yet. Besides, a competition “Diplomacy and
Protocol” was launched, and it will be held at the Faculty of Economics
and Social Sciences of the Szent István University on 7th December.
Special lecturer of the event was Zsolt Bóta, Deputy Chief of the
Embassy in Vienna, who in his lecture entitled Protocol of Diplomacy
in Practice shared the main criteria of delegation programme organisation and its international aspects as well as the most interesting moments
of his 29-year professional career with the audience.
At the event President Nikoletta Hossó and Vice President Attila
Horváth awarded certificates of merit. Upon the suggestion by the board
the International Association of Protocol Professionals awarded Dr István Fodros, Founder and Editor-in-Chief of Diplomatic Magazine with
a certificate of honorary membership as an acknowledgement of his
professional career and his support to the organisation. Another certificate of merit was awarded at the event to Zsolt Bóta, Deputy Chief of
the Embassy in Vienna, lecturer of the evening.
The lecture was followed by professional and informal talks in a
pleasant atmosphere. In addition to the members of the association the
event was attended by students of international studies as well as the
current and alumni students of the International and Sports Diplomacy
Faculty launched by the Protocol Education and Assistants’ Centre of
Europe at the Kodolányi János University. The students’ integration
into professional life and training the new experts are also among the
priority objectives of the NPRSZ.
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Őszi szakmai előadás-sorozatának második állomásához érkezett
a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete (NPRSZ), amelynek
október 25-én a Pénzügyminisztérium Pénztárterme adott otthont.
A protokoll, a diplomácia és a rendezvényszervezés tengelyén mozgó, munkájukat aktívan gyakorló szakemberekből álló meghívottakat
Hossó Nikoletta, az NPRSZ elnöke köszöntötte, aki maga is épp a
birkózó-világbajnokság keretében zajló magas rangú protokoll rendezvényről érkezett, és szívesen mesélt is a szervezési munkálatokról.
Az elnöki köszöntő az egyesületben működő projektcsoportok
célkitűzéseire és a munkafolyamatok haladására is kitért. Többek
között előkészületben van egy a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeummal együttműködésben, közösen tervezett
nagyszabású protokoll kiállítás, amelyre Magyarországon eddig még
nem volt példa. Meghirdetésre került továbbá a „Diplomácia és protokoll” verseny, amelyet december 7-én tartanak a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.
A rendezvény kiemelt előadója Bóta Zsolt bécsi követ volt, aki
„Diplomáciai protokoll a gyakorlatban” címmel tartott előadásában
a delegációs programszervezés főbb kritériumait és nemzetközi vonatkozásait, valamint eddigi 29 éves pályafutásának legérdekesebb momentumait osztotta meg a hallgatóság nagy örömére.
Az esten Hossó Nikoletta elnök és Horváth Attila alelnök okleveleket adtak át. A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete az
elnökség javaslatára dr. Fodros István, lapunk igazgató-főszerkesztője
részére tiszteletbeli tagságot nyújtó díszoklevelet adott át szakmai
életútjának elismeréseként és a szervezet munkájának támogatásáért.
A rendezvényen még egy díszoklevél került átadásra, amelyet Bóta
Zsolt bécsi követnek, az est előadójának ítéltek oda.
Az előadást kellemes hangulatban töltött szakmai és baráti beszélgetések követték. A rendezvényen a szervezet tagjai mellett részt vettek
nemzetközi tanulmányokat folytató diákok és az Európai Protokoll- és
Asszisztens Képző Központ által a Kodolányi János Egyetemen elindított nemzetközi és sportprotokoll szak volt és jelenlegi hallgatói is.
A hallgatók integrálása a szakmai életbe és az utánpótlás-nevelés szintén az NPRSZ kiemelt céljai között szerepel.
Végh Nóra Judit
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