
 

Kneza Trpimira 23, 31 000 Osijek (Eszék), Hrvatska (Horvátország) 
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Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj 
 

 

 

Adatlap / Obrazac 
 
 

A magyar tannyelven tanuló, általános és középiskolás, tehetséges tanulók támogatásához 
Za potporu nadarenim učenicima osnovne i srednje škole, koji se školuju na mađarskom nastavnom 

jeziku 
 
 

Tanuló neve:   _____________________________________________________________ 
Prezime i ime učenika 

Címe:    _____________________________________________________________ 
Adresa 

Születési ideje:    _____________________________________________________________ 
Datum rođenja 
 

Szülő neve:    _____________________________________________________________ 
Prezime i ime roditelja 

Címe:    _____________________________________________________________ 
Adresa 

Telefonszáma:   _____________________________________________________________ 
Telefon 

E-mail:    _____________________________________________________________ 
E-mail 
 

Iskola neve:   _____________________________________________________________ 
Naziv škole 

Oktatás típusa:   a) általános iskola  b) középiskola   Osztály:  ________ 
Vrsta obrazobvanja            osnovna škola            srednja škola   Razred 
   

Tanulmányi átlag a 2018/19-es tanév végén: _______________________________________________ 
Prosjek ocjena na kraju školske godine 2018/2019. 
 

Tanulmányi átlag a 2019/20-as tanév végén: _______________________________________________ 
Prosjek ocjena na kraju školske godine 2019/2020. 

  
Ezt az adatlapot, kitöltve és aláírva, az előirt mellékletekkel együtt, kérjük, legkésőbb 2020. november 26-ig, juttassák 
el a következő módon:   

- az adatlap és a mellékletek eredeti példányait szkennelni és elküldeni a Horvátországi Magyar Pedagógusok 
Fóruma e-mail címére: pedagogus-forum@os.t-com.hr, vagy 

- ajánlott küldeményként az adatlap eredeti példányát és a mellékletek másolatait a Horvátországi Magyar 
Pedagógusok Fóruma címére: FMPDH – HMPF, Kneza Trpimira 23., 31000 Osijek 

 
Ovaj obrazac, ispunite i potpišite te sa propisanim prilozima, najkasnije do 26. studenog 2020. godine dostavite na 
slijedeći načn:  

- skenirati original obrazac i priloge te poslati na e-mail adresu Foruma mađarskih prosvjetnih djelatnika u 
Hrvatskoj: pedagogus-forum@os.t-com.hr, ili 

- preporučenom pošiljkom poslati original obrazac i kopije priloga na adresu Foruma mađarskih prosvjetnih 
djelatnika u Hrvatskoj: FMPDH – HMPF, Kneza Trpimira 23., 31000 Osijek 

 
Alulírott hozzájárulok a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalához, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával 
kapcsolatos kezeléséhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumára hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.   
Dolje potpisani/a ovime izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih osobnih podataka u svrhu ostvarivanja prava na potporu učenika i objavom rezultata 
natječaja, prema važećim zakonima koji se odnose na Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj. 
 

 2020. ______________ 
 
    ______________________________ 
 Szülő aláírása - Potpis roditelja / staratelja 


