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SZAKMAI TAPASZTALAT 

~ külföldön és hazánkban szerzett több éves szervezetvezetői tapasztalat 
~ 13 év protokoll és nemzetközi rendezvényszervezés 
~ államigazgatási protokoll / titkárságvezetés 
~ 11 év oktatás magyar és angol nyelven 
~ szakfordítási és idegenvezetési gyakorlat 

 

 

EREDMÉNYEK 

~ protokollszakmai egyesület alapítás és elnöklés  
~ hat önálló könyv 
~ online és nyomtatott egyetemi jegyzetek 
~ számos tanulmány angol és magyar nyelven, itthon és külföldön 
~ folyamatos egyetemi / államigazgatási / céges oktatás 
~ államfői, miniszterelnöki szintű védett rendezvények 
~ V4 miniszteri delegációs programok 
~ magas szintű multilaterális szakmai konferenciák és fórumok 
~ közreműködés 15 sikeres világverseny szervezésében  
~ folyamatos társadalmi szerepvállalás 

 

 

CÉLOK 

~ a protokoll hivatás európai tudásközpontjának megteremtése 2020-ra 
~ protokoll kutatási területen doktori fokozat megszerzése 2021-ben 

 
 
 
 
 

 

 

 



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

 

NÉVJEGY 

Név:    Hossó Nikoletta 
   c. egyetemi docens 
Végzettségek: Nemzetközi kapcsolatok elemző (MA)  

Gazdasági és társadalomtudományi szakfordító (BA) 
Nemzetközi kapcsolatok szakértő (BA)  
Ceremoniális protokollszakértő (BA) 
Rendezvényszervező, protokoll ügyintéző, idegenvezető         
(OKJ) 

E-mail:   titkarsag.nprsz@gmail.com  
europrotokoll@europrotokoll.hu  
hosso.nikoletta@kodo.hu  

Mobiltelefon:  + 36 30 827 3116 
 

  

 

 

NEMZETKÖZI SZAKMAI TAPASZTALAT 
 
PROTOKOLL, MENEDZSMENT, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS  
 

 

→ Protokollfőnök – Giro d’Italia (2020) 

→ Európai Sport Városok és Fővárosok Szövetsége (ACES) képviselője, valamint   

            Magyarország delegáltja a szervezetben (2019-2021) 

→ Projektvezető, ötletgazda – Protokoll és diplomácia c. időszaki kiállítás (2019-2020) 

→ Protokoll koordinátor – Harmadik Magyar Nemzeti Imareggeli (2019) 

→ Protokollfőnök - International Swimming League Budapest (2019) 

→ Protokollfőnök, II. Albert monacói herceg állandó kísérője, HUN liaison – Öttusa   

            világbajnokság (2019) 

→ Eredményhirdetés területi vezető - 15. Európai Maccabi Játékok (2019) 

mailto:titkarsag.nprsz@gmail.com
mailto:europrotokoll@europrotokoll.hu
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→ Protokollfőnök, a Nemzetközi Torna Szövetség elnökének állandó kísérője - Első   

            Junior Tornász Világbajnokság, Győr (2019) 

→ Vatikáni médiadelegáció önkéntes koordinátora - Csíksomlyó, pápalátogatás (2019) 

→ Alapító elnök, programszervező – Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete – magas   

            szintű szakmai napok, image-építés, tagság, külső-belső kommunikáció (2017-    

            jelenleg) 

→ Alapító szervező – „I. Diplomácia és protokoll” c. egyetemi szakmai verseny (2018) 

→ VIP szakértő – Birkózó Világbajnokág Budapest (2018) 

→ Protokoll szakértő – Építőmérnök 200 Konferencia, Magyar Mérnöki Kamara (2018) 

→ Protokollfőnök – Röplabda Női Arany Európa Liga, Magyar Röplabda Szövetség (2018) 

→ Protokoll szakértő – 650. Jubileumi Díszünnepség és Díszdoktoravatás, A Magyar  

Felsőoktatás Napja, Pécsi Tudományegyetem (2017) 

→ Eredményhirdetés területi vezető – Budapest Open Bajnokság, FINA és FINA MASTERS  

vizes világbajnokságok, FINA-BP2017 Kft. (2017) 

→ Ügyvezető, tulajdonos – Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ (2016-) 

→ Koordinációs vezető - Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 – Külgazdasági és   

Külügyminisztérium, BWS Titkárság (2016) 

→ Gazdasági elemző, titkárságvezető – MNB, Gazdaságstratégiáért Felelős Igazgatóság    

           (2014-2015) 

→ Nemzetközi kapcsolatokért felelős személyi titkár, protokoll referens –   

            Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős   

            Államtitkárság (2013-2014) 

→ Protokollfőnök, rendezvény- és kiállítás szervező, nemzetközi kapcsolattartó  

és tolmács  - magyar sportági szakszövetségek (2007-2013) 

→ Supervisor – Grosvenor, Egyesült Királyság (2004-2005) 

→ Assistant Manager – Carnival Cruise Lines, Amerikai Egyesült Államok (1998 – 2003) 

 

 

 

 



REFERENCIA RENDEZVÉNYEK 

Az alábbi eseményeken szereztem releváns szakmai tapasztalatot: 

 Giro d’Italia (2020) 

 Protokoll és diplomácia időszaki kiállítás (2020) 

 NPRSZ havi rendezésű szakmai napok (2017 – jelenleg)  

 Innorail 2019 szakmai konferencia (2019) 

 Harmadik Nemzeti Imareggeli (2019) 

 ISL Swimming League (2019) 

 Öttusa Világbajnokság (2019) 

 15. Európai Maccabi Játékok (2019) 

 Első Junior Tornász Világbajnokság (2019) 

 Birkózó Világbajnokság (2018) 

 Építőmérnök 200 Konferencia (2018) 

 Röplabda Női Arany Európa Liga és Férfi Ezüst Európa Liga (2018)  

 Pécsi Tudományegyetem, 650. Jubileumi Díszünnepség, a Felsőoktatás Napja (2017) 

 FINA-BP2017 vizes világbajnokság (2017) 

 Budapest Open Bajnokság (2017) 

 Budapesti Víz Világtalálkozó (2016) 

 V4 miniszteri delegációs programok (2013-14) 

 OECD – NGM nemzetközi konferencia (2013) 

 62. FIFA Kongresszus (2012) 

 ESARDA Nemzetközi Atomenergiai Konferencia (2010 – 2011) 

 Felnőtt Birkózó Világbajnokság (2013 ősz) 

 Felnőtt Judo Európa-bajnokság (2013 tavasz) 

 FILA Veterán Birkózó Világbajnokság (2012)  

 Standard és Latin táncok Magyar Bajnoksága (2012, 2013, 2014) 

 UEFA Futsal Európa-bajnokság Döntő (2009 – 2010) 

 Ritmikus Gimnasztika Világkupa (2009) 

 MVM Öttusa Világbajnokság (2008) 

 Aerobik Európa-bajnokság (2007)  

 Sumo Európa-bajnokság (2007) 



OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

→ Kihelyezett céges és hivatali protokollképzések (Hatvan Város Önkormányzata, 

EXIM Bank, UNICREDIT Bank, Eagle Security, Állami Számvevőszék, Országos 

Vízügyi Főigazgatóság, Magyar Turisztikai Ügynökség, Borsodchem, Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság, S-Training, Fitness Akadémia stb.) közép- és 

felsővezetőknek, illetve ügyintézőknek (2016 - jelenleg) 

→ Kodolányi János Egyetem, Felnőttképzési Intézet, diplomás szakirányú 

továbbképzések szakalapítója, oktatásszervezője és oktatója (2017 - jelenleg) 

„Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere”  

„Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvény szakember”  

→ Tomori Pál Főiskola,  diplomás szakirányú továbbképzések oktatója (2020) 

„Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere”  

→ Budapesti Corvinus Egyetem / Gyakorlati Diplomácia Társasága egy féléves 

kurzus (2018 ősz / 2020 tavasza): „Protokoll a gyakorlatban”  

→ Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, diplomás 

szakirányú továbbképzés szakalapítója és oktatója (2019 tavasz) 

„Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere”  

→ Kodolányi János Egyetem, Nemzetközi Intézet (Erasmus program), angol 

nyelvű egy szemeszteres kurzus (2018 / 2019 ősz) 

"External Relations in Business Tourism and International Relations”  

„Etiquette, Protocol” 

→ Protokolltréning tolmácsoknak – SZOFT szervezésében (2019 tavasza) 

→ Kodolányi János Egyetem, Társadalomtudományi Tanszék, nemzetközi 

tanulmányok BA /MA szak (2019 ősz) 

„Nemzetközi etikett és diplomáciai protokoll” 

 „Carreer-building and talent management” 

→ Kodolányi János Egyetem, Nemzetközi Intézet (Erasmus program), angol 

nyelvű egy szemeszteres kurzus (2019 tavasz): 

"Business communication and Data Management”  



→ Kodolányi János Főiskola, Nemzetközi Intézet (Erasmus program): angol 

nyelvű egy szemeszteres kurzusok (2017 ősz) 

"Social Manners, Protocol, Diplomacy"  

„Sport / Event Management”  

→ Nemzetgazdasági Minisztérium, szakmai előadássorozat kormánytisztviselők 

részére (2014 /2015 / 2016) 

 „Hivatali etikett-protokoll, rendezvényszervezés” 

→ MÁV Nemzetközi Főosztály: „Delegációs programok, konferenciaszervezés” tréning 

→ Semmelweis Egyetem, Sportszervező MA képzésben – szakmai előadás 

     „A hazai rendezésű világversenyek hatása a sportturizmusra” 

→ BKF / Budapesti Innovatív Középiskola - sportkommunikátor / sportedző OKJ 

képzésben (2013-2015): 

„Sportprotokoll, sportdiplomácia” 

→ Kodolányi János Főiskola, NETA BA, egy szemeszteres kurzus (2013): 

„Nemzetközi etikett-protokoll”  

→ Nemzetközi Protokoll Iskola (2008 – 2012) – Diplomamunka konzulens /opponens 

 

 

ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / EGYETEMI JEGYZETEK 

→ „Protokolltolmácsolás a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok világában. 

Útmutató – nem csak tolmácsoknak. – szakkönyv, Európai Protokoll Központ, 

2020. ISBN: 978-615-00-9106-8   

→ „Nemzetközi kapcsolatok kézikönyve” – angol-magyar diplomáciai, gazdasági, 

politikai, jogi és protokoll szakkifejezések glosszáriuma, L’Harmattan kiadó, 2017. 

ISBN: 9789634142546 

→ „Politika és protokoll: az első magyarországi pápalátogatás kulisszatitkai 25 év 

távlatából” – könyv, CEPoliti Kft. kiadó, 2016. ISBN: 978 615-80470-6-7 



→  „Protokoll a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok hátterében” – Állami, 

diplomáciai, katonai, sport és vallásprotokoll kézikönyv; l’Harmattan kiadó;  2015. 

ISBN: 978-963-236-929-7 

→ „Sport, Protokoll, Sportprotokoll” – egyetemi könyv; Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar; 2015. ISBN 978-963-642-885-3 

→ „Protokoll a sportban és az egészségügyben” - egyetemi jegyzetkönyv – Pécsi 

Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi 

Intézet 2014. ISBN 978-963-642-692-7 

→  „Etikett-protokoll” - elektronikus egyetemi jegyzet - Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet 2015. ISBN 

978-642-672-9 

→ „Secrets of the first papal visit to Hungary. Politics and Protocol behind the 

(iron-) curtain” - angol nyelvű könyv, Lambert Academic Publishing, 2012. 

 

TANULMÁNYOK / CIKKEK  

→ Interdiszciplináris Doktori Konferencia 2017 „Sports Diplomats: „Born and 

Raised” or Trained?” – absztrakt  in Book of Abstracts. Interdisciplinary Doctoral 

Conference - Absztraktkötet. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. 188 

p. ISBN: 9789634291138 

→ „NANO: A multilingual diplomat’s adventures on five continents” – angol 

nyelvű könyvrecenzió, Central European Political Science Review, No. 59. Vol 16. 

2015. (http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-hu/a-folyoirat-archivuma/2014-vol-

2-no-1/20140201-hosso) 
→ „Nincs sportdiplomata-képzés ma Magyarországon.” – interjú Dr. Elbert 

Gáborral. http://sportmindig.hu/hu/nincs_sportdiplomata_kepzes_ma_magyarorszagon 

2015. március  

→ „A britek és az Unió” – tanulmány; www.kodolanyi.hu/cikk/a-britek-es-az-unio-

423 2015  2014. január 7. 

→ „Protocol in Politics” - angol nyelvű tanulmány – Central European Political 

Science Review, No. 54. Vol 14. (2013) 

http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-hu/a-folyoirat-archivuma/2014-vol-2-no-1/20140201-hosso
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→ „An Impression of a Bygone Era”. Subtitle: „The history of the iron curtain”. by 

János SALLAI, Hanns Seidel Foundation – angol nyelvű könyvrecenzió – Central 

European Political Science Review, No. 50. Vol 14.  

→  „II. János Pál első magyarországi látogatásának diplomáciai kérdései, avagy a 

diplomáciai kapcsolatok megszűnésétől az egyházfő érkezéséig.” - tanulmány 

Minerva Alapítvány - Történészek és Társadalomtudósok Konferenciája. 2012.  

 

 

KONFERENCIA ELŐADÁSOK 

 

→ „While trust is the most valuable currency of the 21st centrury, protocol is its 

ATM machine.” – WORLD PROTOCOL FORUM 2020, Argentina 

→ „Felkérés előtt - avagy a tudatos (protokoll)szakértő-választás” - WOMANITY 

Konferencia, 2020. szeptember 26.  

→ „A protokoll szakemberek szerepe és a protokoll terület jelentősége a hivatalos 

kapcsolatokban” – Komarno, Selye János Egyetem, 2019. november 6. 

→ „Protokoll az üzleti életben” – Harghita Business Center Inkubátorház, 

Székelyudvarhely, 2019. szeptember 14. 

→ „Harmonizing Protocol – Diplomacy – Profession”- OICP – Nemzetközi 

Protokoll Kongresszus előadás, Santo Domingo, Dominikai Köztársaság, 2018. 

november 29.  

→  „Sports Protocol at the Third Largest Sporting Event in the World  

The 17th FINA and FINA MASTERS World Championships in Budapest” – 

OICP – Nemzetközi Protokoll Kongresszus előadás, Valladolid, Spanyolország, 

2017. november 28. 

→ „Sports Diplomats: „Born and Raised” or Trained?” - Interdiszciplináris Doktori 

Konferencia 2017, Pécs, 2017.05.20.  

→ „Sport, diplomácia, sportdiplomácia” – Kodolányi János Főiskola, 

szabadegyetem (2017. május) 



→  „II. János Pál első magyarországi útja: rendezvényszervezéstől a magas 

diplomáciáig” – Minerva Alapítvány Történészek és Társadalomtudósok 

Konferenciája (2012. október) 

→ „II. János Pál 1991. évi látogatásának politikai és diplomáciai kérdései” – 

Minerva Alapítvány Történészek és Társadalomtudósok Konferenciája (2011) 

 

DIPLOMÁK, TANULMÁNYOK  

 

→ Doktorandusz - Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Doktori Iskola –  

(2016-2020). Kutatási téma: sportdiplomácia, sportprotokoll oktatás 

→       Nemzetközi tanulmányok / MA diploma - regionális és civilizációs szakirány  

 (KJF) 2013-2015; oklevélszám: B-NKT. MA-5/15 minősítés: kiváló. 

→ Gazdasági és társadalomtudományi szakfordító / BA diploma  

 (KJF) 2013-2014; oklevélszám: B-TTFA-29/14. minősítés: jó 

→ Nemzetközi kapcsolatok / BA diploma - kül- és biztonságpolitikai szakirány  

 (KJF) 2010–2013; oklevélszám: B-NKT. BA-68/13. minősítés: kiváló 

→ Nemzetközi protokoll és intézményi kapcsolatok szakértő / BA diploma 

(Escuela Internacional de Protocolo de Granada) 2004 – 2007;  

oklevélszám: 036618. minősítés: kiváló 

 

TOVÁBBI VÉGZETTSÉGEK / KÉPESÍTÉSEK  

→ Közigazgatási alapvizsga (Nemzetgazdasági Minisztérium; minősítés: kiváló) 

→ Nemzetközi kapcsolatok szakmai gyakorlat (NAV Nemzetközi Főosztály) 

→ Emelt szintű idegenvezető OKJ oklevél (KOTK, 2008. oklevél: 090673.  

minősítés: kiváló) 

→ Protokoll ügyintéző és rendezvényszervező OKJ oklevél (PROTOSZ 2004.  

oklevél: 1803732004. minősítés: kiváló) 

 



ELISMERÉSEK, ÖSZTÖNDÍJAK 

 

→ Címzetes egyetemi docens kinevezés – (KJE, 2019) 

→ Polgármesteri elismerés (Horváth Richárd, Hatvan) – az első „Diplomácia és 

protokoll” c. egyetemi szakmai verseny alapításáért és sikeres szervezéséért (2018) 

→ Rektori Oklevél kiemelkedő kulturális tevékenységéért (KJF Szenátusa, 2015) 

→ Rektori Dicsérő Oklevél (KJF Szenátusa, 2013) 

→ Köztársasági ösztöndíj / Kodolányi ösztöndíj / Közéleti ösztöndíj  

(2011/2012/2013/2014/2015) 

→ Aranyérem és oklevél kiváló egyetemi tanulmányi eredményért  

(Nemzetközi Protokoll Konferencia, Madrid - 2008) 

→ „Kiváló tanulmányi eredményért” oklevél és emlékplakett  

(Nemzetközi Protokoll Intézet, Budapest - 2007)                 

   

NYELVISMERET 

→ Angol általános felsőfokú, valamint gazdasági-társadalomtudományi 

szaknyelvvel bővített felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsgák (2012 /2014) 

→ Francia középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga (1996) 

→ Eszperantó középfokú „C” típusú nyelvvizsga – (2016) 

 

 

TAGSÁG / PÁRTOLÓ TAGSÁG 

→ Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete – egyesület alapító elnöke 

→ OICP – Nemzetközi Ceremoniális Protokoll Szövetség 

→ Magyar Sporttudományi Társaság  

→ Club 501 Darts Sportegyesület  

→ Magyar Levéltárosok Egyesülete 

 

 

 



KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

 

→ riport, cikk, interjú, beszélgetés: JAZZY és KLASSZIK Rádió, MTVA Életkor c. 

műsor, M2 Petőfi, Magyar Múzeumok weboldala, Jogaszvilag.hu, 

honvedelem.hu, budapest.hu, Magyar Demokrata, Hatvani Hírlap, Hatvani 

Televízió, Tárlatról tárlatra, Sikeres Nők Magazin – (2020) 

→ Rendszeres megjelenés a Diplomata Magazinban (2018- jelenleg) 

→ Interjú és 4. oldal terjedelemben nyomtatott megjelenés a Sikeres Nők 2019 

májusi lapszámában 

→ Interjú és online megjelenés a „Diplomácia mindenkinek” weboldalon 2019-ben 

→ Egy órás rádióinterjú a Karc FM Karcolat műsorában Petz Margó vezető 

szerkesztő asszonnyal 2019 májusában 

→ Önkéntes tevékenység ellátása a csíksomlyói pápalátogatáson a Szentatya 

nemzetközi médiacsapatának támogatásával (2019) 

→ Sportmenedzser magazinban dupla oldalas megjelenés a „Sportprotokoll és 

nemzetközi sportrendezvények szakembere” szakirányú továbbképzési szak 

alapítójaként (2018) 

→ Televíziós interjúk protokoll témában (2016-2017) 

 

REFERENCIA 

Bokor Balázs – nagykövet, főkonzul, protokollfőnök, KKM 

Prof. dr. Nanovfszky György – nyugalmazott nagykövet, közgazdász, politológus, 

címzetes főiskolai és egyetemi tanár 

Dr. Zachar Péter Krisztián – egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Karger Kocsis László – ny. sportdiplomáciai főtanácsadó, EMMI 

 

Publikációk: https://vm.mtmt.hu/www/index.php  

Tanulmányok: http://pte.academia.edu/NikolettaHosso  

Média: https://europrotokoll.hu/rolunk-irtak/ 

LinkedIn: https://hu.linkedin.com/in/nikoletta-hosso-a0261525  
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