
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ
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 ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
 Általános bemutatás

 Jelentkezési feltételek

 A jelentkezés menete
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KUTATÓI KÉPZÉS
 2 éves vagy 1.5 éves képzés  (2023. április/október-2025. március)

Amennyiben szükséges, 6 hónapos japán nyelvi felkészítő tanfolyamot írhatnak elő

Meghosszabbítható (MA, PhD programra lehet jelentkezni)

Oktatás nyelve: angol / japán

Bármilyen szakot lehet választani

Szállás albérletben vagy kollégiumban

A szállást a havi juttatásból lehet fedezni

Az ösztöndíj a következőket fedezi:

 Havi juttatás: 143,000JPY vagy 144,000JPY vagy 145,000JPY/hó (kb. 350,000HUF/hó) a képzés típusától függően

 Biztosított a repülőjegy az oda-, és visszaútra

 Tandíjmentesség
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JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Kutatói

Korhatár 35 éves kor alatt

Iskolai végzettség BA, MA (záróvizsga előtt álló már jelentkezhet)

Nyelvtudás Magas szintű angol, alapszintű japán

Állampolgárság Magyar állampolgárság
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FELVÉTELI PROCEDÚRA – KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ
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Pályázat beadási határidő (2022.06.08.)
Május

Szeptember

Írásbeli vizsga (2022.06.30)

Értesítés a szóbeli vizsga eredményeiről. A sikeres pályázók hivatalosan is 

felveszik a kapcsolatot a japán egyetemekkel és beszerzik a befogadó

nyilatkozatot. (A kapcsolatfelvételnek legkésőbb augusztus 26-ig meg kell

történnie.)

Befogadó Nyilatkozat leadási határideje a Nagykövetségnek (2022.09.30)

KIUTAZÁS

2023. január

Június

Szóbeli vizsga, sikeres írásbeli vizsga esetén (2022.07.12)

Végső eredményhirdetés a MEXT (Tokió) döntése alapján

Április/Október



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_Research_E%20.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) + 2 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.
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Dokumentumok Magyarázat

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

leadni.

2 Placement Preference Application Form Jelentkezési sorrend, 3 egyetemet lehet megjelölni. A honlapról letölthető, 

számítógépen kell kitölteni.

3 Field of Study and Research Plan Kutatási terv. Tartalmazza a jelentkező korábbi és jelenlegi tanulmányait, 

kutatási tevékenységét, ill. a kutatási tervét az ösztöndíj időtartamára. A 

honlapról letölthető, számítógépen kell kitölteni. 

4 Academic transcript for all academic year of university

attended

Leckekönyv vagy oklevélmelléklet hitelesített másolata (összes képzési szint, 

összes szemeszter, angol nyelven). 

5 Certification of graduation or degree certificate of the

university attended

Diploma hitelesített másolata (összes képzési szint). Ha még nem diplomázott le, 

akkor a várható diplomázást igazoló dokumentum. (angolul)

6 Recommendation letter from the president/dean or the

academic advisor at the current or last university attended

Ajánlólevél egyetemi oktatótól az utolsó egyetemről, ahova járt.

7 Medical certificate Orvosi igazolás. A megadott formanyomtatványt kell kitölteni. Orvosi pecséttel 

és aláírással fogadjuk el.

8 Abstracts of theses Szakdolgozat(ok) és publikációk absztraktjai. Ha (még) nincs szakdolgozat 

vagy publikáció, akkor nem kell leadni

9 Certificate of language proficiency Amennyiben rendelkezik japán vagy angol nyelvvizsgával. 3 másolat elegendő, 

nem kell hitelesíteni.

10 Recommendation letter from the present employer Amennyiben jelenleg teljes munkaidős munkaviszonya van, akkor ajánlólevél a 

munkáltatótól. 

11 Photograph(s) showing applicant’s own work of art or a 

digitally recorded media of musical performance

Művészeti képzésben résztvevők számára kötelező. Portfólió.



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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2007 9

2015 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 még nem diplomázott le, a várható diplomázás 

időpontját kell beírni és azzal kell számolni a képzés 

időtartamát

• 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+3=15 év

4

3
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Dátum egyezzen meg 

a diplomán található 

dátummal.



1. Szakdolgozat & publikációk

 Ha nem fér ki, külön papíron lehet csatolni a 
listát.

 A feltüntetett munkák absztraktját csatolni 
kell.  ⑧-as számú leadandó dokumentum.

2. Csak akkor kell feltüntetni, ha jelenleg 
teljes munkaidőben dolgozik.

 Ha igennel válaszolt, akkor le kell adni egy 
ajánló levelet a munkáltatótól. ⑩-es számú 
leadandó dokumentum.
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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!



HOZZÁTARTOZÓI VÍZUM

• Van lehetőség hozzátartozókkal 
együtt utazni.

• Hozzátartozók: házastárs, 
gyermek

• Hozzátartozói vízummal nem 
lehet dolgozni! 
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PLACEMENT PREFERENCE

A honlapról kell letölteni

 Instrukciók alapján számítógépen ki kell tölteni

Maximum 3 egyetemet lehet választani 

A jelentkezéskor egy előzetes Placement Preference Formot
kell leadni, melyet az interjú után kell véglegesíteni a 
beérkezett befogadó nyilatkozatok alapján.

 Előfordulhat, hogy az előzetes Placement Preference Formon feltüntetett 
egyetem a későbbiekben elutasítja a jelentkezőt, nem ad befogadó 
nyilatkozatot. 

 Az előzetes dokumentumon azt kell feltüntetni, hogy hova szeretne menni. 
Ebben a fázisban még nem szükséges semmilyen visszaigazolás az 
egyetemtől. (Mindazonáltal javasoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a 
kapcsolatot a választott professzorral.)
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RESEARCH PLAN

Honlapról letölthető, számítógépen kitölthető

Maximum 2 oldal hosszú, de csatolmány megengedett

Röviden és tömören le kell írni, hogy eddig mivel foglalkozott és mit szeretne 
Japánban csinálni.

Az ideális jelentkező egyértelmű, határozott céllal jelentkezik.
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Kutatási 
téma 

Kutatási 
témában híres 
japán 
egyetemek

Kiválasztott 
egyetemeken 

kapcsolatfelvétel 
a professzorokkal

KUTATÁSI TÉMA

Fontos szempontok:

 Miért ez a kutatási téma? Miben különleges?

 Miért lesz ez hasznos? 

 Miért Japánban? 

 Ha véget ért a kutatás hogyan tudja az 

eredményeket hasznosítani? 
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ORVOSI IGAZOLÁS

Honlapról letölthető

2023-as verzió!!!

Orvos kézírással is kitöltheti

PECSÉT és ALÁÍRÁS!!!

Leleteket NEM kell leadni!
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ELSŐ FORDULÓ
Írásbeli vizsga

Interjú

Kapcsolatfelvétel 
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AZ ÍRÁSBELI VIZSGA MENETE

Angol nyelv (1 óra) és Japán Nyelv ( 2 óra)

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

megtekinthetők. 

Nagyon ajánljuk, hogy nézzék meg a vizsga előtt!!!
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Értékelés alapjai:

 Nyelvi készség ( Angol vagy Japán )

 Motiváció az ösztöndíjhoz (Miért jelentkezik az ösztöndíjra?)

 Mi a kutatási terve?

 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

1. Az interjú után kb. 1 héttel e-mailben értesítjük a pályázót az első forduló 
eredményéről

2. A nagykövetség lepecsételve visszaküld egy jelentkezési csomagot és egy 
igazolást az első forduló eredményéről. Az egyetemek elérhetőségeiről a 
nagykövetség listát ad

3. A jelentkező felveszi a kapcsolatot a kiválasztott egyetemek nemzetközi 
osztályával és kérvényezi a befogadó levelet legkésőbb augusztus 26-ig

4. Szeptember 30-ig leadja a befogadó leveleket és a javított Placement 
Preference-t a nagykövetségnek
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INTERJÚ UTÁNI TEENDŐK - FONTOS

 Csak 3 egyetemet lehet megjelölni!

 Egyszerre csak 2 egyetemtől lehet befogadó nyilatkozatot kérvényezni és kettőnél 
többet nem lehet beszerezni.

 Olyan egyetem nem kerülhet a végleges Placement Preference-re, amely 
elutasította a jelentkezőt!

 Az egyetemek elutasíthatják a jelentkezőt, vagy lassan reagálhatnak, ezért NE 
hagyjuk az utolsó pillanatra!
 Érdemes már korábban konzultálni a választott professzorral, hogy hajlandó-e fogadni a pályázót és 

a kutatási témát.

 A jelentkezéskor leadott Placement Preference módosítható. Ha egy egyetem 
elutasítja a jelentkezőt, másik egyetem is felkerülhet a listára.
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INTERJÚ UTÁNI TEENDŐK

A javított Placement Preference leadása után, a második fordulóban a MEXT bírálja 
el a jelentkezéseket. A pályázónak itt nincs tennivalója.

Végső eredmény 2023. januárjában várható.

Kiutazás: 2023. március-április/szeptember-október

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
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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