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1. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK, ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ÖSZTÖNDÍJRÓL 

1.1 Külföldi állampolgár jelentkezhet a Magyarországi Japán Nagykövetségnél? 

Nem. A Magyarországi Japán Nagykövetségnél csak magyar állampolgárok jelentkezhetnek. 

 

1.2 Japán állampolgár is jelentkezhet? 

Nem. Amennyiben kettős állampolgársággal rendelkezik, akkor jelentkezhet az ösztöndíjra, ha 

lemond a japán állampolgárságáról. 

 

1.3 Külföldön végzett tanulmányokat is elfogadnak? 

Igen. Nem feltétel, hogy magyar érettségivel rendelkezzen. 

 

1.4 A pályázáshoz szükséges japán nyelvtudás? 

Nem elvárás a japán nyelv ismerete, de az ideális jelentkező nyitott a japán nyelvtanulás 

megkezdésére. 

 

1.5 Hány éves korig lehet jelentkezni? 

24 éves korig lehet jelentkezni. A 2023-es egyetemi alapképzés ösztöndíjra azok jelentkezhetnek, akik 

1998. április 2-án vagy ez után születtek. 

 

1.6 Jelentkezhet, aki még nem érettségizett le? 

Igen. Folyamatban lévő tanulmányokkal is lehet jelentkezni, ha a kiutazás előtt befejezi őket. Ebben 

az esetben a pályázati anyagban az érettségi helyett egy olyan dokumentumot kell leadni, mely 

igazolja a várható érettségi dátumát. Erre alkalmas lehet az iskola által kiadott nyilatkozat. 

Az érettségi hitelesített másolatát a későbbiekben (kiválasztás véglegesítése előtt) pótolhatja. 
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1.7 Jelentkezhet pénzügyi támogatásért, aki már felvételt nyert egy egyetemre vagy cserefélév 

keretében tervez Japánba kiutazni? 

Nem. Az Egyetemi Alapképzés ösztöndíj önálló program, az egyetem kiválasztása is a nagykövetségen 

keresztül történik. 

 

1.8 Jelentkezhet, aki már elkezdett egy egyetemet itthon? 

Igen. Ebben az esetben plusz dokumentumokat is le kell adni. 

 

1.9 Milyen szakirányra lehet jelentkezni? 

Szabadon lehet szakirányt választani. Lásd a Guideline első oldalát! 

 

1.10 Mely egyetemek vesznek részt a programban? 

Az összes állami és a legtöbb magán egyetem.  

 

1.11 Mit fedez az ösztöndíj? 

- Repülőjegy egyszer oda és egyszer vissza 

- Tandíj 

- Havi juttatás, melyből egyéb költségeket lehet fedezni 

 

1.12 Milyen hosszú az ösztöndíj program? 

5 év, mely 1 év japán nyelvi előkészítőből és 4 év egyetemből áll. Bizonyos képzések (pl. orvosi) 

hosszabb ideig tarthatnak. 

 

1.13 Az ösztöndíj időtartama alatt haza lehet jönni (pl. családlátogatás)? 

Igen. Nem kötelező végig Japánban tartózkodni, saját költségen haza lehet utazni. Arra kell figyelni, 

hogy ne hiányozzon oktatási időszakban. 

 

1.14 Milyen nyelven folyik az oktatás? 

Főként japán. Angol nyelvű alapszak ritka. 

 

1.15 Az első évben csak japán nyelvet kell tanulni? 

Nem. Egyéb szükséges felkészítő vagy felzárkóztató tárgyakat is oktatnak. 
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1.16 Melyik intézmény felelős az előkészítő tanfolyamért? 

Társadalomtudományok és humán tudományok esetén a Tokyo University of Foreign Studies, 

természettudományok esetén az Osaka University tartja az előkészítő kurzust. 

 

1.17 Át lehet ugrani az egy év japán nyelvi előkészítőt? 

Igen. Folyékony japán nyelvtudással rendelkezők kérvényezhetik a felkészítő átugrását. Ehhez a 

Direct Placement Preference Formot kell leadni. Direct Placement kitöltéséhez megadott listából 

lehet képzést választani. A lista nagykövetségen elérhető. 

 

1.18 Három szakot lehet választani. Lehet társadalomtudományt és természettudományt is 

választani vegyesen? 

Nem. Az írásbeli vizsga és a japán felkészítő tanfolyam is tudományterület szerint van kialakítva.  

 

1.19 Hol lehet megnézni, hogy milyen szakokat lehet választani? 

A Guideline első oldalán. 

 

1.20 Lehet később szakirányt változtatni? 

Nem. 

 

1.21 Érettségi pontszámokat figyelembe veszik? 

Nem. Az érettségi feltétel, de a magyar pontszámítást nem vesszük figyelembe. Saját írásbeli 

tesztekkel mérjük fel a pályázó tudását. 

 

1.22 Hogyan dől el, hogy ki melyik egyetemre kerül be? 

A MEXT figyelembe veszi a pályázó első fordulóban elért eredményeit, a felkészítő év alatt nyújtott 

teljesítményét, a választott szakirányt és az egyetemek kapacitását.  Mindezek alapján a MEXT 

meghatározza az egyetemet, melynek felvételi vizsgáján a pályázó részt vesz. Fellebbezésnek helye 

nincs. 

Amennyiben a pályázó nem képes befejezni az egy éves előkészítőt, az ösztöndíjas státusz törlésre 

kerül és a pályázónak haza kell utaznia.  
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2. JELENTKEZÉSI ANYAG LEADÁSA 

2.1 Milyen formátumban kell leadni a jelentkezési lapokat? 

- egyoldalas nyomtatásban 

- összetűzés nélkül 

- fotóval ellátva 

- jobb felső sarokban megszámozva 

- aláírva 

- hiánytalanul kitöltve 

- angol vagy japán nyelven 

 

2.2 Milyen számot kell írni a dokumentumok jobb felső sarkába? 

A Guideline 7. oldalán a „10. APPLICATION DOCUMENTS” alatt számozva szerepelnek a leadandó 

dokumentumok. E lista szerint kell számozni a dokumentumokat. 

 

2.3 Elegendő fénymásolatokat leadni? 

Nem. Hiteles (pecséttel, aláírással) ellátott másolatokat fogadunk el. Ez alól kivétel a nyelvvizsga-

bizonyítvány, melyről egy egyszerű fénymásolat is elegendő. 

 

2.4 Vissza lehet kérni leadott dokumentumot? 

Nem. A nagykövetség nem ad vissza dokumentumot. Kérjük, eredeti dokumentumot semmiképp se 

adjanak le! 

 

2.5 Lehet kézzel kitöltött dokumentumot leadni? 

Az orvosi papír az egyetlen, melyet kézzel kitöltve is elfogadunk. 

 

2.6 A megadott határidőig nem készült el egy dokumentum. Lehet később pótolni? 

Bizonyos esetekben a nagykövetség engedélyezheti a későbbi leadást. Ilyen esetben, kérjük, 

érdeklődjenek e-mailben vagy telefonon. 

 

2.7 Le lehet adni személyesen is a jelentkezési anyagot? 

Igen. Az őrnél is ott lehet hagyni, de oda lehet adni a nagykövetség egy munkatársának is. Személyes 

találkozót előre kell egyeztetni. 
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2.8 Milyen fotót kell csatolni a jelentkezési lapon? 

6 hónapnál nem régebbi, 4,5x3,5 cm méretű, igazolványkép jellegű. A kép hátuljára legyen ráírva a 

jelentkező neve. A fotót elektronikusan is be lehet illeszteni a jelentkezési lapon. 

 

2. 9 Az ajánlólevelet lezárt borítékban kell leadni. Gondot jelent, ha az ajánlólevelet csak postai 

úton adják le? 

Nem.  

 

2.10 Meghatározza a nagykövetség, hogy melyik kórházba kell menni orvosi vizsgálatra? 

Nem. Szabadon választható orvos és kórház. 

 

2.11 Mellékelni kell az orvosi leleteket is? 

Nem. Csak a MEXT által kiadott formanyomtatványt kell leadni. 

 

2.12 El lehet végezni az orvosi vizsgálatokat külföldön is? 

Igen. 

 

2.13 Milyen nyelvekről kell nyelvvizsga másolatot küldeni? 

Angol és japán. 

 

 

3. ÍRÁSBELI VIZSGA ÉS INTERJÚ 

3.1 Az írásbeli vizsgán lehet segédeszközt használni? 

Nem. 

 

3.2 Milyen tárgyakból kell vizsgázni? 

Társadalomtudományt és humán tudományokat választóknak angol, japán és matematika (A) tesztet 

kell írniuk. 

Természettudomány A-t választók (főként mérnöki tudományok, matematika, kémia, fizika) angol, 

japán, matematika (B), kémia és fizika tesztet írnak. 

Természettudomány B és C-t választók (főként mezőgazdaság, gyógyszerészet, orvostudomány, 

biológia) angol, japán, matematika (B), kémia és biológia tesztet írnak. 

Részletesen a Guideline 1. és 7. oldalán. 
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3.3 Milyen témakörök jöhetnek elő a vizsgákon? 

Nincs elérhető lista vagy leírás a témakörökről. A korábbi évek tesztjei alapján lehet tájékozódni. 

 

3.4 Milyen nyelven vannak a vizsgák? 

Angol (kivéve japán teszt). 

 

3.5 Az angol/japán írásbeli tesztet ki lehet váltani nemzetközileg/államilag elismert nyelvvizsgával? 

Sajnos nem lehet kiváltani más nyelvvizsgával. Minden jelentkezőnek meg kell írni a MEXT saját 

nyelvvizsgáját. 

 

3.6 Milyen hosszú egy vizsga? 

A japán vizsga 2 órát, a többi vizsga 1 órát vesz igénybe. 

 

3.7 Az összes írásbeli vizsga egy napon van? 

Igen. A tesztek között szünetet tartunk, emellett ebédszünetet is biztosítunk. 

 

3.8  Milyen nyelven folyik az interjú? 

Angol vagy japán nyelven, a jelentkező választása alapján. 

 

3.9 Milyen hosszú az interjú? 

Körülbelül 15 perc. 

 

3.10 Lehet változtatni az írásbeli vizsga és az interjú időpontján? 

Nem. Egyéni kéréseket nem áll módunkban figyelembe venni. 

 

3.11 Mit kell hozni az írásbeli vizsgára és az interjúra? 

Fényképes igazolványt, íróeszközt, innivalót. 

 

3.12 Az interjú után mi a teendő? 

Várakozás. Az interjú után e-mailben értesítünk mindenkit az első forduló eredményéről. Végső 

eredmény 2023. januárjában várható.  
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4. KIUTAZÁS ELŐTTI TEENDŐK, TUDNIVALÓK 

4.1 Vízumot automatikusan adnak? 

Nem. A Magyarországi Japán Nagykövetség Konzuli osztályán kell igényelni. 

 

4.2 Repülőjegyet biztosít a japán állam? 

Igen.  

 

4.3 Mikor derül ki az indulás időpontja és az útvonal? 

Általában 1-2 hónappal az indulás előtt. 

 

4.4 Meg lehet változtatni a kiindulópontot? 

Csak saját költségre. A repülőjegyet a jelentkezési lapon megadott jelenlegi lakcím alapján állítják ki. 

 

4.5 Kell bankszámlát nyitni Japánban? 

Igen.  A MEXT által meghatározott banknál kell bankszámlát nyitni (Japan Post Bank) a kiérkezés után. 

 

4.6 Mikor érkezik az első havi ösztöndíj? 

Kb. 1-1,5 hónappal a kiutazás után várható az első utalás. 

 

4.7 Mennyi pénzt érdemes kivinni? 

Az első hónapban számos költség felmerülhet, ezért érdemes egy nagyobb összeget előkészíteni erre 

az időszakra. Kb. 2 havi ösztöndíjnak megfelelő összeggel érdemes számolni.  

 

4.8 Szállást biztosítanak? 

Nem. Kollégiumi elhelyezésre van lehetőség, erről az adott egyetem tud tájékoztatást nyújtani. A 

szállást az ösztöndíjból kell fedezni. 

 

4.9 Biztosítást kell kötni? 

Igen. A japán egészségbiztosítási rendszerbe be kell jelentkezni. 

 

4.10 Lehet diákmunkát vállalni az ösztöndíj ideje alatt? 

Igen, az egyetem engedélyével. 

 

4.11 Mi történik a magyar egészségbiztosítással a japán tanulmányok alatt? 

A magyar egészségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben kérjük, érdeklődjön az egészségbiztosításért 

felelős szervnél. A magyar egészségbiztosításról a magyar törvények rendelkeznek. 


