Mell6ldet
az 535/2011 sz. kormdnyrendel ethez
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a nemzeti kisebbs6gi nyelv hasznillatd
lehetos6gdr6l hivatalos 6rintkezdsben
a nemzetll ki sebb s d gek nye lv dne k hasznllat 16l sz6l6, kds6bbi jogszabillyokkal m6dositott
18411999 sz. torvdny 2. (3) bekezddse 6rtelm6ben

Klzigazgatdsi szerv neve
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KISEBBSEC NYBLVE, amelyet a
Szlovf k Kiiztdrsas 69 nemzeti kisebbs6ghez
polgdrai eten szerwel ttirt6nd
hivatalos drintkez6s sor6n hasznflhatnak:

A SZLOVAK TOzTARSASAG N
POLGARAINAK JOGAI:
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a kisebbsegi

nyelv haszn6lat6hoz val6jog
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........ tdrt6no sz6beli 6s ir6sos drintkezds sor6n,
ytjt6s6t.
vri beadvdnyra kisebbsdgi nyelven is adott
v alaszirhoz, r,al o j o g, idedrtve a kozigazgatdsi lj6r6sban hozott hatdrozat kisebbs6gi nyelven is
torldno kiad6sdnak l-erelmezdsi jog6t (2012. jrilius l-jdt6l), valamint a kdtnyelvri szi.iletdsi
anyakonyvi kivonat, h6zass6gi anyakonyvi ivonat, halotti anyakonyvi kivonat, engeddly,
jogositv6ny, igazolls, velemdny ds riyilatk
kiad6s6nak k6relmezds ehez v a16 j ogot (a t<ibbi
jog
kdzokiratra ez a
,gi nyelven is (2012. jirlius 1-jdtol). Kdtsdg
nem vonatkozik) ki
esetdn akdzigazgara-si szerv 6llarnn,veivu v
a Cdnto.
- kdtnyelvu, megpedig 6llamnyelvu ds ki bbsegi nyelvri hivatalos formanyomtatv6ny
igenyldsdhez valojog, (201 2. jflius I -jdtol).
A kisebbseg nyelvdn torleno iigyintdzdsre
anazok a hatarid6k vonatkoznak, mint az
6llamnyelven tofleno Igyintezesre.
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szervnek a kisebbsdgi
- a kdzigazgal|si
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a kisebbsegi nyelven irott beadv6nyra
az |llamnyelv mellett kisebbsdgi nyelven is laszt ad. Ketseg esetdn a kozigazgatdsi szerv
6llaranyelvi v|lasza a d6nto. A kozi
td:si szerv azon vdlasza, amely kdzokiratnak
rninostil, az |llamnyelven meilett csak abban
esetben kenil kiad6sra kisebbsdgi nyelven is,
ha engeddiyrol, jogositv6nyrol, igazol6srol,
lemdnyrol ds nyilatkozatrol van sz6.
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kisebbsdgi nyelvu beadv6nyra kezdodo elj
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esetdn vagy kdrelemre a
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kozigazgat6si elj6r6sban hozott
kiadja (2012.jirlius l-

hatdr ozatot 6llamnyelv mel I ett ki sebbsd gi nyr lvri hiteles forditSsban is
j 6tol),. K6ts6 g esetdn a hatdr ozat 6llamnyelvu zovege a ddnto.

- A szriletdsi anyakonyvi

kivonatok, a
gi anyakdnyvi kivonatok, a halotti anyakdnyvi
kivonatok, engeddlyek, jogositv6nyok, i
k, velemdnyek 6s nyilatkozatok kdrelemre
ketnyelvuen kerriinek kiad6sra, rrregpedig AI
yelven es kisebbsegi nyelven. Kdtsdg eseidn
a k6zokirat dllamnyelvti szdvege a donto (201 . jirlius 1-.,dtol).
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formanyomtatv6nyokat kerelemre kdtnyelvu
mdgpedig 6llamnyelven es kisebbsegi nyel.
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hat6skcir6ben

hivatalos
is a polg6rok rendelkezdsdre bocsiitja,
(2012. jrilius 1 -j dtol).
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hasznrllatdnak lehet6s6g6t a kiivetkez6 m6d n biz.tositja:
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Amennyiben a Szlov6k Kcjzt6rsas6g 6llam lgdrimak sdriilt a kisebbsdgi nyelv sz6beli
ir6sbeli erintkezdsben t6rtdno hasznillatdhoz va16 joga (a tdrvdny 7b $-a), errol a tdnyroi
drtesitheti a Szlov6k KoztArsasdg Korm6ny
Fooszt6lydt,
amely kozigazgat6si elj6r6st indit az rigyben.
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vezetdjdnek al6ir6sa ds pecsdt helye

