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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  
JÚNIUS 4.-7. 
Dr. Moson Péter a nemzetközi 
ügyekért felelős 
rektorhelyettes részt vett 
Varsóban az ATHENS éves 
közgyűlésén. 
JÚNIUS 15.-19 
A Varsói Műszaki Egyetem 
Nemzetközi Hallgatói 
Központjából szakmai 
tapasztalatszerzés céljából 
Egyetemünkre látogatott 5 fős 
delegációt fogadott Dr. 
Moson Péter rektorhelyettes, 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató és Varga Ildikó, az 
Erasmus iroda vezetője. 
JÚNIUS 17. 
Őexc. Dr. Gian B. 
Campagnola, Olaszország 
Nagykövete védnöksége 
alatt, a Lombardia tartomány,  

a Magyar Befektetési és 
Kereskedelemfejlesztési 
Ügynökség és a BME közötti 
együttműködés keretében 
Egyetemünkön került 
megrendezésre a 
„Lombardia: a lehetséges 
innovációk tartománya” 
című, Lombardia tartomány 
technológiai lehetőségeit 
bemutató műhely. A 
rendezvényen nyitóbeszédet 
mondott Péceli Gábor rektor, 
Roberto Formigoni 
Lombardia tartományi 
miniszter, valamint Varga 
István nemzeti fejlesztési és 
gazdasági miniszter. 
JÚNIUS 18.-21. 
Dr. Moson Péter részt vett  
Berlinben a „Metropolitan 
Universities of Technology”  

platform-értekezleten. 
JÚNIUS 29.-30. 
„FuturICT2009” címmel 
magyar-japán tudományos 
konferenciának adott 
otthont Egyetemünk. A 
rendezvényen  
A konferencia társ-rendezői 
a tavaly évben 
együttműködési 
megállapodást kötött  
National Institute of 
Information and 
Communications 
Technology, Yokosuka 
Research Park és a BME 
Távközlési és 
Médiainformatikai 
Tanszéke voltak. A 
eseményen részt vett 
Dvorszki László igazgató. 

 
                                    

VERSENYKIÍRÁS 
Galileo Masters – european satellite navigation competition 2009 
Június 3-án tartották Párizsban a Galileo Masters idei pályázati fordulójának franciaországi 
tájékoztatóját. Az idén hatodik alkalommal megrendezett versenyre július 31-ig 
jelentkezhetnek a kutatási és vállalati szférából mindazok, akik a Galileo rendszer 
használatával kapcsolatosan újszerű hasznosítási eljárásokat, módszereket dolgoznak ki – 
Franciaországban mindezt Nice-Sophia Antipolis és a TEAM Côte d’Azur fogja össze. 
A Galileo Masters alapvetően közel másfél tucat európai régió és/vagy ország (gyakorlatilag 
az összes német tartomány, Madrid és spanyol Baszkföld, Lombardia, Dél-Hollandia, 
Csehország, UK, stb.) összefogásán alapul, de partner Svájc, Taiwan és az ausztráliai 
Queensland szövetségi állam is. A szervezést a német Anwendungszentrum látja el, a fő 
patronáló Bajorország, így a díjátadóra is Münchenben kerül sor – az idei évben október 21-én. 
A verseny célja, hogy Európából, sőt a világból minél több, a Galileo rendszer majdani minél 
eredményesebb és jövedelmezőbb, a gazdaság és társadalom számára egyaránt előnyös 
felhasználását segítő, elsősorban kereskedelmi jellegű alkalmazást dolgozzanak ki elsősorban a 
vállalati szektor, ezen belül is a kis- és középvállalkozások. Az ösztönzőt a régiók által fölajánlott 
díjak – általában fél-egy éves díjtalan inkubátorházi elhelyezés „teljes ellátással”, illetve az 
egyes tematikus szekciók esetenként több tízezer eurós (akár 70 ezres) pénzdíjai jelentik. 
Jelentkezhetnek 18 évnél idősebb egyetemisták, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, kis- és 
középvállalkozások, valamint az EU valamelyik tagországában bejegyzett kutatóintézetek. 
Általános információk és a korábbi évek helyezettjei: http://www.galileo-masters.eu/ 
Jelentkezés feltételei, módja: http://www.galileo-masters.eu/index.php?anzeige=howto.html 
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