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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  

 

DECEMBER 2. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes és Dvorszki 
László nemzetközi igazgató 
fogadták a Hokkaido 
University Graduate School 
dékánját, Honma professzort, 
aki a lejáró megállapodás 
újratárgyalása céljából 
látogatott el  Egyetemünkre.  
DECEMBER 9 
Dvorszki László igazgató 
fogadta Őexc. Faisal Fadhel 
Mohamed Hassan jemeni 
nagykövetet, akivel 
együttműködési 
lehetőségekről tárgyaltak. 
JANUÁR 7. 
Hagyományosan 
megrendezésre került az újévi 
fogadás, amelyet számos 
diplomáciai képviselet 
megtisztelt jelenlétével. 
Vendégünk volt az izraeli 
nagykövet Őexc. Aliza Bin-
Noun Binnewies úrnő, a német 
nagykövet Őexc. Dorothee 
Christiane Elsbeth Janetzke-
Wenzel úrnő, a cseh  
nagykövet Őexc. Jaromír 
Plíšek úr, illetve több magas 
rangú beosztott a Goethe  

Intézet, a szlovák, a cseh, a 
holland diplomáciai 
testületektől. 
JANUÁR 15. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes,   
Dr. Ginsztler János professzor 
(Mérnöktovábbképző 
Intézet) és Dvorszki László 
igazgató társaságában, 
fogadta a dél-koreai 
Dankook University 2 fős 
delegációját, Kim Yeon-
jung professzort (Dept. of 
Applied Physics), valamint 
Hyun June-Won dékánt 
(Office of Development 
and External Affairs). A 
delegáció az 
együttműködés 
kibővítéséről folytatott 
tárgyalást követően a 
Gépészmérnöki Karon 
laborlátogatáson vett részt. 
JANUÁR 26. 
Kapcsolatfelvétel céljából 
Dvorszki László igazgató 
fogadta Őexc. Jaime 
Augusto Barberis Martinez 
ecuadori nagykövetet. 
 FEBRUÁR 2-7. 
Több francia partner 

kezdeményezésére  
Dr. Somogyi Norbert párizsi 
TéT attasé szervezésében – 
Rektor Úr kepviseletében – 
Franciaországba utazott  
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes. A gazdag 
program keretében 
tudományos intézmények 
(pl.  Synchotron Soleil), 
oktatási intézmények (pl. 
Université Paris Sud, Ecole  
Polytechnique), egyéb 
szervezetek (CampusFrance 
hallgatói csereprogramok, 
n+i Program, ParisTech)  
vezetőivel tárgyalt. A 
Magyar Nagykövetség  a 
látogatás tiszteletére 
vacsorát adott.  
FEBRUÁR 25. 
Kapcsolatfelvétel céljából 
Egyetemünkre látogatott 
Venezuelai Bolivári 
Köztársaság budapesti 
Nagykövetségének 
Ideiglenes ügyvivője.  
Adriana Alejandra Gottberg 
Gil úrnőt Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes és Dvorszki 
László igazgató látták 
vendégül.                              ■  

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 Az államközi egyezmények alapján a Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégiuma eljárásán 
keresztül Egyetemünk a 2010. II. félévben 16 fő román hallgatót fogad.  
 Egyetemünk 5 évre szóló együttműködési megállapodást kötött a francia  Université Blaise 

Pascal, Clermond Ferrand II intézménnyel.  A szakmai koordinátor az ÉMK Tartószerkezetek 
Mechanikája Tanszék. 
 Egyetemünk 5 hallgatója (2 fő: VIK, 2 fő: GTK, 1 fő: ÉPK) a TU Wien és a BME között hosszú 

évek óta fennálló szerződés keretében kezdi meg részképzését 2010. március 1.-jétől Bécsben. 
A kinttartózkodás pénzügyi feltételeit részben a TU Wien és a Peregrinatio Alapítvány biztosítja, 
valamint hallgatóink sok segítséget kapnak a bécsi Collégium Hungaricum Intézet 
munkatársaitól is. 
 

▼ 
 



              NEMZETKÖZI HÍRLEVÉL                                                      2010. FEBRUÁR 28. 2

 A Nemzetközi Csoport a 2010-es évre megújította corporate megállapodását az alábbi 
szállodaláncokkal (Accor-Pannonia Hotels Zrt, Danubius Hotels Nyrt), illetve a BME Professzori 
Vendégházzal. Információk: http://www.nemzig.bme.hu/nki/ 

 Tavaszi hallgatói mobilitások: 4 hallgató kezdi meg külföldi részképzését a félévben az EU – 
Japan Vulcanus Internship, a TU Dresden Georgicus Agricola Scholarship 
ösztöndíjprogramban, illetve csereegyzmények alapján a Waseda University, valamint a 
National University of Singapore intézményekbe. 
 Lezárult a CEEPUS II program 2009/10-es  évközi beszámoltatási kötelezettségünk a Tempus 

Közalapítvány felé 2010. február 15. határidővel.  
Az őszi félév mozgásai:  
Dr. Simon Vilmos egy. tanár (Gép- és Terméktervezés Tanszék) 1 oktatót és 1 hallgatót fogadott a 
University of Novi Sad intézményből. (Projektcím: „Technical  Characteristics Researching of Modern 
Products in Machine Industry „Design, Fluid Technics and Calculations”). 
Dr. Szalay Tibor, egy. docens (Gyártástudomány és -technológia Tanszék) 1 oktatót fogadott a 
University of Rijeka intézményből. (Projektcím: ”Concurrent Product and Technology Development – 
Teaching, Research and Implementation of  joint programs oriented in Production and Industrial 
Engineering”). 
Simon Vilmos egy. tanársegéd (Híradástechnikai Tanszék) 1 fő hallgatót fogadott a University of Novi 
Sad intézményből. 
A program keretében kiutazók voltak: 
1 hónapos ösztöndíjjal Fekete István tud. segédmunkatárs, valamint  egy fő hallgató a Kognitív 
Tudományi Tanszékről látogatott a University of Vienna intézménybe. (Projektcím„Cognitive Science, 
Knowledge Studies and Knowledge Technologies”).  
Vendégelőadást tartott Dr. Simon Vilmos egy. tanár a University of Novi Sad fogadó intézményében. 
A tavaszi félév mozgásai:  
Az GPK nyertes hálózatában a University of Rijeka intézményből 3 hónapra érkezik 1 hallgató és  2 
oktató, fogadó fél: Dr. Szalay Tibor egy. docens. 
A VBK nyertes hálózatában a „Transilvania” University of Brasov intézményből 1 hónapra érkezik 1 
oktató, míg a University of Novi Sad intézményből 1 hónapra érkezik 1 hallgató, fogadó fél: 
Szeperváriné Dr. Tóth Klára egy. tanár (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék), (Projektcím: „Education 
of Modern Analytical and Bioanalytical Metods”). 
A VIK nyertes hálózatában 2 oktatót (University of Maribor, University of Novi Sad) fogad Dr. Simon 
Vilmos egy. tanársegéd. 
Az ÉPK nyertes hálózatában Dr. Józsa János egy. tanár (Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék) szakmai 
koordinációjában 2 hallgatót fogad a Graz University of Technology intézményből a „Geoengineering 
and watermanagement”  közös doktori programban. 

 
ÖSZTÖNDÍJAK 

 
 

Doktori és poszt-doktori ösztöndíj-lehetőségek Franciaországban, 2010. 
Commissariat à l’Énergie Atomique 

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 de Gaulle ösztönzésére, 
elsősorban az önálló francia atomenergetikai kutatás megteremtése és ezáltal a saját védelmi 
és energetikai képességek növelése érdekében. A hetvenes évek közepére a 
foglalkoztatottak száma elérte a 30 ezret, ám az akkori szervezeti átalakítások nyomán a 
kifejezetten üzleti tevékenységeket kivitték a vállalati szférába, csupán                                        
az AREVA-ban (www.areva.com) maradt meg a CEA-n keresztül a francia állam 
tulajdonában a részvények 80%-a (59 ezer alkalmazott, 10 MD euró árbevétel).  
Az intézethálózat átlagosan 63%-os állami költségvetési támogatással működik, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a civil kutatások támogatási aránya 43%, míg a katonai célú 
kutatásé 93% - a teljes költségvetésnek valamivel több, mint egyharmada (1,3 MD euró) 
szolgálja ez utóbbi feladatokat. Ezzel arányosan a külső források is eltérő mértékűek: a civil 
kutatások esetében 36%, a katonainál 3%.                                                                                                          
A külső források legalább fele az ipari és energetikai szférától érkezik, természetesen 
egységenként változó mértékű, egyes kutatócsoportok esetében akár 80% is lehet.                  ▼ 
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A CEA 2008. évi éves jelentése letölthető a http://www.cea.fr/le_cea/presentation_generale 
webhelyről (angol nyelven is). 
 
2008-ban a CEA 240 új, három éves doktoranduszi szerződést hagyott jóvá, az ösztöndíj havi 
bruttó összege első és második évben 2011, a 3. évben 2071 euró. További 60 pályázó CEA-
részfinanszírozású ösztöndíjat nyert, azaz a költségek egy részét ezekben az esetekben ipari 
partnerek, regionális önkormányzatok vagy más kutatóhelyek állják ("Thèses : Financement - 
Candidatures" a különböző CEA-ösztöndíjak és a feltételek megtekintéséhez).  
Angol nyelven: http://www-instn.cea.fr/rubrique-uk.php3?id_rubrique=140  
 
A CEA-nál jelenleg is lehetőség van doktori cselekményekre jelentkezni, az esélyek nem 
rosszak, átlagosan minden harmadik jelentkezőt felveszik. A magyar fiataloknak leginkább az 
éves szinten 200-at meghaladó, teljes egészében CEA finanszírozású helyekre érdemes 
pályázniuk, az ezzel kapcsolatos tudnivalók és a kontakt személyek koordinátái megtalálhatók 
a http://www-instn.cea.fr/ honlapon (jobb oldali menüsor „Les thèses et post-doctorats au 
CEA”, http://www-instn.cea.fr/rubrique.php3?id_rubrique=70). A jelentkezési határidő 2010. 
március 8., a nyertesek június végéig értesítést kapnak, kezdés 2010. 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 2000 EUR-nál 
valamivel több (lásd föntebb). Egyes esetekben a határidő módosulhat, ezért ajánlatos a 
kiválasztott program felelősével minél előbb közvetlenül is fölvenni a kapcsolatot! 
 
A posztdoktori lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató az említett honlap „Propositions de 
post-doctorats” menüpontja (http://www-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 vagy közvetlenül a http://www-dsv.cea.fr/PhDtraining címről érhető el, illetve 
hozzáférhető a http://www-dsv.cea.fr/index.php/dsv/phd-program oldalon is (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. A pályázható területek és a kiíró szervezeti 
egységek a következő honlapon található: http://www-dsv.cea.fr/phd-program/equipes-et-
sujets-de-recherche  

A beadási határidő 2010. március 8., éjfél (párizsi idő szerint) 
Az Anyagtudományi Kutatások Osztálya által meghirdetett ösztöndíjak elérhetők a 
http://www-dsm.cea.fr/fr/Formation-et-emploi honlapról kiindulva.                                               ■  
 

Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban – minden tudományterületen! 
A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003. óta 
minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, 
hogy a párizsi - költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek 
egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését. A 
K+F és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint 
felismerve a tudásgazdaságba való befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta 
az erre fordítható forrás nagyságát. Azaz tavaly óta 1,75 millió eurónyi éves kerettel 
gazdálkodva évente 80 kutató fogadására van lehetőség.                                                             

A 2010-es pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a kizárólag elektronikus úton 
beaadandó pályázatok beadási határideje 2010. március 8.  

                                                                                                                                                                                                                               ▼ 
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A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati 
szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a 
fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos 
tanácsa bírálja el, az eredményeket a www.recherche.paris.fr honlapon a nyár folyamán 
teszik közzé, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik. 
A jelentkezés feltételei: 
Az ösztöndíjak kétharmada postdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-
doc kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi 
szeniornak számít. Az ösztöndíj mértéke: 
-         3-12 hónapos tartózkodás esetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 EUR, 
-         2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 EUR. 
A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi 
ösztöndíj átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása 
(angol vagy francia nyelven).  
Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján 
megállapított átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén 
a város segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak 
magának kell fedeznie. 
A párizsi tartózkodást 2010. szeptember elseje és 2011. február 28-a között kell/lehet 
megkezdeni. 
A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén működjön 
(azaz az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen). 
A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és 
életvitel szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy már korábban dolgozó kutatók 
nem pályázhatnak! Nem pályázhat továbbá, aki: 
- más ösztöndíjat vagy bérjellegű jövedelmet kap(na) a megpályázott ösztöndíj időtartama 
alatt, 
- a korábbi években már nyert ösztöndíjat Párizs városától. 
A pályázatnak világosan be kell mutatnia a fogadó és küldő intézmény közötti kapcsolatot, 
illetve be kell mutatni mindazon célokat és várt jövőbeni eredményeket, amiket a két 
kutatóhely a jelölt párizsi munkájához köt. 
Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva: 
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=124  
vagy közvetlenül innen: http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=9096  
Francia nyelven maga a felhívás: 
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=124&document_type_id=5&docume
nt_id=67619&portlet_id=4643  
A pályázati szabályzat: 
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=9096&document_type_id=5&docum
ent_id=65057&portlet_id=22045  
Példaként a kitöltendő űrlap-formátum: 
http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=78807  
Jelen pillanatban az angol nyelvű információk – vélhetően Párizs város honlapjának 
megújulása miatt – még nem érhetők el, így javasoljuk, hogy a francia oldalakon megadott 
elérhetőségeken keresztül próbálják azokat megszerezni, ha szükséges, vagy kérjék                  
a fogadó intézmény segítségét. Ugyanakkor az elektronikus jelentkezési lap kétnyelvű 
(angol/francia), így annak kitöltése nem okozhat különösebb problémát. 
A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek fölsorolása megtalálható az alábbi címen: 
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=124&document_type_id=5&docume
nt_id=1998&portlet_id=4643  
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Association Bernard Gregory Alapítvány honlapján 
folyamatosan újabb és újabb kutatói álláslehetőséget hirdetnek meg, szinte minden 
tudományterületen. Bővebb információk az aktuális lehetőségekről:                                                              
http://www.abg.asso.fr/display.php?id=643&mz=1                                                                            
állások: http://www.abg.asso.fr/offre_rechercher.php?mz=1&nature=1&lg=fr (több kritériumos 
kereső)                                                                                                                                                                                                              ▼ 
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posztdoc-ösztöndíjak: http://www.abg.asso.fr/display.php?id=300  
A francia költségvetési kutatóhelyeknél (pl. INRA, INRIA,  meghirdetett, jelenleg is nyitott 
álláspályázatok: http://www.emploi-scientifique.info/ vagy http://www.emploi-
scientifique.info/display.php?id=1749                                                                                                   ■ 
 

Airbus pályázat egyetemi hallgatóknak 
Információ: http://www.nkth.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-nagyvilagbol-tet/airbus-
fly-your-ideas-uj                                                                                                                                        ■ 
 

Posztdoktori ösztöndíjak a CEMAGREF-nél –többek között a környezetvédelem és környezet-
gazdálkodás, az édesvízi ökoszisztémák területén 

A franciaországi költségvetési kutatási intézmények sorában a CEMAGREF az, ahol a 
környezetvédelemmel, vízbázissal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos kutatások 
legnagyobb arányban találhatók. A CEMAGREF 1981-ben alakult két ágazati alkalmazott 
kutatóintézet összevonásával, mint önálló pénzügyi gazdálkodással rendelkező 
közfinanszírozású, a mezőgazdasági minisztérium felügyelete alá tartozó intézmény. A francia 
közigazgatásban és kutatási rendszerben bekövetkezett folyamatos fejlődés eredményeként 
szükségessé vált a CEMAGREF státusáról rendelkező eredeti jogszabály többszöri módosítása 
és gyakorlatilag teljes újrafogalmazása. Így a CEMAGREF napjainkban olyan „tudományos és 
technológiai jellegű nemzeti közintézmény”, melynek felügyeletét a mezőgazdasági és a 
kutatási minisztérium közösen (egyenrangú felekként) látja el. Jogszabályban rögzített 
feladatai közé tartozik többek között a mezőgazdasággal, a vidéki környezettel és az itt 
folytatott egyé tevékenységekkel bármilyen módon összefüggésbe hozható vízgazdálkodási, 
vízhasznosítási, meliorációs, gépészeti és környezetvédelmi kutatás, az ökoszisztémák 
vizsgálata. 
Az intézmény elsősorban a környezet állapotát érintő tudományos és technológiai kutatásokra 
szakosodott, érintve többek között a természetes vizeket és vízi ökoszisztémákat, a 
szennyvízkezelést és szilárd (elsősorban háztartási) hulladék-gazdálkodást (és annak 
energetikai célú hasznosítását) valamint a mezőgazdaság környezetvédelemmel kapcsolatos 
területeit. Nemzetközi kapcsolatai igen sokrétűek és gyakorlatilag a világ minden területét 
érintik, Európán belül pedig meghatározó szerepük van a PEER-programban. Hazánkat illetően 
több évtizedes kapcsolatokat ápolnak a VITUKI-val (többek között az EurAqua-hálózat 
keretein belül), míg az 5-7. keretprogramok során összesen 16 olyan projektnek részesei, 
amiben legalább egy magyar intézmény is részt vett vagy jelenleg is résztvevője. A Cemagref 
olyan tudásbázist jelent, amire a magyar környezetvédelem ill. az ezzel kapcsolatos kutatások 
is messzemenően támaszkodhatnak, ezért a tudományos együttműködést az intézménnyel 
minden lehetséges formájában támogatni érdemes. 
Rendkívül széles, az összes kontinensre kiterjedő nemzetközi kapcsolataikban szerves részt jelent 
a külföldi kutatók, poszt-doktori és doktori ösztöndíjasok fogadása, valamint a CEMAGREF 
kutatóinak külföldi cserekapcsolatai (ahol megkülönböztetett figyelmet kap pl. Kína, Brazília, 
az USA és Oroszország). A posztdoktori lehetőség pályázati alapon nyitott a magyar kutatók 
számára is, a jelentkezés gyakorlatilag folyamatos. Az aktuális lehetőségek listája és az egyes 
státusokkal kapcsolatos tudnivalók elérhetők a következő honlapon: 
http://www.cemagref.fr/sciences-et-technologies/post-doctorats/post-doctorats                      ■ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak 
Csikota Mária  

:12-56 
 mcsikota@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita 
: 37-64 

moldvay@mail.bme.hu 
 
 


