
JAPÁN NYELV ÉS KULTÚRA 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:

2023. Február 1. (szerda)



AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
 Általános bemutatás

 Jelentkezési feltételek

 A jelentkezés menete
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JAPÁN NYELV ÉS KULTÚRA
 1 éves képzés ( Kiutazás: 2023. szeptember - október )
 Nem meghosszabítható!

 Oktatás nyelve: japán

 Választható programok: 
 Japán nyelv

 Japán kultúra

 MEXT döntése alapján, az egyetemekkel konzultálva, a jelentkezők japán nyelvi készségei alapján válik el ki 

melyik egyetemre kerül.

A kurzus végén „tanusítványt” kapnak

Az ösztöndíj a következőket fedezi:

 Havi juttatás: 117,000JPY/hó (kb. 330,000HUF/hó)

 Biztosított a repülőjegy az oda-, és visszaútra

 Tandíjmentesség
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KRITÉRIUMOK

1. Magyar állampolgárság

2. 1993. április 2. és 2005. április 1. közötti születési dátum

3. Japán szakos hallgatói jogviszony 

4. 2023. szeptember 1-ével legalább 1 éve egyetemre jár japán szakon 

5. Hazaérkezéskor aktív hallgatói jogviszony

6. Erős japán nyelvtudás

5



JELENTKEZÉS MENETE
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• 2023. február 1. Jelentkezési határidőJelentkezés

• 2023. február 20. Írásbeli vizsga

• 2023. február vége-március eleje  Interjú
Első forduló

• 2023. március-június MEXT döntése

• 2023. nyár Értesítés eredményről

• 2023. szeptember Orientáció
Második forduló

Kiutazás: 2023. szeptember - október



LEADANDÓ DOKUMENTUMOK
 Szabályok

 Leadandó dokumentumok

 Kitöltési útmutató
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LEADANDÓ DOKUMENTUMOK - SZABÁLYOK

 GUIDELINE-t elolvasni!!!
link: Application Guidelines for Japanese Studies Students

 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: orvosi papír)

 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 hiteles másolat, aláírással és/vagy pecséttel ellátott
dokumentumok) példányt kell leadni.
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https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2022/12/1_2023JapaneseStudies_Guideline_E%20.pdf


LEADANDÓ DOKUMENTUMOK - SZABÁLYOK 2.

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

 A leadási határideig (február 1.) meg kell érkeznie!

 A fájlnévnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét és a program

megnevezését!

Jobb felső sarokba a dokumentum számát fel kell tüntetni!
A Guideline-ban meghatározott sorszámot kell feltüntetni. Így a jelentkezési lap az 1-es 

dokumentum.

 Ügyeljenek a dokumentumok hiánytalan leadására! 
 Jelentős hiányosság esetén a nagykövetség elutasíthatja a jelentkezést!
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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 Certified academic transcript from the university the

applicant is currently attending

Leckekönyv hitelesített másolata (összes szemeszter). Japán nyelvhez és

kultúrház kötődő tárgyakat be kell jelölni.

4 Document(s) verifying that the applicant has studied 

the Japanese language and culture for at least one 

year.

Csak akkor kell leadni, ha a leckekönyv (3-as dokumentum) NEM 

igazolja, hogy legalább egy éve japán nyelvet tanul.

5 Certification of enrollment Hallgatói jogviszony-igazolás. Angolul, pecséttel.

6 Recommendation letter from the head of or the 

academic advisor at the university the applicant 

currently attending

Ajánlólevél egyetemi oktatótól.

7 Medical certificate Orvosi igazolás. A megadott 2023-as formanyomtatványt kell kitölteni. 

Orvosi pecséttel és aláírással fogadjuk el.

8 Certificate of language proficiency Amennyiben rendelkezik japán nyelvvizsgával. Fénymásolat elegendő. 

A dokumentumnak tartalmaznia kell az elért pontszámot is (JLPT).
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JELENTKEZÉSI LAP

 Számítógépen kitölteni! 

 Ne hagyjon ki kérdést!

 Kövesse a lapon megadott instrukciókat!

 Leadás:

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

2. Nyomtassa ki a dokumentumot és írja alá!

3. Küldje el postán/adja le személyesen az aláírt dokumentumot!
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12

Magyar 

betűkkel

Fotót 

felragasztani!

(Elektronikusan is 

lehet)



117,000JPY/
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Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

2

Faculty of Humanities

2 5 7

A plusz 1 évet is bele kell 

számolni,amit Japánban

töltene!!

ANGOL vagy

JAPÁN

NYELVEN 

KITÖLTENI!!!

117,000JPY/

Hónap egyezzen meg a 

hallgatói jogviszonyban 

található dátummal
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Csak akkor kell kitölteni,

ha másik egyetemre is

járt és ott is tanult japán

nyelvet és kultúrát.

Pontosan kiszámolni!

Nyári szünet bele számít



15

2003 9

2011 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

• Expected to graduate-ot bejelölni.

6) A lap alján összegezni kell a „Total years of schooling

attended as of September 1, 2023”

7) A „Remarks” alatt fel lehet tüntetni egyéb képzéseket (pl.

OKJ)

Összeadni, hogy hány évet járt iskolába 

összesen 2023. szeptember 1-ig.  

Pl. 8 +4+3=15 év
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Dátum egyezzen meg 

a diplomán található 

dátummal.



FONTOS

16

 A „Total years of Schooling” 2023. szeptember 1-ig számolandó!

Példa: Ha 2021. szeptemberében kezdte az egyetemet és 3 éves a képzés, a várható diplomázás
dátuma 2024. nyara. A Total years of schoolingba viszont csak 2023. szeptemberéig kell
beleszámolni, ami 2 év.

 Az alapképzésnél az ösztöndíj évét is bele kell számolni az évek számába!

 Egyezzen meg a 13-as pont (6)-os alpontjával a várható diplomázás dátuma.

Példa: Ha alapesetben 2024. nyarán diplomázna, akkor az ösztöndíj elnyerésével 2025. nyarán fog.

2021 9

2025 7

4 ✓
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3

N2

School leaving certificate B2

100

0-tól 3-ig pontozni!

A nyelvvizsga 

nevét és szintjét 

is feltüntetni!

! A jelentkezési lapot (nyomtatás előtt) aláírás nélkül e-mailben el lehet küldeni.

! A kinyomtatott változatot aláírva postán küldeni.

3 3 3

3 2 2 3



PLACEMENT PREFERENCE

 A honlapról kell letölteni

 Instrukciók alapján számítógépen kell kitölteni

 Maximum 3 egyetemet lehet választani

 Ki kell választani, hogy japán kultúrát (a) vagy inkább japán nyelvet
(b) szeretne tanulni

 A MEXT által kiadott 2023-as Course Guide-ból lehet kurzust választani

 Ha valaki (a) kurzust jelölt, akkor csak olyan egyetemet választhat, ahol (a) vagy (a)(b) 
kurzust kínálnak!

 A 6. pontnál a lista alapján kell kitölteni az egyetem

 számát, a kurzus típusát és az egyetem nevét!

 A 7. pontnál ne felejtsen el nyilatkozni!
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Hiroshima University

Egyetemkereső (日本語・日本文化研修留学生コースガイド(1)-(4))

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00011.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00011.htm


ORVOSI IGAZOLÁS

Honlapról letölthető

2023-as verzió!!!

Orvos kézzel is kitöltheti

PECSÉT és ALÁÍRÁS!!!

Leleteket NEM kell leadni!

19



ELSŐ FORDULÓ Írásbeli vizsga

Interjú
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AZ ÍRÁSBELI VIZSGA

 Japán nyelvi teszt

 Időtartam: 100 perc 

 Nagyon sokat számít az írásbeli vizsga pontszáma!!! 

 Az előző évek vizsgafeladatai a Japán Alapítvány könyvtárában 
helyben megtekinthetők.

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

 Nyelvi készség (Japán)

 Motiváció az ösztöndíjhoz (Miért jelentkezik az ösztöndíjra?)

 Mi a kutatási terve? Szakdolgozat témája?

 Jövőbeli tervek az ösztöndíj befejezése után

 Kulturális kompetencia 

Csak az írásbeli vizsgán sikeresen túljutott jelentkezőknek!
Az írásbeli vizsga eredményéről külön értesítőt küldünk. Interjú nyelve: Japán

INTERJÚ
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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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mailto:osztondij@bp.mofa.go.jp
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_hu/embassy_contact.html


HASZNOS LINKEK
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Study in JAPAN (Tanulj Japánban!) átfogó útmutató
 https://www.studyinjapan.go.jp/en/

Egyetemkereső (日本語・日本文化研修留学生コースガイド(1)-(4))
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00011.htm

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.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00011.htm
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_hu/culture_scholarship.html
https://www.facebook.com/JapaneseEmbassyHungary/


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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