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„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL” 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
A HALLGATÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE SZOLGÁLÓ ROMÁNIAI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 

 
KÉRJÜK, hogy az Adatlap rovatait jól olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰS írásmóddal, LATIN BETŰKKEL töltse ki! 
Az adatlapot az igénylőnek kötelező aláírnia! 
Az útmutatóban használt sorszámok megegyeznek az Adatlap rovatainak jelölésére használt sorszámokkal. 

I. Az Adatlap kitöltése 
1. A hallgató személyi száma (CNP): a személyazonossági igazolványból a megfelelő rovatba, a 13 négyzetbe 

kell felvezetni hiánytalanul.  
2. A hallgató neve (névsorrend: család- és keresztnév): a család- és keresztneve(i) hivatalosan használt módon 

(ahogy a személyazonossági igazolványban található) – pl. Kovács Iosif 
3. A hallgató születés helye (ahogy a személyazonossági igazolványban van): az országot, települést és megyét 

feltüntetve 
4. A hallgató lakcíme hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban van): a teljes 

lakcímet pontosan kell beírni. A lakcím magyarul is kitölthető. Igénylésnek elbírálásáról postai úton értesítést 
fog kapni ezen az Adatlapon feltüntetett hivatalos címére, vagy értesítési címére. Ha szükséges, esetenként 
ugyancsak erre a címre kapja a hiánypótlásra felszólító levelet is. 
Amennyiben az igénylés leadását követően az igénylő hivatalos címe megváltozik, kérjük, írásban jelezzék ezt 
az: U.C.D.M.R. – RMPSZ Pályázati Iroda, 530241 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, Str. Toplita nr. 20 sz. címére 
küldött levélben. 
A megfelelő helyre a hatjegyű postai irányítószámot kell beírni. NAGYON FONTOS KITÖLTENI! 
Az értesítési cím rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az nem egyezik meg a hivatalos lakcímmel. Amennyiben 
az értesítési cím különbözik a hivatalos lakcímtől, ebben az esetben az igénylés elbírálásáról szóló értesítőt, 
valamint eset szerint a hiánypótlásra felszólító levelet az értesítési címre postázzuk. 
A telefonszámot a körzetszámmal (prefix) együtt kell kitölteni. Például egy marosvásárhelyi telefonszámot a 
következőképpen kell feltüntetni: 0265 234 567. A könnyebb kommunikáció elősegítése érdekében, ha van, a 
mobiltelefon számát és érvenyes e-mail címét is kérjük feltüntetni. 

5. Romániában működő felsőfokú oktatási intézmény adatai (amelyben a hallgató tanul):   
Oktatási intézmény hivatalos neve: románul és magyarul (pl. Universitatea „Babes Bolyai” – „Bábes Bolyai” 
Tudományegyetem) 
Oktatási intézmény hivatalos címe: a település, megye megnevezését magyarul vagy románul kell felvezetni. 
A képzés típusát kell a megfelelő helyen bejelölni: alapképzés (I-VI év), vagy magiszteri képzés (I-II év). 

6. Nyilatkozat és adatvédelmi záradék 
Amennyiben a hallgató egyetért, az igénylés elbírálásához, valamint a támogatás eljuttatásához szükséges 
személyes adatok kezelésével, akkor aláírja az Adatlapot a megfelelő helyen. A személyes adatot szolgáltató 
igénylő kérheti adatainak törlését, illetve hibás adatainak javítását. A hallgató személyes adatait a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége bizalmasan kezeli, kizárólag az igénylés elbírálásának, valamint a 
támogatásnak a jogosulthoz való eljuttatása céljából használja, az igénylés elbírálása után kizárólag névtelen, 
statisztikai adatként tárolja. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét a személyes adatok kezelését 
felügyelő hatóság 19807-es számmal adatgyűjtő minőségben tartja nyilván. 
Az igénylésben kért személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben a hallgató nem írja alá az 
adatvédelmi záradékot, adatait nem rögzíthetjük, és az igénylése nem kerül elbírálásra. 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének jogában áll ellenőrizni az igénylők által benyújtott 
intézménylátogatási igazolásokat. Valótlan adatok közlése esetén az elszámolási nyilatkozatban rögzített 
jogkövetkezmények érvényesek. 

 
II. Kötelezően csatolandó mellékletek:  

a) Az igénylő hallgató érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata 
b) Az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben 

vagy részben magyar nyelven folytatja. 


