
S. NÁDAS ÁGNES 

protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere, 

közgazdász, a Menedzserasszisztensek Magyarországi 

Egyesületének alapító elnöke, az Európai Protokoll- és 

Asszisztensképző Központ tulajdonosa, ügyvezetője 

 

 

SZAKMAI HITVALLA S 

HITELESSÈG: személyes és szakmai hitelesség mindenek felett. Mindig ügyeltem erre, akár 
családi, baráti, akár szakmai kapcsolatokról van szó.   
Hiszem, hogy az élet rögös útján meg kell találnunk és fel kell vennünk azokat a köveket, 
amelyekből biztos alapokra építhetjük fel hiteles személyes márkánkat: szakmai kompetenciánk 
folyamatos fejlesztése; alkalomhoz illő megjelenés- és viselkedéskultúra alkalmazása; kreatív 
gondolkodásmód; problémamegoldó készség; a verbális és nonverbális kommunikációs 
eszközök helyes használata, mely a mások iránti tiszteletből és empátiából fakad.   
 
Mint ahogy nincs tökéletes ember, nincs tökéletes munkavégzés sem. Elvem, hogy a 
tökéletességre való törekvés, tudásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten a maximum nyújtása 
elengedhetetlen feltétele a profi színvonalon végzett munkának. 
Számomra a profizmus egyet jelent a magammal és környezetemmel szemben támasztott 

igényességgel, a szavak és tettek hitelességével. 

 

SZAKMAI É LÉTÚ T 

2016-tól 
 
 
2014-2018 
 
 
2008-2013 
 
 
 
 
2004-2007 

Az Európai Protokoll- és Asszisztens Képző Központ 
tulajdonosa, ügyvezetője 
 
FondsConsult Holding GmbH, München 
Executive Assistant & Event Manager 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezetszabályozási és 
Titkársági Főosztálya 
Vezető-tanácsos, igazgatási főreferens protokoll és 
rendezvényszervezési szakterületen  
 
Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya 
Protokoll referens  
 

1999-2002 International Protocol Bureau Kft. 
Ügyvezető 
 

1997-1999 Sympo-Interservice Kft. - rendezvényszervező 
 

 

 

 



ALKALMAZOTT SZAKTÉRÚ LÉTÉK 

Professzionális rendezvényszervezés 

Belföldi és nemzetközi konferenciák 
Szakmai értekezletek, vezetői meetingek 
Delegációs programok, kísérőprogramok 
Ünnepségek 
Csapatépítő tréningek 
Tanácsadás; projektvezetés; teljeskörű előkészítés, szervezés- és lebonyolítás idő- és 
költségtakarékos megoldásokkal, komplex pénzügyi és szakmai tervezéssel, hatékony 
munkaszervezéssel. 
 

VIP Management  

Professzionális felsővezetői asszisztencia: time management, utazás- és programszervezés, 
szakmai asszisztencia, levelezés, protokolláris feladatok ellátása, maximális diszkréció, privát 
ügyintézés. 
 

Office Management 

Irodaszervezés és –vezetés felsőfokon: belső munkaszervezés és koordináció, adminisztrációs és 

logisztikai háttér megszervezése és irányítása, protokoll feladatok ellátása levelezéstől a 

vendégfogadásig, pénzügyi tervezés, pénzügyi feladatok ellátása. 

Oktatás 

Rendezvényszervezési alapismeretek, rendezvényszervezés a gyakorlatban 
Konferenciák szervezése és lebonyolítása 
Professzionális irodavezetés és asszisztencia 
Céges / hivatali rendezvények szervezése témakörben 

 

TANÚLMA NYOK 

1993-1997 Közgazdász diploma - Kodolányi János Fõiskola idegenforgalmi és 
szálloda szak, programszervezés szakirány 
 

2003 Protokoll ügyintéző (OKJ-s szakképesítés) -Nemzetközi Oktatási 
Központ 
 

2008-2010 Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga 
 

2017-2018                         Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere, másoddiploma  
                                                Kodolányi János Fõiskola  
 
Nyelvismeret:                  Német: felsőfokú „C”  
                                               Angol:  középfokú „C“ 
 

 

  

TA RSADALMI SZÉRÉPVA LLALA S 

• 2018-tól  a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének elnöke 
• 2018-tól a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület tagja 
• 2015-től az Europa Club (Bécs) tagja 
• 1996-2016  a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, 2006-tól  

programszervezésért felelős alelnöke, 2012-2013 között főtitkára  


