
I. Támogatásra jogosultak:
1. 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 sze-
rint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz 
támogatásban részesülhetnek, azon személyek, akikre 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. 
évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2018/2019-es tanév 

kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában 
magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2000. 
augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlová-
kiában működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel 
rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú 
tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar 

nyelven folytatják és Szlovákia közoktatási rendsze-
rének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezé-
sei okán kötelező képzésben részesülnek,

bb) aki(k) speciális magyar nyelvű oktatásban részesül-
nek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető tá-
volságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási 
intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

bc) a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzeti-
ségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált ne-
velési és oktatási intézményben folytatnak magyar 
nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű 
nevelésben részesülnek, bd) az olyan kiskorú szemé-
lyek, akik sajátos nevelési igényeiknek megfelelő - 
részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben 
és oktatásban vesznek részt,

c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2018/2019-es tanév 
megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de 
az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi idő-
szakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzés-
ben részesülnek.

2.  a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
hallgatói támogatásban részesülhet:

-  az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában 
működő felsőoktatási intézményben alap vagy ma-
giszteri tanulmányait egészben vagy részben ma-
gyar nyelven folytatja.

II. Az I. pont szerinti támogatásokra 
nem jogosult:

a)  az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanu-
ló, aki a 2018/2019-es tanév első félévében több mint 50 
tanórát igazolatlanul hiányzott;

b)  az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanu-
ló, aki a 2018/2019-es tanév első félévében a magyar ta-
nórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;

c) az a támogatási kérelmet benyújtó, aki a támogatási ké-
relmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, 
illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő 
határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;

d) azon személy, aki második érettségijére vagy második 
szakvizsgájára készül;

e)  azon személy, akire a szomszédos államokban élő ma-
gyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed 
ki*1;

f ) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanul-
mányait;

g) az a hallgató, aki nem Szlovákiában működő felsőoktatá-
si intézményben folytatja tanulmányait;

h) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanu-
ló, aki nem Szlovákiában folytatja tanulmányait;

i) az a támogatási kérelmet benyújtó, aki nem rendelkezik 
szlovákiai ideiglenes lakhellyel.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a tá-
mogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A.  NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ 

TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő EUR
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő EUR

A támogatás a 2018/2019-es tanévre egy alkalommal igé-
nyelhető. A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási 
keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2019. évi költségveté-
sének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendel-
kezésre álló összeg.

*1  „Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre
a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon sze-

rezte meg;
c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedé-

kes jogállást szerzett.”

„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL”
FELHÍVÁS

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a  
„Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását  

a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó 
támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre.

Célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.



IV. Támogatási kérelem  
érvényességének feltételei:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:

-  megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden 
adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak 
megfelelően)

-  kötelezően csatolandó mellékletek:
a)  a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának 

fénymásolata;
b)  a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazo-

nosító okiratának fénymásolata (illetve az a támo-
gatási kérelem benyújtásáig 18. életévét betöltött 
támogatási kérelmet benyújtó személy esetében a 
saját személyazonosító okiratának fénymásolata);

c) amennyiben a törvényes képviselő nem az anya-
könyvezett anya vagy apa mellékelni kell a támoga-
tási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot 
igazoló dokumentumot (gyermekelhelyezésről 
szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról 
szóló hatósági döntés, stb.);

d) a gyermek(ek) intézménylátogatási igazolásának 
eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osz-
tály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, 
valamint a 2018/2019-es tanév első félévében fel-
halmozott igazolatlan órák számát az igazgató és az 
osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A speciális ma-
gyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében 
az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, 
magyar nyelven tartott órák számát és a 2018/2019-
es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan 
órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, 
felülírt igazolásokat nem fogadunk el!

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatko-
zó feltételek:

-  megfelelően kitöltött Adatlap;
-  kötelezően csatolandó mellékletek:

a)  a támogatási kérelmet benyújtó érvényes személy-
azonosító okiratának fénymásolata;

b)  a támogatási kérelmet benyújtó hallgató jogviszo-
nyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazol-
ja, hogy tanulmányait egészben vagy részben ma-
gyar nyelven folytatja.

Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, 
akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írás-
beli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért 
adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támo-
gatási kérelem érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet 

(amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, 
tüntessék fel az aktív, használatban lévő e-mail elérhetőségü-
ket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák 
gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
1. Jelen felhívás alapján a 2018/2019-es tanévre igényelhető 

támogatásokra 2019. március 8. - 2019. április 26. közötti 
időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani. A támo-
gatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2019. április 26.

2. A támogatási kérelmet, a jelen felhívás mellékletét képező 
Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani:

a) postai úton, ajánlott küldeményként 1 (egy) erede-
ti példányban, zárt borítékban a pályázati felhívás VIII. 
pontjában megadott címre. A jogosult támogatási kérel-
mét külön borítékban küldjék meg, és a feladási szelvé-
nyen a gyermek/tanuló nevét tüntessék fel. 

 Egy borítékban csak 1 jogosult adatlapját fogadjuk el. 
A borítékra írják rá: „Szülőföldön magyarul” program 
2019. Az iskolák, óvodák által postai úton feladott támo-
gatási kérelmekhez kérjük a leadásáért felelős személy 
aláírásával ellátott, elérhetőségével feltüntetett névjegy-
zéket mellékelni.

b) a megadott gyűjtőhelyen, az óvoda vagy az iskola ál-
tal megbízott felelős személy által leadva. Kérjük, hogy 
a leadott adatlapokhoz készítsenek az osztályfőnök (tá-
mogatási kérelmekért felelős személy) által aláírt, dá-
tummal, az iskola pecsétjével (mely tartalmazza a teljes 
megnevezést és címet) és elérhetőséggel ellátott név-
jegyzéket, melynek másolatát csatolják az összegyűjtött 
adatlapokhoz. Ezek nélkül a gyűjtőhelyeken nem veszik 
át a támogatási kérelmeket, illetve reklamáció nem fo-
gadható el.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
a) a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapjáról: a 

www.szmpsz.sk címről;
b) az iskolákban, gyűjtőhelyeken;

-  a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában  
(945 01 Komárno, Kupeľná 6./Komárom, Fürdő utca 6.),

-  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.).

VII. A támogatási kérelmek elbírálása,  
a támogatás folyósítása:

A beérkezett támogatási kérelmekről a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége - ellenőrzés és feldolgozás után ja-
vaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési 
javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a to-
vábbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet be-
nyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatá-
si összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a Ked-
vezményezett fizetési számlaszámára, a Bizottság által megha-
tározott összegben.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bi-
zottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a fentiekben 
feltüntetett SZMPSZ irodákban kaphatnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
Adatlap, útmutató és a felhívás rövid kivonata.
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések-

ben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége – Zväz maďarských pe-
dagógov na Slovensku, Elektrárenská 2., P.O. BOX 49., 945 01 
Komárno, Tel: 035 777 82 73, 0911 768 213 (munkanapokon 900 
– 1400 között), e-mail: bga@szmpsz.sk



„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL”
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A NEVELÉSI, OKTATÁSI VALAMINT TANKÖNYV ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS (ÖSZTÖNDÍJ)
IGÉNYLÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZLOVÁKIAI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, hogy a támogatási (ösztöndíj) Adatlap rovatait olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki. Ameny-
nyiben a kedvezményezett 14 éven aluli személy, az adatlapot a szülőnek (törvényes képviselőnek); ameny-
nyiben a kedvezményezett 14-18 éves személy, a szülőnek (törvényes képviselőnek) és a pályázónak is, illetve  
18 év felett csak az igénylőnek kötelező aláírnia! Az útmutatóban használt sorszámok megegyeznek a támogatási 
(ösztöndíj) Adatlap rovatainak jelölésére használt sorszámokkal.

Kódszám: Iroda tölti ki!

I. Adatlap kitöltése
1. Igénylő / gyermek adatai

– Vezeték- és utónév: A születési anyakönyvi kivo-
natban, illetve 15 éven felüli kiskorú számára a sze-
mélyazonossági igazolványban hivatalosan használt 
módon kell feltüntetni.

– Születési szám: A rovatba a gyermek születési anya-
könyvi kivonatában szereplő születési számát kell 
beírni (a születési bizonyítvány fénymásolata mellék-
letként kötelezően csatolandó).

– Születési dátum: A gyermek születésének időpont-
ját kell beírni.

– Születési hely: Az Igénylő születési helyének meg-
adása (település – hivatalosan)

– Személyazonossági igazolvány száma: csak a 18 
évet betöltött igénylők esetében kell beírni.

2. Oktatási intézmény adatai:
– Oktatási intézmény neve: Szlovák és magyar nyel-

ven is kitölteni.
– Az oktatási intézmény típusa: X-szel kell az oktatási 

intézmény típusát kiválasztani.
– A település, járás megnevezése: Szlovák és magyar 

nyelven is megadni

3. Szülő / törvényes képviselő vezeték és utóneve:
– Hivatalos formában, ahogy a személyazonossági iga-

zolványban található.
– Az igénylő anyja/nevelőanyja lánykori család- és 

utóneve: Ha az igénylést benyújtó férjezett vagy 
elvált, abban az esetben is ki kell tölteni a lánykori 
nevet, illetve akkor is, ha megegyezik a jelenlegi tör-
vényes képviselő családnevével. Ha a törvényes kép-
viselő az apa, akkor is be kell írni az édesanya lányko-
ri nevét.

4. Szülő / törvényes képviselő személyazonossági igazol-
vány számának és születési számának megadása.

 A 18. életévét betöltött középiskolás diák esetében a 
szülő/törvényes képviselő adatait nem kell feltüntetni.

5. Szülő / törvényes képviselő (nagykorúak esetében az 
igénylő) lakcíme:
– 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 igénylé-
sének elbírálásáról, illetve (ha nincs megadva e-mail 
cím) hiánypótlás esetén a felszólítást tartalmazó le-
velet 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 szüksé-
ges beírni.

– A levelezési cím rovatot csak akkor kell kitölteni, ha 
az nem egyezik meg a hivatalos lakcímmel. Ameny-
nyiben a levelezési cím különbözik a hivatalos lak-
címtől, abban az esetben az igénylés elbírálásáról 
szóló értesítőt, illetve (ha nincs megadva e-mail cím) 
hiánypótlás esetén a hiánypótlásra felszólító levelet 
a levelezési címre postázzuk.

– FONTOS ADATOK! A kommunikáció könnyítése 
céljából kérjük, írják be a következő adatokat: a te-
lefonszámot a körzetszámmal együtt, továbbá a mo-
biltelefon számot is. Az aktuális (használatban lévő) 
e-mail címet is kérjük megadni.

6. Nyilatkozat és adatvédelmi záradék:
– Amennyiben az igénylő szülő/nevelőszülő egyetért 

az igénylés elbírálásához, valamint a támogatási ösz-
szeg eljuttatásához szükséges személyes adatainak 
kezelésével, akkor aláírja az Adatlapot a megfelelő 
helyen. Az igénylő személyes adatait a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége bizalmasan keze-
li, kizárólag az igénylés elbírálásának előkészítésére, 
valamint a megítélt támogatást a jogosulthoz való 



eljuttatásának céljából használja, harmadik személy-
nek át nem adja. Az igénylés elbírálása után kizárólag 
névtelen, statisztikai adatként tárolja. Az igénylés-
ben kért személyes adatok szolgáltatása önkéntes. 
Amennyiben az igénylő/szülő/nevelőszülő 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 céljá-

ból az OTP Banka Slovensko, a.s-ben számlaszáma: VAN, 
NINCS (kérjük a megfelelőt bejelölni).

 Megjegyzés az oktatási intézmény által kiadott igazolás-
hoz:
– A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének jo-

gában áll ellenőrizni az igénylők által benyújtott intéz-
ménylátogatási igazolások valódiságát és adattartalmát. 
Valótlan adatok közlése esetén a nyilatkozatban rögzített 
jogkövetkezmények érvényesek. Utólag módosított, 
törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!

Az adatlaphoz csatolt mellékletek:
– Kérjük az adatlaphoz csatolt mellékletek megjelölését. 

A megadott táblázat emlékeztetőül, nem bizonyítékul 
szolgál a mellékletek csatolásáról!

II. Az igénylés benyújtása
Miután az igénylő, vagy az igénylő szülő/törvényes képvise-

lő kitöltötte és aláírta az adatlapot, össze kell állítania az igény-
lési csomagot.

Ennek tartalmaznia kell:
– a hiánytalanul kitöltött adatlapot
– a kötelezően csatolandó mellékleteket:
1) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymá-

solatát;
2) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosí-

tó okiratának fénymásolatát (illetve az igénylés benyúj-
tásáig 18. életévét betöltött igénylő esetében a saját sze-
mélyazonosító okiratának fénymásolatát);

3) amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyve-
zett anya vagy apa mellékelni kell az igénylés beadásá-
ra vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot 
(gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés, a ne-
velőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.)

4) a gyermek intézménylátogatási igazolásának ere-
deti példányát, amely tartalmazza az adott osztály/ 
tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint 
a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott iga-
zolatlan órák számát az igazgató és az osztályfőnök alá-
írásával hitelesítve. A speciális magyar nyelvű oktatásban 
részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia 
kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák szá-
mát és a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott 
igazolatlan órák számát.

Az így összeállított igénylési csomagot
1. a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alább ta-

lálható címére kell postai úton ajánlott levélként 1 (egy) 
eredeti példányban postázni legkésőbb 2019. április 
26-ig (postai bélyegző dátuma).

 Amennyiben az oktatási intézmény postai úton adja be 
az igényléseket (igénylési csomagokat), kérjük, minden-
képpen mellékeljen az osztályfőnök (igénylésekért fe-
lelős személy) által aláírt, dátummal, iskola pecsétjével 
(mely tartalmazza a teljes megnevezést és címet) és elér-
hetőséggel ellátott névjegyzéket.

 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 2019

2. Az oktatási intézmények a következő gyűjtőhelyeken ad-
hatják le:
– a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában  

945 01 Komárno, Kúpeľná 6. /  
Komárom, Fürdő utca 6.;

– az SZMPSZ Galántai RPK irodában 
924 00 Galanta, Z. Kodálya 2367/49. / 
Galánta, Kodály Zoltán utca 2367/49.;

Amennyiben a kötelező melléklet valamelyikét nem csa-
tolták az igényléshez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége egy alkalommal hiánypótló felszólító levelet küld 
(kiértesít) 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 
mellékleteket. A hiánypótló dokumentumokat a postai bélyeg-
ző 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!

Kérjük, hogy a leadott adatlapokhoz 
készítsenek az osztályfőnök (igénylésekért 

felelős személy) által aláírt, dátummal, 
iskola pecsétjével (mely tartalmazza 

a teljes megnevezést és címet) és 
elérhetőséggel ellátott NÉVJEGYZÉKET, 

melynek MÁSOLATÁT CSATOLJÁK AZ 
ÖSSZESZEDETT ADATLAPOKHOZ. 

Ezek nélkül a gyűjtőhelyeken nem veszik 
át az igényléseket, illetve reklamáció nem 

fogadható el.


