Meghívó a „Rendszer és korszakváltás a biztonságvédelmünkben is!” című
könyvbemutatóra, prezentációra, sajtótájékoztatóra, fogadásra.
Küldetés: Együtt szervezzük meg a Negyedik Magyar Köztársaság új, emberközpontú, XXI. századi
Biztonsági Rendszerét!
Dr. Várhalmi Antal Miklós biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértő, állampolgári státuszom alapján
meghívok minden biztonságpolitikai érdeklődőt, aki a rendezvényen való részvételt felvállalja. Kiemelten a
honvédelem, a rendvédelem és a külügy aktív, nyugdíjas és a hivatástól eltávolodott szakembereit,
szakértőit, szakembereit és szakpolitikusait. Hangsúlyosan a katonákat, a rendőröket, a
nemzetbiztonságiakat, adó és vámügyeseket, a büntetés végrehajtásban dolgozókat, a katasztrófavédelem
munkatársait, a tűzoltókat, a külügyeseket és minden érdeklődő civil személyt is. Hívok minden civil
szervezetet, politikust, országgyűlési képviselőt és pártot is, aki-amely érdeklődik és/vagy érintett a felsorolt
szakterületeken.
A rendezvény célja a könyvem bemutatása prezentáció keretében, sajtótájékoztató, a téma indító
megvitatása és egy kis fogadás keretében a szakmai és emberi kapcsolatok erősítése. A rendezvény
minden résztvevője kap egy tiszteletpéldányt a könyvből.
Kiemelem egy egyedi, új, innovatív, átfogó, biztonságvédelmi szemléletű megközelítési, tervezési
módszer rövid bemutatását is.
A rendezvény nyilvános, de a részvétel regisztrációhoz kötött, mert e-nélkül nem lehet megbecsülni a terem
méretét, a szervezés körülményeit, a kiadvány tiszteletpéldányainak számát és a fogadás keretében a
vendéglátás terjedelmét. A személyazonosság nem lesz ellenőrizve, így az is eljöhet, aki csak úgy tud vagy
akar eljönni, hogy másnak kereszteli el magát! A regisztrációkat a beérkezések sorrendjében vesszük
figyelembe oly módon, hogy viszonylag nagyobb számú érdeklődőre is felkészültünk. A regisztrációt
kizárólag email-ben igazoljuk vissza azoknak, akik megadják email címüket.
A rendezvényre konkrét, nevesített meghívást kaptak: a témában érintett négy minisztérium,
nemzetbiztonsági szolgálatok, az országgyűlés érintett szakbizottságai, országgyűlési képviselők, a
témához kapcsolódó témában felsőfokú oktatást végző intézmények és egyes oktatóik, biztonságpolitikai
szellemi műhelyek, biztonságpolitikai szakértők, pártok szakértői, civil szervezetek,releváns magyar és
külföldi médiumok, magyarországi nagykövetségek illetve külképviseletek, nyugdíjas katonák, rendőrök,
nemzetbiztonságiak, tűz és katasztrófavédelmisek, vám és pénzügyőrök, büntetés végrehajtásiak, több
FACEBOOK-os szakmai csoport és még sokan mások.
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A rendezvény időpontja: 2013.05.29. szerda, 15.00-17.00 (18.00)
A rendezvény nyelve: magyar, tolmácsolást nem biztosítunk.
A rendezvény helye: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35. Konferencia terem.
Megközelítési lehetőség: Az M1-es, úgynevezett kismetróval, a Bajza utcánál vagy a Hősök terénél lévő
megállók bármelyikétől kb. 500 m gyalogsétával.
Parkolási lehetőség: Parkolási díj ellenében a Benczúr utcában és a környékbeli utcákban.
A rendezvény tematikája:
* A szerző kb. 30 perces prezentáció keretében bemutatja a könyvét, mely nem kerül üzletszerű
forgalomba, kizárólag tiszteletpéldányok formájában jut el az érintettekhez illetve az érdeklődőkhöz.
* Ezt követően a sajtó képviselői tehetik fel kérdéseket kb. 15 (30) percben. A sajtó képviselői közül az
előbb eltávozók átveszik tiszteletpéldányaikat, a regisztrációik alapján.
* A sajtótájékoztató után a jelenlévők 5-5 perces kérdései, hozzászólásai (kb. 10-20 kérdés-hozzászólás)
következnek, melyek szorosabban, közvetlenül kapcsolódnak a könyv témájához. Egy személy maximum
két alkalommal kaphat szót, miután minden jelentkező egyszer már szót kapott. A hozzászólások írásban is
leadhatók, megküldhetők előre is.
* A hozzászólások és a szerző viszontreagálásai után, a fogadás megkezdésekor a jelenlévők átveszik
tiszteletpéldányaikat a regisztrációs listák alapján. A szerző alapvetően a könyv témájához szorosabban,
közvetlenül kapcsolódó hozzászólásokra kíván reagálni.
* A rendezvényt a fogadásnak kb. 30 (-45) perce zárja.
A regisztrációs adatokat az alábbi internetes linken lehet online módon kitölteni és beküldeni:
www.varhalmi.hu/biztonsagvedelem-regisztracio
vagy
a regisztrációs adatlapot kinyomtatva és kitöltve továbbítani a következő lehetőségek egyikére:
A kiadvány illetve a rendezvény Facebook oldala (csatlakozás illetve jelentkezés a rendezvényre):
Rendszer és korszakváltás a biztonságunkban is
Email: innovativ.biztonsag@gmail.com
Fax: +36-79-326581
A szerző tervezi, hogy megfelelő érdeklődés esetén, a kiadványok tiszteletpéldányainak áttanulmányozása
után, ősszel megszervezi a kiadvány témájának részletes megvitatását is.
Minden jó szándékú érdeklődőt barátsággal várok!

Dr. Várhalmi Antal Miklós
 független biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértő
 saját szerkesztésű honlapok: www.varhalmi.hu, www.nemzetbiztonsag.lap.hu
 FACEBOOK: Varhalmi Antal MiklosDr - Hungary
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