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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK 
 

MÁJUS 5.  
A Bologna tanácsadó hálózat 
közreműködésével a Tempus 
Közalapítvány rendezésében 
„A nemzetköziesedés 
folyamata a magyar 
felsőoktatásban” címmel 
szervezett műhely-
konferencián Egyetemünket 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató képviselte. A 
konferencia vitatémái voltak 
többek között: az idegen 
nyelvű oktatás kérdései, 
nemzetközi verseny vagy/és 
együttműködés. 
MÁJUS 7.  
Egyetemünk, Dr. Timurs 
Umans, a svéd Kristianstad 
University nemzetközi üzleti 
programjának igazgatója 
vezetésével egy  60 fős 
hallgatói csoportot látott 
vendégül. A  vendégek kari 
szakmai bemutatót hallgattak 
meg Dr. Meyer Dietmar 
dékánhelyettes (GTK) 
előadásában. Az érdeklődő 
hallgatóságnak további, 
egyetemi campus-sétával 
egybekötött,  általános 
tájékoztatást Csikota Mária 
nemzetközi koordinátor adott. 
MÁJUS 11.-12. 
Dr. Kollár László egyetemi 
tanár (Szilárdságtani és 
Tartószerkezeti Tanszék) 
Svájcban képviselte 
Egyetemünket a T.I.M.E. (Top 
Industrial Managers for 
Europe) Szövetség PhD 
workshopján. 
MÁJUS 12. 
Európai  szakmai, tematikus 
tanulmányút keretében, a  

közép-kelet-európai térség 
egyetemei közül 
egyedüliként Egyetemünkre 
látogatott az USA beli 
National Defense University, 
Industrial College of the 
Armed Forces professzora, 
Steve Basile és 17 fős 
hallgatói delegációja. Az 
első számú nemzetbiztonsági 
humánerőforrás-utánpótlást  
biztosító ICAF Karnak az ez 
évi vizsgálati tárgya a 
globalizált gazdasági 
környezetben magas 
hozzáadott értékű gyártóipar 
megvalósításának  
képessége, a szakmai 
kivállóság és az innnováció 
volt. A delegációt Dvorszki 
László és a szakterületeket 
érintő kari képviselők: Dr. 
Stépán Gábor dékán (GPK), 
Dr. Szalay Tibor (GPK) Dr. 
Levendovszky János (VIK), 
dékán-helyettesek, valamint  
Dr. Mátyási Gyula 
tanszékvezető egyetemi 
docens (Gyártástudomány 
és Technológia Tanszék)  
fogadták. A látogatás a 
kapcsolat tovább-
fejlesztésére tett kölcsönös, 
mindkét fél által kifejezett 
igénnyel zárult. A delegációt 
az USA Nagykövetség két 
diplomatája is elkísérte. 
MÁJUS 13.-14. 
A Brit Nagykövetség és a 
British Publishers 
szervezésében az E-Strategies 
Fórumon Dr. Szűcs András 
igazgató (Oktatásinnovációs 
és Felnőttképzési Központ)  
képviselte Egyetemünket  

Prágában. 
MÁJUS 15. 
Dvorszki László tárgyalt 
Jeanette Grasselli Brown 
asszonnyal, a Cleveland 
Hungarian Development 
Panel (Clevelandi Magyar 
Fejlesztési Bizottság) 
intézmény képviselőjével. A 
találkozó egy újbóli  
kapcsolatfelvétel a 2007. 
májusi kutató-üzletember 
delegáció látogatását 
követően, amely 
alkalommal a szakmai 
együttműködés lehetőségét 
a biomérnöki területben 
határozták meg. 
MÁJUS 16.-20. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes 
Bordeauxban részt vett az 
AUF 15. Közgyűlésén, 
melynek házigazdája az 
Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3. volt. 
MÁJUS 18. 
A Puskás Tivadar 
Közalapítvány által 
szervezett China Hi-Tech Fair 
2009./Kínai-magyar high-
tech együttműködési 
konferencia 2009. 
rendezvényhez 
kapcsolódóan egy 80 fős 
shenzheni High-Tech 
delegáció látogatott  
Egyetemünkre. A félnapos 
programnap során a BME 
előadói Dr. Magyar Gábor 
egyetemi docens 
(Távközlési és Média-
informatikai Tanszék), az 
Európai Technológiai  
→ folytatás 
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↓ folytatás 
Intézet építési és szervezési 
projektjének miniszteri biztosa 
és Dvorszki László voltak. 
MÁJUS 23. 
A Szenátus nyilvános ünnepi 
ülésén átadásra kerültek  
a Tiszteletbeli Doktor címek. 
Külföldi avatottjaink voltak:  
Prof. Imre Horváth 
(számítógépes tervezés és 
modellezés szaktudomány) 
(TU Delft), Prof. Yves Berthier, 
(tribológia szaktudomány) 
(INSA de Lyon), Prof. Lars 
Sjunnesson 
(energiatudományok) (E.ON). 
MÁJUS 25. 
A MeH, az Informatikai 
Vállalkozások Szövetsége, a 
Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület, 
valamint a Portugál 
Nagykövetség Kereskedelmi 
Képviselete szervezésében a 
Millenáris Parkban került 
megrendezésre a portugál-
magyar Best Practice és E-
kormányzat Exchange 
Konferencia és Workshop.  
A „K+F együttműködési  
lehetőségek. EU finanszírozás.” 

elnevezésű panelülésen 
külön alkalom nyílt arra, hogy 
Egyetemünk képviselői, a 
Villamosmérnöki és 
informatikai Kar oktatói, 
kutatói a Lisszaboni Műszaki 
Egyetem jeles képviselőjével, 
Prof. Dr. Vítor Fernando da 
Conceição Gonçalves 
rektorhelyettessel szakmai 
megbeszélést folytassanak.  
Az egésznapos rendezvény  
ünnepályes aláírásokkal 
zárult le, amelynek 
keretében aláírásra került az 
általános együttműködési 
megállapodás a BME és a 
Lisszaboni Műszaki Egyetem 
(TUL) között. Egyetemünket, 
Dr. Péceli Gábor 
megbízásából, az aláíráson 
Dvorszki László képviselte.  
MÁJUS 26. 
A május 25-i ünnepi aláírás 
részeként a Lisszaboni 
Műszaki Egyetem 
rektorhelyettese Prof. Dr. Vítor 
Fernando da Conceição 
Gonçalves üdvözlő  
látogatásra kereste fel  
Dr. Péceli Gábort, 
Egyetemünk Rektorát.   

A portugál vendéget 
elkísérte Őexc. Dr. Francisco 
Henriques Da Silva 
nagykövet, Joaquim F.L. 
Pimpão gazdasági és 
kereskedelmi tanácsos,  
AICEP irodavezető (Portugál 
Nagykövetség Kereskedelmi 
Képviselete), António 
Felizardo, a Hungaro DigiTel 
Kft. vezérigazgatója.  
A rektori tárgyaláson 
közreműködött Dvorszki 
László. 

 
 

MÁJUS 29. 
Dr. Horvai György  
tanszékvezető egyetemi 
tanár (Szervetlen és 
Analitikai Kémia Tanszék) 
képviselte Egyetemünket 
Leuvenben a  
CESAEER Igazgatósági 
(BoD) ülésen  

■        
 

ÖSZTÖNDÍJAK 
 

FRANCIAORSZÁGI ÖSZTÖNDÍJAK TÁRHÁZA CAMPUSFRANCE www.campusfrance.org 
A franciaországi ösztöndíjak iránt 
érdeklődők számára nagyon nagy 
segítséget jelent a most indult, alapvetően 
angol nyelvű tájékoztató oldalakkal 
szerkesztett Campusfrance honlap, ami 
naprakész információkat tartalmaz 
gyakorlatilag minden tudományterületre 
kiterjedően a doktori és MBA képzésekről, 
ösztöndíjakról. Megtalálható továbbá 
számos nyelvi kurzus, rövid időtartamú 
ösztöndíj, nyári egyetem programja, a 
Masters Erasmus Mundus képzések listája, 
valamint a franciaországi angol nyelvű 
oktatási programok is. Megfelelő 
információk birtokába juthatnak a francia 
nyelvet Franciaországban tanulni 
szándékozók is, régiókra lebontva a tanulási 
lehetőségeket.  

Az egyes képzések listája és a szükséges 
követelmények magyarázata közvetlenül is 
elérhető a „katalógusban”: 
http://www.campusfrance.org/fr/d-
catalogue/  
Az adatbázis feltöltése júniusra fejeződik be, 
a későbbiekben évente legalább egyszer 
teljes frissítésen fog átesni. 
A francia iskolarendszer és az egyes tárgyak 
oktatásának sajátosságai iránt érdeklődők 
részletes, több nyelven is hozzáférhető 
információkat találhatnak a következő 
oldalon: http://www.campusfrance. 
org/fr/b-agence/espacedoc_infos.htm    ■ 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERÉK LÉTESÍTÉSÉRE  
A DAAD Német Felsőoktatási 
Csereszolgálat minden tudományos 
területre együttműködési pályázatot ír ki 
magyar és német felsőoktatási 
intézmények és kutatóintézetek 
kutatócsoportjai részére egy konkrét  

tudományos kutatási tervben való 
kooperációra. Pályázati határidő: 2009. 
június 30. Érd:  Szentirmai Dóra, Magyar 
Ösztöndíj Bizottság dora.szentirmai@bbi.hu) 
(www.scholarship.hu/osztondij.php?id=101. 
Pályázati információs anyag csatolva.   ■ 

 

DISTINGUISHED VISITING FELLOWSHIP SCHEME  
Brit pályázati felhívás rövidtávú 
vendégkutatói ösztöndíjakra a mérnöki 
tudományok területén 
A brit mérnöktársaság (The Royal Academy 
of Engineering) a brit mérnöktudományok 
egyetemi művelői nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztése és erősítése 
érdekében pályázati felhívást bocsátott ki 
egy hónapos vendégkutatói meghívásokra. 
A várakozások szerint a rövidtávú közvetlen 
kapcsolat már jól megalapozhatja az 
intézmények közötti hosszútávú kutatási és 
oktatási együttműködési lehetőségek 
felmérését és közös projektek beindítását.  
A meghívások keretében a külföldi 
egyetemi kiválósági központokban már 
jelentős eredményeket elért mérnök-
kutatók és oktatók kaphatnak lehetőséget 
brit egyetemeken egy hónapos 
vendégkutatói és oktatói munkára. A brit 
egyetem és a vendégkutató közötti 
korábbi kapcsolat és együttműködés 

előfeltétele a pályázatnak. A 
jelentkezéseket a mérnöktársasághoz a brit 
egyetemnek kell benyújtania megadva a 
vendégkutató adatait is.  
A pályázatban meg kell adni a tervezett 
tevékenység részleteit, a tevékenység 
célkitűzéseit és az elérni kívánt 
eredményeket az Egyesült Királyság, a 
fogadó intézmény és a vendégkutató 
szerinti bontásban. A pályázati nyertes brit 
egyetemek maximum GBP6,000 összeget 
kaphatnak, amely jellemzően a 
vendégkutató oda-vissza repülőútjának, 
szállásköltségének, megélhetési és dologi 
költségeinek fedezetére szolgál.  
A pályázatok első beadási határideje: 2009. 
június 30. Ezután újabb pályázatokat 2009. 
október 31-ig fogadnak el.  
A felhívásról további információk a The 
Royal Academy of Engineering honlapján 
(www.raeng.org.uk/research/researcher/d
vfs/default.htm) találhatóak.                      ■ 

 

 

EURÓPAI UNIÓS NYUGAT-BALKÁNI ÖSZTÖNDÍJ BROSÚRA  
A Magyar Rektori Konferencia Titkársága 
megküldte intézményünk részére az 
Európai Uniós szinten – Magyarországon 
OKM EU Kapcsolatok Főosztálya által – 
készített Nyugat-balkáni ösztöndíj-

tájékoztatót, amely támogatási 
rendszerben magyar hallgatók is 
pályázhatnak. A teljes tájékoztató füzetet 
csatolmányban küldjük meg Önöknek.      ■ 

                                          
VERSENYKIÍRÁS 

 

 NOVATECH.COM 4.0 INNOVÁCIÓS 
TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY 
(AZ „INTEL BERKELEY TECHNOLOGY  
ENTREPRENEURSHIP CHALLENGE” 
PROGRAM RÉSZE)ENTR 
Témakörök 
- félvezetők, gyártás, hardware, mobil és 
wireless, digitális otthon és fogyasztói 
elektronika, kiskereskedelmi és fogyasztói 
szoftverek, vállalati szoftverek és IT, energia- 
és áram-előállítás, nanotechnológia, 
biotechnológia. 
Határidők 2009-ben 
Jún. 22.: 2 oldalas összefoglaló beadása 
(elektronikusan, angolul), Júl. 7.: 

továbbjutók közzététele, Aug. 18.: üzleti 
tervek beadása (angolul), Okt.: regionális 
döntő a két legjobb hazai csapat számára, 
Tel Avivban (2-2 fő részvételét a szervezők 
fizetik.), Nov.: világdöntő Berkeley-ben 
(USA), a két legjobb regionális csapat 
számára.  
Díjak: Hazai döntő: 1. hely: 400 000 Ft, 2. 
hely: 400 000 Ft, Regionális döntő: 1. hely: 
20 000 USD, 2. hely: 10 000 USD                               
Világdöntő: Intel és egyéb kockázatitőke- 
befektetés  
Jelentkezés: Magyar Innovációs Szövetség, 
e-posta: innovacio@innovacio.hu, telefon: 
1-453-6572, jelentkezési lap, útmutató:      → 
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↓ www.innovacio.hu/3d_hu.php, példák: 
www.bimtbg.com.  
A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek 
felsőfokú képzésben kell részt vennie. A 
pályázók üzleti tervükhöz fűződő minden 
joga fennmarad.  
 

 
Konzultáció: Magyar Innovációs Szövetség 
(www.innovacio.hu), Innostart Alapítvány 
(www.innostart.hu), Főiskolás és 
Egyetemista Vállalkozók Országos 
Szövetsége (www.fevosz.hu)  
Támogatók: INTEL Co, Bolgár Menedzsment 
és Technológiai Intézet                                  ■                           

RENDEZVÉNYFELHÍVÁS 
 

HOKKAIDO UNIVERSITY  
SUSTAINABILITY WEEKS 2009 
A Hokkaido University partnerintézményünk 
írásos meghívója (angol nyelven): 
Warm greetings from Hokkaido University, 
Japan. We are pleased to announce that 
Hokkaido University Sustainability Weeks 
2009 
(http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw2009/
) will be held from November 1st, 2009 on 
our campus in Sapporo, Japan.  During the 
Weeks, symposia, workshops, and 
exhibitions will be held on various topics in 
relation to sustainability.  
One of the symposium of Sustainability 
Weeks 2009 "The Fourth International 
Conference on Applied Ethics"on 
November 13th - 15th, 2009 is now calling 
for papers. The topics are: Meta-Normative 
Ethics, Bio/Medical Ethics, Engineering 
Ethics, Ethics of Science and Technology, 

Information Ethics, Environmental Ethics, 
Business Ethics, and International/Global 
Ethics, Gender and Sexuality Studies. 
We would appreciate your help in 
circulating the attached call for papers to 
your faculty members. In order to promote 
further exchanges with your institution, we 
will welcome participants to any of the 
activities held during the Weeks. We are 
prepared to provide accommodations for 
Two faculty members to participate. If your 
faculty will take advantage of our offer, 
please send us the attached Registration 
Form by the 13th of August - which is the 
same date for abstract submissions. 
If you have any questions, please do not 
hesitate to send us an email at: 
office1@sustain.hokudai.ac.jp 
Akihiko Noda (Mr.) Director, International 
Affairs Division, Hokkaido University ■

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Módosítások a CEEPUS magyar szabályaiban  
A 2009/2010-es tanévtől módosítások lesznek a CEEPUS magyarországi rendszerében. A módosítás az 
alábbi területeket érinti: 4 helyett 2: ösztöndíj-kategóriák összevonása és az ösztöndíjak mértékének 
változása (Ez természetesen kizárólag a Magyarországra érkező ösztöndíjasok számára meghatározó, 
hiszen a kiutazó pályázók ösztöndíját továbbra is mindig a fogadó ország fizeti.) Változik, egyszerűsödik: 
speciális kurzusok támogatása. ÚJRA: koordinátori találkozó szervezésének lehetősége. És végül valami, 
ami az összes CEEPUS tagállam szabályozását érinti: Hivatalosan eltörölték, azaz teljes mértékben 
megszűnik a 35 éves felső korhatár a hallgatói (S) ösztöndíjra pályázóknál. További részletek a Tempus 
Közalapítvány megújult CEEPUS honlapján (Információk a Magyarországra érkező ösztöndíjasok 
számára) (Speciális kurzusok) (Koordinátoroknak) (Hallgatói mobilitás) 
FONTOS még egyszer hangsúlyozni: A fenti módosítások a 2008/2009-es tanévben benyújtott 
pályázatokra még nem érvényesek! Aktuális CEEPUS teendők: Már lehetséges a 2009/2010-es tanév 
CEEPUS pályázati felhívásainak meghirdetése, valamint a hallgatók/oktatók pályázatának feltöltése a 
www.ceepus.info honlapra. Kérjük, hogy a pályázati felhívás kiírása előtt feltétlenül tájékozódjanak a 
2009/2010-es tanév mobilitási szabályairól a Tempus Közalapítvány www.tka.hu CEEPUS honlapján, 
valamint az egyes CEEPUS országokban működő nemzeti irodák által jóváhagyott mobilitásról a 
www.ceepus.info honlapon!  
A kiválasztott hallgatók/oktatók pályázatát a hálózati koordinátorok/partnerek 2009. június 15-ig 
továbbíthatják (nominálhatják) a www.ceepus.info honlapon keresztül a Tempus Közalapítványnak.  
A 2009/2010-es tanév pályázati felhívását tegyék elérhetővé az intézményük honlapján, valamint az 
elérhetőségét küldjék meg a ceepus@tpf.hu e-mail címre annak érdekében, hogy azok linkjei a 
Tempus Közalapítvány honlapjára is kikerüljenek!  
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KONFERENCIAFELHÍVÁS 
 

ITALIAN FESTIVAL IN BUDAPEST 
Event in cooperation with the Lombardia Region,  

the Hungarian Investment and Trade Development Agency  ITD 
and the Budapest University of Technology and Economics 

June 17,  9:30 
"Lombardia, the Region of  Innovation". 

Opening ceremony: HE Gian B Campagnola, Ambassador of Italy 
 Mr R. Formigoni, President Regione Lombardia 
 Mr Z. Varga, Ministry of Economy 
 Mr G. Péceli, BME Rector  
 Mr Gy. Csopaki, President of NKTH 

Partners will take part at the event: 
Innovation Strategy of the Lombardia Region 

 Prof A. De Maio, President of IRER 
Technology Transfer and Agro-Food Sectors  

 Technological Park “Padano”  
Reference: Dr Gianluca Carenzo 

 Prof. Gianfranco Piva (Agricolture Faculty Dean, Catholic University of Piacenza) and  
Prof Giulio Testolin: 
Title:”: "Caracterization of agro-food products: healthy claims for their valorization" 

Pharmaceutical Sector/Life Science sector 
 Nerviano Medical  Sciences 

Prof Umberto Rosa – Director 
Nanotechnology sector 

 Nanomedicine  Fondation 
Reference: Prof Marco Foiani 
Title:“CEN, a European Center for Nanomedicine in Lombardy” 

ICT  and intergrated Microsystems Sectors 
 ST Microelectronis (Agrate Brianza and Castelletto) & Numonyx 

Riference: Dr Livio Baldi (Numonyx) and  Dr Pietro Palella 
Title:” Numonyx:the memory power” 

Technological Innovation sector 
 “P. Bassetti” Fondation 

Riference: Dr Piero Bassetti 
After the morning presentation and the cocktail will follow, there will be a bilateral meetings 
at the ITD in Andrassy U. N° 12, between representatives of the Regione Lombardia and the 
industrial / academic representatives of Hungary. 
09:30 Opening ceremony 
10:00 Innovation Strategy of the Lombardia Region 
10:20 Pharmaceutical Sector (Title to be defined) 
10:40 Coffee break 
11:00 ICT – Numonyx: the memory power 
11:20 Nanotechnology sector (Title to be defined) 
11:40 Technology Transfer and Agro-Food Sectors (title to be defined) 
12:00 Agro-Food Sectors : Caracterization of agro-food products: healthy 

claims for their valorization” 
12:20 Technological Innovation sector (title to be defined) 
12:40 Lunch 
14:00 Bilateral meeting at ITD Building (Andrassy Street, 12) 

The meeting will end at 16:00  
 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak: 
Csikota Mária :12-56 
mcsikota@mail.bme.hu 

Kocsis Éva  :19:52 
nki@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita : 37-64 
moldvay@mail.bme.hu 

 


