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BÁTHORY
BRASSAI

A BBK. Nemzetközi Tudományos Konf erencia sorozat legf őbb célkitűzése i:
 A Kárpát-medencei magyar versenyképesség, annak minden összetevőjének erősítése, beleértve a gazdasági, pénzügyi,
technológiai, tudományos, oktatási, társadalmi, lélektani és nem utolsó sorban nemzettudati tényezőket;
 A versenyképesség feltételeinek multidiszciplináris megvitatása, amelyben minden tudományág szerepet kap, amely hozzájárul a
magyar nemzet biztonságos kitöréséhez a jelenlegi erkölcsi, gazdasági és pénzügyi válságból;
 A termelőerőt jelentő nemzeti összetartozás és egymásra utaltság tudatának elmélyítése, amely lehetővé teszi, hogy a globalizáció
nyertesei legyünk, és erősíti a hosszú távú fenntartható fejlődésünk esélyeit;
 Felsőoktatásgazdaság kétirányú kapcsolatkeresése és építése, tudás- és technológiatranszfer. Külföldi példák; Fejlesztési
lehetőségeket teremtő oktatás;
 KKV-k környezetének javítása, lehetőségeik a 2014-2020-as EU-s pályázati időszakban. Kisvállalkozások együttműködése
országon és régión belül.
„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.

Az 5.BBK. témakörei, szervezése és témafelelős ei (a jelentkezésektől függően):
 Magyar vonatkozású nagy horderejű aktuális kérdések. (Plenáris ülés, Kiemelt szekció és Kerekasztal vita)
Felkért előadók: Dr. Csath Magdolna, Dr. Bagdy Emőke, Dr. Kovács Árpád, Dr. Botos Katalin, Radetzky Jenő, Dr. Kőrösi Mária,
Dr. Lóránt Károly.
 Versenyképesség, globalizáció, regionalizáció, lokalizáció, innováció és tudás-alapú fejlődés, A KKV-k szerepe és lehetőségei a
gazdasági fellendülés támogatásában, új gazdasági és társadalom- fejlesztési modellek. (Gazdasági, pénzügyi, társadalmi
versenyképesség szekció/k: Dr. Csath Magdolna)
 Innovatív gazdaság- és vállalkozásfejlesztés és integráció nemzethatárokon belül, üzleti hálózatok, vállalkozói szövetségek, projektek,
klaszterek, finanszírozás és technológiatranszfer, sikerek, jó gyakorlatok, EU-s pályázati lehetőségek. (Vállalkozásfejlesztési szekció/k,
Radetzky Jenő, Farkas Mária)
 Egyetemgazdaság kétirányú kapcsolat. Tudástranszfer. Tudás- és inkubátor központok. (Egyetem-gazdaság kapcsolat szekció)
 Politikai földrajz és paradigmaváltás. („A " fausti alkuk" sora/sorsa a Kárpát-medencében” szekció: Dr. Kőrösi Mária)
 A nemzeti összetartozás tudatának erősítése, történelem tudományok, morális rendszerváltás, az irodalom és művészetek szerepe.
(Történelmi, Irodalmi, Művészeti szekció/k; Dr. Váralljai-Csocsán Jenő)
 Műszaki és tudományos egymásrautaltság és a kapcsolatkeresés elősegítése. Közegészség. Demográfia. Környezetvédelem.
Kiemelkedő eredmények. (Műszaki-, természet-, humantudományi szekció/k; Borbély Endre, Dr. Maros Dóra, Dr. Imecs Mária)
 A magyar nemzet lélektani erőnléte, és ennek hatása a Kárpát-medencei versenyképességre, mint a jóléti fejlődés egyik alapfeltétele,
GNH (Spirituális és egészségi pszichológia szekció, Dr. Kádár Annamária)
 A magyar nyelvű köz- és felsőoktatás versenyképessége. Szakmai magyar nyelv. Ösztöndíjak, mobilitás. (Köz- és felsőoktatási
szekció; Dr. Pletl Rita, Dr. Keszthelyi András)
 Társadalom- nevelés- és hittudományok hatása a versenyképességre. (Társadalom- nevelés-és hittudományok szekció; Dr. Ozsváth
Judit, Dr. Holik Ildikó)
 Kerekasztal vita (moderátor Dr. Botos Katalin)
A célok elérésének módszere:
 Multidiszciplináris konferencia, tudóstudós párbeszéd, a problémák és megoldások összetettségének megfelelően minden
tudományág képviseletével, amelyik hozzájárul a magyar nemzet jólétéhez és felvirágzásához.
 Tudományos konferencia fesztiválos környezetben: a tudományos rendezvény és a fesztivál közötti fal lebontása, a IV.
Magyar Világtalálkozó környezete, jelentős népszerűsítő, tudatformáló, megsokszorozó hatást biztosít.
 Hazai és határon túli magyar civil szervezetek együttműködésével Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodás.
 Kerekasztal és fogadás: multidiszciplináris vitafórum, neves hazai és határon túli moderátorokkal.
 Szakmai továbbképző tréningek és vállalkozói vetélkedő (igénytől és támogatástól függően).
 Médianyilvánosság: a hazai és magyar nyelvű nemzetközi sajtóban.
„Nincs nagyobb hatalom egy ötlet nél, 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. Holik Ildikó
Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
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, ny. Intézetigazgató, Budapest
Major Ákos
AlfaNet Webinformatikai Csoport, Budapest
Dr. Maros Dóra
Óbudai Egyetem, KVK, HTI, Intézetigazgató, Budapest
Neubauer Éva
SZIEGSZDI; Klímagazdasági Elemző és Kutató Központ, Gödöllő, PhD-hallgató
Dr. Ozsváth Judit
Kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományi Kar
Dr. Pletl Rita
Kolozsvári Akadémiai Bizottság; Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; Marosvásárhely
Dr. Preitl István
"Politehnica" Műszaki Egyetem, Temesvár
Radetzky Jenő
Kárpát Régió Üzleti Hálózat vezérigazgató, FMKIK Elnök
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
„Egy problémát nem l ehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal m egoldani, am ely a probl émát előidézte” Albert Einstein
Az alábbi témakörökben, de nem kizárólagosan, várjuk előadás javaslataikat:
 Kárpát-medencei magyar versenyképesség feltételei és megoldásai.
 Kárpát-medence helye és esélyei a globalizálódó világgazdaságban; Hogyan legyünk nyertesei?
 Kitörési pontok az erkölcsi, gazdasági és pénzügyi válságból; Felvirágzás!
 Válság, vagy hanyatlás? A nyugati gazdasági modell csődje? Menekülési útvonalak, reformok, rendszerváltás.
 Kis és Középvállalkozások (KKV);Vállalkozásfejlesztés:
o Magyar-magyar gazdasági összefogás, együttműködés, tőkeáramlás, barter, egymásrautaltság.
o Támogatási források, pályázatok, hitel, kamat, jog. Finanszírozás és technológiatranszfer
o Energiatakarékos technológiák, alternatív energiaforrások. Mikroerőművek.
o Mezőgazdaság, termelés, kereskedelem és feldolgozás. Falusi turizmus. EU támogatások.
o Kiemelkedően sikeres vállalkozások, piaci rések.
 A székely autonómia törekvések, a gazdasági, technológiai és oktatási feltételek megalapozása.
 Jelentős tudományos, műszaki eredmények és érdekességek:
o Természet-, műszaki-, gazdasági-, jog- és orvostudomány; infokommunikációs technológiák.
 Közoktatás, felsőoktatás:
o Egyetemgazdaság kétirányú kapcsolatai. Tudástranszfer.
o Ösztöndíjrendszerek. Tehetséggondozás. Tanár és diákcsere. Határon túliak képzése. Távoktatás.
o Magyar nyelvű felsőoktatás története és jelene. Magyar szakmai nyelv tisztasága.
o Tudományos diákköri (TDK) eredmények, sikeres diplomamunkák és doktori tézisek bemutatása.
o Neveléstudomány és neveléstörténet
 Kárpát-medencei magyar sorskérdések, nemzeti összetartozás, nemzetünk nagyjai és történelme:
o Gazdaság- és oktatáspolitika mint a nemzetpolitika alappillérei.
o Sikeres, neves magyar tudósok. Életpályák, sorsok. Emigráció, diaszpóra.
o Tudományok, technológiák és a társadalom dilemmái.
o Kárpát-medencére is hatással levő, társadalmi horderejű műszaki és tudományos vívmányok.
o Nemzettudat, kettős állampolgárság. Autonómia. Demográfia.
o Nemzeti összetartozás tudata és a lelki egészség mint termelő erő, felvirágzás egyik pillére.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” gróf Széchenyi István
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„A tudományos emb erfők 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
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 a szekciókban.
Tervezünk, most is egy ISBN kóddal ellátott konferencia kiadványt elektronikus formában, ezért, elfogadás esetén, kérjük
a formai követelményeknek megfelelő pdf formátumú publikáció beküldését is. Elvi lehetőség van a megfelelő szintű
publikációk felvitelére az MTAMTMT (Magyar Tudományos Művek Tára, http://lib.uni-obuda.hu/node/74) kereshető
adatbázisába.
A BBK konferencia sorozatkorábbi előadásainak anyagai, kiadványa, videó felvételei és fotói is megtekinthetők és
letölthetők a http://bbk.alfanet.eu/ címről. Ezek 2014-ben is elérhetők lesznek ugyanott.
Bek üldési és level ezési címe k:
E-mail:
bbk @a lfa n et.eu (tartalék: tu zso n_ tibo 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 az 5BBK 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 :
2014.03.15.
Előadók jelentkezése e-mailben 10-20 soros kivonattal, elektronikus formátumban.
Kérjük, küldjék vissza a mellékelt jelentkezési űrlapot is (Internetről is letölthető)!
2014.04.01.
A Szervező Bizottság visszajelzése az előadások elfogadásáról.
2014.04.15.
Az előadók értesítése a javasolt időbeosztásról.
2014.05.01.
A programfüzet elektronikus szétküldése, és közzé tétele a világtalálkozó honlapján.
2014.05.10.
Az előadók és nem előadók végleges részvételi szándékának visszajelzése e-mailben.
2014.06.30.
A honlapon megjelenő teljes publikáció (pdf, ppt/x, doc/x, kis videók, stb.) beküldése.
A konferencia kiadványában valómegjelenéshez kérjük a formai követelmények betartását!
A ko nfere ncián v a ló részvétel költs é gei:
 A konferencián való részvétel díjmentes előadóknak és résztvevőknek egyaránt.
 A konferenciafogadás, támogatásoktól függően, lehet önköltséges.
 Az előadók számára a IV.Magyar Világtalálkozón való részvétel ingyenes. Tiszteletjegyek.
 Az utazás és szállás egyéni szervezésben és foglalással.
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.042)
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