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Hass, alkoss, gy arapíts, s a haza fényre derül. (Kölcsey Ferenc)

A BBK. Nemzetközi Tudományos Konferencia sorozat legfőbb célkitűzései,





olyan ötletek felvetése és széles értelemben interdiszciplináris megvitatása, amelyek lehetővé teszik, a
magyar nemzet biztonságos kitörését a jelenlegi erkölcsi, gazdasági és pénzügyi világválságból, és
amelyek megalapozzák, hogy a globalizáció nyertesei legyünk;
a termelőerőt jelentő nemzeti összetartozás és egymásra utaltság tudatának elmélyítése .
felsőoktatás-gazdaság kétirányú kapcsolatkeresése és építése,
KKV vállalkozásfejlesztés előmozdítása tudás- és technológiatranszferrel.

Egy nemzet nem kevesebb, hanem több lesz attól, ha fölismeri a saját gazdasági érdekeit, és kiáll értük.
A magyarság szelleme, a nemzet egysége egy fontos, de eddig méltatlanul elhanyagolt gazdasági erőforrást is jelent…
Világnemzet vagyunk, így ha okosan sáfárkodunk a globalizáció eszközeivel, ha megtanuljuk ezt a szelet befogni a vitorlánkba, akkor
az eddiginél sokkal nagyobb sebességgel és nagyobb biztonsággal tudjuk majd hasítani a hullámokat.
Orbán Viktor beszéde a Magyar Diaszpóra Tanács alakuló ülésén, Budapesten. 2011. november 17.

A BBK. Nemzetközi Tudományos Konferenciasorozat témakörei és szervezése :







Magyar vonatkozású nagy horderejű aktuális kérdések. (Plenáris ülés)
Felkért előadók: Botos Katalin, Csath Magdolna, Gáti József, Kovács Árpád, Lóránt Károly, Poór József, Radetzky Jenő.
Új gazdasági és pénzügyi modellek, kilábalás esélyei, új ötletek, sikeres vállalkozások. Globalizáció. EU.
(Gazdasági - Pénzügyi szekció)
KKV vállalkozásfejlesztés: Egyetem-gazdaság kétirányú kapcsolat. Technológia- és Tudástranszfer.
(Vállalkozásfejlesztési szekció)
A nemzeti összetartozás tudatának erősítése, morális rendszerváltás, és a humán tudományok szerepe
(Történelmi, Irodalmi, Kulturális, Hittudományi szekció/k)
Műszaki és tudományos egymásrautaltság és a kapcsolatkeresés elősegítése. Kiemelkedő eredmények.
(Műszaki-, természet-, humantudományi szekció/k).
A köz- és felsőoktatás reformja. Önfinanszírozó egyetemek. Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás.
(Oktatási szekció)

A célok elér éséne k mó dszere:






Interdiszciplináris konferencia, a problémák és megoldások összetettségének megfelelően a
tudományok legkülönbözőbb területeinek szakemberei bemutathatják és megvitathatják nézeteiket.
Tudományos konferencia fesztiválos környezetben: a tudományos rendezvény és a fesztivál
közötti fal lebontása, a III. Magyar Világtalálkozó környezete, jelentős népszerűsítő, tudatformáló,
megsokszorozó hatást biztosít.
Kerekasztal és fogadás: interdiszciplináris vitafórum, neves hazai és külföldi moderátorokkal.
Médianyilvánosság: a hazai és magyar nyelvű nemzetközi sajtóban.

„Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett” - Victor Hugo
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A Magyar Világtalálkozó elnöke:
Dr. Tanka László
A Konferencia Szervező Bizottsága:
Elnök: Dr. Tuzson Tibor
Óbudai Egyetem, Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány; Budapest
Tagok:
Borbély Endre
Óbudai Egyetem, KVK, HTI, Kandó K. Nyári egyetem főszervezője, Budapest
Dr. Botos Katalin
Szegedi Tud. Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtud. Intézet
Dr. Csath Magdolna
Szent István Egy., Gazdaság– és Társadalomtud. Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Int.
Farkas Mária
„Rajka Péter” Vállalkozók Szövetsége Elnök; Romániai Magyar Közgazdász Társaság; Kolozsvár
Dr. Gáti József
Óbudai Egyetem, Kancellár, Budapest
Dr. Imecs Mária
Kolozsvári Műszaki Egyetem; Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Dr. Kőrösi Mária
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Dr. Lukács György
Óbudai Egyetem, KVK, HTI, Intézetigazgató, Budapest
Major Ákos
AlfaNet Webinformatikai Csoport, Budapest
Dr. Ozsváth Judit
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Pszichológia és Neveléstud. Kar
Dr. Pletl Rita
Kolozsvári Akadémiai Bizottság; Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; Marosvásárhely
Dr. Preitl István
"Politehnica" Műszaki Egyetem, Temesvár
Dr. Somai László József Romániai Magyar Közgazdász Társaság; Tiszteletbeli elnök, Kolozsvár
Szakács Gusztáv
Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány, alapító tag, Budapest
Dr. Váralljai Csocsány Jenő Pázmány Péter Katolikus Egyetem, MTA: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
„E g y pr oblé má t ne m l eh e t ug yana z zal a gon do l k od ásmó d dal m ego lda ni , a mel y a pr oblé má t elői d éz te ”
A lber t Ei n stein
Az alábbi témakörökben, de nem kizárólagosan, várjuk előadás javaslataikat:
 Kitörési pontok az erkölcsi, gazdasági és pénzügyi világválságból.
 Világválság, vagy a nyugati gazdasági modell csődje? Menekülési útvonalak, reformok.
o Kárpát-medencei és Európai jövőkép.
 Kis és Középvállalkozások (KKV); Vállalkozásfejlesztés:
o Egyetem-gazdaság kétirányú kapcsolatok. Technológia- és tudástranszfer.
o Magyar-magyar gazdasági összefogás, együttműködés, tőkeáramlás, barter, egymásrautaltság.
o Támogatási források, pályázatok, hitel, kamat, jog.
o Energiatakarékos technológiák, alternatív energiaforrások. Mikroerőművek.
o Mezőgazdaság, termelés, kereskedelem és feldolgozás. Falusi turizmus. EU támogatások.
o Kiemelkedően sikeres vállalkozások, piaci rések.
 Hogyan legyünk a globalizáció nyertesei? Eljött az ideje!
 A székely autonómia törekvések, a gazdasági, technológiai és oktatási feltételek előkészítése.
 Jelentős tudományos, műszaki eredmények és érdekességek:
o Természet-, műszaki-, gazdasági- jog- és orvostudomány; infokommunikációs technológiák
 Közoktatás, felsőoktatás:
o Önellátó egyetemek és kapcsolatok a gazdasággal.
o Ösztöndíjrendszerek. Tehetséggondozás. Tanár és diákcsere. Határon túliak képzése. Távoktatás.
o Magyar nyelvű felsőoktatás története és jelene. Magyar műszaki nyelv tisztasága.
o Tudományos diákköri (TDK) eredmények, sikeres diplomamunkák és doktori tézisek bemutatása.
 Kárpát-medencei magyar sorskérdések, nemzeti összetartozás, nemzetünk nagyjai és történelme:
o Sikeres, világhírű magyar tudósok. Tudományok, technológiák és a társadalom dilemmái.
o Kárpát-medencére is hatással levő társadalmi horderejű műszaki és tudományos vívmányok.
o Globalizálódó gazdaság, nemzettudat, kettős állampolgárság. Autonómia. Demográfia.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”; gróf Széchenyi István
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„ A tudományos ember fők mennyisége a nemzet igazi ha talma…” (Széchenyi István: Hitel, 1830)
Kérjük, kövessék folyam atosan a honlapon m egjelenő naprakész inform ációkat : http://bbk.alfanet.eu/
A konf erencia hivatalos nyelve: magyar, kivételesen angol vagy német. Tolmácsolás nincs.
Jelentke zés: Az előadásra 10-20 soros terjedelmű kivonattal lehet jelentkezni. Kérjük az elektronikus levelezést az
operatív szervező munka érdekében előnyben részesíteni. Küldemények megérkezését elektronikusan visszaigazoljuk. Az
elfogadott kivonatokat, és beküldött előadásokat megjelentetjük a konferencia Internetes honlapján.
A jelentkezési űrlapon kérjük kitölteni a szakmai pályafutást is, megkönnyítve az előadó bemutatását.
Tervezünk egy ISBN kóddal ellátott konferencia kiadványt elektronikus formában, ezért kérjük egy rtf, vagy doc(x),
esetleg pdf formátumú publikáció beküldését is.
A BBK konferencia sorozat előadásainak anyagai, videó felvételei és fotói is megtekinthetőek és letölthetőek a
http://bbk.alfanet.eu/ - címről. Az előadások videofelvételei 2013-ban is elérhetőek lesznek a honlapon.
Bek üldési és level ezési címe k:
E-mail:
bbk @a lfa n et.eu (tartalék: tu zson_ tib o r@ ya ho o.d e )
Tartalék e-mail:
tu zson t@ hd sn et.hu (kizárólag kis és sürgős levelek számára)
Levél tárgya és beküldött fájl neve tartalmazza a 4BBK rövidítést és a szerző nevét.
Postacím:
Dr. Tuzson Tibor, H-1191, Budapest, Toldy u. 6. III. em. 6.
Tel:
Mobil: +36-30-250-8447
IP tel: +36- 1-707-8447
Hatá ridő k :
2013.03.01.
Előadók jelentkezése e-mailben 10-20 soros kivonattal, elektronikus formátumban.
Kérjük, küldjék vissza a mellékelt jelentkezési űrlapot is (Internetről is letölthető)
2013.03.15.
A Szervező Bizottság visszajelzése az előadások elfogadásáról.
2013.05.01.
Az előadók értesítése a javasolt időbeosztásról.
2013.05.10.
A programfüzet elektronikus szétküldése, és közzé tétele a világtalálkozó honlapján
2013.05.15.
Az előadók és nem előadók végleges részvételi szándékának visszajelzése e-mailben.
2013.05.22.
Az teljes publikáció (rtf, doc/x, pdf, ppt/x) beküldése, a konferencia kiadványában.
Kérjük a formai követelmények betartását és közismert formátumok alkalmazását.
A ko nfere ncián v a ló részvétel költs é gei:
 A konferencián való részvétel díjmentes előadóknak és résztvevőknek egyaránt.
 Az előadók számára a III. Magyar Világtalálkozón való részvétel ingyenes. Tiszteletjegyek.
 Az utazás és szállás egyéni szervezésben és foglalással.
 Támogatásoktól függő szerény egyéni kedvezmények, indoklással ellátott kérelem alapján.
Az aktuális információk a BBK Konferencia és a Magyar Világtalálkozó honlapján érhetőek el:
http://www.bbk.alfanet.eu/;
http://www.vilagtalalkozo.hu/.
Kérjük, kövessék figyelemm el a napi híreket ! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A címoldalon látható a „ MEGMARADÁSUNKÉRT “ jelképmű, ami az I. Magyar Világtalálkozó emlékére, a
magyar összefogás jegyében készült; Farkaslaki Jakab György csont- és faszobrász alkotta a Kopacz Zoltán
(Gyergyószentmiklós)
által
adományozott
erdélyi
tölgyfából;
Balatonlelle,
2011.
július
1.
(http://www.bbk.alfanet.eu/index.php?module=staticpage&id=68&lang=1 )
(v.032)
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