
BORRENDEK protokollja
Szabályok, gyakorlatok - alapvetések országos standard kialakításához



Helyzetértékelés, célok
A jelenlegi gyakorlat a szövetségen belül heterogén, olykor disszonáns.
Cél: az egységesítés, egy országos standard meghatározása az egységes, szakmai kép 
kialakítása céljából.
Eszköz: állami, diplomáciai, katonai protokollszabályok és nemzetközi precedensek, jó 
gyakorlatok integrálása, borrendi adaptációt követően.



— Hossó Nikoletta

"A protokoll kötelez."



ALAPVETÉS

biztosítja a felek között a zökkenőmentes kapcsolattartást, lehetővé téve a formális közegbe való 
beilleszkedést, a kiszámíthatóságot és a szabályoktól való eltérés érzékeltetését. 



MBOSZ elnökség , bizottság 
MBOSZ tagok, társult tagok - belső rangsor
MBOSZ és tagjainak rendezvényei  - szervezés, 
lebonyolítás, utómunkálatok
MBOSZ és tagszervezetek rendezvényeinek 
külső, meghívott vendégei
MBOSZ elnökség, tagság részvétele külső 
rendezvényeken, vendégként
Külső-belső kommunikáció
Megjelenés, MBOSZ brand-book

HATÁSKÖR



Protokoll: borrendi eseményeken
Alapvetések, megfontolások szervezés során



Előkészítés Vendégkezelés

VIP meghívások

kellő időben, 
elektronikus és postai úton

kísérőlevél kiemelt állami, 
városvezetőknek (forma és 

tartalom)

visszajelzések monitoringja

Rangsorolás, fogadás, kísérés, 
ültetés, beszédek, program, 

búcsúzás 



Állami protokoll határozza 
meg a meghívást, az ültetést, 
a beszéd sorrendjét

Protokoll-lista 
összeállítása

"Mai értelmezésében a hivatalos  közéleti 
és  diplomáciai rendezvényeken és  
szertartásokon követett eljárás , a 

szigorú magatartás i normák valamint a 
rangsorolás i-, levelezés i- megszólítás i-

és  etikett szabályok összessége."



Ügyeljünk a részletekre!



A házigazda - vendéglátó: 
a vendéggel szemben ő az alárendelt. 



A legfontosabb rendezőelv, hogy mindig annak kell alkalmazkodnia, aki érkezik.

- bárki érkezik a szervezet rendezvényére, a saját szokásaink szerint illik őt fogadnunk.
- természetesen azokat a jellegzetességeket, amelyek a vendég számára kötelezően előírtak – elsősorban vallási 

eredetű kötelességeket – be kell tartanunk.



Megszólítás Programszervezés

Alapszabályok

Rang, beosztás szerint, írásban 
és szóban; magázó formula

pl. Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Miniszter Asszony!

Forgatókönyv - program

Érkezés: ranggal fordított sorrendben
Első sorok kiemelt vendégek, beszélők, 
kitüntetettek

Köszöntés - moderátor
HG üdvözli a megjelenteket

• számú vendég beszéde
• számú vendég beszéde

Helyi pol./városvezető megnyitja az eseményt



Vendégfogadás

Házgazda, vezetőség fogadja a kiemelt 
vendéget - bejáratban



Protokollkérdés

Szakmai kérdés

Interperszonális  kérdés

Ültetésrend
Kifejeződik benne a rang, sorrendiség

Mi lesz a feladata a vendégnek? Védett személy?

személyes preferenciák, fizikai képességek, 
nyelvtudás stb.



Rangsorolás

helye, mozgása

érkezés időpontja, 
helyrekísérés

ültetés

kiemelt helyek: magasabban, 
első sorban, HG jobbján, 
elnökségi asztalnál stb.

szerepvállalás

beszédek sorrendje



SZERVEZETI SZINTŰ 
PROTOKOLL



BELSŐ 
RANGSORLÁS
ELNÖKSÉGI DÖNTÉS - nemzetközi 
gyakorlat alapján

EGYENRANGÚ TAGOK - ABC SORREDNBEN ( mint 
nemzetközi szervezetekben )

EGYENRANGÚ TAGOK - ABC SORREDNBEN ( de évről évre 
/rendezvényenként más betűvel kezdődik - pl. ENSZ KGy)

EGYENRANGÚ TAGOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE -
ANCIENNITÁS ALAPJÁN ( pl. nagykövetek rangsorolása 

egymás között)

JAVASLAT: rendes ragok megelőzik társult tagokat (mint 
konzulok esetében)

felállítani külön rangsort a rendes és társult tagok között

Az elfogadott rangsor lehet a felvonulás alapja.
Bevonulás: legmagasabb rangú a végén (pl. templomban)



Szimbólumok 
egységes 

alkalmazása 

zászlók, lobogók
nemzeti, szövetségi, borrendi jelképek - legyen külön zászlóvivő

bevonulás
zászlók delegáció előtt, mint olimpián

formátum
vizualitás, fotókon egységes képet mutasson

borrendi ruhák, kiegészítő jelzések
alatta adekvát - rendezvény jellegéhez, időjáráshoz illő 
öltözet
köpeny csak a ceremónián, helyette egységes formátumú 
kítűző alkalmazása



Mindig a jelenséget elemezzük!



Példák



Észrevételek







































Aki látszódik / látszania kell a képen, 
az ügyeljen:

az öltözetre (rendi ruha és alatta viselt öltözet, különösen a látszó részek: gallér, nadrág, 
cipő), 

a nonverbális kommunikációra (mimika, testbeszéd, testtartás, proxemika)
mobiltelefon mellőzésére, 

további tárgyak (táska, napszemüveg stb.) mellőzésére, 
a szimbólumok (szalag, zászlók stb.) egységes megjelenítésére, illetve a

ceremóniáknál (avatás, kitüntetés, koszorúzás stb.) a láthatóságra 
a közönség és a fotózhatóság szempontjából is



VIZUÁLIS HITELESSÉG
MBOSZ "brand-book" kialakítása



"Nem elég hiteles 
s za ke mb e rne k le nni, a nna k 

is  ke ll lá ts za ni"
A nemzeti színeket szalag formában is hasonló tisztelet illeti meg, mint a nemzeti zászlót. A 

vállszalagot hagyományosan a jobb vállon átvetve hordják, mivel eredetileg a viselő bal oldalán 
függő kardot tartotta. A színeket a nyaktól kezdve kifelé haladva számoljuk.



A belső szervezeti standardok és uniformizált kódexek megalkotása minden esetben 
annyit ér, 

amennyire azt maguk az érintettek tiszteletben tartják, illetve amennyire azokat 
szervezet vezetése megkövetelik.





Köszönöm a 
figyelmet!

Európai Protokoll Központ
tulajdonos ügyvezető

Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete
alapító elnök

World Protocol Magazine
CEO, Founder

www.europrotokoll.hu
www.nprsz.hu

www.worldprotocolmagazine.com

europrotokoll@europrotokoll.hu
hosso.nikoletta@kodo.hu
elnok.nprsz@gmail.com

+36 30 827 3116

http://www.europrotokoll.hu/
http://www.nprsz.hu/
http://www.worldprotocolmagazine.com/
mailto:europrotokoll@europrotokoll.hu
mailto:hosso.nikoletta@kodo.hu
mailto:elnok.nprsz@gmail.com
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