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a nemzeti kisebbs6gek nyelv6nek haszn6lat6r6l sz616, kesobbi jogszab6lyokkal m6dositott
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KISEBBSEG NYELVE, amelyet a

Szlovdk Kiiztdrsasr{g nemzeti kisebbs6gh ez tartozil
polgrirai ezen szervvel ttirt6n6
hivatalos 6rintkez6s sorin haszn{lhatnak:

HN€_ri* fiv€t/

KiSzigazgat6si szerv neve :

Mrikdd6s helye:

A SZLOVAK XoZTANSASAG
POLGARAINAK JOGAI:

NEMZETI KISEBBSEGHEZ TARTOZO

- t a kiqebbsqgi nyelv hasznitlatithoz val6 jog a

.JnUtn.....fi-'.*-f.{9................... . (feluintetni aklzigazgat6si szerv nevdt) -
val/-vel tdrt6n6 sz6beli 6s ir6sos drintkez6s sor6n, idedrtve az.irdsbeli okiratok 6s bizony(t6kok
beny[jt6s6t.

- a kdzigazgattsi szervnek a kisebbs6gi nyelvu beadv6nyra kisebbs6gi nyelven is adott
viiaszihoz val6 jog, idedrtve akdzigazgat6si elj6r6sban hozotthatdrozat kisebbsegi nyelven is

tdrtdno kiad6s6nak kdrelmez6si jogSt (2012. jirlius l-jdtol), valamint a k6tnyelvti sztilet6si
anyakcinyvi kivonat*, h6zass6gi anyakdnyvi kivonat+, halotti anyakcinyvi kivonat*, engedely,
jogositv6ny , igazolils, velemeny es nyilatkozatkiadisitnak kirelmezesehez val6 jogot (a tobbi
kozokiratra ez a jog nem vonatkozik) kisebbsegi nyelven is (2012. jirlius 1-i6tol). Kdtsdg
eseten akozigazgat6si szerv 6llamnyelvI valasza a donto.

- kdtnyelvu, mdgpedig 6llamnyelvti es kisebbsegi nyelvii hivatalos formanyomtatv6ny
i geny les6he z v alo jo g, (20 12. j ril i us I -j 6tol).
A kisebbs6g nyelv6n tdrt6no i.igyintdzesre ugyanazok a hat6ridok vonatkoznak, mint az itllami
nyelven tcirt6no tigyintdz6sre.

A KOZIG AZGATASI SZERV KOTELEZETTSEGEI:
/ .. I

,Jn.{.0.{/-..../{0XJ8.e..,....,....... (a kozigazgatasi szerv neve) a

kisebbsegi nyelven irott beadvdnyra az iilamnyelv mellett kisebbsegi nyelven is vdlaszt ad.

K6ts6g eseten akozigazgatdsi szerv 6llamnyelviviiasza a drinto. Akozigazgatdsiszerv azon
vdlasza, amely kdzokiratnak minosiil, az iilamnyelven mellett csak abban az esetben keriil
kiad6sra kisebbs6gi nyelven is, ha engedelyrol, jogositv6nyr6l, igazol6sr6l, velemenyrol 6s

nyilatkozatr6l van sz6.



--lwff))'"ffi2:]Pffr:1 :::i:i: :1i::: ::"e fst#;fH' x,..u neve) 6"a' a
kozigazgat6si elj6r6sban hozotr hattrozatot 6llamnyelv mellett kisebbsegi nyelvti hiteles
fordit6sban is kiadja (2012.jrilius l-jdtol),. Kdtseg esetdn ahatirozat dllamnyelvri szdvege a
d<into.

A sziilet6si anyakonyvi kivonatok*, a hdzassitgi anyakdnyvi kivonatok*, a halotti
anyakonyvi kivonatok*, engedelyek, jogositv6nyok, igazolasok, vilemenyek es rry'ilatkozatok
k6relemre k6tnyelvtien kertilnek kiad6sra, m6gpedig iillamnyelven 6s kisebbs6gi nyelven.
Kdtseg es.e.tg4 a kdzokirg{ 6llarpnyelvri szovege a d6nto (2012.jrilius I -j6tol).
- A ......ynL/Ch. . Kfl{,ff.d.............................. (a kozigazgutari ,r..u ..u.) hat6skoreben
kiadott hivatalos formanyomtatv6nyokat. kerelemre kdtnyelvri form6ban is a polg6rok
rendelkezdsdre bocsritja, megpedig 6llamnyelven ds kisebbsegi nyelven (2012.jrilius l-jdtol)., t_ /
A ..../nP.[.(.....K/2N.f,.€. (a kiizigatgat:isi szerv neve) a .........,......
nyelv hasznr{latinak lehet6s6g6t (a megfelel6 nemzeti kisebbs6gi nyelvet feltiintetni)
kiivetkez6 m6don biztositja:
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Amennyiben a Szlov6k Koztiirsasdg 6llampolg6rdnak sdrtilt a kisebbsegi nyelv sz6beli es

ir6sbeli erintkez6sben tortdno haszn6lat6hoz valo joga (a torvdny 7b $-a), errol a tdnyrol
erlesftheti a Szloviik Kozt6rsasdg Korm6nyhivatal6nak Nernzeti Kisebbs6gek Fooszt6ly6t,
amely kozigazgat6si elj6r6st indit az Ligyben.
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vezetojinek al6irdrsa es pecset helye

Magyarcizalok:
*

A kdtnyelvri sztiletesi anyakdnyvi kivonat, h6zass6gi anyakonyvi kivonat ds halotti
anyakonyvi kivonat kiadds6r6l sz6l6 t6jekoztatist csak a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat,
hdzassitgi anyakonyvi kivonat es halotti anyakdnyvi kivonat kiad6s6ra jogosult illetdkes
kozigazgat6si szerv ti.inteti fel.
{<*

Amennyiben a kozigazgallsi szerv sajdt alkahnazottfa altal biztosida a kisebbsegi nyelv
haszndlattnak lehetoseget, a trij6koztat6 ezen reszdben f'eltr"inteti ezen alkalmazottja nevdt.


