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Tisztelt Rektor Úr! 
Kedves Felkészítő Kolléga! 

 
A Budapesti Metropolitan Egyetem (volt Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola) 2010 
óta hagyományt teremtett a felsőoktatási intézmények részére hirdetett Főiskolai és 
Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll verseny rendszeres 
lebonyolításából. Ezt a hagyományt folytatva, 2020-ról a járvány miatt elhalasztva, 2022-ben 
tizedik alkalommal rendezzük meg e nemes vetélkedőt, melyet a rendezvénysorozat két a 
közelmúltban elhunyt szervezési és szakmai motorja, kiemelkedő kollégánk, barátunk, Nagy 
Ildikó és Dr. Sille István emléke előtt tisztelegve szervezünk „X. Jubileumi Főiskolai és 
Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll Verseny – Homage á 
Nagy Ildikó és Sille István” címmel. 

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületével közösen, az idén is hívjuk a vetélkedőre, a 
hagyományos megmérettetésre hazánk valamennyi felsőoktatási intézményét, a határon 
túli magyar felsőoktatási intézményeket, valamint Európa felsőoktatási intézményeit, a 
főiskolák és egyetemek képviselőit.  

A verseny időpontja: 2022. június 10. (péntek) 9:00-18:00. 

Helyszín: Honvéd Kulturális Központ / Stefánia Palota / 1143 Budapest, Zichy Géza u. 3. 

Felkért fővédnök Dr Benkő Tibor honvédelmi miniszter. 

Nevezési díj: támogatóinknak köszönhetően a részvétel ingyenes. 

A résztvevő csapatoknak és a helyezetteknek díjakat, okleveleket adunk át. 

A vetélkedőn résztvevő 5 fős csapatoknak és csapatonként 1 fő kísérőnek étkezést, a külföldi 
versenyzőknek étkezést és szállást biztosítunk, melyről külön egyeztetünk. 

A versenyben indulni kívánó csapatok nevezési határideje: 2022. május 9. /Kérjük az 
időpontpontos betartását!/ Nevezési, levelezési cím: protokoll@metropolitan.hu 

Kapcsolattartó: Gáspár Ágnes egyetemi docens, szakvezető 

 

A vetélkedő előtt a protokoll ismeretek egyetemi és főiskolai oktatásának Kárpát-medencei 
helyzetéről szakmai konferenciát szervezünk „Protokoll Oktatás a Felsőoktatásban 
Konferencia - Homage á Nagy Ildikó és Sille István” címmel, amelyen részben szintén a két 
nagyszerű oktatóra emlékezünk. 

A konferenciára várjuk a versenyen résztvevők csapatokat és oktatóikat is. Szeretnénk, ha 
minden csapatot küldő intézmény rövid, 5-10 perces korreferátum keretében bemutatná az 
intézményükben zajló protokoll oktatás kereteit, volumenét és fókuszait. 

A konferencia időpontja: 2022. június 9. (csütörtök) 14:00-18:00. 

Helyszín: Budapesti Metropolitan Egyetem, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 
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A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

A konferenciáról, a verseny előtt beadandó feladatról, valamint a versenyről részletes 
tájékoztatót jelen felhívás melléklete tartalmaz. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

 

Budapest, 2022. 03. 19.  

 

 

 

  Dr. Kiss Ferenc PhD 

  innovációs-rektorhelyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

1. A „Protokoll Oktatás a Felsőoktatásban Konferencia - Homage á Nagy Ildikó és Sille 
István” konferencia tervezett programja 

2. A „X. Jubileumi Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra 
és Protokoll Verseny – Homage á Nagy Ildikó és Sille István” tervezett programja 

3. Javasolt felkészülési anyagoka versenyzőknek 
4. Imázsfilm feladat kiírás 
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1. Melléklet 

A „Protokoll Oktatás a Felsőoktatásban Konferencia –  

Homage á Nagy Ildikó és Sille István” konferencia tervezett programja 
 

Helyszín: Budapesti Metropolitan Egyetem, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 

A konferencia időpontja: 2022. június 9. (csütörtök) 14:00-18:00. 

 

14:00 Megnyitó és megemlékezés 

14:30 Plenáris előadások felkért előadókkal a protokoll szakma előtt álló hazai és nemzetközi 
kihívásokról, trendekről 

15:45 szünet 

16:00 Korreferátumok a protokoll oktatás helyzetéről 

17:45 Zárszó. 
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2. Melléklet 
A „X. Jubileumi Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs 
Viselkedéskultúra és Protokoll Verseny – 
Homage á Nagy Ildikó és Sille István” tervezett programja 

 

Helyszín: Honvéd Kulturális Központ / Stefánia Palota / 1143 Budapest, Zichy Géza u. 3. 

A verseny időpontja: 2022. június 10. (péntek) 9:00-18:00. 

 8:30-9:00 Regisztráció 
 9:00-9:20 Ünnepélyes megnyitó 

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA, rektor, Budapesti Metropolitan Egyetem 
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
Laczkó Rita elnök, Magyar Protokollosok Országos Egyesülete 

 9:20-10:50 Verseny  
 10:50-11:20 Szünet 
 11:20-13:00 Verseny 
 13:00-14:00 Ebéd 
 14:00-14:45 Verseny 
 14:45-15:10 Szünet 
 15:10-16:00 Verseny 
 16:00-16:40 A Zsűri tanácskozik, közben kulturális program 
 16:40-17:10 Eredményhirdetés 
 17:10-18:00 A rendezvény zárása 
 
A csapatoknak a verseny előtt elkészítendő feladat egy imázsfilm. A feladat részletes leírása a 
4. mellékletben található. A filmeket a zsűri a verseny előtt értékeli. A pontszámok a verseny 
eredményébe beszámítanak. 
A beküldés módja és határideje: wetransfer.com-on keresztül a következő címre: 
protokoll@metropolitan.hu 2022. május 27. 24.00 óráig.  

 
A közönség és a résztvevők számára a verseny folyamán a feladatok között levetítjük a 
filmeket. A közönség a verseny végén szavazhat a legjobb filmnek járó Közönségdíjról. Ez a 
díj független a verseny értékelésétől. 
 
A versenyre felkészüléshez javaslatokat a 3. mellékletben adunk. 
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3. Javasolt felkészülési anyagok 
 

A X. jubileumi verseny tartalmi fókusza a pandémia okozta protokoll szakmai kihívások 
mellett a versenysorozat kezdete (2010) óta eltelt időszakra visszatekintés, többek között az 
olyan, évről évre hagyományosan szereplő témák, mint a hagyományok és hungarikumok. 
Emellett 2022-ben emlékezünk meg II. (Árpád-házi) András király 1222-ben kibocsátott 
aranybullájának 800. és az utolsó magyar király, IV. (Habsburg-Lotaringiai) Károly halálának 
100. évfordulójáról. 

Ennek megfelelően idén is lesz állami, egyházi, sport, katonai és üzleti protokoll téma, 
viseletkultúra, hungarikumok, gasztronómia, valamint a szintén hagyományos zászló-, címer- 
és pecséttan. 

A versenynap feladatain túl értékelés tárgya az imázsfilm mellett a csapatok megjelenése is. 

A versenyzőknek javasoljuk, hogy gondolják át, milyen nemzetközi hírű magyar művészekre, 
tudósokra emlékeztünk 2010-2021 között tematikus évek keretében, illetve milyen 
nemzetközi kulturális (azon belül vallási) témaéveknek lehettek releváns magyar kötődései. 

A viseletkultúra témakörben a reneszánsz, a rokokó, a biedermeier és az art-deco 
áttekintését javasoljuk. 

Miután a protokollban megkerülhetetlen az államcímerek és zászlók ismerete javasoljuk, 
hogy e két kérdéskörre történő felkészülés során tekintsék át a II. András király személyét, az 
általa 800 évvel ezelőtt kiadott oklevél megnevezését, a király által használt magyar királyi 
pecsét (címer) elemeit, IV. Károly király uralkodása alatt hatályos magyar államcímereket 
érintő tartalmi és képi forrásokat, valamint a protokollban nélkülözhetetlen európai, illetve 
Európai Uniós országok zászlóit és a zászlóprotokollt. 

Néhány javasolt irodalom: 

 Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll - 13. bővített, átdolgozott kiadás. Akadémiai 
Kiadó, 2015. 632 p. 

 Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll - Viselkedési tanácsok hívőknek és nem hívőknek. 
Ecclesia Szövetkezet, 2018, 215 p. 

 Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. 
Gyula, 1994. 224 p. 

 Horváth Zoltán: A világ zászlói – a zászlók világa. Nyíregyháza, 2002. 384 p. (frissítve!) 
 Csáky Imre: Heraldika - A Magyar Királyság államcímerei és vármegye címerei a XIX. 

század harmadik harmadában. Corvina. Budapest, 2018. 284 p. 
 http://www.mob.hu 
 https://olympics.com/ 
 http://www.hungarikum.hu/ 
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4. Melléklet – Imázsfilm feladat kiírás 
 

Viselkedéskultúra  

Desztinációs (a versenyző egyetemhez köthető települést, térséget vagy régiót bemutató) 
imázsfilm készítése – vizuális történetmesélés  

 5 perc időtartam (+-15 másodperc), narrációval, zenei aláfestéssel 
 2 perc a csapat anyanyelvén, 3 perc egy „nagy európai nyelven” (angol, német, 

francia, stb.) 
 a csapat minden tagja szerepeljen a filmben képpel és hanggal 

A feladathoz tartozó elméleti segítség: 

 Milyen egy jó imázsfilm, amelyben beszélnek a képek? 

Az imázsfilm hasonlít a reklámfilmre, de kevésbé direkt. Célja, hogy a helyi identitás részét 
képező pozitív tulajdonságokat, értékeket bemutatva kedvező képet alakítson ki a nézőben 
az adott országról és desztinációról. Az imázsfilm kellemes érzéseket, pozitív asszociációkat 
kelt a mozgókép anyag, a zene, és lehetőleg a vágások és sajátos effektek keverékével. Az 
imázsfilm a legjobb eszköz, hogy az élményt, a hangulatot átadja: úgy ragadja meg az ország, 
a régió, a táj hangulatát, hogy a néző elvágyódjon arra a helyre. Az idegen nyelven történő 
narráció esetében – amennyiben angol nyelven dolgozunk – a mondanivaló a globális 
világhoz szó. Amennyiben az idegen nyelvi rész német, francia, spanyol, olasz, orosz, stb. 
nyelven készül figyelembe kell venni az adott nyelvterület és kulturális elvárásait, igényeit. 

A feladathoz tartozó gyakorlati segítség: 

 Javasolt imázsfilm készítő szoftverek: Win Movie Maker 2022, Movavi Video 
Editor Plus 2022, de megfelel egy okostelefonnal forgatott videó is. 

A zsűri értékeléskor alkalmazott szempontjai pontszámokkal: 

 tartalmi követelmények  
o a koncepció minősége/kreativitása: 5 pont  
o a főbb imázselemek megjelenése: 3 pont 
o minden csapattag képi és hangi közreműködése: 2 pont 
o a tartalommal harmonizáló zenei aláfestés: 2 pont  

 
 formai követelmények 

o a megvalósítás minősége/kreativitása: 5 pont 
o az 5 perc (+-15 másodperc) időtartam betartása: 1 pont 
o 2 perc anyanyelvi, 3 perc a választott idegen nyelvi narráció: 2 pont  

 Összesen elérhető pontszám: 20 pont 

Az eredményeket a verseny napján tesszük közzé. A verseny közönségének 
szimpátiaszavazását megnyerő imázsfilmet készítő csapat különdíjat kap.  
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A beküldés módja és határideje: wetransfer.com-on keresztül a következő címre: 
protokoll@metropolitan.hu 2022. május 27. 24.00 óráig.  

A beérkezett imázsfilmekről visszaigazoló e-mailt küldünk. Az imázsfilmek felkerülnek a 
verseny hivatalos youtube csatornájára, amihez a csapatok azok beküldésével 
automatikusan hozzájárulnak. 

 

 

 


