Ugyan a szerző tollából már több protokoll témájú könyv, jegyzet származik, egyikben,
másikban nekem is volt szerencsém szerepet vállalni, mégis azt kell mondanom, továbbra is hiánypótló munkáról van szó, hiszen a sport fejlődésével az utóbbi évtizedekben
párhuzamosan erősödő sportprotokoll magyarországi szakirodalma még mindig erősen
hiányosnak tekinthető. Mindezek alapján jó szívvel ajánlható e kötet mindenkinek, aki
sporteseményt szervez, vagy azon sportolóként, edzőként, vezetőként, rendezőként, akár
„csak” nézőként vesz részt.
Dr. Elbert Gábor
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Napjaink globalizálódó világában különösen nagy jelentőséggel bírnak az államok közötti sokoldalú és kiegyensúlyozott kapcsolatok. A rendszer egyik igen fontos elemét képezi a katonai protokoll. Hossó Nikoletta – civil ember létére – tiszteletre méltó szakmai
alapossággal járja körül a katonai protokoll legfontosabb kérdéseit és igyekszik mind a
külső szemlélő, mind pedig az e szakterületen tevékenykedők számára bemutatni annak
legalapvetőbb elemeit és fogásait. Hiánypótló munkája alapvető eligazítást adhat a protokoll területén tevékenykedők, vagy ezen izgalmas és érdekes terület iránt érdeklődők
számára egyaránt. Jó szívvel ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe!
Dr. Tömösváry Zsigmond
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Protokoll a diplomácia
és a nemzetközi kapcsolatok hátterében

Ez a könyv az állami, a diplomáciai, a katonai, a sport- és a vallási protokoll olyan mélységeibe vezet el bennünket, amelyek segítenek megérteni az általunk naponta tapasztalt
eseményeket, azokat a kereteket és nélkülözhetetlen formaságokat, amelyek között e tevékenységek lebonyolódnak. A világot jobban megérteni akaró olvasóknak ajánlom lebilincselő olvasmányként és ismereteik élvezetes bővítéseként.
Dr. Sille István

Hossó Nikoletta

Napjaink globális, transz- és multinacionális, illetve multikulturális világában a nemzetköziség és az ökumenizmus terjedésével egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző
vallások és a hozzájuk kapcsolódó protokolláris ismeretek és teendők megfelelő kezelése.
Rendkívül fontos a formális ceremóniák ismertetése és a nemzeti különbségek, előírások pontos ismerete. Ez a jól összeállított munka mindehhez elméleti vallásfilozófiai és
gyakorlati tanácsokat, leírásokat nyújt és nélkülözhetetlen kézikönyvvé válhat mind az
elméleti, mind a gyakorlati szakemberek, érdeklődők számára.
Prof. dr. Nanovfszky György
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