
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ! 



K Ü L D E T É S Ü N K 

 PROFESSZIONÁLIS, HIÁNYPÓTLÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

 PRÉMIUM PARTNEREK ÉS 

SZOLGÁLTATÓK 

 KONZERVATÍV ÜZLETI ÉRTÉKEK 

 TUDÁSKÖZPONT 

 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 



TEVÉKENYSÉGÜNK 

 Gyakorlatorientált , hiánypótló diplomás és mősített, taúsítványt 
adó képzések  

protokoll, sportprotokoll, rendezvényszervezés, irodavezetés,  

felsővezetői asszisztencia területén 
 

 Kihelyezett tréningek, magánórák, tanácsadás  
 

 Professzionális rendezvényszervezés 
 

 Oktatás és szakirodalom bővítése saját kiadványokkal 
 

 Protokoll Magazin: saját tulajdonú, magyar-angol,  

negyedévente megjelenő szakmai folyóirat 

 



OKTATÁS 

protokoll, irodavezetés, asszisztencia, 

rendezvényszervezés  

 

té 

STRATÉGIAI  PARTNERÜNKKEL 
 

2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULNAK AKKREDITÁLT  KÉPZÉSEINK; 

DIPLOMÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK: 

 

 Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere 

  Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakember 
 



FELNŐTTKÉPZÉSEINK 

 Mindennapjaink protokollja 

 Üzleti protokoll 

 Nemzetközi és interkulturális kapcsolatok 

 Rendezvénymenedzsment 
 

Tanúsítványt adó, „D“ kategóriás képzéseink : 

 

 már érettségivel is elérhetőek 

 intenzív képzések 

 azonnal alkalmazható gyakorlati ismeretek 

 professzionális oktatói csapat 

 naprakész információk 

 nem tantermi környezet 

 változatos oktatóhelyszínek 

 cégek, hivatalok számára akár kihelyezett formában is 

 



KIHELYEZETT TRÉNINGEK, 

MAGÁNÓRÁK, TANÁCSADÁS 

 

 Cégek, hivatalok, intézmények 
munkatársai számára 

 Felső-és középvezetők számára, 
akár egyénileg is 

 Szervezetek, szakmai csoportok 

 Egyéb érdeklődők számára 

 Viselkedéskultúra napjainkban 

 Üzleti protokoll, angol nyelvű 
kommunikáció 

 Diplomáciai protokoll 

 Sportprotokoll, sportdiplomácia 

 Hivatali és céges rendezvények 
szervezése 

 Irodai menedzsment, felsőveze- 

     tői asszisztencia 

 Kommunikációs tréningek 

 Csapatépítő tréningek 

 Tanácsadás projektfeladatokhoz 

    KIKNEK ? MILYEN TÉMÁBAN ? 



RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 

 20 éves szakmai tapasztalat 

 Komplex szervezés, 
lebonyolítás, follow-up 

 Professzionális szolgáltatók, 
partnerek 

 Szakmai irányítás és 
felügyelet 

 Állami és versenyszférában 
szerzett aktív protokoll 
szakismeret 

 Pénzügyi tervezés 

 



KIADVÁNYOK 

2016 decemberében megjelent  Sz. Hossó Nikoletta„Politika és protokoll: az első 

magyarországi pápalátogatás kulisszatitkai 25 év távlatából” c.könyve  

 

ELŐKÉSZÜLETBEN:  

 

„Nemzetközi kapcsolatok glosszárium” – angol-magyar diplomáciai, gazdasági, politikai, jogi 

és protokoll szakkifejezések tára (tervezett megjelenés: 2017)  

 

TOP SECRETARY - avagy a professzionális irodavezetés  kulisszatitkai  

(tervezett megjelenés: 2017)  



PROTOKOLL  MAGAZIN  
Diplomácia, Üzlet, Stílus 

Saját tulajdonú, védjegyoltalom alatt álló 

negyedévente online és print változatban 
is megjelentetni kívánt, 

  magyar-angol nyelvű szakmai folyóirat  

 

1000 példányban 

 

Tervezett megjelenés: 2017 
 



HAZAI ÉS NEMZETKÖZI  

TERJESZTÉS 

◦ a Budapestre akkreditált összes diplomáciai és 

konzuli képviselet, tiszteletbeli konzuli iroda, 

kereskedelmi iroda; 

◦ külföldön akkreditált magyar külképviseletek; 

◦ a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Protokoll 

Egyetem (ISDPA) 

◦ Washington School of  Protocol (WSOP) 

◦ a madridi székhelyű Ceremoniális Protokoll 

Nemzetközi Szervezete (OICP) és európai, 

valamint dél-amerikai és afrikai tagszervezetei; 

◦ a Magyar Turisztikai Ügynökség és külföldön 

található nemzeti turisztikai képviseletek; 

◦ a jelentősebb, prémium minőségű szállodák, 

rendezvényszervező cégek, szolgáltatók; 

◦ protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakot 

működtető egyetemek, főiskolák hazánkban és 

Európában; 

◦ a jelentős nemzetközi szervezetek budapesti 

kirendeltségei; 

◦ központi hivatalok, államigazgatási szervek, 

háttérintézmények; 

◦ az államigazgatási szaktárcák protokoll és nemzetközi 

főosztályai; 

◦ önálló autonóm szervezetek; önkormányzatok; 

◦ rendvédelmi szervek; 

◦ kiemelt támogatók, üzleti cégcsoportok, a 

kiadványban bármely kategóriában hirdetők; 

◦ Magyarországon megrendezésre kerülő kiemelt 

jelentőségű események, rendezvények 

(sportesemények, gálák, kiállítások) helyszínei; 

◦ kiemelt nemzetközi sportrendezvényeket rendező 

szervezetek; 

◦ kiemelt hazai sportszervezetek (MOB, MLSZ, 

Sportegyesületek Országos Szövetsége, Magyar 

Atlétikai Szövetség stb.) 

◦ egyéb kiemelt rendezvényhelyszínek. 

 



TARTALOM 
 Világprotokoll – A protokoll világa (minden számban az öt 

kontinens egy-egy országa protokoll és etikett szempontú 
bemutatkozása a budapesti diplomáciai képviselet személyes 
felkeresésének eredményeképp, a misszió vezetőjének 
tolmácsolásában). 

 Üzleti protokoll (a versenyszférában tevékenykedő protokoll 
szakértők egy-egy kérdéskörre koncentráló rovata). 

 Vallásprotokoll (egy-egy világvallás protokoll szempontú 
bemutatása prof. Nanovfszky György hétszeres nagykövet, 
vallástörténész interpretálásában) 

 Diplomáciai Csalétkek- avagy a Vendéglátás protokollja 
(minden számban egy téma – menü és borsor, ültetésrend, 
teríték, díszétkezések stb. protokoll szempontú bemutatása).  

 Protokoll szakértő (a közigazgatásban és versenyszférában 
aktívan tevékenykedő protokollosok bemutatkozása, 
tapasztalataik megosztása; protokoll szempontból kiemelt 
jelentőségű esemény főszervezőivel személyes interjú). 

 Stíluskommunikáció (elismert stílusszakértők szakmai 
tanácsai hölgyek és urak számára igényes képi világgal). 

 Sportprotokoll (sportprotokollhoz, sportdiplomáciához 
kapcsolódó témák, fontos sportesemények bemutatása) 

 Hungarikumok 

 

 

 Társadalmi célú felhívás : lehetőséget 
biztosítunk jótékonysági célú programok, 
szervezetek, alapítványok ingyenes megjelenésére 
a magazin print és online változatában, hangsúlyt 
helyezve azokra, amelyeket az adott évben az 
Európai Protokoll- és Asszisztens Képző 
Központ a társadalmi felelősségvállalás 
jegyében kiválasztott és támogatásban részesít 
(minden beérkezett éves előfizetési díj 10%-át 
jótékonysági célra ajánlunk fel és azt az 
alapítvány részére átutaljuk). 

 

 PR cikkek (egy-egy protokollal foglalkozó hazai 
és nemzetközi szervezet bemutatkozási lehetősége 
International School of  Protocol and Diplomacy, 
Brussels, Organización Internacional de Ceremonial y 
Protocolo, Madrid; emellett kiemelt hirdetőink 
számára lehetőséget biztosítunk a cég vagy termék 
részletes bemutatására). 

 

 Tudományos cikkek a protokoll világáról  

 

 Események (protokoll szempontból kiemelt 
események rövid bemutatása képi anyaggal, a 
szervezőkkel készített villáminterjúkkal). 

 

 





TUDATOS TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSUNK 

 „Pro Bono Protokoll” program 

 Közfoglalkoztatási programban 
és  gyakornoki programban való  
aktív részvétel 

 Reintegráció támogatása 

 Magazin előfizetéseiből pénzügyi 
támogatás  nyújtása 
alapítványoknak és  a 
honlapunkon ill. a magazin print 
és online felületén társadalmi 
célú hirdetések elhelyezése 

 Egyéb támogatás kiválasztott 
iskolák, alapítványok, egyesületek 
számára (Club501 
sportegyesület) 

 



SZAKMAI TAGSÁGOK 

 

MAGYAR SOMMELIER SZÖVETSÉG 

EURÓPA KLUB (Bécs, egyéni tagság) 

IMA (Nemzetközi Menedzserasszisztensek Szövetsége) 

OICP (Nemzetközi Ceremoniális Protokoll Szövetség) 

Club 501 Sportegyesület 
 

 
  

 



 PROFESSZIONÁLIS 

PARTNEREINK 

 STRATÉGIAI 

 SZAKMAI 

 SZOLGÁLTATÓI 

 

 

 

 

 

http://www.protokoll-info.hu/images/stories/shaking_hands.jpg


STRATÉGIAI PARTNEREINK 

http://www.danubiushotels.hu/
http://www.kodolanyi.hu/


SZAKMAI PARTNEREINK 

 

   

 

   

     

   

http://europrotokoll.hu/egyuttmukodo-partnereink/www.interlex.hu/
http://www.kodolanyi.hu/
http://www.danubiushotels.hu/
http://globalopening.eu/
http://www.gundel.hu/
http://visualrent.hu/


PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁST 

NYÚJTÓ PARTNEREINK 



ELÉRHETŐSÉGÜNK 

europrotokoll@europrotokoll.hu 
 

+36 30 827 3116  

+36 30 640 6882 

 www.europrotokoll.hu 
* sportprotokoll.hu * asszisztenskepzo.hu * 

*protokollmagazin.hu * protokollkonyv.hu* 

 

 


