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Baranyi Fanny 

TV2 

Tények műsora 

 

 

 

 

Tisztelt Baranyai Fanny!  

 

 

 

 

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, csatolva küldök egy összeállított anyagot.  

A rövid határidőre tekintettel kérem, fogadja György herceggel kapcsolatos protokoll 

témakörben eme összeállítást, remélem, hasznosnak találja. A forrás a brit királyi protokoll 

hivatalos oldalai. 

 

Protokoll témában állok továbbra is rendelkezésére. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

Sz. Hossó Nikoletta 

         cégtulajdonos, ügyvezető 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 27. 
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A három éves György herceg, mint közszereplő 

 

Ő királyi fensége György (teljes nevén George Alexander Louis, azaz György Sándor Lajos) 

cambridge-i hercege 2013. július 22-én született Londonban, a St. Mary’s Hospitalban. A herceg 

július 22-én született meg, de nevét csak július 24-én hozták nyilvánosságra. Londoni 
szakkommentátorok szerint II. Erzsébet királynő néhai édesapja is VI. György néven uralkodott 
és a hercegi házaspár a névválasztással a monarchia folytonosságát és elődeik tiszteletét kívánták 
kifejezésre juttatni. Az ifjú herceg - ha eljön az ideje - bármelyik nevét szabadon kiválaszthatja 
uralkodói névként. 

A névválasztás mellett protokoll szempontból már itt fontos rögzíteni a herceg 
titulusának helyes megnevezését, ugyanis az angol szokásjog szerint a területi hercegi cím, 
vagyis a "Duke" titulus nem öröklődik, így György herceg nem Cambridge hercege (mint 

édesapja), csak cambridge-i herceg.  A brit királyi család tagjaként nincs családi neve, de apja 

címéből a Cambridge-t használja családnévként. 

György herceg keresztelőjét születése után 3 hónappal 2013. október 23-án tartották a St James's 
Palace királyi kápolnájában, intim körben, mindössze 22 vendég részvételével. 

Csupán 5 hónappal György születése után édesanyja Katalin hercegnő vissza is tért a 
nyilvánosság elé, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. 

A királyi protokoll szerint a királyi család tagjaként a trónörökösökről, így György is hercegről 
hivatalos portré készült, általában egy ismert fotográfus által. György herceget születése után egy 
hónappal, amelyet Katalin hercegnő édesapja, Michael Middleton örökítette meg, ezzel is 
megtörve a hagyományt és protokollt, ezzel is érzékeltetve, hogy modern családként próbálják 
élni mindennapjaikat. 

És a család bár állandó médiafigyelemnek van kitéve és a gyermekekre a Scotland Yard Királyi 
és Diplomáciai Védelemre szakosodott csoportja vigyáz. A helyszínen várakozó paparazzi 
képviselőinek (ők általában szabadúszó lesifotósok) a Buckingham Palota több ízben is jelezte 
levélben, hogy ezzel megsértik a hercegi család magánszféráját, ugyanis a brit média egy 
informális megállapodást kötött a királyi családdal, és az általuk nem engedélyezett fotókat nem 
hozzák nyilvánosságra.  
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7 hónappal György születése után a család Maria Teresa Turrion Borrallo-t fogadta fel György 
mellé dadának. György mindössze 21 hónapos volt, amikor megszületett húga Sarolta cambridge-

i hercegnő 2015. május 2-án. 

Ugyan a protokoll szerint gyermekek nem utaznak együtt a szüleikkel hivatalos útra, 2014 
áprilisában itt megszegték a hagyományt és protokollt, ugyanis Katalin és William az akkor 9 
hónapos György herceget is magukkal vitték egy 3 hetes ausztrál-új-zélandi körútra. Ezzel 

precedenst teremtettek.  

A kis herceg tehát közszereplő, a média képviselői imádják. Ennek megfelelően illik neki is 
viselkedni. Ez az ő esetében annyit jelent, hogy illik a kamerába kedvesen, mosolyogva nézni, 
boldogan integetni és találkozáskor kezet fogni a vendégekkel. Nem így tett a legutóbbi kanadai 

látogatáson, amikor az ifjú herceg nem kívánt kezet fogni Justin Trudeauval, sőt nemtetszésének 
is hangot adott, ezért a hercegi pár úgy döntött, hogy a gyermekeket a szállodában hagyják és 
nélkülük folytatják a hivatalos programot. 

Ajándékozás esetén a gyermekeknek tisztelettudóan kell viselkedniük, örülni az ajándéknak és 
illedelmesen megköszönni.  

A királynővel történő találkozáskor a kis hercegnek is főt kell emelnie, amely sajnos nem 
mindig sikerül, és ezt a média előszeretettel nyilvánosságra is hozza… 

 

A kis herceg öltözködése is protokoll tényező 

A család, aki folyamatosan mindennapi, földhöz közeli életet próbál élni és bár dadát 
alkalmaznak, hogy a pozíciójukból fakadó teendőiket el tudják látni, gyermekeiknek „normális 
életet” szánnak, jelen akarnak lenni cseperedésük minden lehetséges pillanatában és ennek 
megfelelően szegik egyre-másra a szigorú és merev protokoll szabályokat.  

Így Barack Obama elnök látogatásakor György herceg például pizsamában üdvözölte a királyi 
család vendégét. Ezzel a pár véleményem szerint azt kívánta jelezni, hogy a kései órában a 
hercegnek már ágyban lenne a helye, de még üdvözli a vendégeket. Lehet, hogyha szépen 
felöltözve fogadta volna György herceg az amerikai elnököt, az esetleg ellenszenvet váltott volna 
ki a nyilvánosság körében… 
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Visszatérve a ruházatra, a hercegre is vonatkozik a protokoll. Minden alkalommal legalább térdig 
erő nadrágot kell viselnie, és a kimondatlan szabály szerint a királyi család tagja, így György sem 
viselheti az ún. crocks papucsot… nos, ezt a szabályt is sikerült megszegni. 

Mindezek ellenére a GQ Magazin 2015-ben (ismert brit divatmagazin) a legjobban öltözött 
királyi család tagjai közé választotta zsenge életkora ellenére (2 éves) és a 49. helyre került a 
listán. 

Ruháit gondosan válogatják, és azok nyilvánosságra kerülésekor már sokan szaladnak is 
a boltba, hogy megvásárolják a György herceg által viselt- vagy ahhoz nagyon hasonló – 

ruhadarabokat. Egy egész üzletág szakosodott erre, több weboldal a herceg által viselt 
ruhadarabokat mutatja be és árulja óriási sikerrel: http://whatprincegeorgewore.com/ azaz 

amitgyörgyviselt.com oldal illetve http://www.princegeorgepieces.com/ azaz 

Györgyhercegdarabja.com oldalon lehet megvásárolni. 

Példaképpen a György herceg által viselt egy kék pulóver (márka: Amaia Kids) órákon belül 
elfogyott az online boltokban. Az ízlésesen összeválogatott kisgyermek öltözete mindig 
összhangban van édesapjáéval a közös fotókon. 

     
 

 

 

http://whatprincegeorgewore.com/
http://www.princegeorgepieces.com/
http://ca.hellomagazine.com/fashion/gallery/02015050515902/prince-george-s-blue-cardigan-sold-out-just-hours-after-he-met-sister-charlotte/1

