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Az Magyar Világtalálkozóhoz kapcsolódva az Óbudai Egyetemen ismét sikeresen zajlott le a Báthory-Brassai Konferenciasorozat (BBK) immár 6.
rendezvénye. Az idei találkozó témája ismételten a „Kárpát-medencei versenyképesség” széles értelemben, multidiszciplináris megközelítésben.

A már rangos hagyományteremtő rendezvény sikeréhez és megrendezhetőségéhez jelentősen hozzájárult az Óbudai Egyetem támogatása, amiért
köszönet jár az egyetem rektorának Prof. Dr. Fodor Jánosnak és Monszpart Zsolt kancellár úrnak. Támogatást kaptunk Dr. Tanka Lászlótól, mint a
Panoráma Világklub elnöke és a Magyar Világtalálkozók főszervezője. A Mikes-Jósika Alapítvány sikeres volt a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatán (NEA-NO-15-SZ-0364), amiből a költségek egy részét fedezni tudta.
A 6.BBK fővédnöke Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács Elnöke, védnöke Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai egyetem rektora. A plenáris
megnyitón érdekfeszítő aktuálpolitikai előadásokat halhattunk:
 Pánczél Károly, Magyar Országgyűlés, Nemzeti összetartozás bizottsága, elnök
 Skapinyecz Péter, Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt; MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft mb. igazgató
 Molnár György, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatóság, igazgató

A BBK sikeres szervezésében kiemelkedő szerepe volt számos önkéntes oktatónak és hallgatónak. Különösen köszönettel tartozunk Prof. Dr. Rajnai
Zoltánnak, aki idén is megszerkeszti 2 kötetben 1400 oldalon az ISBN számmal ellátott BBK tanulmányköteteket. Marosné Kuna Zsuzsa doktorandusz
felvállalta az előadók adatainak a nyilvántartását. Dr. Varga János népes hallgatói csoportot szervezett a rendezvény lebonyolításának érdekében,
akik a recepciós és szekciótitkári funkciókat is ellátták. Prof Dr. Imecs Mária az erdélyi tudományos szervezeteket koordinálta.

A BBK gondolata 2010-ben született. Azóta az előadások száma évente csaknem megkétszereződik. Idén már két nap alatt 27 szekcióban 184 előadás
hangzott el. A témakörök felöletek minden, ami a magyar életminőség jobbulásához hozzájárul, beleértve a nemzeti összetartozás tudatát is.
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Kovács Nemes László engedélyével, Székelypálfalva, Hargita

Már tavaly kezdeményeztük, hogy nagytekintélyű szakemberek önálló szekciókat szervezzenek, idén 12 ilyen volt:
 Dr. Kőrösi Mária: Szolgáltatás, Szakma és/vagy HIVATÁS - a gyógyítás kultúrája és a gazdaság szekció
 Dr. Váralljai Csocsán Jenő: Történelemi szekció.
 Dr. Rajnai Zoltán: Védelmi infokommunikáció és kritikus infrastruktúra védelmi kutatások szekció.
 Dr. Domokos Andrea: Erdélyi jogtörténeti szekció.
 Dr. Parádi József: Rendvédelem története szekció.
 Dr. Kováts-Német Mária; Dr Bodáné Dr. Kendrovics Rita: Oktatás-Nevelés; Környezeti nevelés a fenntarthatóságért szekció.
 Dr. Mező Kata: Esélyegyenlőség, gyógypedagógia és multikulturális integráció szekció.
 Vajda Lajos, Volford László: Klaszter alternatívák - a kkv-k számára - az EU 2020 tematikus céljaihoz illeszkedően szekció 11 előadással.
 Dr. Horváth Ágnes ; Dr. Vizi László Tamás: Nemzetközi dimenziók és kapcsolatok a Kárpát-medencében.
 Dr. Varga János: A versenyképesség alapjai a Kárpát-medencében.
 Dr. Kertész-Bakos Ferenc: Globalizáció és társadalom
 Dr. Kaczus Sándor: Informatikai szekció.

A BBK sorozat egyik fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a gazdasági műszaki fejlődéshez. Ebből a szempontból ki kell emelni a „Klaszter alternatívák…” c
szekciót, amit Vajda Lajos, a Romániai Klaszter Szövetség alelnöke koordinált, ahol 11 szakmai előadás hangzott el Kárpát-medencei egész
területéről. Igen érdekesek volt az „Erdélyi jogtörténeti”, valamint a gyógyítás kultúrájával foglalkozó, és a történelmi szekciók is.

A BBK Tanulmánykötetiben megjelenő, megfelelő szintű publikációk feltölthetők az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisba.
A konferencia keretében fórumot biztosítottunk egy tudós-gyakorlati szakember párbeszédhez, és egyúttal létrehoztunk egy generációs hidat is azzal,
hogy a felsőoktatási hallgatóktól a legfelső egyetemi és szakmai vezetőkig minden szint képviseltette magát előadásokkal.
A BBK-sorozat valódi Kárpát-medencei magyar találkozóvá nőtte ki magát azzal, hogy az összes határon túli magyar egyetemről és karról érkeztek
előadók: a Lembergi, az Ungvári, a nagyváradi Partiumi Keresztény, a komáromi Selye János, a Szabadkai és Újvidéki egyetemekről, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudomány Egyetem marosvásárhelyi karáról, a kolozsvári Babes-Bolyai és a Bukaresti Tudományegyetemekről, a kolozsvári Műszaki
Egyetemről. Természetesen csaknem az összes magyarországi felsőoktatási intézmény is jelen volt. Pár intézményből több előadás is érkezett:
Óbudai, Debreceni Egyetemek, Wekerle Sándor Üzleti, Gábor Dénes, Eszterházy Károly és Kodolányi János Főiskolák.

A Kárpát-medencei jelleget az is erősítette, hogy a szervezésben támogatást kaptunk az erdélyi tudományos szervezetektől is: a Kolozsvári Akadémiai
Bizottságtól, a Romániai Magyar Közgazdász Társaságtól, Erdélyi Múzeum-Egyesülettől, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságtól, és a
Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségétől is.
Az Báthory-Brassai Konferencia sorozatról további részletes információkat annak honlapján (http://www.bbk.alfanet.eu/) lehet megtudni: felhívás,
előadók, szekcióbeosztás; elismerő oklevelek; sajtóvisszhang, fényképalbum, szervező bizottság és támogatók valamint a BBK története, stb.
A jövő évben, a 7.BBK.2016.-n továbbra is szeretnénk kihangsúlyozni a nemzeti összetartozás tudatának fontosságát a Kápát medencei
együttműködésben a gazdaság, technológia, tudomány, oktatás és művészetek területein is, továbbra is szélesen értelmezett multidiszciplináris
megközelítésben. Még markánsabban meg akarjuk jeleníteni a tudományos színt mellett, a gyakorlati, értéktermelő tevékenységet a vállalkozás, KKV,
műszaki és oktatási területeken, kiemelten az egyetem-gazdaság kapcsolatokat.
A fényképek zömét Hajósi Miklós, Dr Tuzson Tibor és a szekció elnökök készítették és kinagyítva megtekinthetőek a BBK honlapon.
Dr. Tuzson Tibor
A BBK sorozat Szervező Bizottságának Elnöke

