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MÁRCIUS 29. 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató mellet a BME 
számos meghívottja 
képviselte Egyetemünket a 
XIX. Innovációs Nagydíj 
átadására szervezett ünnepi 
ülésen a Parlamentben. 
ÁPRILIS 5. 
Az  ITD Hungary Zrt. 
képviselőinek részvételével, a 
Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kart képviselő  
Dr. Horvai György 
tanszékvezető professzor 
(Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszék) 
közreműködésével Dvorszki 
László igazgató fogadta 
Dr. Jan Beba urat, az ALS 
Laboratory Group cég 
európai képviselőjét.  
Az ALS eredetileg ausztrál, de 
ma már Európában is aktív 
nemzetközi cég vezetője az 
ITDH-n keresztül Egyetemünk 
támogatását kérte tervezett 
projektjükkel kapcsolatban 
Magyarország, mint 
lehetséges beruházási 
helyszín megvizsgálásához. A 
projekt a jelenlegi tervek 
szerint min. 100 fő 
vegyészmérnököt és szakértőt 
alkalmazó analitikai 
laboratórium létrehozását 
jelentené, amely nem 
csupán Magyarország, de a 
teljes dél-európai régió 
kiszolgálását látná el talaj, 
levegő, víz, ill. egyéb minták 
elemzése, értékelése 
tekintetében. A 
kapcsolatépítés jelenlegi  
első szakaszában a 
humánerőforrás szükséglettel,  

illetve az egyéb feltételekkel  
kapcsolatos konzultációk, és 
azok kiértékelését követően 
újbóli tárgyalásokra van 
kilátás. 
ÁPRILIS 7. 
Dr. Péceli Gábor rektor 
fogadta a Helmut J. Schmidt 
professzort, a Kaiserslauterni 
Műszaki Egyetem rektora által 
vezetett 3 fős delegációt. A 
delegáció Egyetemünk 
vezetésének tavaly 
novemberi látogatását 
viszonozta, s abban még a 
német egyetem 
Gépészmérnöki Kara 
képviseltette magát, akikkel 
20 éves kiváló szakmai 
kapcsolata van a BME 
Gépészmérnöki Karának. A 
megbeszélésen részt vettek 
még az együttműködés fő 
partnerei: Dr. Stépán Gábor 
(GPK), Dr. Vajta László (VIK) 
dékánok, valamint Dvorszki 
László igazgató. A találkozón 
az eszmecsere elsősorban a 3 
ciklusú képzés 
bevezetésének/elterjesztésé-
nek tapasztalatairól, illetve a 
mérnök és közgazda képzés 
nehézségeiről, jövőjéről szólt. 
Mivel az együttműködés 
folytatásának jogi hátterét 
jelentő megállapodás már az 
elmúlt évben aláírásra került, 
s így további öt évre 
meghosszabbítást nyert, a 
felek kölcsönösen 
egyetértettek a kapcsolat 
adta lehetőségek minél 
hatékonyabb 
kiaknázásában.  A német 
egyetem Gépészmérnöki  
Karának képviselői április 8-án  

szakmai szemináriumot is 
tartottak a Gépészmérnöki   
Karunk érdeklődői  
számára.  
ÁPRILIS 8. 
A kapcsolatok élénkítése 
céljából Egyetemünkre  
látogatott Mr. Tsong-Ming LIN 
tajvani oktatási 
miniszterhelyettes 
által vezetett 7 tagú 
felsőoktatási delegáció. A 
rangos vendégeket Dr. Péceli 
Gábor rektor – Dr. Moson Péter  
nemzetközi rektorhelyettes és 
Dvorszki László igazgató 
társaságában – fogadta. A 
három kiemelt tajvani 
egyetemet (National Taiwan 
University, National Taipei 
University, Yuan Ze University) 
képviselő elnökök és 
helyetteseik együttműködésül az 
angol nyelven folyó, 
kormányösztöndíj-alapú 
programjaikat ajánlották fel. A 
részletes felhívást az Erasmus és 
Csereiroda fogja meghirdetni 
hallgatóink számára. 
A tárgyaláson képviseltette 
magát a Taipei Representative 
Office is. 
ÁPRILIS 8.-9. 
Dr. Kiss Bálint egyetemi docens, 
a francia nyelvű képzés 
kooordinátora Iasiban részt vett 
az AUF Regionális 
Konferenciáján (Társadalom-
Technológia-Élettudományok). 
A konferencia célja volt, hogy 
megnevezze azokat a 
területeket, ahol projekteket 
lehet meghatározni az általános 
célkitűzésekkel összhangban.  
Ezek: a résztvevő intézmények 
fejlődésének segítése;              → 
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↓ a francia nyelven beszélő 
kutatói közösségek 
megjelenítése a nemzetközi 
tudományos életben; oktatók 
és kutatók új generációjának 
kinevelése. 

 

ÁPRILIS 13. 
Dr. Brückner Huba, a Magyar 
Fulbright Bizottság elnöke 
Egyetemünkön tartott 
tájékoztató fórumot a  
Fulbright Magyar-Amerikai 
Oktatási Csereprogram 2012-
2013-as tanévre szóló 
ösztöndíjairól. A nagy 
érdeklődés mellett lezajlott 
tájékoztatón köszöntő 
beszédet Dvorszki László 
igazgató tartott. 
ÁPRILIS 14. 
Saját kérésére Dvorszki László 
igazgató fogadta  
Mr. Marku Poutanen finn  
környezetmérnök vállalkozót, 
aki közös környezetvédelmi   
projektek létrehozása 
reményében tartózkodott 
hazánkban. Több 
munkatársával a Balaton 
környéki régiót látogatták 
meg, s a Siófoki 
Önkormányzattal  
terveznek, víztisztító 
modulokból álló, a Balaton 
vízminőségét tovább javító 
közös projektekhez EU-s 
támogatást szerezni.  
ÁPRILIS 14. 
Dvorszki László igazgató 
Hadházi Dániel adjunktus 
(Repülőgépek és Hajók 
Tanszék) társaságában 
bemutatkozó, 

kapcsolaterősítést szolgáló 
tárgyalást folytatott a Kínai 
Népköztársaság budapesti 
Nagykövetsége Oktatási 
Ügyekért Felelős 
Csoportjának új vezetőjével LI 
Xinhu II. o. Titkárral. 
ÁPRILIS 19. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes és Dvorszki 
László igazgató részt vett a 
Tempus Közalapítvány által 
szervezett „Nemzetköziesítés 
és hallgatói szolgáltatások a  
magyar felsőoktatásban”  
című konferencián, amelynek 
fő vendége volt Elisabeth 
Sorantin asszony a CEEPUS  
főtitkára. A rendezvény 
fontos napirendi pontja volt a 
CEEPUS miniszteri díjának 
átadása, amely díjat 2010-
ben – immár második 
alkalommal – a Pécsi 
Egyetem egyik hálózata 
nyerte el. Főtitkár asszony 
bejelentette, hogy 2011. 
május 1-től indul a 7 évre 
szóló CEEPUS III program, 
amely gazdagabb az „előd” 
programoknál: jobban 
kötődik a kutatáshoz – a 
hálózatok közös K+F projektek 
támogatására is 
pályázhatnak – s közös PhD 
programok is 
finanszírozhatóak a keretből. 
A programnap folyamán jó 
néhány érdekes előadás, 
illetve műhelybeszélgetés 
elhangzott, az ezek 
alapgondolatait tartalmazó 
diasorozatok a Tempus 
Közalapítvány honlapján 
elérhetőek: 
www.tpf.hu/pages/content/i
ndex.php?page_id=407. 
ÁPRILIS 20. 
Dvorszki László igazgató –  
Dr. Jobbágy Ákos oktatási 
igazgatóval közösen külön 
megbeszélést folytatott a 
„Felsőoktatás és a  

kutatóegyetemek szerepe a 21. 
században”- című 
konferenciára érkezett külföldi 
vendégelőadókkal, Markku 
Makkula és Wim Van Petegem 
professzorokkal. Makkula 
professzorral, a finn Aalto  
Egyetem nemzetközileg is 
elismert oktatójával, az 
egyetem rektorának külön 
tanácsadójával, az Aalto 
Egyetem jogelődjével (Helsinki 
University of Technology) 2003-
ban kötött megállapodásunk 
meghosszabbításának  
kérdéseit beszélték meg.  
Van Petegem professzort idén 
választották meg a SEFI 
nemzetközi mérnökképzési 
társaság elnökévé, amely 
funkciót 2011. szeptemberéből 
látja majd el. Vele a SEFI 
terveiről, így a többek között a 
hallgatókkal, a hallgatói mérnök 
és közgazda szervezetekkel 
történő együttműködés 
szorosabbra fűzéséről, illetve  
egyéb szakmai kérdésekről folyt 
eszmecsere. Az őszi, lisszaboni 
SEFI konferencián (1st World 
Engineering Education Flash 
Week, Lisboa, 27-30 September: 
Mobility, Sustainability, Global 
Engineering Recognition) ezek 
részleteinek kitárgyalására is lesz  
lehetőség.  
Az esemény honlapja: 
ww.sefi.be/?m=20110928&cat=2 
A konferenciát Dr. Péceli 
Gáborrektor és Őexc. Jari Vilen 
finn nagykövet nyitotta meg. 
ÁPRILIS 27. 
Dvorszki László igazgató és 
Varga Ildikó ECSI irodavezető 
tárgyalt Matolcsy Zoltán 
közgazdászprofesszorral az 
általa jegyzett University of  
Technology, Sydney (UTS) 
hallgatói-ösztöndíjpályázatáról 
és képviselték Egyetemünket  
a személyes interjúk  
keretében történt elbírálásában. 

■ 
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2011. március 1-jén a Francia Köztársaság 
miniszterelnöke, François Fillon, Dr. Moson Péter 
nemzetközi rektorhelyettesnek az „Akadémiai Pálma 
Rendjének Lovagja” (Grade de Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques) fokozatát 
adományozta.  
 
Az Akadémiai Pálma Rendet (három fokozattal : 
lovagi, tiszti, parancsnoki) Napóleon császár alapította 

1808-ban.  A rangos elismerést a jelenlegi formájában 1955-től adományozzák olyan kimagasló 
francia és nem francia származású civil, felsőoktatási és akadémiai személyiségeknek, akik 
kiemelkedő tevékenységet folytatnak a francia nyelv és kultúra terjesztéséért.  
 
 
 
 
Egyetemünk Együttműködési megállapodást újított meg  
a Berlin Institute of Technology intézménnyel  
Résztvevő Karok: ÉPK, ÉMK, GPK, VBK, GTK, TTK. 
Világrangsor: 217. (QS World University Rankings 2010)  
 
 
 
 
 

A MöB Iroda közzétette a Rochus und Beatrice Mummert 
Stiftung 2012/2013 tanávre szóló felhívását 
természettudományi, műszaki tudományi, 
gazdaságtudományi és turizmus területén BSc. szintű 
hallgatók számára.  
Elérhetőség: www. scholarship.hu – Pályázatok – Egyéb 
ösztöndíjak 
 

 
 
 
A Fondazione Frate Sole (Promoting sacred art and 
architecture) Alapítvány 4. alkalommal tett közzé az Európai 
Szakrális Építészeti Díj (European Award for Sacred 
Architecture) felhívását diplomatervezés, valamint doktori 
disszertáció elkészítésére bármely európai egyetem 
Építészmérnöki Kari MSc., illetve PhD. hallgatói számára. 
 

Pályázható téma: A keresztény vallás gyakorlását elősegítő 
szakrális építészeti megoldások. 
 

Határidő: 2011. május 7. 
 

A pénzdíjas versenyfelhívás teljes dokumentációja az NTCS  
Irodában elérhető.  
 

További információ: www.fondazionefratesole.org 
 
 
 
 

RANGOS FRANCIA  
ÁLLAMI ELISMERÉS    

MÖB IRODA 
ÖSZTÖNDÍJFELHÍVÁSA 

LOMBARDIAI  
VERSENYFELHÍVÁS 
ÉPÍTÉSZ HALLGATÓKNAK  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS 
MEGÚJÍTÁSA 
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Pályázati lehetőség az AXA kutatástámogatási 
alapítványánál 
Az AXA Biztosító anyacége 2008-ban százmillió eurós alapot 
hozott létre a világban folyó alapkutatási tevékenység 
mecénási jellegű támogatására, amit öt év alatt terveznek 
szétosztani a legkiválóbb pályázatokra. Sem földrajzi, sem 
tudományterületi kvóta nincs a pályázatok befogadásánál 
és bírálatánál, azonban kitétel, hogy a tudományos 
munkának a kockázatok kutatásával kell összefüggésben 
lennie. 

 
Ezt a megkötést azonban igen tágan kell értelmezni, hiszen a környezettel, az emberi élettel és a 
társadalmakkal kapcsolatos veszélyhelyzetek egyaránt szóba jöhetnek, így pl: 

- környezeti veszélyforrások, 
- egészségügyi kockázatok, 
- járványveszély, 
- függőség, szenvedélybetegség (játék, alkohol, drog, stb.), 
- öregedés és az ezzel járó kockázatok, 
- biztonsági és biztonságpolitikai kihívások, 
- szocio-ökonómiai kockázatok (minden, ami felelős döntést igénylő helyzetet teremt). 

 
Az orvostudományi kutatások esetében viszont tudni kell, hogy klinikai kutatásra nem lehet 
pályázni, csak ezt a fázist megelőző munkákra! 
 

A támogatás legtöbbször egy-egy konkrét kutató munkavégzésének költségeit fedezi, függetlenül 
attól, hogy az illető a kutatói életpálya mely pontján tartózkodik, azaz a doktorandusztól a szenior 
kutatóig bárki pályázhat. A jelentkezőket négy kategóriába sorolják, doktoranduszi, posztdoktori, 
„normál” kutatói és kiemelt kutatói (chair) projektet felterjesztők. Az első két kategóriában évente 
kb. 30-30 pályázó nyer, a harmadikban 5-10, a negyedikben legföljebb 5. A doktoranduszok 3 
évre, a posztdoktorok két évre pályázhatnak, egyaránt 120-120 ezer euróig a három, illetve két 
évre összesen, a harmadik kategóriában 2-5 éves, a negyedikben 3-5 éves projekteket 
támogatnak, a felső határ projektenként legfeljebb 3 millió euró. 
A nyerési arány kb. 15%, ez idáig valamivel több, mint 50 millió eurót folyósítottak 221 nyertesnek a 
világ 19 országából. A legtöbb nyertes francia (53%), őket követik az angolok (18%), a spanyolok 
és a svájciak (9-9%). A fő szempont a tudományos kiválóság, valamint a projekt innovatív 
karaktere, az AXA filozófiája pedig az, hogyha egyszer a támogatást megítélte, utána maximális 
szabadságot ad a kutatónak a projekt megvalósításához. 
 
Az egyes pályázati kategóriákban a jelentkezés időben nem egyszerre történik, erről –és a 
jelentkezés föltételekről – a mellékelt dokumentum ad részletes tájékoztatást. Fontos, hogy a 
pályázatot a fogadó intézménynek kell beadnia, az egyéni jelentkezéseket elbírálás nélkül 
elutasítják! 
 
Jelenleg a gyakorlott kutatók (projects) kategóriában adható be pályázat, a határidő május 21. 
Május 9-től lehet jelentkezni a posztdoktori kategóriában, a jelentkezési határidő szeptember 5. 
(Doktori és posztdoktori pályázatoknál a fogadó intézmény előszelekciót végez, így a beadási 
határidőt ez, és nem az AXÁ-hoz való beérkezés időpontja – jelen esetben október 3. – határozza 
meg.) 
 
További információk: www.axa-research.org  

 
 
 

AXA RESEARCH FUND 
KUTATÁSTÁMOGATÁSI 
PÁLYÁZAT  
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2011. május 5-én (csütörtök) Egyetemünkre látogat a 
németországi Alexander von Humboldt Alapítvány 
delegációja, amelyet a Humboldt-hálózati és 
ösztöndíjtámogatási osztály vezetője, Dr. Steffen Mehlich 
vezet. A találkozóra várunk minden korábbi 
„Humboldtiánus” ösztöndíjast. A program keretében 
tartandó alapítványi előadásra* hívunk minden az 
ösztöndíjról érdeklődő PhD hallgatót és fiatal oktatót. Az 
Alapítvány honlapja: www.avh.de 
 

Helyszín  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
H-1111, Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. 
K épület 1. emelet 66. (Oktatói Klub) 
 

Időpont:  
2011. május 5. (csütörtök), 14h30-16h30 
Nyilvános előadás időpontja: 15h00-15h30 
 

 

Program 
14h30: A vendégeket köszönti Dr. Detrekői Ákos professzor, Egyetemünk volt rektora, Dr. Levendovszky János 
professzor, a Szenátusi Tudományos Bizottság elnöke, valamint Dvorszki László nemzetközi és tudományos 
igazgató. 
* 15h00: Prezentáció a Humboldt Alapítvány tevékenységéről. Nyilvános előadás PhD hallgatók és fiatal 
oktatók részére. 
15h30: Találkozó volt Humboldtiánus ösztöndíjasokkal. 
16h00-16h30: Laborlátogatás a Fizika Tanszéken Dr. György Mihály professzor, az Egyetemi Habilitációs és 
Doktori Tanács elnöke vezetésével. 
 
 

További információ, illetve jelentkezés: 
 

Dr. Nyulászi László, dékánhelyettes, egyetemi 
tanár, (tudományos és nemzetközi ügyek) 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 
E-mail: nyulaszi@mail.bme.hu 
Telefon: 463-3673 
K épület 1. emelet 9/B. (Titkárság) 

Dvorszki László, nemzetközi igazgató 
KTH Nemzetközi és Tudományos Csoport 
E-mail: dvorszki.laszlo@kth.bme.hu 
Telefon: 463-2272 
R épület 1. emelet 101. 
 

 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmét a legújabb, a Tempus 
Közalapítvány által meghirdetett felsőoktatási 
intézményeknek szóló szakmai együttműködési 
lehetőségre. Kreatív és motivált partnereket 
keresünk, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy saját 
intézményük keretein belül szakmai napot 
szervezzenek. A szakmai napok elsődleges célja 
párbeszéd kezdeményezése a felsőoktatási és a 
munkaerő-piaci szereplők, illetve az intézményen 
belül, a felsőoktatási intézmény polgárai között. A 
szakmai nap megrendezéshez a Tempus 

Közalapítvány a szükséges szakmai, anyagi, és szervezésbeli támogatást biztosítja. További 
információkért, a részletes felhívásért, valamit a kitöltendő adatlapért, kérjük, kattintson az alábbi 
linkre: http://www.tpf.hu/pages/newslist/index.php?page_id=1209. A szakmai nap keretében 
feldolgozható ajánlott témakörök: Oktatás és gazdaság kapcsolata, Nemzetközi tükör, 
Felsőoktatás-pedagógia, Hallgatói szolgáltatások, Társadalmi kapcsolatok, Egyéb, a helyi 
koordinátor által javasolt témakör. Bővebb információ: Csernovitz Adél, projektkoordinátor, 
Tempus Közalapítvány, E-mail: adel.csernovitz@tpf.hu 
 
 

 
 

HUMBOLDT ALAPÍTVÁNY 
ELŐADÁS & 
ÖSZTÖNDÍJASOK TALÁLKOZÓJA   

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 
SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉST 
FELKÍNÁLÓ SZAKMAI NAPOK 
TÁMOGATÁSA 
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A Visegrádi Csoport és a Nemzetközi Visegrádi Alap (NVA) 
rövid ismertetése 
1991-ben a Visegrádi Csoport elindításakor 
Magyarországnak, Csehszlovákiának és Lengyelországnak 
alapvető célja az euro-atlanti intézményekhez történő 
csatlakozás felgyorsítása volt. Csehszlovákia szétválásával 
az együttműködés négytagúra bővült. Az együttműködés 
alapja elsősorban a közös érdekek, a hasonló problémák 
és a közel azonos fejlettségi szint volt.  
Visegrád mára nemzetközileg is ismert és elismert 
„védjeggyé” vált, s értékes eszköz uniós érdekérvényesítésünk során. A Visegrádi Csoport az elmúlt 
két évtized rendszerváltó reformkorszakában elismerést és tekintélyt vívott ki magának. Az alapvető 
feladatok közé tartozik a tagállami közvélemények alapos és átfogó tájékoztatása a V4-es 
együttműködés mibenlétéről és a nekik nyújtott előnyeiről. Kiemelt feladat az együttműködés 
polgárközelségének növelése, civil dimenziójának erősítése.  
A Nemzetközi Visegrádi Alapot 2000 júniusában hozta létre a négy visegrádi ország. Az Alap a V4 
együttműködés egyetlen létező intézménye, székhelye Pozsonyban van. A Nemzetközi Visegrádi 
Alap idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Eddigi működése során az Alap több mint 1000 
ösztöndíjast részesített támogatásban és megközelítőleg 3000 projektet finanszírozott. A projektek 
elsősorban az oktatás, kultúra, tudomány, kutatás, egészségügy, fiatalok csereprogramja és a 
határokon átívelő együttműködés területein valósulhattak meg. A támogatásokhoz rendelkezésre 
álló keretet fokozatosan a mai 6 millió euróra emelték a tagállamok.  
Az Alap által kiírt pályázati lehetőségek a következők: 

 Kis pályázatok: legfeljebb 6 hónapos projektekhez, legfeljebb 4000 EUR hozzájárulás; a 
nyertes pályázatok jelentős része ennél a típusnál kulturális, tudományos jellegű. 

 Normál (standard) pályázatok: legfeljebb 12 hónapos projektekhez, legalább 4000 EUR 
hozzájárulás; előnyt élveznek a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységek. Az elmúlt öt 
évben a magyar standard projektek rendkívül változatosak voltak (például: kulturális 
rendezvények, zenei fesztiválok, tudományos konferenciák, sportrendezvények, helyi 
önkormányzatok összefogása, stb.). 

 Stratégiai programok: 12-36 hónapos projektekhez, 40.000 és 200.000 EUR közötti 
hozzájárulás; a program témájára vonatkozó prioritásokat az Alap évente határozza meg; csak 
a V4 minden országában megvalósuló tervezethez nyújtható támogatás.  

 Tanulmányi ösztöndíjak: Az NVA ösztöndíjprogramja „Intra-Visegrad”, „In-coming” és „Out-
going” ösztöndíjakat ölel fel, ezen felül 2005-ben az ukrajnai folyamatok elősegítése érdekében 
külön Ukrajna-csomagtervet dolgoztak ki. Ez a kezdeményezés elsősorban pótlólagos ösztöndíjak 
nyújtásával kíván a politikai erőfeszítésekhez hozzájárulni. 

 Visegrádi művészek ösztöndíja: A programot 2007-ben indították el, célja, hogy a V4 
országok művészeinek lehetőséget biztosítson egy műalkotás megvalósítására valamely másik V4 
tagállamban.  

 Visegrádi egyetemi tanulmányok: Az NVA legújabb kezdeményezése, melynek keretében 
2008 elején pályázhattak először a V4 országok felsőoktatási intézményei V4-es témában 
indítandó 1-2 féléves kurzusok vagy diplomát adó teljes tanulmányi programok támogatására.  

2008 áprilisától, új elemként jelent meg a Visegrád+ Program. Az Alap a program keretében 2008-
ban 300.000 eurós költségvetéssel Belarusz, Szerbia és Grúzia demokratikus átalakulásának 
elősegítését tűzte ki célul.  
Esetleges további információ: Külügyminisztérium, Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország V4 Nemzeti 
Koordinátora. 
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