„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL”
ADATLAP
NEVELÉSI, OKTATÁSI VALAMINT TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE
KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
a)

a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának (CERTIFICAT DE NAȘTERE) vagy személyazonossági igazolványának (CARTE
DE IDENTITATE) 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 nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági
döntés, környezettanulmány (ANCHETA SOCIALA));
b) az
igénylő
szülő
ill.
törvényes
képviselő
érvényes
személyazonossági
igazolványának
fénymásolata;
A személyazonosító okiratnak az igénylés beadásának pillanatában érvényesnek kell lennie;
c) a kiskorú gyermek(ek) magyar nyelvű oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya, a 2017/2018-as iskolai év első
félévében felhalmozott igazolatlan órák számának megjelölésével (román nyelvű kérvényminta az igénylési csomagban mellékelve). A
fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a magyar nyelven tartott órák számát
és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Az opcionális 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) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helységben
nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való
részvételt igazoló irat eredeti példánya.
Kérjük, a kitöltés előtt olvassa el figyelmesen az igénylési csomagban található kitöltési útmutatót!
Amennyiben a dokumentáció hiányos és az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül nem kerül hiánypótlásra,
akkor az igénylés nem támogatható! Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség!

Igénylés kódja:

AZ ADATLAPON SZEREPLŐ MINDEN ADAT MEGADÁSA KÖTELEZŐ!
(az iroda tölti ki)

1. Az igénylő szülő személyi száma (CNP):
2. Az igénylő szülő neve
Családi és keresztneve(i) hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban):
___________________________________
Családnév

_____________________________________________
Keresztnév(ek)

Az igénylő anya/nevelőanya leánykori családneve____________________________

3. Az igénylő szülő születési helye:
Ország: _______________ Helység: _____________________________ Megye: ____________________________
4. Igénylő szülő lakcíme: (ami a személyazonossági igazolványban szerepel)
Postai irányítószám (Kód):

Település: _______________________________________

Megye: __________________ utca: ________________ házszám: ___________
Telefon (távolsági hívószámmal): ____ ______________,
Mobil telefonszám: ____________________ e-mail cím: _________________________________
Értesítési címe: (csak akkor tölti ki, ha nem a személyi igazolványban szereplő címen lakik)
Postai irányítószám (Kód):
Település: ______________________________________
Utca: ____________________________________________
Házszám: ___________________________________________ Megye: ___________________________________
5. Romániában működő oktatási intézményben, magyar nyelvű óvodai, alap, illetve középfokú oktatásban
résztvevő gyerek(ek) száma (az igénylésbe foglalt gyermekek száma):
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6. Romániában működő oktatási intézményben, magyar nyelvű óvodai, alap, illetve középfokú oktatásban résztvevő gyermek(ek)
adatai, AKI(K) UTÁN A TÁMOGATÁST IGÉNYLI. Kettőnél több gyermek adatait a harmadik oldalon található pótlapon, a 9, 10. pontokban
lehet feltüntetni, további gyermekek adatai a harmadik oldalról az igénylő által készített fénymásolaton rögzíthetők. Egy családba tartozó
gyermekek után kérjük a támogatásokat ugyanabban az igénylésben igényelni.

Gyermek személyi száma (CNP):
születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található 13 jegyű szám

Családi és keresztneve(i) ____________________________________________________________
ahogy a születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található

Ha iskolás, hányadik osztályos:

Ha óvodás, melyik csoportba jár:

E vagy I.-XII.

kis, közép, nagy

A képzés típusa (a megfelelőt kérjük bejelölni):
Óvoda
Elemi iskola (E vagy I-IV)
Vokacionális líceum (pl. művészeti (IX-XII)
Szakiskola (IX-XI)

Általános iskola (V-VIII)

Elméleti líceum (IX-XII)

Szaklíceum (IX-XII)

Fakultatív vagy opcionális, vagy egyéb, azaz:____________
Kérjük a megfelelőt aláhúzni vagy kitölteni

OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI (amelyben a gyerek tanul)
Oktatási intézmény neve: ______________________________________________________________
Település
megnevezése:
_______________________________Megye:_________________________
7. További gyermek adatai

Gyermek személyi száma (CNP):
születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található 13 jegyű szám

Családi és keresztneve(i) ____________________________________________________________
ahogy a születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található

Ha iskolás, hányadik osztályos:

Ha óvodás, melyik csoportba jár:

E vagy I.-XII.

kis, közép, nagy

A képzés típusa (a megfelelőt kérjük bejelölni):
Óvoda
Elemi iskola (E vagy I-IV)
Vokacionális líceum (pl. művészeti (IX-XII)
Szakiskola (IX-XI)

Általános iskola (V-VIII)

Elméleti líceum (IX-XII)

Szaklíceum (IX-XII)

Fakultatív vagy opcionális, vagy egyéb, azaz:____________
Kérjük a megfelelőt aláhúzni vagy kitölteni

OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI (amelyben a gyerek tanul)
Oktatási intézmény neve: ______________________________________________________________
Település
megnevezése:
_______________________________Megye:_________________________
8. N Y I L A T K O Z A T:
1. Vállalom, hogy a megítélt támogatás(ok) összegét rendeltetésszerűen – jelen igénylésben szereplő kiskorú gyermeke(i)m magyar nyelvű oktatása –
nevelése céljából – használom fel.
2. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a megítélt támogatás(ok) visszavonásra kerül(nek), a folyósított támogatást(okat) pedig a hatályos
jogszabályok szerint visszafizetem.
3. Kijelentem, hogy a támogatásokkal összefüggő eseti ellenőrzést elfogadom, az ellenőrzési eljárás során a hatályos jogszabályok szerinti együttműködést
vállalom.
4. Adatvédelmi záradék
Alulírott tudomásul veszem a Kitöltési útmutatóban ismertetett, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatót, és hozzájárulok az Adatlapon és
pótlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával, valamint a támogatásnak a jogosulthoz való eljuttatásával kapcsolatos kezeléséhez, a
személyes adatok védelméről szóló 2001. évi 677. számú törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
számú törvény rendelkezései szerint. Tudomásul veszem, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét a személyes adatok kezelését felügyelő hatóság
19807-es számmal adatgyűjtő minőségében tartja nyilván.
Alulírott hozzájárulok a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalához, valamint az adatlapon és a pótlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés
elbírálásával kapcsolatos kezeléséhez, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségére, az OTP BANK ROMANIA-ra, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.re vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.
Kelt:______________________________
(hely, idő)

_____________________________________
az igénylő szülő/törvényes képviselő aláírása
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PÓTLAP
9. További gyermek adatai
Gyermek személyi száma (CNP):
születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található 13 jegyű szám

Családi és keresztneve(i) ____________________________________________________________
ahogy a születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található

Ha iskolás, hányadik osztályos:

Ha óvodás, melyik csoportba jár:

E vagy I.-XII.

kis, közép, nagy

A képzés típusa (a megfelelőt kérjük bejelölni):
Óvoda

Elemi iskola (E vagy I-IV)

Vokacionális líceum (pl. művészeti (IX-XII)
Szakiskola (IX-XI)

Általános iskola (V-VIII)

Elméleti líceum (IX-XII)

Szaklíceum (IX-XII)

Fakultatív vagy opcionális, vagy egyéb, azaz:____________
Kérjük a megfelelőt aláhúzni vagy kitölteni

OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI (amelyben a gyerek tanul)
Oktatási intézmény neve: ______________________________________________________________
Település megnevezése: _______________________________Megye:_________________________

10. További gyermek adatai
Gyermek személyi száma (CNP):
születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található 13 jegyű szám

Családi és keresztneve(i) ____________________________________________________________
ahogy a születési anyakönyvi kivonatban vagy a személyazonossági igazolványban található

Ha iskolás, hányadik osztályos:

Ha óvodás, melyik csoportba jár:

E vagy I.-XII.

kis, közép, nagy

A képzés típusa (a megfelelőt kérjük bejelölni):
Óvoda

Elemi iskola (E vagy I-IV)

Vokacionális líceum (pl. művészeti (IX-XII)
Szakiskola (IX-XI)

Általános iskola (V-VIII)

Elméleti líceum (IX-XII)

Szaklíceum (IX-XII)

Fakultatív vagy opcionális, vagy egyéb, azaz:____________
Kérjük a megfelelőt aláhúzni vagy kitölteni

OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI (amelyben a gyerek tanul)
Oktatási intézmény neve: ______________________________________________________________
Település megnevezése: _______________________________Megye:_________________________

AZ ADATLAP BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2018. március 14.
Az adatlap utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14.
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. január 31-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program
felhívását a „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás”
igénylésére a
2017/2018-as tanévre.
A FELHÍVÁS TELJES SZÖVEGE A www.szulofoldonmagyarul.ro, ILLETVE A www.rmpsz.ro HONLAPOKON
OLVASHATÓ.
I. Támogatásra jogosultak:
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz támogatásban részesülhetnek:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált
óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és
Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják
ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének
tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek és
bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a
lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény,
vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési
és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben
részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar
nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c.) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket
betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései
szerint kötelező képzésben részesülnek.

II. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri
tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő RON
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON
A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
Igénylés benyújtásának módja:
1. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31. – 2018. március
14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március
14.
2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott levél
formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:
U.C.D.M.R. – RMPSZ
„Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,
OFICIUL POȘTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita / Hargita megye

Az igénylések elbírálása
A beérkezett igénylésekről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége - ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság
által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a
fentiekben feltüntetett RMPSZ irodában kaphatnak.
Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, „Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,
Tel: 0266 244 450
E-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro
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