
TAJftKOZTATO

a kisebbs6gi nyelv hivatali haszndlatinak lehet6s6g6r6l aTt.18411999. sz., a kisebbs6gi nyelvek
hasznilatir6l sz6l6 tiirv6nye r6s annak k6s6bbi m6dosftfsai 2. S - 6nak 3. bekezd6se szerint

A kiizigazgatilsi szerv neve : C sall6kiizi N6pmiivel6si K0zpont

Mtik0d6si helye: Dunaszerdahely

A kisebbs6gi nyelv, amelyet a Szlovdk Kciztarsas6g nemzeti kisebbs6ghez tartoz6 illlanpolgdrai a hivatali
6rintkez6sben e szerv elott haszn6lhatnak:

masrar nyelv

A SZLOVAX TOZTANS,q.SAC NEMZETI KISEBBsfcHrz TARToZO

ALL.q,NIpoL GARANAK JOGAI :

- Jog6ban 6ll a Csall6kiizi N6pmiivel6si K0zpont esetdben sz6ban 6s ir6sban, ir6sos dokumentumok, okiratok
6s bizonyit6kok el6terjeszt6s6t beledrtve a kisebbsdg nyelvdn is kommunik6lni.

- Jog6ban 6llakozigazgat6si szervt6l a kisebbs6gi nyelven vagy akisebbs6g nyelv6n is benyfjtott beadv6nyrira
vflasztkapni, bele6rtve ajoght,hogy k6rheti akdzigazgat6si elj6nisban meghozott hatinozatkiad6s6t kisebbs6gi
nyelven is (2012. jrilius 1-t6D. Kdts6gek felmeriil6se esetdn perdrintri a klzigazgat6si szerv 6llamnyelven
ki6llitott vilasza.

- Jog6ban 6ll hivatalos k6tnyelvti rirlap rendelkez6sre bocs6tds6t k6rni, m6gpedig az illlamnyelven 6s a kisebbs6g
nyelv6n ki6llitott tirlap6t (2ll2.jflius 1-t6D. A nemzeti kisebbs6g nyelv6n intezett iigyek i.igyint6z6si hatririd6i
megegyeznek az 6llamnyelvi iigyintdz6si hatariddkkel.

A KOZIGAZGATASI SZERV KOTELESSEGEI:

- A Csall6k0zi N6pmiivel6si K0zpont a nemzeti kisebbs6g nyelv6n benyrijtott beadvilnyra az illlamnyelvti
v6laszon kiWl a nemzeti kisebbs6gi nyelven is vrilaszol. K6ts6gek felmeriil6se esetdn perdrint6 akdzigazgatdsi
szerv 6llamnyelven ki6llftott viiasza. Akdzigazgatdsi szew vitlasza,ha az egyben krizokirat is, az illlamnyelven
kiviil a nemzeti kisebbs6g nyelv6n csak akkor keriil kiad6sra, ha enged6lyr6l, jogositvdnyr6l, igazol6sr6l,
6ll6sfoglal6sr6l vagy rendeletr6l van sz6. - A Csall6kiizi N6pmiivel6si Kiizpont kozigazgat6si eljrlr6sban
meghozott hat{rozatit abban az esetben, ha az eljrlrrls kisebbsdgi nyelven benyrijtott beadv6nnyal kezd<id<itt,
vagy kiildn k6r6sre az illlamnyelvti hatrirozat mellett azonos tartalomri fordit6sban a kisebbs6g nyelv6n is
kifllitja (20I2.jflius1-t6l). K6tsdgek felmertil6se eset6n perdcint6 akozigazgat6si szerv iillamnyelven ki6llitott
hat6rozata.

A Csall6k0zi N6pmiivel6si K0zpont saj6t hat6skcirdn beltil k6r6sre k6tnyelvti tirlapokat biztosit az
6llampolg6roknak, m6gpedig 6llamnyelven 6s a kisebbs6g nyelv6n (2|lz.jrilius 1-t6l).

A Csall6kiizi N6pmiivel6si Ktizpont a magyar nyelv hasznillatdt a k<ivetkez6 m6don biztositja: alkalmazottai
6ltal

Ha a Szlovak Ktiztrirsasrlg polgrlrj6nak megs6rtett6k azt a joght, hogy a nemzeti kisebbs6g nyelv6t sz6ban 6s
fr6sban haszn6lhassa (a tdrv6ny 7.b $-a), ezt atdnyt jelentheti a Szloviik Kdztiirsas6g Kormartyhivatala Nemzeti
Kisebbs6gekFfiosnillyilnak,amelyazigybenkdzigazgathsieljdrdstindit.

Dunaszerdahelyen, 2llz.jrilius I -j6n I t

Akozigazgatdsi szerv vezetdj6nek alairdsy$ltidr/tbllyegzfijdnek lenyomata


