
ZÁRÓBESZÁMOLÓ 

Kenyeres Dorina Dorka 

 

Készült a Keleti Üzleti Akadémiai Központ (OBIC) hallgatói mobilitási 

programjának keretében 

      

2021/2022 tavaszi félév 



 1  

Záróbeszámoló 

Kenyeres Dorina Dorka 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak angol nyelven, 

Külkereskedelmi Kar 

Kenyeres Dorka vagyok és a Budapesti Gazdasági Egyetem harmadéves nemzetközi 

gazdálkodás szak hallgatója. 2022. áprilistól augusztusig Japánban tölthettem egy 

félévet a Kelet Üzleti Akadémiai Központ támogatásával. A Ritsumeikan Egyetem 

Kanszai régió legnagyobb magánegyeteme és rendkívül vonzó azon japán egyetemi 

felvételizők számára, akik nemzetközi környezetre vágynak. A Ritsumeikan 

rendkívül befogadó és segítőkész a vendéghallgatókkal szemben és cserediák 

programjaim során velük volt a legkönnyebb bármilyen ügyet intéznem. 

Az OBIC ösztöndíj eredményhirdetése 

után nem sokkal Japán ismét lezárta a 

határát a külföldi beutazókkal szemben és 

egészen március 5-ig nem is kaptunk biztató 

híreket a nyitással kapcsolatban. Így már le 

is mondtam a lehetőségről, amikor 4 héttel 

a majdani indulásom előtt Kovács Gabriella, 

az OBIC projektmenedzsere telefonon hívott 

a friss hírekkel: Japán megnyitotta a hatá-

rait és a Ritsumeikan újra fogadja a külföldi 

hallgatókat, ezáltal az OBIC még egyszer 

felajánlotta az ösztöndíjat. Egy perc gondol-

kodási idő sem kellett és rávágtam, hogy 

igen. Minden japán nyelvtudás és felkészü-

lés nélkül 3 hetem volt vízumot intézni, repjegyet venni és majd’ félévre bepakolni. 

A nyelvtudás itt a kulcsfontos tényező. Elődjeim mind tanultak valamilyen 

formában japánul és jobban ismerték a kultúrát. Figyelmeztettek, hogy amennyire 

csak lehet, kezdjem el önállóan a nyelvet tanulni, hogy könnyebb legyen kint. Sajnos, 
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mivel sokáig esélye sem volt a kiutazásomnak, így nem nagyon foglalkoztam a 

nyelvtanulással. Ennek a hiányát végig éreztem, legfőképp az első két hónapban. Az 

egyetem biztosított nyelvórákat és szerencsémre másokkal együtt kezdtem el a japán 

nyelvet tanulni és élőben gyakorolni. Heti három japán nyelv óránk volt és minden 

héten tesztelték tudásunkat és mérték fejlődésünket. Annyira hatékony volt és 

nagyon sokat segített az anyanyelvi környezet is, hogy az utolsó hónapban az alapvető 

kommunikációt már megértettem és folyékonyan tudtam írni hiragana és katakana 

írással is (a kanjit még nem kezdtük el az órán). A nyelv ritmusa és nyelvtani 

érthetősége miatt motiváltnak éreztem magam és utolsó héten konzultáltam a 

tanárommal a nyelvtanulás folytatásáról. 

A japán hallgatók a nemzetközi diákok iránt való érdeklődésük és/vagy angol 

nyelvtudásuk fejlesztése érdekében nyitottak voltak a külföldiekre, könnyen lehetett 

kapcsolatot teremteni velük és legtöbb esetben barátokra szert tenni. A szakkörökben 

inkább japánul kommunikáltak és természetüktől fogva, akik nem tanultak angolul 

vagy nem nemzetközi szakra jártak, nehéz volt velük a kommunikáció. Így szakkörök 

terén inkább sporttevékenységeken vettem részt, ahol ugyanúgy megtaláltam a 

nyitott embereket és nemcsak az Instagram-követő szerzőket. 

Harmadévesként már szakomtól kicsit eltérő, de gazdasági vonalon belül vettem fel 

angolul tárgyakat. Ezeken az 

órákon találkoztam a legtöbb ba-

rátommal és iskola után sokszor 

maradtunk a kampuszon együtt 

tanulni. Sok közös programot 

szerveztünk és egynapos kirán-

dulásokra is elmentünk Kiotó, 

Oszaka vagy Kobe környékén. 

A Covid-19 hatása miatt az 

órák online vagy face-to-face 

módbeli megtartása még mindig nagyban függött a helyzettől. Ez annyibban jelentett 

könnyebbséget, hogy amikor elkaptam a koronavírust, csak egy e-mailbe került, hogy 

részt vehessek az órán és az óraadó tanár máris bekapcsolta a Zoomot (amennyiben 
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állapotom engedte a figyelmet). Az iskolai szakkörökön, amik nem fizikai 

tevékenységet igényeltek, azokat kezdetben mind online tartották meg. 

Érdekesség, hogy a japán nyár elképesztően meleg 

és bár 35 fokot ír a hőmérő, a hőérzet 43-44 fok körül 

van a párás levegő miatt. Ilyenkor került elő a kis kézi 

ventilátor és nyomattuk ezerrel, de ez csak kicsit 

enyhítette a helyzetet. Az erős napsugárzás ellen a jól 

bevált sötét anyagból készült esernyő volt a tökéletes 

japán megoldás. Nyár elején még furán néztük a 

napsütésben esernyővel rohangáló japánokat, de 

később már megértettük tettüket és szorgalmasan 

követtük példájukat. 

A kollégiumot 2018-ban adták át és modern 

újszerűsége gondtalanná tette ott tartózkodásomat. A 

kollégium a felépítését tekintve 5 emeletből áll, 

mindegyik emeleten 6 lakótérrel, amiket „unit”-oknak 

nevezünk. Egy unitban 6 darab egyszemélyes szoba található, egy közös konyha, egy 

zuhanyzó és két japán vécé. Bár eredetileg minden unitban hatan éltünk volna, most 

a koronavírus miatt mindenhol kezdetben 2-3 ember élt. A határzár miatt rengeteg 

kínai, koreai, indonéz diák nem tudott 

beköltözni évkezdéskor és a félév 

folyamán érkeztek meg. 

A mobilitás egyik feltétele volt a 

fenntarthatóság témájában egy kur-

zuson részt venni vagy szakkörhöz 

csatlakozni. Az egyetemen a szakkör 

japán nyelven folyt, így a kurzus-

felvételnél döntöttem. A kurzus té-

mája a fenntartható városfejlesztés 

volt. Annak érdekében, hogy megért-

sük a fenntartható városfejlesztés 
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főbb trendjeit a világon, ez a kurzus gyakorlati esettanulmányként bemutatta a 

lakhatás, a közösség, a közlekedés, a földhasználat, az infrastruktúra, a városi 

létesítmények, az örökségek vagy általában a várostervezés fenntarthatóságának 

jellemzőit. Ismereteket kaptam a fenntartható városi politikák tipikus eseteiről, 

annak céljairól, hatásairól, az európai országok, Japán és ázsiai országok politikáinak 

értékeléséről. A kurzus egyik részében közös, nemzetközi előadásokat tartottak online 

ezekről a témákról, együttműködve nemzetközi kutatókkal és hallgatókkal egy 

indonéz partneregyetemmel. A témáink a következők voltak: Várostervezés a 

politikatudományokban; Köz- és polgári rend polgári szemszögből; A fenntartható 

városok mai kérdései: Új városok fejlesztése és regenerálása, katasztrófa utáni 

helyreállítási folyamat; Fenntartható lakhatás és letelepedés Indonéziában; 

Fenntartható városfejlesztés Indonéziában; Városok és hatalom: Vallási 

létesítmények, barokk terv, buddhizmus, gyarmati városok; A történelmi városok 

fenntarthatósága: Konfucianizmus Zhou Li, tőketervek, örökségvédelem, 

hagyományos városi házak, Kiotó, Nara; A városok dzsentrifikációja: Kiotó, panziók, 

zónázás, rövidtávú bérlés; Területrendezési rendszer és városrendezés; Országos 

területhasználat, szabályozások és projektek, kerületek és területek; Lakáspolitika 

állami kezdeményezések alapján: Nyomornegyedek fejlesztése, a lakáspolitika három 

pillére; Infrastruktúra-fejlesztések új városokban; Közlekedés, városi létesítmények 

és energiaellátás, Tama, Keihan-na, Tsukuba; A külváros magánkezdeményezés 

általi regenerálása: Owen, Howard, Tokyu, Hankyu, üres ingatlanok, zsugorodó 

városok; Ötlet az öregedő és alacsony termékenységű társadalom számára; 

Családtípusok változása, idősebb szülők közelsége a felnőtt gyermekekhez; A városi 

kisebbségek befogadása: Koreai városok Tokióban, Oszakában és Kiotóban. 

A kurzust csoportos esettanulmány prezentációval fejeztük be az indonéz 

partneregyetem hallgatóival. A témánk: Az Örökség Falu Téri Párbeszéde: A 

semarangi Kauman és a szöuli Seochon fejlesztése és megőrzése. Semarang Indonézia 

egyik nagyvárosa, ahol több etnikum található. Hagyományosan egy falucsoporton 

belül telepedtek le. Kauman a semarangi muszlim település kulturális öröksége. A 

Jáva partvidékén élő muszlimok sajátossága és az erős társadalmi kohézió színesíti 

az emberek mindennapjait. A szöuli Seochon történelmi terület és több mint 670 han 

otthona. 2008-ban a szöuli fővárosi kormány kiadott egy természetvédelmi tervet és 
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építészekből és akadémikusokból álló csapatot toborzott, hogy megfigyeljék és 

kivizsgálják Seochon állapotát és felfedezzék az ottani megőrzés lehetőségeit. 

Kiderült, hogy a Seochon nagy revitalizációs potenciállal rendelkezik. Napjainkra 

Seochon hagyományos és kortárs kulturális értékkel rendelkező turisztikai célponttá 

vált. Az esettanulmány célja, hogy megértse a kormány által a megőrzés érdekében 

tett erőfeszítéseket és a lakosság részvételét a megőrzés érdekében. Seochon falu 

sikeresen fejleszti a legjobb példaként elhelyezett megőrzést. A kutatás eredménye 

azt mutatta, hogy a Kauman megőrzéséhez működőképes szabályokra van szükség a 

potenciál és az erőforrások kezelésére és vizsgálatára. Ezen belül az általános érv 

szerint a következő megoldások vezethetnek a fenntartható városban élés és 

életkörülmények javításához: 

• A városi mezőgazdaság népszerűsítése: A városi területek mezőgazdasági 

területeinek megőrzésével lerövidíthetjük az ellátási láncokat és az élelmiszerek 

vidékről városba történő szállítása során kibocsátott szén-dioxid mennyiségét. Ha 

magában a városban több friss élelmiszert állítanak elő és értékesítenek, az 

csökkentheti az élelmiszerosztás környezeti hatását, növelheti a befogadó helyi 

ellátási láncok lehetőségét és javíthatja a tápláló élelmiszerekhez való hozzáférést, 

például a termelői piacokon keresztül. 

• Az egészséges táplálkozás ösztönzése: Azokban a városokban, ahol nagy a 

választék a gyorséttermi és kényelmi ételek között, a rendelkezésre álló élelmiszerek 

gyakran energiadúsak és magasan feldolgozottak. Ez egy növekvő tendencia. Az 

alacsonyabb közepes jövedelmű országokban az alacsony tápértékű feldolgozott 

élelmiszerek fogyasztása 1998 és 2012 között évente 5,45 százalékkal nőtt. A fejlődő 

országok nemzeti kormányai és városvezetései szembesülnek azzal a problémával, 

hogy meg kell küzdeniük az alultápláltsággal, de az egészségügyi hatásokkal is, pl. az 

elhízással, amely riasztó ütemben növekszik. Az egészséges táplálkozás 

biztosításában azonban minden város nagyobb szerepet játszhat. 

• Az élelmiszer-pazarlás csökkentése és kezelése: A városi területeken élő 

emberek a globális élelmiszer-ellátás 70 százalékát fogyasztják el, de ennek nagy 

része kidobásra kerül. Bár az élelmiszer-pazarlás okai a világ egyik régiójában 

változnak, általában a rossz élelmiszer-tervezés, a nem megfelelő csomagolás, a nem 
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megfelelő tárolás és a kulturális gyakorlatok mind hozzájárulnak a problémához. A 

biztonságos és tápláló élelmiszerek visszanyerésére és jótékonysági szervezeteken és 

élelmiszerbankokon keresztül történő újraelosztására, a komposztálásra vagy a 

kidobott élelmiszerek energiatermelésre történő felhasználására irányuló városi 

szintű intézkedések óriási hatást gyakorolhatnak az élelmiszer-pazarlás 

csökkentésére. 

• A zöldfelületek növelése az egészségesebb környezet és a jobb életmód 

érdekében: Ahogy a városi területek folyamatosan bővülnek, a zöldterületek eltűnnek. 

A fák és a zöldterületek nemcsak az esztétikai megjelenés miatt elengedhetetlenek, 

hanem a levegőminőség javításához, a városi hőmérséklet mérsékléséhez, a fizikai 

aktivitás ösztönzéséhez és az általános egészségi állapot javításához is. A 

légszennyezettség, a helyi hőmérséklet emelkedése és a mozgásszegény életmód 

növelheti a szív- és érrendszeri és légúti megbetegedések, az elhízás valószínűségét 

és elősegítheti az új kórokozók terjedését. Az élelmiszer-rendszereket a zöld 

környezettel együtt kell megtervezni és kezelni a szennyezés visszaszorítása, az 

egészséges táplálkozás és a fizikai aktivitás ösztönzése érdekében. 

• A városok és a környező vidéki területek összekapcsolása: A városok és városi 

területek nem működnek elszigetelve a vidéki területektől. Valójában nagymértékben 

függenek az őket körülvevő vidéki régióktól. A városok nagymértékben támaszkodnak 

a szomszédos vidéki területekre az élelmiszerek, a munkaerő, a vízellátás és az 

élelmiszerhulladék-elhelyezés tekintetében. 

Számomra a legérdekesebb téma a fenntartható városok mai kérdése volt, amiből a 

legtöbbet tanultam: hogyan lehet módosítani a közösség mindennapi életvitelét a 

fenntarthatóság érdekében. Az órán különböző szempontok alapján közelítettük meg 

a kérdést. A fenntartható civil társadalom érdekében az oktatási programok és az 

önkéntes alapon végzett feladatok biztosítják a fenntartható fejlődés alapját. A 

közösségnek vezetőre van szüksége a sikeres működés érdekében, valakire, akinek 

irányítása alatt megvalósul az üzleti és a tudományos élet együttműködése és aki 

elősegíti a társadalmi szolidaritást, az ökológiai felelősséget és a monetáris 

teljesítményt. Az ideiglenes vezető az önkormányzat vezetője, a polgármester, 

azonban hosszútávon rugalmasságot igényel a kivitelezés, mivel a közösség különféle 
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élethelyzetekben, személyes igényekkel és jövőbeni lehetőséggel rendelkező, folyton 

változó emberek élőhelye. A Rio+20 konferencia zárónyilatkozatának 1. alapelvében 

az áll: „A fenntartható fejlődés érdekeinek középpontjában az emberek állnak. Ők 

jogosultak – a természettel összhangban – az egészséges és termékeny életre” (ENSZ, 

1992). A fenntarthatóság kultúrájának szellemében jöhetnek létre a fenntartható 

városok, amelyek egyben a jövő életterei is. 

 

Végezetül bátran kijelenthetem, hogy ez a 4 hónap segített abban, hogy tisztábban 

lássam a jövőképemet, hogy mit szeretnék csinálni a következőkben. Sokkal 

magabiztosabb lettem és úgy érzem, hogy a tapasztalatok miatt fejlődött a 

személyiségem. Rengeteg barátra tettem szert és tudom, hogy ezek megmaradnak és 

nem fognak elveszni. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy vegyen részt külföldi 

mobilitásban, mert ez az élmény végigkíséri majd az életét. Köszönöm szépen a Keleti 

Üzleti Akadémiai Központnak, hogy lehetőséget adtak Japán felfedezéséhez. 


