
ÖSZTÖNDÍJ ELSŐ EGYETEMI DIPLOMA 
MEGSZERZÉSÉRE

MI KELL A JELENTKEZÉSHEZ?

Magyarországi Japán 

Nagykövetség



A JAPÁN KORMÁNY ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJAI

 Középiskolásoknak

 Egyetemi Alapképzésre szóló ösztöndíj

 Egyetemistáknak

 Egyetemi Alapképzésre szóló ösztöndíj

 Kutatói ösztöndíj

 Japán Nyelv és Kultúra ösztöndíj

 Akik már dolgoznak

 Kutatói ösztöndíj

 Tanári és Tanítói ösztöndíj (tanároknak)

 Young Leader’s Program (köztisztviselőknek)
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Jelentkezési határidő:

2022. június 8. (szerda)



AZ ÖSZTÖNDÍJRÓL
 Általános bemutatás

 Jelentkezési feltételek

 A jelentkezés menete
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EGYETEMI ALAPKÉPZÉS

 5 éves képzés (2023. április - 2028. március)

 1 év japán nyelvi képzés + 4 év egyetem (bizonyos esetekben, pl. orvosi képzés, hosszabb)

 Oktatás nyelve: japán/angol

 A kurzus végén diplomát ad

 Első nyelvi év letelte után az addigi eredmények alapján válik el, melyik egyetemre kerül. 

 Elhelyezés: első évben kollégiumban, majd az adott egyetem kollégiumában vagy albérletben 

 A szállást a havi juttatásból lehet fedezni

 Az ösztöndíj a következőket fedezi:

 Havi juttatás: 117,000JPY/hó (kb. 280,000HUF/hó)

 Biztosított a repülőjegy az oda-, és visszaútra

 Tandíjmentesség
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JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Egyetemi Alapképzés

Korhatár 17-24 év

Iskolai végzettség Érettségi

Nyelvtudás Magas szintű angol, alapszintű japán

Állampolgárság Magyar állampolgárság
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Pályázat beadási határidő (2022.06.08)

Május

2023. január 

Írásbeli vizsga (2022.06.30)

Értesítés a szóbeli vizsga eredményeiről

Eredmény kihirdetése a MEXT döntése alapján

KIUTAZÁSÁprilis eleje

Június
Szóbeli vizsga, sikeres írásbeli vizsga esetén (2022.07.12)

FELVÉTELI PROCEDÚRA 
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LEADANDÓ DOKUMENTUMOK
 Szabályok

 Leadandó dokumentumok

 Kitöltési útmutató
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LEADANDÓ DOKUMENTUMOK - SZABÁLYOK

 GUIDELINE-t elolvasni!!!
 https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2022/04/2023_Guidelines_Undergraduate_E.pdf

 A dokumentumokat ANGOL vagy JAPÁN nyelven kell leadni

 Ha a hivatalos papír magyarul (vagy más nyelven) van, akkor angol vagy japán fordítást kell 
mellékelni!

 A jelentkezési dokumentumokat SZÁMÍTÓGÉPEN kell kitölteni, kézzel írva nem 
fogadjuk el (Kivétel: Certificate of Health)

 Ha az eredeti dokumentumból csak 1 példány van, akkor hiteles másolatot kell 
leadni helyette. 
A Nagykövetség nem ad vissza leadott dokumentumot! Eredeti bizonyítványt NE adjanak le!

 A dokumentumokból 1 eredeti (így pl. hiteles másolat, aláírással és/vagy pecséttel 
ellátott dokumentumok) + 1 fénymásolatot kell leadni.
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LEADANDÓ DOKUMENTUMOK – SZABÁLYOK 2.

 A jelentkezési anyagot POSTÁN és ELEKTRONIKUS úton is le kell adni!

A leadási határidőig (június 8.) meg kell érkeznie!

A fájlnévnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét és a program megnevezését!

Ügyeljenek a dokumentumok hiánytalan leadására! 
Hiányosság esetén a nagykövetség elutasíthatja a jelentkezést!

 Ügyeljenek, hogy a formanyomtatványok 2023-as verzióját adják le!

A jobb felső sarokban tüntessék fel a dokumentum számát!
A Guideline-ban meghatározott sorszámot kell feltüntetni. Így a jelentkezési lap az 1-es dokumentum.

Direct placement iránt érdeklődő jelentkezők vegyék fel a kapcsolatot a nagykövetséggel a 
jelentkezés előtt. Megadott listáról lehet képzéseket választani.
Direct placement: A japánul jól beszélő jelentkezőknek lehetőségük van átugorni a nyelvi előkészítő évet
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Dokumentum Magyarázat

1 Application Form Jelentkezési lap. A honlapról letölthető, számítógépen kitöltve, aláírva kell 

leadni.

2 Direct Placement Preference Form Amennyiben a jelentkező beszél japánul, átugorhatja az egy éves japán 

felkészítőt. Ezt a direct placement leadásával kérvényezheti. Egyéb 

esetekben nem szükséges leadni.

3 Academic transcript(s) for all school years of 

school/university attended

Gimnáziumi bizonyítvány hiteles másolata.  Ha már megkezdte az 

egyetemi tanulmányait, akkor a leckekönyv hiteles másolatát is le kell 

adni. (Összes félév, tanév)

4 Certificate(s) of graduation of school/university 

attended

Érettségi bizonyítvány hiteles másolata (Angol fordítás!!!). Ha még nincs, 

igazolást kell leadni a várható végzés időpontjáról. Amennyiben egyetemi 

diplomával is rendelkezik, akkor a diploma hiteles másolatát is le kell adni. 

5 Recommendation letter Ajánlólevél igazgatótól vagy tanártól 

6 Medical certificate Orvosi igazolás.  A megadott formanyomtatványt kell kitölteni. Orvosi 

pecséttel és aláírással fogadjuk el.

7 Certificate of enrollment Csak akkor kell leadni, ha már felvették egyetemre, de még nem 

diplomázott le. Pl. angol nyelvű hallgatói jogviszony-igazolás

8 Certificate of university enrollment qualification

examination

Csak annak kell leadni, akire vonatkozik.

9 Certificate of language proficiency Amennyiben rendelkezik japán vagy angol nyelvvizsgával. 2 másolat 

elegendő, nem kell hitelesíteni.
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JELENTKEZÉSI LAP

Számítógépen kitölteni! 

Kövesse a lapon megadott instrukciókat!

Leadás:

1. Küldje el az elektonikus verziót kitöltve e-mailben a többi dokumentummal!

2. Nyomtassa ki a jelentkezési lapot és írja alá!

3. Küldje el postán/adja le személyesen az aláírt dokumentumot!
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Fotót 

felragasztani!

(Elektronikusan is 

lehet)
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2009 9

2017 6
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1) Iskolák nevét angolul kell írni!

2) Ha pl. több általános iskolába is járt, akkor egy 

rubrikába kell írni és a „Remarks” alatt lehet 

részletezni az időszakokat

3) Middle School: üresen hagyható! Ilyen nincs a magyar 

rendszerben.

4) A nyári szünetet is bele kell számolni az összegbe 

„Period of schooling attended”

• Az általános iskola kerek 8 év, a gimnázium 4, 

hacsak különleges helyzet nem volt. 

• Hatosztályos, nyolcosztályos gimnáziumnál 

megjegyzésbe tenni, hogy ilyen típusú iskola volt.

5) Tertiary Education: Ha már elkezdett egy egyetemet, 

kitöltendő!

• Státusz: 

i. Graduated: ha már lediplomázott

ii. Expected to Graduate: Ha várhatóan a 

kiutazásig befejezi a képzést

iii. Other status: Pl. ha nem tervezi befejezni a 

képzést

Összeadni, hogy hány évet járt iskolába 

összesen 2023. április 1-ig.  Pl. 8 +4=12 év



SZAKIRÁNY VÁLASZTÁS

1. A Guideline 1. oldala alapján kell kitölteni!
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x

A 1 Law

Fontos: Nem lehet vegyesen „Social Sciences” és           

„Natural Sciences” alá tartozó szakokat választani! Ha 

pl. „Social Sciences” lett bejelölve, akkor csak az alá 

tartozó szakirányokat lehet választani! 
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2

3 3 3

3 32

3

N2

School leaving certificate B2

0-tól 3-ig pontozni!

A nyelvvizsga 

nevét és szintjét 

is feltüntetni!



ORVOSI IGAZOLÁS

Honlapról letölthető

2023-as verzió!!!

Orvos kézírással is kitöltheti

PECSÉT és ALÁÍRÁS!!!

Leleteket NEM kell mellékelni!
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ELSŐ FORDULÓ
Írásbeli vizsga

Interjú
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Az írásbeli vizsga nyelve angol. (kivéve a japán nyelvi teszt)

 Társadalomtudományok és humán tárgyak esetében: 3 tantárgy

 Angol nyelv (1 óra), Japán nyelv (2 óra) (kötelező!), Matematika (A) (1 óra)

 Természettudományok esetében: 5 tantárgy

 Natural Sciences A-t választóknak: Angol nyelv (1 óra), Japán nyelv (2 óra) (kötelező!), Matematika 
(B) (1 óra), Kémia (1 óra) és Fizika (1 óra)

 Natural Sciences B-t vagy C-t választóknak: Angol nyelv (1 óra), Japán nyelv (2 óra) (kötelező!), 
Matematika (B) (1 óra), Kémia (1 óra) és Biológia (1 óra)

Az előző évek vizsgafeladatai az alábbi linken találhatók, illetve a Japán Alapítvány 

könyvtárában helyben megtekinthetők. 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/

Nagyon ajánljuk, hogy nézzék meg a vizsga előtt!!!

AZ ÍRÁSBELI VIZSGA MENETE
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Értékelés alapjai:

 Nyelvi készség (Angol vagy Japán)

 Motiváció az ösztöndíjhoz (Miért jelentkezik az ösztöndíjra?)

 Mit szeretne tanulni?

 Jövőbeli tervek az ösztöndíj befejezése után

 Kulturális kompetencia 

Csak az írásbeli vizsgán sikeresen túljutott jelentkezőknek! Az írásbeli vizsga 

eredményéről külön értesítőt küldünk.

Interjú nyelve: Angol vagy Japán

INTERJÚ
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INTERJÚ UTÁNI TEENDŐK

Az interjú után kb. 1 héttel írásban értesítjük a pályázót az első forduló 
eredményéről.

A második fordulóban a MEXT bírálja el a jelentkezéseket. A pályázónak itt nincs 
tennivalója.

Végső eredmény 2023. januárjában várható.

Kiutazás: 2023. április

A repülőjegyet a MEXT biztosítja. Az indulás időpontjáról és az útvonalról a nagykövetség 
tájékoztatja a pályázót.

A vízumot a pályázó igényli a Magyarországi Japán Nagykövetség konzulátusán

A kiutazás előtt a nagykövetség orientációt tart
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HASZNOS LINKEK
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Study in JAPAN (Tanulj Japánban!) átfogó útmutató
 https://www.studyinjapan.go.jp/en/

Egyetemkereső

 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no2

A Magyarországi Japán Nagykövetség hivatalos oldala

 https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_hu/culture_scholarship.html

A Magyarországi Japán Nagykövetség facebook oldala

 https://www.facebook.com/JapaneseEmbassyHungary/

https://www.studyinjapan.go.jp/en/
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no2
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_hu/culture_scholarship.html
https://www.facebook.com/JapaneseEmbassyHungary/


ELÉRHETŐSÉG

Magyarországi Japán Nagykövetség

Kulturális és Sajtóosztály

E-mail: osztondij@bp.mofa.go.jp

Telefon: +36-1-398-3100

https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_hu/embassy_contact.html
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SOK SIKERT!
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