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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  
 

MÁJUS 6. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes részt vett a 
Oroszországi Föderáció 
Nagykövetsége a 2. 
Világháború lezárásának 66. 
évfordulója alkalmából 
tartott fogadásán. 
Egyetemünk részéről a 
fogadáson szintén tiszteletét 
tette Dr. Detrekői Ákos volt 
rektor is. 
MÁJUS 9. 
A Gépészmérnöki Kar 
kezdeményezésére Dvorszki 
László nemzetközi igazgató 
fogadta Ejder Yücel urat, a 
török ELT Nemzetközi Oktatási 
és Hallgatócsere Szolgáltató 
Ügynökség, illetve a 
BluePoints USA székhelyű óriás 
cég képviselőjét. A 
megbeszélés témája a török 
hallgatók BME-ére történő 
fogadásának megszervezése, 
adminisztratív és jogi 
hátterének megteremtése 
volt.  
MÁJUS 11. 
A búcsúzó izraeli nagykövet 
asszony Őexc. Aliza Bin-Noun 
meghívására Dvorszki László 
igazgató részt vett az Izrael 
Állam Függetlenségének 63. 
évfordulója alkalmából 
rendezett fogadáson.  
MÁJUS 12.-14. 
Dr. Péceli Gabor rektor 
vezetésével,  Dr. Stépán 
Gábor (GPK) és Dr. Vajta 
László (VIK) dékánok 
társaságában delegáció 
utazott a Karlsruhei Műszaki 
Egyetemre (KIT) a karlsruhei 
egyetemi napok  

rendezvényre, amelynek 
keretében megünnepélték a 
BME és a Karlsruhei Műszaki 
Egyetem közötti 
együttműködés  40. 
évfordulóját. Ezen 
alkalommal megújításra 
került a két egyetem közötti 
Együttműködési 
Megállapodás is.   
MÁJUS 18. 
Dvorszki László igazgató részt 
vett a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalban a 
„Migráció a felsőoktatásban” 
című szakmai találkozón. A 
BÁH abból a célból rendezte 
meg immár második 
alkalommal az eseményt, 
hogy – korábbi ígéretének 
megfelelően – rendszeressé 
tegye a személyes  
kapcsolattartást a 
felsőoktatási intézményekkel. 
A találkozón sok hasznos 
információ elhangzott, 
amelyek a BME idegen 
nyelvű képzése számára is 
fontos változások, pl: külföldi 
hallgatókra vonatkozó 
intézményi bejelentési 
kötelezettség határideje, 
biometrikus tartózkodási 
engedély bevezetése, 
fokozott nyelvtudás vizsgálat. 
A témában elhangzott, 
eljárási részleteket is 
tartalmazó írásos anyagok az 
NTCS-n elérhetőek. 
MÁJUS 19. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes köszöntőt 
mondott és előadást tartott 
Egyetemünkről 
az OMIKK-ban megrendezett  

International Conference 
“Scientific and Technological 
Innovation (ICSTI): National   
Experience”, valamint a „62nd 
Sitting of the Committee of 
Plenipotentiary Representatives 
of ICSTI” member states ülésen. 
Az esemény honlapja, 
programja:  
http://www.icsti.su/uploaded/20
1105/programme.pdf  
A programon több egyetem, 
így a Grúz Műegyetem 
(Georgian Technical University) 
és az orosz Dubna University is 
kapcsolatfelvételt 
kezdeményezett 
intézményünkkel.   
MÁJUS 2O. 
Dr. Aszódi Attila igazgató és  
Dr. Sükösd Csaba professzor  
kezdeményezésére és 
szervezésében, Dvorszki László 
igazgató részvételével, az 
International Nuclear Academy  
főigazgatójának, Hervé 
Salkinnak, valamint tudományos 
igazgatójának Alain Vallénak 
fogadására került sor a Nukleáris 
Technikai Intézetben. 
Látogatásuk fő célja az volt, 
hogy egyeztessenek a nukleáris 
irányú nemzetközi szakember-
képzésben adódó 
együttműködési lehetőségekről. 
Noha az Akadémiát csak két 
éve alapították, szerintük a 
nemzetközi együttműködést az 
a tény teszi feltétlenül 
szükségessé, hogy már ma is 
érezhető a szakemberhiány – s 
az előrejelzéseik szerint ez még 
növekedni fog – a nukleáris 
iparág területén. Nyilvántartásuk 
szerint a világon 443 atomerőmű  



              NEMZETKÖZI HÍRLEVÉL                                                              2011. JÚNIUS 24. 2

működik jelenleg, s további 
62 áll építés alatt. Ezek 
biztonságos működtetéséhez 
sürgető szükség van mind az 
új szakemberek képzésére, 
mind a meglévő 
szakembergárda folyamatos 
továbbképzésére, illetve a 
más területen dolgozók 
átképzésére és átvételére. A 
delegáció a megbeszélést 
követően laborkísérleteket 
nézett meg, s  
tanreaktorunkat is 
meglátogatta.   
MÁJUS 26. 
Dvorszki László igazgató részt 
vett Beny Sharony, a 
Budapesti Izraeli 
Nagykövetség első 
beosztottja búcsú fogadásán 
MÁJUS 26.-28. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes 
a házigazda Norwegian 
University of Science and  
Technology intézményben  
részt vett az ATHENS program 
éves közgyülésén. 
MÁJUS 28. 
Egyetemünk a nyilvános, 
ünnepi szenátusi ülésen 
tiszteletbeli doktori címet 
adományozott kimagasló 
nemzetközi tevékenységük 
elismeréséül az Université du 
Québec à Chicoutimi 
professzorának, Kiss Lászlónak 
(előterjesztő: GPK), valamint 
Johan Schoukens 
professzornak, a Vrije 
University Brussels 
Villamosmérnöki Kara 
oktatójának. (Előterjesztő: 
VIK). 

JÚNIUS 2. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes és Dvorszki 
László igazgató képviselte 
intézményünket Izrael állam 
fennállása 63. évfordulója 
alkalmából tartott színházi 
előadáson és fogadáson.  
JÚNIUS 8. 
A VIK-es kollégákkal valamint 
a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal képviselőivel közösen, 
Dr. Vajta László dékán úr 
moderálásával másodszor 
fogadtuk az EATON cég  9 
tagú delegációját. Céljuk 
változatlanul egy mintegy 300 
fős, céges kutatóintézet 
telepítése a térségben. A 
reggel 8-tól 14:30-ig tartó 
program, a prezentációk és a 
laborlátogatások -  a 
visszajelzések szerint - igen jól 
sikerültek, a delegáció 
elégedett volt a látottakkal 
és a szervezéssel.                                             
JÚNIUS 22.-24. 
Dvorszki László igazgató a 
delfti polgármester és a Delfti 
Műszaki Egyetem  
kezdeményezésére és 
vendégeként részt vett a 
hollandiai Delftben az 
„EUniverCIties” című projekt 
megbeszélésén. A projekt 
célja, hogy Európa nagy 
műszaki egyetemei és 
városaik együttműködve 
hozzanak létre egy hálózatot, 
amely segíti megoldani az EU 
térség és környezete egyre 
növekvő igényű, a 
gyakorlatban pedig az 
igényekhez képest egyre  

csökkenő számú műszaki 
értelmiség ellentmondásából 
adódó gondokat. 
Továbbá megújításra került a 
BME és a Delfti Műszaki Egyetem 
közötti kétoldalú 
együttműködési szerződés.                                                  
JÚNIUS 29. 
A kínai fél kezdeményezésére 
fogadtuk a  „Chongqing 
University of Science and 
Technology”-ról érkezett 7 fős, 
legfelső vezetői szintű 
delegációt. A megbeszélésen – 
vendégeink kérésére – a 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki 
Kar is képviseltette magát. A 
tárgyaláson szakmai 
együttműködési lehetőségekről 
(érintett karok: VIK, VBK,GPK), 
valamint oktató és 
hallgatócsere megvalósításáról 
folyt egyeztetés. Kínai 
partnereink viszontlátogatásra 
hívták meg Egyetemünk felső 
vezetését és a lehetséges 
együttműködésben érintett 
Karok vezetőit. 
  JÚNIUS 30. 
2011. március 1-én 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. A 
kitüntetés átadására 2011. június 
30-án a Francia Intézetben  
került sor, amelyet a Francia 
Nagykövetség képviselője adott 
át a BME számos reprezentánsa 
jelenlétében. 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS  
  
2011. május 13-án Karlsruhében ünnepélyes keretek között megújításra került a Karlsruhe Institute 
of Technology – BME általános együttműködési megállapodás.  A németországi TU9 kiváló 
egyetem tagja a QS World University Rankings 2010. szerint a világ rangsorban a 166. helyet 
foglalja el. (www.TU9.de). 
 
2011. május 23-án a CEEPUS koordinátori találkozón a Tempus Közalapítvány szervezésében 
Egyetemünket az intézményi koordinátor Csikota Mária (KTH NTCS) képviselte. Fontosabb 
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információk: A 2011/2012-es tanévre május 15-től lehet a ceepus.info oldalon egyéni mobilitási 
pályázatokat beadni, az őszi szemeszterre június 15-ig lehetett pályázni. A végleges traffic sheet, 
amely a megítélt ki- és beutazó kvótákat tartalmazza, a központi CEEPUS honlapon érhető el 
www.ceepus.info. Az aktuális hálózatok finanszírozása a tavaszi félévre még nem oldódott meg, 
az NEFMI nem utalta át  a Közalapítványnak a megítélt támogatást, így az intézményeknek kell 
megelőlegezni az ösztöndíjakat (a BME esetében kb. 220 000 Ft). 
A további mobilitási lehetőségekről is elhangzottak előadások: pl. Erasmus intentív programok - 
Erasmus Mundus - Tempus IV. Az előadások anyaga megtalálható a 
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=105. honlapcímen. 
 
2011. május 30-án Dr. Kiss Lászlóval, Egyetemünk egyik legfrissebb tiszteletbeli doktorával folytatott 
megbeszélést Dvorszki László nemzetközi igazgató és Dr. Gróf Gyula professzor (Energetikai Gépek 
és Rendszerek Tanszék, GPK) a BME és a kanadai „Université du Québec à Chicoutimi” egyetem 
közötti együttműködés megújításáról. Az elképzelések szerint, a közeljövőben lefolytatandó 
egyeztetéseket követően, általános együttműködés megállapodás megújítására, valamint  
oktató és hallgató cserére koncentráló Gépészmérnök Kari munkaterv jön létre. 
 
2011. június 1-én Dr. Péceli Gábor rektor fogadta Brazília új nagykövetét Őexc. Sergio Eduardo 
Moreiro Lima urat. A megbeszélésen jelen volt Dr. Moson Péter nemzetközi rektorhelyettes, 
valamint Dvorszki László igazgató. Lima nagykövet a látogatáson elmondta: hazájában messze 
nem tudnak a gazdaság igényeinek megfelelő számú mérnököt képezni ezért elsődeleges célja 
mandátumának ideje alatt a mindkét fél számára előnyös feltételeket kínáló együttműködések 
ajánlása a mérnökképzés területén. A brazil felsőokatási intézmények (UFAM, UFMG, UFMI, UFPA, 
UFPE, UFRJ, UFRGS, UFSC, USP, UNICAMP) Egyetemünkkel folytatott oktatási együttműködése már 
most sem példa és eredmény nélküli: az EU Erasmus Mundus programjának támogatásával 2005-
től két projekt keretében összesen 106 brazil hallgató tanult rövidebb-hosszabb ideig 
egyetemünkön. Az „EuroAquae” projektben 52 elsősorban MSc-s hallgató foglalkozott különböző 
vízgazdálkodási kérdésekkel az Építőmérnöki Karunkon.  
A „Euro-Brazilian Windows, Erasmus Mundus, External Cooperation Window 2” 
(http://ebw.up.pt/?show=academic_offer) projektben a nyolc Karunk részvételével 54 brazil 
hallgatót fogadtunk BSc, MSc és PhD képzés keretében. Az együttműködés kiszélesítésére további 
lehetőséget jelent, hogy a brazil kormány nevében maga Dilma Rousseff államelnök jelentette be: 
2014-ig 75 000 állami ösztöndíjat biztosít a kormány a tehetséges brazil hallgatók külföldi 
tanulmányainak segítésére. Ezek nemcsak részképzéseket, de teljes külföldi diplomaszerzést is 
támogatnak. A brazil kormány emellett szeretné megnyerni a magán szektort, hogy finanszírozza 
további 25 000 hallgató külföldi tanulmányait. Mivel a bejelentés szerint az egyik legfontosabb 
„céltérség” Európa, Egyetemünk vezetősége  jelezte nagykövet úrnak, hogy készen állunk fogadni 
ösztöndíjasaikat a BME angol nyelvű képzésében. A tárgyaláson megállapodtak a felek, hogy a 
közeljövőben további egyeztetésre fog sor kerülni a témában. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

▌        A BME Nemzetközi Hírlevél következő száma 2011. szeptember 30-án jelenik meg           ▌ 
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