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A tantárgy címe Etikett és a protokoll alapjai 

Tanszék Történelem- és Társadalomtudomány Tanszék 
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A tantárgy típusa, 
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Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 

 
Hiába Krisztina, MA 
e-mail: hiaba.krisztina@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei - 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 
 

Célja: A tantárgy bemutatja a hétköznapi és a hivatali élet 
illemszabályait. Az illemtan a jó modor, a kulturált magatartás 
szabályainak gyűjteménye, amelynek célja, hogy kellemesebbé 
tegye az életet a kisebb-nagyobb közösségekben, a 
társadalomban élők számára. A tantárgy kitér a diplomáciai 
protokoll kérdéseire, valamint a tárgyalástechnikára, kiemelve a 
nemzetközi különbségeket. 
Feladatai: A kurzus további célja, hogy a hallgatók ismerjék 
meg és mindennapjaik során tudják alkalmazni a legfontosabb 
viselkedési és protokoll szabályokat. Fontos, hogy a hallgatók 
tájékozódni tudjanak a különböző népek mindennapi, vallási, 
ünnepi, étkezési és egyéb szokásairól. 

Kialakítandó kompetenciák:  
-alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új 
gyakorlati megoldásokat; 
-ismeri azokat a módszereket, amelyek minden szituációban 
a kulturált kapcsolattartást hangsúlyozzák; 
-birtokában van azoknak az ismereteknek, amelyek a 
viselkedéskultúra különböző területén, tárgyalás, kulturált 
táplálkozás, szabadidős tevékenység, aktív életmód, az 
összefüggésekre hívják fel a figyelmet; 

 
Főbb témakörei: 
Általános protokoll-ismeretek, viselkedéskultúra 
A vendéglátás protokollja – a protokolláris vendéglátás 



A hivatali rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati ismeretei 
Diplomáciai és állami protokoll 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

Az előadások témája és interaktív jellege miatt a megjelenés 
kötelező. A félév során szabadon választott téma kiselőadás 
keretében történő bemutatása, illetve a zárthelyi dolgozat 
megírása kötelező. A félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat és a 
kiselőadás átlageredménye képezi. 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 

A tantárgyhoz kapcsolódó online felület: 
 
http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/tanszekek/tortenelem-
es-tarsadalomtudomanyi-tanszek/ 
 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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