
BBMMEE  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRRLLEEVVÉÉLL 
X. évf. 1. szám, 2008. DECEMBER 15. – 2009. JANUÁR 31.  

Nemzetközi Igazgatóság 
Nemzetközi Kapcsolatok Irodája 

A Nemzetközi Hírlevelek egyes számai, ill. további 
információk a http://www.nemzig.bme.hu/nki/ honlapon 

 
NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK 

 

JANUÁR 8.  
A hagyományos rektori újévi 
fogadáson a diplomáciai 
testületek meghívottjai is 
tiszteletüket tették 
Egyetemünkön: Őexc. 
Dorothee Janetzke-Wenzel a 
Német Szövetségi Köztársaság 
nagykövete, Őexc. Jari Vilén 
a Finn Köztársaság 
nagykövete, Őexc. Nguyên 
Quôc Dūng a Vietnami 
Szocialista Köztársaság 
nagykövete, Ladislav Lukac 
kulturális attasé (Cseh 
Köztársaság Nagykövetsége), 
Imrich Marton tanácsos 
(Szlovák Köztársaság 
Nagykövetsége), Leonello 
Dori tudományos attasé 
(Olasz Köztársaság 
Nagykövetsége), Mirta 
Gentile úrhölgy, politikai 
munkatárs (Olasz Köztársaság 
Nagykövetsége), Jennifer 
Rosenbrock úrhölgy, 
kereskedelmi titkár (Kanada 
Nagykövetsége), Bősze Éva 
úrhölgy, asszisztens (Kanada 
Nagykövetsége), Smiljan 
Simac gazdasági tanácsos 
(Horvát Köztársaság 
Nagykövetsége). 
JANUÁR 15.  
A TU München Járműtechnika 
Tanszék hallgatói látogattak 
Egyetemünkre. A BME részéről 
a csoportot Dvorszki László 
nemzetközi igazgató 
köszöntötte és tartott vetítéses 
prezentációt. A vendégeket 
fogadták még és aktívan részt 
vettek a találkozón: Dr. Gróf 
Gyula tanszékvezető,  

egyetemi docens 
(Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék),  
Dr. Ginsztler János egyetemi 
tanár (Anyagtudomány és 
Technológia Tanszék), aki 
rövid áttekintést nyújtott a 
BME-TU München 
együttműködésének eddigi 
eredményeiről, míg az 
Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszéken folyó 
motorkutatásról és 
fejlesztésről Dr. Penninger 
Antal tájékoztatott. A 
müncheni csoportot Dr.-Ing. 
Andreas Meyer mutatta be. 
Ezután két csoportban 
meglátogatták a Jendrassik 
György hőtechnikai 
laboratóriumot, ahol 
bemutatásra kerültek az 
AUDI és a SUZUKI motor-
fékpadok és gázmotor-
egységek, valamint a 
mérőberendezések, 
amelyeken oktán- és 
cetánszám mérést 
tekintettek meg a vendégek.
JANUÁR 20. - 22.  
A haifai Technion Egyetem 
és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem Matematika 
Intézetének szervezésében 3 
napos matematikai 
workshop megrendezésére 
került sor. 
(www.mfa.gov.hu/kulkepvise
let/IL/hu/Hirek/Math_conf.ht
m). A konferenciát nagy 
figyelem kísérte, amelynek 
témája a matematikai 
valószínűségszámítás volt  

(Probability Theory,  
Stochastic Processes and 
their  Applications.) A BME-t 
képviselték és sikeres 
előadást tartottak:  
Dr. Tóth Bálint, Matematika 
Intézet igazgatója, 
egyetemi tanár,  
Dr. Szabados Tamás 
egyetemi docens,  
Dr. Balázs Márton egyetemi 
docens (Sztochasztika 
Tanszék), Dr. Telcs András 
egyetemi docens 
(Számítástudományi és 
Információelméleti  
Tanszék). A következő 
konferenciának két év 
múlva Budapest ad otthont. 
A januári workshop 
létrejöttét az NKTH 
támogatta. 
JANUÁR 22.  
Dr. Péceli Gábor rektor 
fogadta Őexc. Jari Vilén 
finn nagykövetet és tárgyalt 
a BME és finn egyetemek 
együttműködéseiről és az 
integrált új Aalto Egyetem 
megalakulásáról. 
JANUÁR 22.- 23. 
Dr. Kiss Bálint a francia nyelvi 
képzés főkoordinátora  
Granadában az Universidad 
de Granada szervezésében 
konzorciumi partnerként 
részt vett a TEMPUS MADIP 
(Mesures 
d’Accompagnement des 
Diplômés à l’Insertion 
Professionnelle) projekt 
elindítása alkalmából 
szervezett találkozón. 
→ folytatás 
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↓ folytatás  
JANUÁR 23.  
A Szentpétervári  
Repülőgép-műszerezési   
Egyetem dékánja  
Dr. Vladimir A. Fetisov és  
Dr. Aleftina Zyuban docens 
asszony látogatta meg 
Egyetemünket és tárgyalt  

Dvorszki László nemzetközi 
igazgatóval, Dr. Ábrahám 
György tanszékvezető 
egyetemi tanárral 
(Mechatronika, Optika és 
Gépészeti Informatika 
Tanszék) és Dr. Horváth Miklós 
tanszékvezető egyetemi 
docenssel (Analízis Tanszék) a  

még 2009-ben érvényben 
lévő két egyetem közötti 
szerződés keretében a 
kapcsolatok felújításáról és 
közös pályázati lehetőségről 
az EU Russia Innovation 
Corridor (ERIC) Programban 
valamint a Tempus 
Programban.               *** 

 
TÁJÉKOZTATÁS  

 

Franciaországi ösztöndíj-lehetőség fiatal és 
szenior kutatók számára 
Megjelent az ANR "Chaires d'excellence" 
pályázati kiírása, ami magasan képzett 
külföldi fiatal és szenior kutatók 
franciaországi munkavállalását hivatott 
támogatni. A magyar kutatók számára is 
nyitott felhívás úgy fiatal, mind szenior 
kutatók esetében is biztosítja a hosszú távú 
(36-48 hónap) programok megvalósítását, 
fiatalok esetében pályázatonként 500 ezer, 
szenioroknál egymillió eurós keretet 
folyósítva. Szeniorkutatók rövidebb idejű 
programokkal is pályázhatnak, a 18-24 
hónapos projektek maximális támogatási 
összege szintén egymillió euró. A felajánlott 
támogatási összeg munkabér, laborköltség 
és lakhatási költségek finanszírozására 
szolgál, sőt lehetőség van kisegítő 
laborszemélyzet határozott idejű 
munkavállalói szerződéssel való  
 

 
 

 
alkalmazására is, ha ez a projekt 
megvalósításához szükséges. Az ANR kiírása 
és a letölthető dokumentumok 
megtalálhatók a: 
http://www.agence-nationale-
recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17
&lngAAPId=239 
vagy a http://www.agence-nationale-
recherche.fr/AAP-239-CHEX.html oldalon, a 
teljes pályázati felhívás hozzáférhető az 
alábbi webhelyen: 
http://www.agence-nationale-
recherche.fr/documents/aap/2009/aap-
chex-2009.pdf  
A beadási határidők: Elektronikus 
formában: 2009. március 10., 13h00 a 
következő címre: exc2009@uvsq.fr valamint 
postai úton is föl kell adni, legkésőbb 2009. 
március 24-én éjfélig az alábbi címre: UVSQ 
DREDVal - Programme "Chaires 
d'excellence" 55, avenue de Paris 78035 
VERSAILLES Cedex 

 
 

Doktori és posztdoktori ösztöndíj-
lehetőségek a Commissariat a l’Énergie 
Atomique-nál Franciaországban – 2009. 
 A francia atomenergia ügynökség 
(Commissariat à l’Énergie Atomique, CEA, 
www.cea.fr) a legjelentősebb francia 
kutatóintézet az atomenergiával és a 
hozzá  kapcsolódó gyógyászati és 
élettudományi kutatásokkal foglalkozó 
intézmények  között, közel 16 ezer főt 
foglalkoztatva, évente 3,3 MD eurós 
költségvetéssel. A CEA-t 1945-ben 
alapították elsősorban az önálló francia 
atomenergetikai kutatás megteremtése és 
ezáltal a saját védelmi és energetikai  
képességek növelése érdekében.  
A CEA-nál jelenleg is van lehetőség doktori 
cselekményekre jelentkezni, az ezzel  
 

 

kapcsolatos tudnivalók és a 
kontaktszemélyek koordinátái 
megtalálhatók a http://www-instn.cea.fr/ 
honlapon (jobb oldali menüsor „Les theses 
et  post-doctorats au CEA”, http://www-
instn.cea.fr/rubrique.php3?id_rubrique=70). 
A jelentkezési határidő 2009. március 6., a 
nyertesek június végéig értesítést  kapnak, 
kezdés 2009. szeptember-október 
hónapokban. Az ösztöndíjas helyek 40%-a 
Saclay-ban, 35%-a Grenoble-ban van, a 
maradék a CEA további 7 kutatóközpontja 
között oszlik meg. Az ösztöndíj mértéke havi 
kb. 2000 EUR. 
A posztdoktori lehetőségekkel kapcsolatos 
tájékoztató az említett honlap „Propositions 
de post-doctorats” menüpontja 
(http://www-
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instn.cea.fr/rubrique.php3?id_rubrique=116
) alatt érhető el, ezek általában 1-2 éves  
időtartamra szólnak, elnyerésükhöz előnyt 
jelent a fogadó fél és a pályázó  között 
már meglévő munkakapcsolat vagy 
személyes ismeretség. A francia 
nyelvismeret előnyös, de nem szükséges 
feltétel, ha a fogadókészség az angol 
nyelvet is elismeri. Viszonylag könnyen lehet 
rövidebb idejű gyakorlati ciklusra 
jelentkezni, ha az érkezőnek a küldő 
intézmény részéről bizonyos anyagi 
támogatása van – ebben az esetben a 
CEA hozzá tud járulni az itt-tartózkodás 
költségeihez. Ez a fajta kutatócsere a 
későbbi együttműködések szempontjából is 
nagyon hasznos. További lehetőség az 

Élettudományi Kutatások Igazgatósága 
önálló ösztöndíjas programja, ami a 
http://www-dsv.cea.fr/accueil honlapról 
érhető el. Az új felhívás elérhető a 
http://www-dsv.cea.fr/index.php/dsv/phd-
program oldalon (angol nyelven: 
http://www-dsv.cea.fr/en/phd-program). 
Ez a program további kedvezményes 
képzéssel és a munkaerőpiacon való jobb 
elhelyezkedést segítő tréningekkel is 
szolgálja az ösztöndíjasok érdekeit és segíti 
őket a minél eredményesebb karrier felé 
vezető út elején. Az Anyagtudományi 
Kutatások Osztálya által meghirdetett 
ösztöndíjak elérhetők a http://www-
dsm.cea.fr/fr/Formation-et-emploi 
honlapról kiindulva. 

 
 

 

 

ADEME doktori ösztöndíj-pályázat 
A francia Környezet- és 
Energiagazdálkodási Ügynökség (ADEME, 
www.ademe.fr) minden évben doktori 
ösztöndíj-pályázatot hirdet  az ügynökség 
tevékenységével és prioritásaival 
összefüggő kutatási témákban. A korábbi 
évek tapasztalati alapján körülbelül 200-
250 pályázat érkezik be, ebből 60 számíthat 
támogatásra – a lehetőség nyitott az EU 
bármelyik tagállamában egyetemi 
diplomát (mesterképzést végzett) szerzett 
fiatalok számára. A részletes tudnivalók 
megtalálhatók a 
http://www.thesenet.ademe.fr/ honlapon 
illetve a következő honlapon:   

 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?
sort=-1&cid=96&m=3&catid=13845  
Jelentkezési határidő 2009. március 31. 
Fontos: 
- a jelentkező még nem töltötte be a 30. 
életévét, 
- legkésőbb a pályázat beadása évének 
októberéig MSc vagy azzal egyenértékű 
diplomát szerez Az ADEME profiljához 
illeszkedő mérnöki szakterületek 
valamelyikén, 
- sikeres pályázat esetén az ösztöndíj teljes 
ideje alatt egyéb munkaviszonya, abból 
származó jövedelme nem lehet. 
 

 
 

FELHÍVÁS  
 
 
 

Magyar Innovációs Nagydíj 
Pályázat 
A Magyar Innovációs 
Alapítvány, a 2008. évben 17. 

alkalommal is meghirdeti a Magyar 
Innovációs Nagydíj Pályázatot. A pályázaton 
azok a Magyarországon bejegyzett 
vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 
2008. évben kiemelkedő innovációs 
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új 
szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti 
hasznot értek el. Az innováció kiindulási 
alapja kutatás-fejlesztési eredmény, 
szabadalom, know-how alkalmazása, 
technológia-transzfer stb. lehet. Előző 
Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval 
újból pályázni nem lehet. 
 
 

Tartalmi követelmények: 
♦ egyoldalas összefoglaló: 

http://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.
php címről tölthető le, 

♦ részletes leírás a megvalósításról és az 
elért piaci, ill. gazdasági eredményről 
(többleteredmény, többlet éves 
árbevétel, piaci részesedés növekedése 
stb.) max. 10 A/4-es oldalon, 

♦ referenciák (szakvélemény, vevők 
véleménye, fotó, videofilm, szakcikk 
stb.), 

♦ nyilatkozat a közölt adatok, 
információk, valamint a szellemi 
tulajdonvédelmi jogok hitelességéről. 
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A bírálóbizottság a Magyar Innovációs 
Alapítvány Kuratóriuma által felkért 
tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, 
elnöke a kutatás-fejlesztésért, innovációért 
felelős tárca nélküli miniszter. 
A 17. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 
értékelésének szempontjai: 
1. 2008-ban elért többleteredmény vagy 

többletárbevétel és más műszaki, 
gazdasági előnyök, 

2. eredetiség, újszerűség, 
3. társadalmi hasznosság. 
Az év legjelentősebb innovációját elismerő 
Innovációs Nagydíj mellett, a kiemelkedő 
innovációs teljesítményekért további 
innovációs díjak kerülnek átadásra, úgymint:  
- Agrár Innovációs Díj,  
- Környezetvédelmi Innovációs Díj,  
- Ipari Innovációs Díj,  
- Technológiai Innovációs Díj,  
- a Magyar Szabadalmi Hivatal Innovációs 

Díja, 
- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Innovációs Díja. 

A legeredményesebb, 2003 után alapított 
innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a 
Magyar Innovációs Szövetség Innovációs 
Díját kapja. A díjazottak egyike megkapja 
az Iparfejlesztési Közalapítvány szervezési 
innovációs díját is. A díjak ünnepélyes 
átadására 2009. március végén kerül sor az 
Országházban. Az Alapítvány a 
bírálóbizottság által minden jelentős 
innovációnak minősített pályázatot 
díszoklevéllel ismer el. A pályázatok 
összefoglalóit külön kiadványban és a 
világhálón is közzéteszi. 
Beadási határidő: 2009. február 10., 12 
óráig beérkezően. A pályázatokat 
kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas 
összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell 
eljuttatni: Magyar Innovációs Alapítvány, 
1036 Budapest, Lajos u. 103. További 
információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-
6572, fax: 240-5625, e-posta: 
innovacio@innovacio.hu;  
http://www.innovacio.hu 

 
KONFERENCIA  

 

 
Nano-Israel nemzetközi nanotechnológiai 
konferencia és kiállítás 

2009. március 30-31.-én Jeruzsálemben 
kerül megrendezésre a Nano-Israel 
konferencia és kiállítás. További 
információk:  www.kenes.com/nano 

 
NYÁRI EGYETEM  

 

 

Fontys International Summer School – 
Impact Your World!  
A three week summer school for active 
global citizens 
(www.fontys.edu/summerschool) 
12 July - 1 August 2009, Tilburg, The 
Netherlands: By participating in this summer 
school you'll become an active community 
member with up-to-date knowledge about 
global trends and issues, able to reflect 
critically and to engage and align with 
others, to wield your influence as a student, 
voter, consumer, mentor, volunteer to 
impact your world.  
 
 

 
Here are your reasons to choose for the 
Fontys International Summer School:  
•  Delivered by highly ranked Fontys 
University of Applied Sciences.  
•  Intensive program based on Multiple 
Intelligence paradigm.  
•  Exciting international community of 
global learners (offering attractive 
international  Networking opportunities!).  
•  Giving you an edge in the international 
professional world.  
•  8 ECTS (international recognized credits).  
•  Campus and four excursions in the 
Netherlands - Brainport of Europe.   
 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak: 
Csikota Mária  

:12-56 
mcsikota@mail.bme.hu 

Czagány Judit  
:13-60 

jczagany@mail.bme.hu 

Kocsis Éva  
:19:52 

nki@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita 
: 37-64 

moldvay@mail.bme.hu 
 


