
Hossó Nikoletta alapszakos tanulmányait a granadai egyetemen, majd a Kodolányi János Főiskolán végezte, ahol nemzetközi 

tanulmányok szakon mesterszakos diplomát, illetve gazdasági és társadalomtudományi szakfordító diplomát is szerzett. 

Protokollügyintézői és idegenvezetői képesítéssel rendelkezik, közel anyanyelvi szinten beszél angolul, de kiválóan ért 

franciául  és  eszperantó  nyelven  is.

Hossó Nikoletta 2008 óta foglalkozik protokolltanácsadással és oktatja a tárgyat a felsőoktatásban, illetve vállalati és intéz-

ményi felkérésre. Számos könyv fűződik a nevéhez: a tolmácsprotokollt részleteiben bemutató Protokolltolmácsolás a dip-

lomácia és a nemzetközi kapcsolatok világában. Útmutató nem csak tolmácsoknak (2020); hazánk egyetlen, a protokoll 

valamennyi szakágát bemutató könyve: Protokoll a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok hátterében (2015); az első, 

nemzetközi kapcsolatok, diplomácia és protokoll témakörben összeállított angol-magyar / magyar-angol szótár: A nem-

zetközi kapcsolatok kézikönyve (2017); az első magyarországi pápalátogatást rendezvényszervezési és protokoll-  

szempontból feldolgozó Politika és protokoll (2017), angolul: Secrets of the first papal visit to Hungary (2012); valamint               

az  első  egyetemi  könyv  a  sportprotokollról:  Sport,  protokoll,  sportprotokoll  (2015).

Elkötelezett szakemberként magának a protokollképzésnek a fejlesztésében is aktívan részt vesz. Hossó Nikoletta a meg-

alapítója a Kodolányi János Egyetemen, a Tomori Pál Főiskolán és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen elérhető 

„Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere” képzésnek, valamint a Kodolányi János Egyetem „Sportprotokoll és 

nemzetközi  sportrendezvények  szakembere”  képzésének.

2007 óta tesz eleget rendezvényszervezői, protokollszakértői és protokollfőnöki megbízásoknak kiemelt állami-diplomáciai 

rendezvényeken és találkozókon, szakmai-tudományos konferenciákon és hazánk legjelentősebb sporteseményein. 2017-

ben alapította meg a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetét (NPRSZ), amely aktív, államigazgatásban és verseny-

szférában tevékenykedő nemzetközi protokoll szakértőket tömörít. Ötletgazdája és megvalósítója a Protokoll és diplomácia 

(2020) c. vándorkiállításnak, amely a protokoll kilenc szakterületét mutatja be. Hossó Nikoletta rendezte meg hazánk első 

„Diplomácia és protokoll” c. felsőoktatási versenyét 2019-ben a Szent István Egyetemen. 2021 tavaszán indította útjára               
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C. egyetemi docens, protokoll és nemzetközi kapcsolatok elemző;

 a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület alapító

elnöke, a Protokoll Világszervezetének alapító tagja, az ACES

magyarországi delegáltja.

a nemzetközi protokoll- és diplomáciafókuszú online World Protocol Magazine-t. Az ACES (Európai 

Sportvárosok és Fővárosok Szövetsége) magyarországi delegáltja. A Magyar Sporttudományi Társaság   

és a Magyar Tenisz Szövetség Női Bizottságának tagja. Jelenleg doktorvárományosként írja disszertá-

cióját  a  Pécsi  Tudományegyetemen  sportdiplomácia,  sportpolitika  és  sportprotokoll  témában.
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