
Beszámoló a Japánban töltött cserefélévemről 

 

Zentai Szidónia vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakának másodéves hallgatója. 

A Felkai András alapítvány ösztöndíjat a CEMS Program keretén belül eltöltendő Japán cserefélévem 

támogatására használtam fel, mely kétségtelenül életem eddig legmeghatározóbb 6 hónapjának 

bizonyult. 2014-ben a Corvinus Egyetem Pénzügy és Számvitel alapszakán, Pénzügy szakirányon 

végeztem, majd a Pénzügy mesterszak Befektetéselemző szakirány elvégzése mellett a CEMS MIM 

Nemzetközi Menedzsment Program hallgatójaként lehetőségem nyílt Tokióban a Keio Egyetemen 

tanulni.  

A CEMS MIM program keretén belül a Corvinus Egyetem hallgatóinak lehetősége nyílik, hogy a magyar 

mesterszakon felül egy nemzetközileg elismert menedzsment képzést és diplomát kapjanak. A CEMS 

közösségben 5 kontinensről 30 ország legkiválóbb egyetemei vesznek részt. A 1.5 éves képzés során 

egy félévet egy külföldi egyetemen és 10 hetet egy külföldi szakmai gyakorlaton kell tölteni.  A 

gyakorlatorientált képzés rengeteg vállalati interakciót foglal magába a különböző ’skill’ 

szemináriumok (pl. kommunikációs készségek fejlesztése) és a vállalatlátogatások által valamint 

kötelező eleme egy „business projekt”, mely keretén belül valódi üzleti problémával foglalkozhatunk.  

A külföldi egyetem választása során kiemelt célom volt, hogy egy teljesen más kultúrával, 

szemléletmóddal rendelkező országot válasszak, ahol a kulturális érdeklődésemen túlmenően a 

kimagasló oktatási színvonal által mind szakmai mind interkulturális szempontból fejlődni tudok. Japán 

ebből a szempontból tökéletes választásnak bizonyult, hiszen egy teljesen egyedi, a nyugati kultúrától 

eltérő látásmóddal rendelkezik, míg a Keio University Japán legjobb magánegyeteme, ahol 

kiscsoportos kurzusok biztosítják a megfelelő előrehaladást. 

A Keio Egyetem neve Magyarországon teljesen ismeretlen, azonban Japánban benne van a legjobb 

hármasban (Tokiói Egyetem, Waseda és a Keio Egyetem). A közgazdaságtudomány és a menedzsment 

képzés területén a Keio Egyetem vezeti rangsort, az egyetem alumni közösségéből került ki a legtöbb 

vállalati felsővezető Japánban. Az egyetem több, mint 100 éves múlttal rendelkezik, 1858-ban 

Fukuzawa Yukichi az Meiji restauráció kiemelkedő alakja volt képmása a 10.000 Yen-es bankjegyen 

látható. Az egyetem alapítóját olyan tisztelet övezi, hogy a mai napig ő az egyetlen „Sensei” (mester), 

a professzorok már az eligazításon kiemelték, hogy őket ne szólítsuk ezzel a titulussal. A hagyományos 

egyetemi oktatás során még mindig erősen érvényesül a szenioritás elve, a japán diákok sok esetben 

csöndesek az órákon, nem szeretik saját véleményüket kifejezni, kérdéseiket feltenni, hiszen úgy 

gondolják, hogy ezzel megsértik a professzorokat. Az óráimon (melyek egytől egyig angol nyelven 

folytak) ennek megváltoztatását éppen a japán tanárok próbálták meg leginkább ösztönözni, így 

valószínűleg az oktatás terén a jövőben egyre inkább a nemzetközi irányok fognak érvényesülni. Az 

egyetemen ’Business Strategy in the Era of Change’, a ’Management Control in Japan’, az ’Advanced 

Study of International Finance’, az ’Advanced Study of International Realtions’ és egy japán nyelvi 

kurzusokat tanultam. A féléves tárgyaimon felül részt vettem a Keio Media Design és Keio Business 

School által közösen szervezett szemeszterindító 5 napos block szemináriumon valamint egy 

kommunikációs és egy prezentációs tréningen. A block szeminárium fő témája az innovatív 

gondolkodás és az ehhez kötődő business modellek voltak. A szeminárium fő feladata egy japán 

turizmushoz kötődő új vállalkozási ötlet kidolgozása volt. Az 5 nap során lehetőségünk nyílt a média és 

design szakon tanuló hallgatókkal is együttdolgozni, mely egy teljesen más szemléletmódot adott az 

ötletek felépítéséhez. Ezen felül ez a szeminárium nagyon jó alkalom volt a csoporttársaim 

megismerésére, hiszen 3 napot egy Tokiótól 5 órára lévő településen a Shirakaba tó mellett töltöttünk, 

ahol este a hagyományos japán ételeket és az onszent is kipróbálhattuk.  A ’Business Strategy in the 



Era of Change’ tárgy keretein belül a gyorsan változó környezetre technikai újításokra adott üzleti 

válaszokkal ismerkedtünk meg. Két nagyobb esettanulmány köré szerveződött a félév, az egyik során 

az IoT koncepcióját kellett alkalmaznunk egy csoport által kitalált új vállalkozással kapcsolatban (mi az 

„okos – munkavédelmi sisak” ötletével álltunk el), míg a másik esetben egy társadalmi problémára 

kellett egy vállalkozási ötlettel előállni (a ghanai anya-gyermek HIV fertőzés megelőzése).  

Az ’Advanced Study of International Finance’ tárgy elsősorban a pénzügyekhez kötődő stratégiai 

kérdésekkel foglalkozott (pl. vállalati felvásárlások, Enron botrány), de a japán vállalatok 

jellegzetességeivel is megismerkedtünk (pl. szenioritás, menedzsmentkurltúra). Az ’Advanced Study of 

International Realtions’  szemináriumain a nemzetközi problémákon túlmenően a japán gazdaság 

helyzetébe, az ASIAN nemzetközi együttműködésbe és a 98-as ázsiai válság hátterébe is betekintést 

nyerhettem. A ’Management Control in Japan’ elsősorban a vezetői számvitel kérdéseire fókuszált, de 

a Toyota Production Systemről és a japán keiretsu nagyvállalatokról is tanultunk. A japán nyelvi órán 

egy alapfokú társalgási nyelvismeretet szereztem, mely a kinti mindennapi életben igen hasznosnak 

bizonyult.  

Az egyetemhez kötődően nagyon aktív szerepet vállaltam a CEMS Club Tokyo irányításában. CEMS 

Global Ambassadorként az én felelősségem volt, hogy a CEMS közösséghez nem rég csatlakozott 

egyetemen a diákszervezetet az itthoni példák alapján fejlesszem. Nagyon sikeres félévet tudhatunk 

magunk mögött, hiszen egy hihetetlenül összetartó közösség kovácsolódott a 11 külföldi CEMS-es 

diákból. A szemeszter folyamán ellátogattunk a McKinsey tokiói irodájába, ahol a stratégiai tanácsadás 

japán sajátosságaiba nyerhettünk betekintést, a Tokyo Stock Exchange-re, ahol egy tőzsdei szimulációs 

játékot próbálhattunk ki, a Kirin sörgyárba, ahol a sörgyártás folyamatát ismerhettük meg. Több 

prezentációt szerveztünk a CEMS programról, hogy több helyi diákot vonjunk be a CEMS programba, 

reméljük, hogy az alapképzésen tanuló diákok kedvet kaptak a mesterképzés alatt esedékes 

jelentkezéshez. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a CEMS Clubbal egy hétvégét az Aikawa-Fureai 

nemzetközi angol önkéntes táborban töltöttünk, ahol fukushimai földrengésben érintett japán 

gyerekeknek angolt tanítottunk és mi is éles helyzetben használhattuk a japán tudásunkat.  

A félév során az egyetemi tanulmányaimon túlmenően kiemelt szempont volt, hogy a japán kultúrával 

is megismerkedjek. A megérkezésemet követően az első hétvégén megmásztuk a 3776 méteres 

Fujisant, mely egy japán hagyománynak is tekinthető, hiszen még szeptemberben is hatalmas sorok 

kígyóztak fel a csúcsig, a menetben az 5 éves kisgyermektől a 80 éves néniig tényleg mindenkivel 

lehetett találkozni. Ezt követően a momiji (az őszi juharfalevelek vörös színe miatt hívják így ezt az 

időszakot) alatt Nikkóban töltöttünk egy hétvégét, ezt követően pedig őszi szünet alatt Himejit, Kiotót, 

Narát és Oszakát látogattuk meg. Kiotó zen kertjeit, Inari vörös toori kapuit, a híres Aranypagodát saját 

szememmel látni életem egyik legnagyobb élménye volt. A félév végén még egy nagyobb túrát tettem 

Hiroshimába és Miyajimába, ahol az atombomba szörnyű tragédiája mellett Japán egyik leghíresebb 

shinto szentélye található, mely a dagály során a szinte víz felszínén úszik.  Tokióban a halpiacon ettem 

először sushit, a barátaimmal i is szenvedélyes rajongói lettünk a karaokenak, rengeteg  purikurat 

készítettünk, januárban a szumo bajnokságon szurkoltunk, a császári palotában integettünk Akihito 

japán császárnak, az új évet pedig a tokiói torony lábánál a Zojoji buddhista templomban áldással 

köszöntöttük.  

Ezúton is szeretném megköszönni a Felkai András Alapítványnak tanulmányaim támogatását, és azt 

hogy ösztöndíjával hozzásegített, hogy életem eddigi legcsodálatosabb félévét Japánban tölthettem. 

Zentai Szidónia 

Budapest, 2016.03.20 

 


