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Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora

.

.
K O N F E R E N C I A

F Ő

T Á M O G A T Ó I

Óbudai Egyetem OE
Kolozsvári Akadémiai Bizottság MTA KAB
Romániai Magyar Közgazdász Társaság RMKT
Erdélyi Magyar M űszaki Tudományos Társaság EMT
Erdélyi Múzeum-Egyesület EME
Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, VMTT
Magyar Közgazdasági Társaság MKT
Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Kara
Panoráma Világklub - Magyar Világtalálkozó MVT
Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány MJKA
AlfaNet Webinformatikai Csoport

BÁTHORY
BRASSAI

A BBK. Nemzetközi Tudományos Konf erencia sorozat legf őbb célkitűzése i:
 A Kárpát-medencét egységes gazdasági, oktatási, kulturális, és tudományos térnek tekintve, a nemzeti erőforrások integrálása.
 A Kárpát-medencei magyar versenyképesség, annak minden összetevőjének erősítése, beleértve a gazdasági, pénzügyi,
technológiai, tudományos, oktatási, társadalmi, lélektani és nem utolsó sorban nemzettudati és nemzestratégiai 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, majd a fellendüléshez;
 A termelőerőt jelentő nemzeti összetartozás és egymásra utaltság tudatának elmélyítése, amely lehetővé teszi, hogy az alakuló
világrend nyertesei legyünk, és erősíti a hosszú távú fenntartható fejlődésünk esélyeit;
 Hozzájárulás a magyar nemzeti közösségek integrációjához.
 Felsőoktatásgazdaság kétirányú építése, tudás- és technológiatranszfer. Tudományos eredmények hasznosulása
 Gazdaságfejlesztési tervek és eredmények bemutatása. KKV-k megerősödése a 2014-2020-as EU-s pályázati időszakban.

Az 6.BBK. témakörei, szervezése és témafelelős ei

 Plenáris megnyitó ülés, Kiemelt szekció(k) és Kerekasztal vita:
Felkért előadók: Fodor János, Óbudai Egyetem rektora; Pánczél Károly Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága
elnöke; Potápi Árpád János, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság, Miniszterelnökség; Molnár György, Nemzeti Integrációs és
Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Ig.-NSKI és Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat; Dr. Bagdy Emőke, Dr. Kovács Árpád, Dr. Botos
Katalin, Dr. Kőrösi Mária, Dr. Lóránt Károly; Dobrotka Ágnes, DCCA: Danube Chambers of Commerce Assoc.;
 Versenyképesség, globalizáció, regionalizáció, lokalizáció, innováció és tudás-alapú fejlődés, A KKV-k szerepe és lehetőségei a
gazdasági fellendülés támogatásában, új gazdasági és társadalomfejlesztési modellek. (Gazdasági, pénzügyi, társadalmi
versenyképesség szekció/k)
 Innovatív gazdaság- és vállalkozásfejlesztés és integráció nemzethatárokon belül, üzleti hálózatok, vállalkozói szövetségek, projektek,
klaszterek, finanszírozás és technológiatranszfer. (Vállalkozásfejlesztési szekció/k, Mátis Jenő, Molnár György, Farkas Mária †)
 Egyetemgazdaság kétirányú kapcsolat. Tudástranszfer. Tudás- és inkubátor központok. (Egyetem-gazdaság kapcsolat szekció)
 A nemzeti összetartozás tudatának erősítése, történelem tudományok, morális rendszerváltás, az irodalom és művészetek szerepe.
(Történelmi, Irodalmi, Művészeti szekció/k; Dr. Váralljai-Csocsán Jenő)
 „Szolgáltatás, szakma, és/vagy hivatás-a gyógyitás kultúrája és a gazdaság”; Dr. Kőrösi Mária)
 A magyar nemzet testi-lelki erőnléte, és ennek hatása a Kárpát-medencei versenyképességre, mint a jóléti fejlődés egyik alapeleme,
GNH (Spirituális és egészségi pszichológia szekció, Dr. Bagdy Emőke, Dr. Kádár Annamária)
 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 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; Dr. Holik Ildikó)
 Védelmi infokommunikáció és kritikus infrastruktúra védelme; (Biztonságtudomány szekció, Dr. Rajnai Zoltán).
 Közrend, közbiztonság, redészet, nemzetbiztonság Parádi József (Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Társ., Dr. Finszter Géza )
 Magyar irodalomi szekció, (Kabarcz Zoltán).
 Kerekasztal vita (moderátor Dr. Botos Katalin).
A célok elérésének módszere:
 Multidiszciplináris Kárpát-medencei konferencia, tudóstudós-vállakozó párbeszéd, a problémák és megoldások
összetettségének megfelelően minden szakma képviseletével, amelyik hozzájárul a magyar nemzet jólétéhez és felvirágzásához.
 Generációs híd, felsőoktatási hallgatók, fiatal kutatók, doktoranduszok, kezdő vállakozók valmint a legfelső akadémiai és
gazdasági vezetők részvételével.
 Tudományos konferencia fesztiválos környezetben: a tudományos rendezvény és a fesztivál közötti fal lebontása, a V.
Magyar Világtalálkozó környezete, jelentős népszerűsítő, tudatformáló, megsokszorozó hatást biztosít.
 Hazai és határon túli magyar civil és szakmai szervezetek együttműködésével Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodás.
 Kerekasztal és fogadás: multidiszciplináris vitafórum, neves hazai és határon túli moderátorokkal.
 Médianyilvánosság: a hazai és magyar nyelvű nemzetközi sajtóban.
„Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett” Victor Hugo

A Magyar Világtalálkozó elnöke:
Dr. Tanka László
A Konferencia Szervező Bizottsága:
Elnök:
Dr. Tuzson Tibor
Óbudai Egyetem, Mikes-Jósika Alapítvány; Budapest
Tagok:
Borbély Endre
Óbudai Egyetem, KVK, HTI, Kandó Kálmán Nyári egyetem főszervezője, Budapest
Dr. Botos Katalin
Szegedi Tud. Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtud. Intézet
Farkas Mária †
„Rajka Péter” Vállalkozók Szövetsége Elnök; Romániai Magyar Közgazdász Társaság; Kolozsvár
Dr. Gáti József
Óbudai Egyetem, Intézményfejlesztési főigazgató, 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
Marosné Kuna Zsuzsanna Szent István Egyetem, PhD hallgató
Némethy Krisztina
Óbudai Egyetem, Rektori Hivatal
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
Dr. Rajnai Zoltán
Óbudai Egyetem, BGK dékánh., Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője.
Dr. Somai László József
Romániai Magyar Közgazdász Társaság; Tiszteletbeli elnök, Kolozsvár
Dr. Váralljai-Csocsány Jenő Oxford Univ.Strategic Studies Group; Pázmány Péter Katolikus Egy., MTA: IX. Gazd.- és Jogtud. Oszt.
Dr. Vajda István
Óbudai Egyetem, KVK dékán
Dr. Varga János
Óbudai Egyetem, KGK GTI
„Egy problé mát nem lehet ug y anazzal a g o ndo lkodásmód dal megoldani, amely a problémát előidézte” Alb ert Einstein
Az alábbi témakörökben, de nem kizárólagosan, várjuk előadás javaslataikat:
 Kárpát-medencei magyar versenyképesség és életminőség javulásának feltételei és megoldásai.
 Kárpát-medence helye és esélyei a globalizálódó világgazdaságban; Hogyan legyünk az új világrend nyertesei?
 Kitörési pontok az erkölcsi, gazdasági és pénzügyi válságból; Fellendülés és sikerek!
 Válság, vagy hanyatlás? A nyugati gazdasági modell csődje? Menekülési útvonalak, reformok, rendszerváltás.
 Kis és Középvállalkozások (KKV);Vállalkozásfejlesztés:
o Kárpát-medencei magyar-magyar gazdasági összefogás, együttműködés, tőkeáramlás, barter, egymásrautaltság.
o Támogatási források, pályázatok, hitel, kamat, jog. Finanszírozás és technológiatranszfer.
o Energiatakarékos technológiák, alternatív energiaforrások. Mikro ás atomerőművek.
o Mezőgazdaság, termelés, kereskedelem és feldolgozás. Falusi turizmus. Sikeres vállalkozások, piaci rések.
 A székely autonómia törekvések, a gazdasági, technológiai és oktatási feltételek megalapozása.
 Jövőnket befolyásoló jelentős tudományos, műszaki eredmények és érdekességek:
o Természet-,műszaki-,gazdasági-,jogi- és orvostudomány; infokommunikációs, robot és nano techn. GMO.
 Közoktatás, felsőoktatás:
o Egyetemgazdaság kétirányú kapcsolatai. Tudástranszfer. Tudományos eredmények hasznosulása.
o Ösztöndíjrendszerek. Tehetséggondozás. Tanár és diákcsere. Határon túliak képzése, KMOOC. 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 testi, lelki egészség mint termelő erő, felvirágzás egyik pillére.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” gróf Széchenyi István

„A tudományos emb erfők mennyisége a nemzet igazi ha talma…” Széchenyi István: Hitel, 1830
A konf erencia hivatalos nyelve: magyar, kivételesen angol vagy német. Tolmácsolás nincs.
Jelentke zés : Az előadásra 10-30 soros terjedelmű kivonattal lehet jelentkezni, két példányban mindkét alábbi
címre. Az elfogadott kivonatokat, a beküldött publikációkat és egyéb anyagokat, támogatástól függően, megjelentetjük
A jelentkezési űrlapon kérjük kitölteni a szakmai pályafutást is, megkönnyítve a bizottság döntését az elfogadásról.
Tervezünk, támogatásoktól függően, most is egy ISBN kóddal ellátott konferencia kiadványt elektronikus formában,
ezért, elfogadás esetén, kérjük a formai követelményeknek megfelelő formátumú publikáció beküldését is. Elképzelhető,
hogy további konferecia anyagok (ppt/x, doc/x, jpg, videó stb) mellékletként elférnek az adathordozón, ezért kérem
helyezzenek figyelmet arra, hogy már az előadás alkalmával a szekció titkárok minden anyagot rögzítsenek a gépeken.
Az elektronikának köszönhetően meg lehet valósítani a „ÉLŐ KONFERENCIA” gondolatát, ami azt jelenti, hogy az
előadók rendezvényt követően megjelenő, hasonló témájú írásait is (méret korlátokkal) közzé lehet tenni.
Bek üldési és level ezési címe k:
E-mail:

Dr. Tuzson Tibor
bbk@alfanet.eu és
Marosné Kuna Zsuzsa
marosnekunazsuzsa@gmail.com
Kérjük a jelenkezéseket feltétlen küldjék mindkét címre, a szervezés érdekében!!!

Tartalék e-mail:tuzson_tibor@yahoo.de
Levél tárgya és beküldött fájl neve tartalmazza az 6BBK rövidítést és a szerző(k) nevét.
Postacím:
Dr. Tuzson Tibor, H-1191, Budapest, Toldy u. 6. III. em. 6. (csak kivételes esetekben)
Tel:
Mobil: +36-30-250-8447
IP tel: +36-1-707-8447
Hatá ridő k :
2015.04.01.
Előadók jelentkezése e-mailben 10-30 soros kivonattal, kitöltött jelentkezési űrlappal együtt mindkét címre
2015.04.15.
A Szervező Bizottság visszajelzése az előadások elfogadásáról.
2015.05.15.
Az előadók értesítése a szekció beosztásról.
2015.05.20.
Az előadók és nem előadók részvételi szándékának végleges visszajelzése e-mailben.
2015.05.27-28. A 6. Báthory-Brassai Konferencia. Kérjük, a szervezés megkönnyítése érdekében, már az előadás
alkalmával adják le a szekció titkároknak az összes kész a konferencia anyagot elektronikus formátumban.
2015.06.30.
A honlapon és ISBN kiadványban megjelenő teljes publikáció (doc/x, pdf, ppt/x, kis videók, stb.) beküldése.
A konferencia kiadványában való megjelenéshez, kérjük a mellékelt formai követelmények betartását!
A





ko nfere ncián v a ló részvétel költs é gei:
A konferencián való részvétel díjmentes mindenkinek.
A konferenciafogadás és a Magyar Világtalálkozó (Tiszteletjegyekkel) csak az előadóknak és társszerzőknek ingyenes.
Az utazás és szállás egyéni szervezésben és foglalással.
Szakmai szervezetek képviselőinek és pár indokolt esetben, az Óbudai Egyetem a Rektori Apartmanban néhány költségmentes szálláshelyet
biztosít. Kérem jelezni, és megindokolni a Jelentkezési Lapon.

Az aktuális információk a BBK, a Magyar Világtalálkozó és az Óbudai Egyetem honlapján érhetőek el:
http://www.bbk.alfanet.eu/;
http://www.vilagtalalkozo.hu/.
http://www.uni-obuda.hu
Kérjük, kövessék figyelemm el a napi híreket a honlapon !
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
*Mottó: Kovács Nemes László engedélyével, Székelypálfalva, Hargita
**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.021)

