
Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány 

 

Ryoichi Sasakawa (1899–1995) mozgalmas élete utolsó 20 évét a filantrópiának 

szentelte. Ennek jegyében 1987-ben létrehozta a Young Leaders Fellowship Fund – 

Fiatal Vezetők Alapítványa ösztöndíjrendszert. A rendszer behálózza az egész Földet, 

egyetemek, akadémiák a tagjai, melyek hasonló szabályok szerint működtetik az 

egyenként egy millió USD alaptőkével, pontosabban annak kamataival gazdálkodó 

alapítványokat. A rendszer induló anyagi alapjait a hajóépítés, s az ahhoz kapcsolódó 

motorcsónak-versenyzés bevételei szolgáltatták. Ma a hajdani alapító örökébe fia 

lépett. 

A magyarországi alapítványt egy millió USD alaptőkével 1989-ben hozta létre a Japan 

Shipbuilding Industry Foundation, s bízta annak működtetését a Magyar Tudományos 

Akadémiára, szoros együttműködésben öt hazai egyetemmel (Budapesti Corvinus 

Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi 

Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem). Az Akadémia így 16. volt a sorban 

a mára már 69-re szaporodott, szerte a világon 45 országban működő alapítványok 

közül, megelőzve Yale-t és Princetont. Az első két évben csak gyűlt a kamatbevétel, 

amelyből gazdálkodik a zárt, vállalkozói tevékenységet nem folytató alapítvány. 

Ennek 80%-a ösztöndíjakra, 15%-a utazási támogatásra, 5%-a pedig működtetésre 

fordítható. 

Az alapítvány kuratóriuma – melynek elnöke a mindenkori akadémiai elnök, tagjai az 

érintett egyetemek magas rangú képviselői – társadalomtudományi területen ítél oda 

ösztöndíjakat, valamint pályázatonként legfeljebb 1000 USD összegben utazási 

támogatásokat, melyekre csak Sasakawa-ösztödíjasok pályázhatnak. 

Az ösztöndíjak havi összege 2013-ban 100.000 (nettó) forint. Az ösztöndíjasok 

témavezető irányításával hazai kutatóhelyen (az MTA intézeteiben és az említett 

egyetemek tanszékein, intézeteiben) végzik munkájukat. A kuratórium évente 

egyszer ül össze és dönt az október 1-jéig beérkezett pályázatokról. Az 

ösztöndíjrendszer messzemenően rugalmas, az ösztöndíjasok megszakíthatják vagy 

halaszthatják ösztöndíjas munkájukat. Az alapítvány célja a tehetséges fiatalok 

posztgraduális szintű tanulmányainak, kutatásainak támogatása. Az ösztöndíjas 

időszak alatt – a japán központ által meghirdetett egyéb közös kutatási, konferencia-

pályázatok révén – lehetőség nyílik számukra más országokban dolgozó társaikkal 

kapcsolatba kerülni, akár közös kutatásokat is végezni. Magyarországon eddig 141 

ösztöndíjas élvezte az Alapítvány támogatását, baráti társaságuk 2006 

novemberében alakult meg. 
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Alapítványi Titkárság 

http://old.mta.hu/fileadmin/2007/08/sasakawa.doc
http://old.mta.hu/cikkek/sasakawa-palyazat-kuratoriumanak-tagjai-125785
http://old.mta.hu/cikkek/alapitvanyi-titkarsag-125786


  

Ajánlat: 

20 év munkájának összefoglalója 

A Magyar SYLFF Ösztöndíjasok Társaságának honlapja 
 

http://old.mta.hu/fileadmin/2009/05/20_YEARS_BOOK.pdf
http://www.sylff.hu/

