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Baranyi Fanny 

TV2 

Tények műsora 

 

 

 

 

 

 

Kedves Fanny!  

 

 

 

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, csatolva küldök ismét egy anyagot Katalin hercegnő 

öltözetére vonatkozóan.  

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

 

Sz. Hossó Nikoletta 

          tulajdonos, ügyvezető 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  

 

1162 Budapest, Szénás u. 118.  
Tel.: +36 30 827 3116, +36 30 640 6882 

e-mail: europrotokoll@europrotokoll.hu 

www.europrotokoll.hu 

www.sportprotokoll.hu, www.protokollkonyv.hu, 

www.asszisztenskepzo.hu, www.protokollmagazin.hu 

 

Bankszámlaszám: 
CIB Bank 

10700763-69558915-51100005 

IBAN:  

HU67 1070 0763 6955 8915 5110 0005 

SWIFT: CIBHHUHB 

 

 

Adószám: 25503689-2-42 

Cégjegyzékszám:01-09-278903 

Kamarai nyt.: BU25503689 

 

 

 

Katalin hercegnő precedenst teremt a divatban! 

 

 

Ő királyi fensége cambridge-i hercegnéje, Strathearn grófnéja, Carrickfergus bárónéja Katalin 

nem arisztokrata származású.   

Kate Middleton, teljes nevén Catherine Elizabeth Middleton egy középpolgári angol család 
legidősebb gyermeke, aki a St. Andrews-i Egyetemen ismerkedett meg Vilmos herceggel és ment 

hozzá felségül 2011-ben.  

Két gyermek édesanyja, akit a média egyszerűen imád nem csak azért, mert folyamatosan 
megszegi a királyi protokoll szabályait, hanem azért is, mert egyszerű, hétköznapi emberként 

próbálja élni életét, nevelni gyermekeit amellett, hogy a számára előírt feladatokat ellátja. 

Annak érdekében, hogy nyilvános szereplései során kifogástalanul jelenjen meg és viselkedjen, 
Katalinnak etikett- protokoll órákat kellett vennie, ahol többek között elsajátította azt, hogy 

miképpen kell üdvözölnie a  brit és más királyi ház tagjait, állami vezetőket; milyen testtartással kell 

ülnie- állnia, hogyan kell elegánsan sétálnia, hogyan kell étkezéssel egybekötött alkalmakkor 

viselkednie, hogyan kell gépjárműből ki- és beszállnia. 

Ugyanígy az öltözködésre vonatkozó etikett előírásokat is el kellett sajátítania. 

E tekintetben Katalin szerencsésnek mondható, hiszen rendkívül jó ízléssel megáldott, csinos 
hölgyről lévén szó, aki – Lady Dianához hasonlóan – divatot teremtett.  

Sőt, precedenst teremtett megjelenésével, hiszen Katalin – a protokoll szabályaival és a 

hagyományokkal ellentétben – egy-egy divatos ruhadarabot több ízben is felvesz, illetve kombinál.  
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Erre természetesen a média is felfigyelt és több weboldal jött létre azzal a céllal, hogy Katalin ruháit 

bemutassa, összevetve korábbi előfordulásaival.  

A http://whatkatewore.com/ (azaz magyarul: amitkatalinviselt.com) oldalon nyomon követhető 
Katalin hercegné által viselt minden egyes ruhadarab, sőt, mivel nagyon sokan követik 

megjelenését, ezen az oldalon megtalálható a hercegné által viselt ruhadarabok szinte tökéletes 

másolatainak fellelhetősége, az alkalom, amikor az eredeti darabot Katalin viselte, valamint az áruház, 

márka megnevezése és az ára! 

Így bárki, aki „hercegnői” megjelenést kíván elérni, de megfizethető áron, azok itt találhatnak 
maguk számára megfelelő ruhadarabokat. Mondhatni Katalin ruháinak „másolására” egy egész 

iparág épült! 

 

Ugyanígy a Katalin ruhatárára szakosodott weboldalon 

http://www.katescloset.com.au/dresses.html a hercegné által viselt szimpatikus ruhadarabot 

kiválasztva a képen ugyanilyen stílusú márkás drága és olcsóbb kategóriájú darabok közül 

választhatunk és vásárolhatunk online az adott márka közvetlen oldalára irányítva!  

 

Emellett az oldal lehetőséget ad arra, hogy a szemfüles nézők beküldjenek olyan linkeket, ahol 

olyan ruhadarabok vásárolhatók, amelyek a Katalin által viselt darabokhoz hasonlítanak!  

A protokoll szempontjából abban is eltér Katalin megjelenése, hogy összesen 7 típusú alapruhát visel 

eltérő színekben, vagy – nagy ügyességgel – ugyanazt az egy-egy kedvenc darabot többször is magára 

ölti. 

 

 

http://whatkatewore.com/
http://www.katescloset.com.au/dresses.html
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A 7 alapdarab a következő: 

1, kabát övvel 

 

 

2, övek több típusú ruhadarabokon 

 

3, pontosan térdig érő ruhák  
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4, csipkeruhák  

 

5, ruhadarabhoz illő fejdíszek, kalapkák 

 

6, kényelmes lábbelik 
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7,  Joker  - azaz az alkalmi darabok 

 

 

Emellett Katalin, hangsúlyozva, hogy a hercegné is egy „hétköznapi” ember, többször 
megjelenik valóban nem drága, hétköznapi ruhadarabokban, vagy éppen kombinálja a drága és 

olcsóbb árfekvésű darabokat.  
 

A közelmúltban például lencsevégre kapták egy alig 25 dolláros GAP nadrágban: 

http://www.goodhousekeeping.com/beauty/fashion/news/a40298/kate-middleton-gap-pants/  

 

De szembemegy a protokollal akkor is, amikor például az utcán vásárol ékszert magának, például 7 

dollárért olcsó fülbevalót indiai útján 2016 áprilisában: 

http://www.refinery29.com/2016/04/108529/kate-middleton-cheap-earrings a „Duchesses — they're 

just like us!” – azaz „A hercegnék is olyanok, mint, mi!” jegyében. 

 

Összegezve: Katalin kiválóan hasznosítja újra a korábban viselt darabokat és remekül 

balanszírozza a protokoll által előírt szofisztikált megjelenést a köznapi emberek számára is 
elérhető áru darabokkal. 
 

http://www.goodhousekeeping.com/beauty/fashion/news/a40298/kate-middleton-gap-pants/
http://www.refinery29.com/2016/04/108529/kate-middleton-cheap-earrings
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+ 1 Bónusz hír: 

A nyilvánosság számára szánt képeket a népszerű közösségi oldalakon szintén profi szakemberek 

teszik közzé. Nemrégiben a brit királyi család hivatalos oldalon keresett erre az akkor betöltetlen 

pozícióra jelentkezőt, akinek feladata a hetii 37.5 órás munkahéten, évi bruttó 45-50 ezer font – 

mintegy 17 – 18,5 millió forintos fizetés ellenében (tapasztalattól függően) határozatlan 

munkaviszony keretében a királyi családdal kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása a digitális 

platformok maximális kihasználásával. A munkakör magába foglalja az egyes állami látogatások, 

díjátadók és egyéb protokolláris események digitális rögzítését, figyelemmel, hogy a tartalmakat a 

nyilvánosság igen széles spektrumát érinti. 

Az álláshirdetés hangsúlyozta e pozíció felelősségét is: a feladatkör során nyilvánosságra 
elérhetővé tett tartalmakat milliók követik az egész világon. 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

 

 

Sz. Hossó Nikoletta 

 

cégvezető, tulajdonos 

Európai Protokoll- és Asszisztens Képző Központ 
 


