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„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL” 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

A HALLGATÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZLOVÁKIAI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 
 

Kérjük, hogy az Adatlap rovatait olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki. Az adatlapot 
az igénylőnek kötelező aláírnia! 
Az útmutatóban használt sorszámok megegyeznek az Adatlap rovatainak jelölésére használt 
sorszámokkal.  
 
Kódszám: Iroda tölti ki! 
 
I. Adatlap kitöltése 

1. Az igénylő neve 
Család és keresztnév: A személyazonossági igazolványban hivatalosan használt módon kell 
feltüntetni. 

2. Az igénylő születési helye 
Születési hely: Igénylő születési helyének megadása. (ország, település – hivatalosan) 

3. Az igénylő személyazonossági igazolványának száma 
Személyazonossági igazolvány száma: az érvényes személyazonossági igazolvány számának és 
születési számának megadása. 

4. Az igénylő lakcíme hivatalosan használt módon 
A teljes lakcímet meg kell adni. A település nevét szlovákul és magyarul is ki kell tölteni.  
Az igénylő erre a címre fogja megkapni az írásos értesítést igénylésének elbírálásáról, illetve (ha nincs 
megadva e-mail cím) hiánypótlás esetén a felszólítást tartalmazó levelet is. Amennyiben az igénylés 
leadását követően az igénylő hivatalos címe megváltozik, kérjük az új címet 8 napon belül írásban 
jelezzék az Irodának. A megfelelő helyre a postai irányítószámot is kérjük kitölteni. 
Amennyiben az értesítési cím különbözik a hivatalos lakcímtől, abban az esetben az igénylés 
elbírálásáról szóló értesítőt, illetve (ha nincs megadva e-mail cím) hiánypótlás esetén a hiánypótlásra 
felszólító levelet az értesítési címre postázzuk. 
FONTOS ADATOK! A kommunikáció könnyítése céljából kérjük, írják be a következő adatokat: a 
telefonszámot a körzetszámmal együtt, továbbá a mobiltelefon számot is. Az aktuális (használatban 
lévő) e-mail címet is kérjük megadni.  

5. Szlovákiában működő felsőfokú oktatási intézmény adatai 
Oktatási intézmény neve: Szlovák és magyar nyelven megadni.  
Oktatási intézmény címe: A település, járás megnevezését szlovák nyelven megadni. 
Képzés típusa: X-szel kell az oktatási intézmény típusát kiválasztani.  
Látogatott szak(ok): amely(ek) a hallgatói jogviszonyt igazoló iraton fel van(nak) tüntetve 

6. Nyilatkozat és adatvédelmi záradék: 
 Amennyiben az igénylő egyetért az igénylés elbírálásához, valamint a támogatási összeg 
eljuttatásához szükséges személyes adatainak kezelésével, akkor aláírja az Adatlapot a megfelelő 
helyen. Az igénylő személyes adatait a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége bizalmasan kezeli, 
kizárólag az igénylés elbírálásra való előkészítésére, valamint a támogatásnak a jogosulthoz való 
eljuttatásának céljából használja, harmadik személynek át nem adja. Az igénylés elbírálása után 
kizárólag névtelen, statisztikai adatként tárolja. Az igénylésben kért személyes adatok szolgáltatása 
önkéntes. Amennyiben az igénylő nem írja alá az adatvédelmi záradékot, és felszólításra sem 
pótolja ezt a hiányosságot, akkor az igénylés elutasításra kerül .  
 
Az igénylő bankszámlaszáma: 
Az igénylőnek a „Szülőföldön magyarul” pályázata céljából az OTP Banka Slovensko, a.s-ben 
számlaszáma: VAN, NINCS (kérjük a megfelelőt bejelölni). 
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének jogában áll ellenőrizni az igénylők által benyújtott 
intézménylátogatási igazolások valódiságát és adattartalmát. Valótlan adatok közlése esetén a 
nyilatkozatban rögzített jogkövetkezmények érvényesek. 
 
II. Az igénylés benyújtása 
Miután az igénylő kitöltötte és aláírta az adatlapot, össze kell állítania az igénylési csomagot. 
Ennek tartalmaznia kell:  

- a megfelelően kitöltött adatlapot;  
- a kötelezően csatolandó mellékleteket: 
a) az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata; 
b) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait 

egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt 
igazolásokat nem fogadunk el! 

 
Az így összeállított igénylési csomagot 
1. a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alább található címére kell postai úton ajánlott 

levélként 1 (egy) eredeti példányban postázni legkésőbb 2018. március 14-ig (postai bélyegző 
dátuma).  
Kérjük, őrizze meg a postai ajánlószelvényt. 
 
Címünk: 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
Elektrárenská 2. 

 P.O.BOX 49. 
 945 01 Komárno. 

A borítékra kérjük írják rá: „Szülőföldön magyarul” program  2017 
 

2. a megadott gyűjtőhelyeken személyesen lehet leadni: 
- az SZMPSZ Galántai RPK irodában (924 00 Galanta, Z. Kodálya 2367/49./Galánta, Kodály Zoltán 

utca 2367/49.); 
- az SZMPSZ Rimaszombati RPK irodában (979 01 Rimavská Sobota, Daxnerova 35-

37./Rimaszombat, Daxner utca 35-37); 
- Szakkay József Szakközépiskolában (040 01 Košice, Grešákova 1 / Kassa, Grešák utca 1.) 
 
Amennyiben a kötelező melléklet valamelyikét nem csatolták az igényléshez, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége egy alkalommal hiánypótló felszólító levelet küld az igénylőnek e-mailben 
vagy levélben. Az értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül az igénylő köteles a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének a hiánypótlási levélben szereplő címére ajánlott levélként 
postázni a kért mellékletet. A hiánypótló dokumentumokat a postai bélyegző időpontja szerint 
iktatjuk. Amennyiben az igénylő nem tesz eleget a felszólításnak, vagy nem a kért melléklete(ke)t 
küldi el az említett hiánypótlási határidőn belül, az igénylés elutasításra kerül. Hiánypótlásra egyszer 
van lehetőség! 


