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a kisebbs6gi nyelv hivatali haszn6latfnak
lehet6s6g616l aTt. lg4/1999. sz.,
a kisebbs6gi nyelvek hasznlrlatltrll sz6l6
tiirv6nye 6s annak k6s6bbi
m6dosftr{sai 2. $-6nak 3. bekezd6se szerint
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A kisebbs6gi nyelv, amelyet a Szlovrlk
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szerv neve)
eset6ben sz6ban ds fr6sban, frasos dokumentumok,
okiratok 6s bizonyftdkok el6terjeszt6s6t
beledrtve a kisebbs6g nyelvdn is kommunik6lni.

- Jog6ban 5ll akdzigazgatilsi szervtol a kisebbsdgi nyelven vagy
akisebbsdg nyelvdn is
benyrijtott beadvfinySt.a vSlaszt kapni,
uiogat,
Irogy
kdrheti
akozigazgatdsi
,beledrtvJ
is
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6ll kdrni a sziiletdsi anyakcinyvi
'retve
anyakcinlvi kivonat*, az engeAely' ajogosults6gi
bizonylat', az igazolks, az dlldstoglal6s ds
rendelet (m6s kozoktatokra ez uiog n.vonatkozik) kiadis6t kisebbsdgi nyelven is (2012.
felmeriihsi esetdn perdontS akozigazgatdsi izeh
6llamnyelven
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- Jogdban 6ll hivatalos k6tnyelvti iirlap rendelkezdsre

bocs6tds6t kdrni, mdgpedig az
6llamnyelven ds a kisebbsdg ny.lu6n ki6lriiott
rirlapdt
A nemzeti kisebbsdg nyelvdn intdzett rigyek - rz.otz lntiu, r_16r).
iigyintdzes i hatdrid6i megegyeznek az
6llamnyelvi figyint6zdsi hat6rid6kkel.
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erintett kozigazgardsi szerv neve)
nemzetikisebbs.g
nyelv6n benyrijtott beadv6nyra az Sllamnyelvii
villiszo"nkfviiia nemzeti kisebbs6gi nyelven is
v|laszol' Kdtsdgek felmeriildse esetdn perdont6 akozigazgiiisi
szerv rilla'rnyelven ki6llitott
u6rasza, ha.az
iorlori.u is, az 6uamnyelven
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@, hrintett kozigazgardsi szerv neve) k9zigazgat3si
elj6r6sban meghozott 1l{:l.Tnk
hatilrozatdt utbun az esetben, iu u elj6r6s
kisebbsdgi nyelven
benyrijtott beadvilnny.al
vagy kiildn kdrdsre az [llamnyelvr-i hat6ro zat mellett
.kezd6dcjtt,
azonos taftalmf fordit6sban a kisebbsdg
nyelvdn is ki6llitja (2llz.jrilius1-t6l). Kdtsdgek
felmertildse esetdn perdcjnto a kcjzigazga[si
szerv 6llamnyelven ki6llito tthatirozata.
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rendeletet kdrdsre kdtnyelvrien is ki6llidZk, mdgpedig
6llamnyelven ds a kisebbs6g nyelvdn
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Kdtsdgek feimertildse esitdn p"id,;nto akLzigazgat6si
szerv

dllamnyelven ki6llitott okirata.
, A(z) i='et't'1.{:-14. ff:J V. ftfh

L @z drintett kozigazgatdsi szerv neve) sajlthar6skcjrdn beliil
kdrdsre kdtnyelvii tirlapokat biztosit az Sllamp6rgdroknak,
megpedig allamnyelven ds a
kisebbsdg nyelvdn (2012.jrilius 1 -t6l).
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Ha a Szlovdk Kozt6rsas6g polgdr6nak megsdrtettdk azt jog6t,
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_- __ -^*";:., .,,*,"-.::,rqroq.\4
hasznathassa
rurvvrry
y:-":"'"*^i::
nv
7.b
/.o
g_aJ,
en
a@nyt
atlnytjelentheti
s-"i-.rt
Szrov6k
lelentheti a Szlov6k
:iu'!:n
.(a_Ic;rv6
Kcizt6rsasrlg Korm6nyhivatala
Nemzeti
Kisebbsdgek
o---poosztalydnak, amely ..M;.$gyhen

kdzigazgatdsi eljri'rr{st
t:
r" -

CIQ

t

i'PerL.Ct

indft.

tr

i

{*

.r

,^

,i.#*

-" \

, r. t

.....{..1.,..:."-:..*..-..\.......-ban/ben. 4.!.1.:)....:..'!.:..{|..1......_a*n

Aklzigazgatdsi
ds hivatalos

Magyar6zat:

*A k6tnyelvri sziilet6si

anyakcinyvi kivonat, a
.hdzassd,gi anyakcinyvi kivonat, a halotti anyakdnyvi
kivonat kiadris6r6l sz6l6 t6j6koiatdst csak az illet6kes,
a ,r"til.tdri anyakdnyvi kivonat, a h6zassd.gi
anyakdnyvi kivonat, a halotti anyakdnyvi kivonat
kiadds6ra jogosult szerv teszi kozze.
xx Ha akozigazgat6si.szerv
a kisebtsdgi nyelv hasznatitaiak lehet6sdg6t egyetlen
alkatmazottjttn
keresztiil biztositja, atitjekoztat6s ezen rdsz6b en azilletb
alkalmazottnev6t tiinteti fel.
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