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REPUBLIKA HRVATSKA – HORVÁT KÖZTÁRSASÁG 
 
__________________________________________________ 
Naziv škole/vrtića 
 
__________________________________________________ 
Az iskola/óvoda neve magyarul 
__________________________________________________ 
Adresa škole/vrtića -  Az iskola/óvoda címe 
 
Klasa – Klasszifikációs szám: ____________________ 

Ur. broj – Iktatószám:             ____________________ 

Nadnevak – Kelt: ______________________________ 

 
Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) i službene evidencije škole daje se slijedeće 
A Közigazgatási eljárás törvényének 159. cikkelye (Horvát Hivatalos Közlöny 47/ 09 sz.), valamint az iskola nyilvántartása 
alapján adjuk ki, a következő 
 

UVJERENJE – IGAZOLÁST 

 
Kojim se potvrđuje da je _____________________________________________________________________________ 
Mellyel igazoljuk, hogy 
 
Rođen/a                           ____________________________,            u       ___________________________________  
Született                                                               születés helye  
 
Sa stanom u                     ____________________________________________________________________________ 
Lakóhelye 
 
Upisan/a školske godine 2017/2018. u ___________ razred ove škole/vrtića i da je redovito pohađa. 
Beíratkozott a 2017/2018. tanévben iskolánk/óvodánk __________ osztályába és azt rendszeresen látogatja.     
 
1. Učenik/ca pohađa nastavu na mađarskom jeziku.     DA/IGEN   -   NE/NEM 
 A tanuló magyar tannyelvű oktatásban részesül. 
 (Model  A ili B – A vagy B modell) 
 
 Broj neopravdanih sati u I. polugodištu školske godine 2017/2018.   __________  
 Igazolatlan órák száma a 2017/2018-as tanév első félévében.  
 
2. Učenik/ca pohađa sate njegovanja mađarskog jezika.     DA/IGEN   -   NE/NEM 
 A tanuló a magyar anyanyelvápoló órákat látogatja. 
 (Model C – C modell) 
   
 Broj održanih sati njegovanja mađarskog jezika u I. polugodištu školske godine 2017/2018. ___________ 
 A 2017/2018-as tanév első félévében megtartott  anyanyelvápoló órák száma. 
 
 Broj neopravdanih izostanaka sa njegovanja mađarskog jezika u I. polugodištu šk. godine 2017/2018. ___________ 
 2017/2018-as tanév első félévében megtartott  anyanyelvápoló órákról való igazolatlan hiányzások száma. 

 
 

(Molimo točno zaokružiti / Kérjük a helyeset bekarikázni.) 
 
Uvjerenje se izdaje na zahtjev stranke u svrhu reguluranja prava na novčanu potporu pod nazivom «Szülőföldön magyarul», 
te se u druge svrhe ne može upotrijebiti. 
Az igazolást az ügyfél kérésére adjuk ki, amely kizárólag a „Szülőföldön magyarul” támogatás igényléséhez használható fel. 

       
 
M.Ž.  Potpis ovlaštene osobe 

A felelős személy aláírása 


