MEGHÍVÓ
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata,

a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) és a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT)
tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét a

Menekültválság – Európa jövője?
témájú konferenciájára.
A konferencia időpontja: 2016. április 21. (csütörtök) 11.00 – 13.00 óráig
A konferencia helyszíne: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja
(Budapest XII., Böszörményi út 21.) D/2. épület II. emeleti konferenciaterme
Megközelíthető: a Széll Kálmán tértől az 59. villamossal,vagy a 102. autóbusszal

BELÉPÉS CSAK MEGHÍVÓVAL! A KONFERENCIA HELYSZÍNÉRE VALÓ
TEKINTETTEL FELTÉTLEN KÉRJÜK AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT!
Jelentkezési cím:
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
1012 Budapest I., Logodi u. 22-24.
Tel/Fax: 201-87-37m, e-mail: gttsz@gttsz.hu
Jelentkezési határidő:
2016. április 19.
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás (ipar, pénzművelet, kereskedelem,
szolgáltatás, közhivatal) területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek, önkormányzati
elven működő, országos hatáskörű tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési közhasznú, társadalmi
szervezet.
A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet, éppen ezért rendezvényeink látogatottságát a szakemberek részére részvételi díj nélkül,
szponzorok támogatásával tesszük lehetővé. Fontosnak tartjuk a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését, a szakemberek
véleményeinek, javaslatainak hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, egyéni, jogi tagok és valamennyi, téma iránt
érdeklődő szakember részére.
A Szövetség célja A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése érdekében az értékek termelésének, védelmének (ipar, mezőgazdaság,
szolgáltatás, kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás), az innovációnak, a finanszírozási
problémák megoldásának (bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás), a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak, a
munkahelyek megteremtésének elősegítése.
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MEGHÍVOTTAK
A GTTSZ pártoló és jogi tagjai, illetve a Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatában résztvevő szervezetek,
a Magyar Hadtudományi Társaság ésa Magyar Rendészettudományi Társaság meghívottjai,a Belügyminisztérium, a Honvédelmi
Minisztérium és egyes országos hatáskörű szervezetek meghívottjai.

