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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  

 

MÁRCIUS 4. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes és Dvorszki 
László nemzetközi igazgató – 
Dr. Szalay Tibor (GPK),  
Dr. Nyulászi László (VBK) 
dékánhelyettesek 
társaságában – 
fogadták a japán Tohoku 
University 3 fős, Dr. Hirokazu 
Moriya, a Graduate School of 
Engineering nemzetközi 
oktatásügyi igazgató által 
vezetett delegációt, akik a 
2001. és 2007-ben a VBK Kar és 
az Institute of Fluid Science 
között kötött Academic 
Exchange Agreement 
kiszélesítése céljából érkeztek 
Egyetemünkre. A külünösen a 
gépészet és anyagtudomány 
íránt érdeklődő vendégeket 
Dr. Hórvölgyi Zoltán 
tanszékvezető-helyettes 
szervezett laborlátogatást a 
Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszékre.  
MÁRCIUS 5. 
Dvorszki László igazgató a 
Filozofófi és Tudománytörténeti 
Tanszék vendégeként 
Egyetemünkön tartózkodott 
Delft University of Technology 
professzorával, Cor 
Wagenerrel folytatott 
megbeszélést a kétoldalú 
egyetemközi szerződés 
megújításáról. 
MÁRCIUS 11. 
Kapcsolatfelvételt 
kezdményező magyarországi 
látogatása során 
Egyetemünkre látogatott az 
izareli Ben - Gurion Univesity of  
the Negev intézmény rektora, 
professzor Jimmy Weinblatt 

és Dr. Sharon Pardó az 
Európai Politika és 
Társadalomtudományi 
Központ igazgatója. 
A vendégeket Dr. Péceli 
Gábor rektor – Dr. Vajda 
István tanszékvezető 
(Villamos Energetikai 
Tanszék), Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes, Ádám 
Antal dékáni nemzetközi 
tanácsadó (VIK), Dvorszki 
László igazgató 
társaságában – üdvözölte.  
A Villamosmérnöki és 
Informatikai Karon tett 
laborlátogatásokat 
követően Rektor úr a 
vendégek tiszteletére 
ebédet adott. 
 MÁRCIUS 23. 
Dr. Matolcsy Zoltán, a 
University of Technology 
Sydney közgazdász-
professzora (School of 
Accounting) Peter  Wells 
intézetigazgató kíséretében  
kétnapos látogatást tett 
Egyetemünkön az UTS 
ösztöndíjra pályázó 
hallgatók meginterjúvolása 
és kiválasztása céljából.  A 
vendégek fogadásában 
közreműködött Dvorszki 
László igazgató és Kiss 
Eszter programigazgató. 
MÁRCIUS 29. 
Az NKTH meghívására a 
szingapúri-magyar 
tudományos workshopon 
Magyarországon 
tartózkodott Szingapúri 
Tudományos Technológiai  
és Kutatási Ügynökség 
(A*STAR) 7 fős 
delegációjával 

tárgyalt kutatási, oktatói-
kutatói együttműködési 
lehetőségekről Dr. Harsányi 
Gábor tanszékvezető 
(Elektronikai Technológia 
Tanszék), Dr. Moson Péter 
rektorhelyetttes és Dvorszki 
László igazgató társaságában. 
A delegáció hallgatói, 
doktoranduszi ösztöndíjakat is 
felajánlott, amelyeket a KTH 
ECSI tesz közzé.  
MÁRCIUS 31. 
Az V. Külügyi Börze vendége 
volt Lynette M. Behnke az  
Amerikai Egyesült Államok 
budapesti nagykövetségének 
konzul-helyettese, aki nagy 
érdeklődés mellett amerikai 
ösztöndíjakról és  
nemzetközi programokról  
tartott előadást 
Egyetemünkön.  
ÁPRILIS 8. 
5 fős, professzor Tõnu Lehtla 
dékán vezetésével (Power 
Engineering Faculty), közös 
Tallinn University of  
Technology – University of 
Tartu delegáció látogatott 
Egyetemünkre.  
A nukleáris energetikai 
szakembereket üdvözlő 
látogatás keretében   
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes,  
Dr. Sükösd Csaba 
igazgatóhelyettes  
(Nukleáris Technikai Intézet), 
valamint Dvorszki László 
igazgató fogadták. Szakmai 
program folytatásaként a 
tallinni vendégek  
ellátogattak a Nukleáris 
Technikai Intézetbe. 
                                                   ↓ 
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ÁPRILIS 29. 
A Vegyészmérnöki és 
Biotechnológiai Kar 
meghívására az egyetemözi 
megállapodás megtárgyalása 

céljából Egyetemünket 
felkereső Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de 
Rennes delegációját, Pierre 
Le Cloirec igazgató 

valamint Pierre Briend 
nemzetközi igazgatót üdvözlő 
látogatáson fogadta Dr. 
Moson Péter rektorhelyettes és  
Dvorszki László igazgató.             ■   

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Hokkaido University – BME  Együttműködési Megállapodás 
A 2004-ben 5 évre szóló együttműködési megállapodás megújítására került sor a két egyetem 
között, a folytonosság fenntartása okán 2009. november 4-ei dátumozással.  
A két aláírt dokumentum: Academic Exchange Agreement: pénzügyi kötelezettség nélküli 5 
évre szóló általános megállapodás kutatási együttműködésről, oktatói-hallgatói-kutatói cseréről. 
Memorandum on Understanding on Student Exchange: 5 fő hallgató mobilitására módot adó 
keretszerződés, amely tandíj, ill. beiratkozási díj fizetés alóli mentesülséget ad, míg a résztvevő 
hallgatót a kiutazási, megélhetési, valamint az egészségügyi biztosítási költségek terhelnek. 

CEEPUS  
2010. április 7-én a CEEPUS II.RS-0065-04-0910-34286 hálózatban angol nyelvű előadást tartott Dr. 
Borut Buchmeister egyetemi tanár a University of Maribor intézményből. A program keretében 
szintén a fogadó partner Simon Vilmos egyetemi tanársegéd vendége volt (VIK, 
Híradástechnikai Tanszék) Bojan Lalic Phd hallgató a University of Novi Sad intézményből. 

 

ÖSZTÖNDÍJAK 
 

 

SUZUKI Alapítvány posztdoktori ösztöndíjfelhívás 2011. 
A külföldi kutatók Japánban végzendő kutatói tevékenységét támogató Suzuki Alapítvány a 
BME és a Shizuoka University (Hamamatsu Campus) között meglévő megállapodás keretében 
posztdoktori ösztöndíjfelhívást tett közzé,  
 
A legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos időtartamú ösztöndíjra pályázhat professzor, 
docens, adjunktus, előadó, tanársegéd vagy PhD-vel már rendelkező fiatal vezető oktató, aki 
szakmai tevékenységet az elektronikai, a villamossági, a gépészeti, vagy az informatika 
területén folytat (preferált terület a járműgyártás), illetve akit a fogadóegyetem az említett 
megállapodás keretében, elfogad továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj lejárata után visszatér a 
BME-re. A tanulmány kezdési időpontja: 2011. április 1. vagy 2011. október 1. 
 
Az ösztöndíj fedezi az egyszeri oda-vissza utazás költségét, a havi megélhetést (legfeljebb 
300.000 Yen értékben), a szállással kapcsolatos pótköltségeket, valamint egyéb, a kutatással 
összefüggő költségeket is. Az ösztöndíjast elkísérhetik családtagok, de az ösztöndíj nem fedezi az 
ő költségeiket. 
 
A pályázási határidő: 2010. május 28. (péntek) 
A pályázati anyag beszerezhető a TÁMPONT Irodában, ill. az NTCS Irodában. 
A pályázati anyag részei a kitöltött jelentkezési lapok és a kiegészítő dokumentumok, igazolások.  
A BME továbbítja a pályázatokat Japánba, a végső döntést az ösztöndíjas személyéről a Suzuki 
Alapítvány hozza meg december közepéig. 
A pályázatokat kérjük a TÁMPONT Irodába leadni.  
További felvilágosítást az NTCS és a TÁMPONT Iroda (helfrich.mate@sc.bme.hu) tud adni. 

AUF ösztöndíjak 2010-2011. 
    L'Agence universitaire de la Francophonie vous offre, pour une période 
d'études dans une université francophone, les possibilités suivantes : 

   BOURSES DE MASTER (10 mois pour des études de niveau Master 1 ou 2) 
BOURSES DE DOCTORAT (10 mois (renouvelable deux fois) pour préparer une 
thèse de doctorat) 

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT (1 - 3 mois pour un stage de recherche ou de formation) 
Candidature à déposer avant le 23 mai 2010. Informations détaillées et dossier de candidature 
à télécharger sur : www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres 
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ALAPÍTVÁNYI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Harsányi István Díj – Manager Képzés Alapítvány  
A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából 
magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által 
gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú 
Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú 
intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók 
menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni. 
Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. 
támogatásával a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten 
pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített 
kiemelkedő színvonalú 
- diplomatervek, PhD-disszertációk 
- tudományos diákköri munkák, 
- kutatási munka készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket 

támogatni. 
 
A pályázatok az alábbi – elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment 
szakterületeken adhatók be: 
- tudás menedzsment 
- minőség menedzsment 
- humán menedzsment 
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment 
- innováció támogatási formái 
- innováció szerepe a vállalkozásokban 
- stratégia, üzletfejlesztés 
- logisztika, anyagtechnológia 
- informatikai menedzsment 
- környezetvédelmi menedzsment. 
 
A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint 
elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak 
hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.  
 
A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) 
ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű 
kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat. 
 
Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.  
 
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 
79., II. em. 
 
A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és 
erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a 
kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 
120 000 Ft volt).  
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, 
diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek 
összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk. 
 
A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-
6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető a www.innovacio.hu c. portálon a 
Harsányi István-díj c. rovatból. 
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KONFERENCIAFELHÍVÁS 
 

 

INTERACADEMIA 2010. 
Dear Colleagues, 
It is our great pleasure to announce the "9th International Conference on Global Research and 
Education" (INTER ACADEMIA 2010) to be held in Riga, LATVIA, from August 9th till 12th, 2010. 
Inter-Academia 2010 is the continuation of successful series of topical, truly international 
conferences which started in Bratislava, Slovakia in 2002 and since that time of serving the Inter-
Academic community were organized in various European countries and Japan. The main 
goals of these conferences are to provide a well set up international forum to review and 
stimulate the progress in basic and applied research on nanotechnology, mechatronics and 
multimedia techniques, to facilitate the exchange of innovatory ideas and to establish new 
scientific contacts and international consortium aimed at solving outstanding basic and 
applied problems. The conference has also served educational purposes by attracting post-
graduate students from various countries. 
For more details and to register, please visit the conference website: http://ia2010.rtu.lv. 
The conference offers the following topics: 

1. Nanotechnology and nanometrology 
2. Plasma physics 

3. Photonics 
4. Electric and electronic engineering 

5. Biomedical engineering 
6. Polymers and composites 

7. Ceramics and glasses 
8. Smart materials 

9. Automatic control 
10. E-learning techniques and education materials 

We suggest that all interested participants register and book their hotel 
in Riga as early as possible. 
DEADLINE FOR EARLY BIRD DISCOUNT ON REGISTRATIONS: JUNE 9TH, 2010 
Registration to the conference also includes: 
1. Welcome reception on 9th August 2010-02-26 
2. Program material, conference Digest and conference proceedings 
in TTP journal (which will be send to participants after the conference) 
3. Lunches during the conference  
4. Conference dinner 
5. Excursions 
All above social activities will be offered free of charge so that participants can also discover 
Riga! 
We look forward to your participation in this important conference. Looking forward to seeing 
you in Riga,   
On behalf of the Organizing Committee, Sincerely,  
 
Prof. Arturs Medvids, Chairman of the IA-2010 
Riga Technical University  
14 Azenes Street, Riga, LV-1048, LATVIA 
Phone:  +371 67089055   Jolanta Jurevica (conference secretary) 
Fax: +371 67089067, e-mail: ia2010@rtu.lv 

 
 
 
 
 
 

 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak:  
H-1111, Műegyetem rkp. 7-9, R. épület 1. emelet 106. 

Csikota Mária  
:12-56, Fax: 22-70 

 mcsikota@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita 
: 37-64, Fax: 22-70 

moldvay@mail.bme.hu 
 
 


