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„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL” 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A NEVELÉSI, OKTATÁSI VALAMINT TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE SZOLGÁLÓ 
HORVÁTORSZÁGI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 

 
 

KÉRJÜK, hogy az Adatlap rovatait jól olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰS írásmóddal, LATIN 
BETŰKKEL töltse ki! 
AZ ADATLAPOT AZ IGÉNYLŐNEK KÖTELEZŐ ALÁÍRNIA! 
Az útmutatóban használt sorszámok megegyeznek az Adatlap rovatainak jelölésére használt 
sorszámokkal. 
 
1. Iroda tölti ki!  
 
2. Az Igénylő (diák/óvodás) adatai: 
2.1. A felmutatott okirat száma. 
2.2. Okirat típusa: pl. – érvényes személyi igazolvány, útlevél, vagy ha egyik sincs, akkor a születési 
anyakönyvi kivonat. 
2.3. Családi és keresztnév magyarul: Az Igénylő gyermek neve magyarul (pl. MAGYAR ISTVÁN). 
Amennyiben a név nem magyar származású, akkor az azonosító okiratban feltüntetett módon, a 
horvát ékezetek elhagyásával kell beírni a nevet (pl. TOMIC ZELJKO). 
2.4. Családi és keresztnév hivatalosan használt módon: Az azonosító okiratban feltüntetett módon 
kell beírni a nevet. (pl. MAĐAR IŠTVAN). 
2.5. Születési hely (ország, település – hivatalosan):  pl. HRVATSKA, OSIJEK. 
2.6. Születési idő (év, hó, nap):    pl. 1990.01.02. 
2.7. Személyi szám (OIB):     
Az Igénylő (diák/óvodás) címe 
2.8. Ország (hivatalos módon):     pl. HRVATSKA. 
2.9. Megye (hivatalos módon és magyarul):   pl. OSJEČKO – BARANJSKA – ESZÉK-BARANYA 
2.10. Postai irányítószám:     pl. 31000. 
2.11. Település (hivatalos módon és magyarul):  pl. OSIJEK - ESZÉK 
2.12. Utca, házszám (hivatalosan):   pl. ARANJ JANOŠ (Arany János) 25., vagy 

GLAVNA 12c. 
2.13. Telefonszám (távolsági hívószámmal):     pl. +385 (0)31-111-222. 
 
3. Az oktatási intézmény/ óvoda adatai (amelyben a diák/ óvodás tanul): 
3.1. Az intézmény neve az ország nyelvén:   pl. OSNOVNA ŠKOLA – LUG 
3.2. Az intézmény neve magyarul:    pl. LASKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
3.3. A gyermek által látogatott magyar tannyelvű osztály/csoport megnevezése: pl. 3.c, V.b, stb. 
3.4. Intézmény típusa (a megfelelőt kérjük bekarikázni): a) óvoda b) általános iskola c) gimnázium d) 
szakközépiskola 
3.5. Kérjük bekarikázni, milyen formában tanulja a diák/óvodás a magyar nyelvet. 
 
 
 
4. A szülő/ törvényes képviselő adatai: 
Ebbe a rovatba a törvényes képviselő (szülő vagy az a személy, aki a törvényes képviselői 
jogosultságát bizonyítani tudja) adatait kell beírni.  
4.1. Azonosító okiratának száma: A felmutatott okirat száma. 
4.2. Okirat típusa: pl. - személyi igazolvány, útlevél. 
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4.3. Családi és keresztnév magyarul: A törvényes képviselő neve magyarul (pl. MAGYAR ISTVÁN). 
Amennyiben a név nem magyar eredetű, akkor az azonosító okiratban feltüntetett módon, a horvát 
ékezetek elhagyásával kell beírni a nevet (pl. TOMIC ZELJKO). 
4.4. Családi és keresztnév hivatalosan használt módon: Az azonosító okiratban feltüntetett módon 
kell beírni a nevet (pl. MAĐAR IŠTVAN). 
4.5. Címe (hivatalosan – ország, település, utca, házszám) – ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a 
törvényes képviselő címe eltér a gyermek címétől. 
4.6. Személyi szám (OIB):(pl. 12312312312) 
4.7. E-mail:  
 
5. A bank adatai – ahova az Igénylő (diák/óvodás) a támogatás átutalását kéri: 
5.1. Bank neve: pl. PRIVREDNA BANKA – ZAGREB  
5.2. Számlatulajdonos neve: az Igénylő (diák) neve, úgy ahogy az a bankkönyvben vagy bankkártyán 
szerepel. 
5.3. Számlaszám: az Igénylő (diák) zsírószámlájának IBAN száma, amelyre a támogatás átutalását kéri.  
 
 
Az igényléshez feltétlenül csatolni kell a következő mellékleteket: 

a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen érvényes 
személyazonosító okirattal, annak fénymásolata;  

b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. 
Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell az 
igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági 
végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.); 

c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely 
tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 
2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A fakultatív magyar 
nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan 
előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében 
felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt 
igazolásokat nem fogadunk el!; 

d) az igénylő diák/óvodás nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN 
számát tartalmazó irat (szerződés, egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát 
tartalmazó banki irat ) fénymásolata. 

 
Igénylések benyújtásának módja:  
Ajánlott küldeményként postai úton a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának címére:  
    31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23. 
vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, a fenti címen. 

 
További tájékoztatás a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a 

pedagogus-forum@os.t-com.hr címen. 
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