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Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház  

 
 

ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
PÁLYÁZATI ADATLAP 2022/2023 II. félév 

 

 

A kitöltött adatlaphoz kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat: 

 

 

➢ kötelezően csatolandó dokumentumok: 
1. a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető: 

www.romanokher.org oldalon) 
2. a tanuló 2022/2023-es tanév első félévi bizonyítványának hiteles másolata (az 

iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva), 
3. iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre, 
4. a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata, 
5. a tanuló lakcímkártyájának másolata; 
6. a tanuló személyi igazolványának másolata; 
7. az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint 

(letölthető: www.romanokher.org oldalon), 
8. a tanuló által kézzel írt, majd aláírt motivációs levél, amelyben kitér: a 

tanulmányaira; jövőbeli céljaira; miben segítené az ösztöndíjprogram; ki a roma 
példaképe, és miért, mit jelent számára a roma identitás; Terjedelme: egy A/4-es 
oldal. Továbbá örömmel vennénk, ha írna arról is, hogy milyen programokon venne 
részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl, koncert, tárlatvezetés, kiállítás, 
filmvetítés, zöldtúra, podcast adás, színdarab, kézműves foglalkozások, néptánc, 
romani/cigány nyelvklub, kerületi kulturális értékek mentése, stb. 

9. aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www. www.romanokher.org 
oldalon) 

 

1. A pályázó adatai: 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Anyja leánykori neve:……………………………………………................................................................... 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………….…… 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………….…. 

Értesítési címe (amennyiben eltér az állandó 

lakcímtől):………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

http://www.romanokher.org/
http://www.romanokher.org/
http://www.romanokher.org/
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TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlavezető pénzintézet neve: …………………………………………………………………………..……… 

Bankszámla tulajdonos neve: ………………………………………………………………………………………………. 

megjegyzés: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik a nevére szóló számlaszámmal, így a pályázó 

tanulóval  egy háztartásban élő családtag az ösztöndíjas rendelkezésére bocsáthatja a saját 

számlaszámát,  amiről  sikeres pályázat esetén nyilatkoznia szükséges.   

 

A 2022/23-as tanév I. félévében kapott ösztöndíjat a Romano Khertől? 

(a megfelelő rész x jellel jelölendő) 

    ☐           ☐ 

        igen            nem  

 

2. Törvényes képviselő(k) adatai: 

 

A törvényes képviselő neve: ………………………………………………………………………………. 

Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:…………………………………………………. 

E-mail címe: ……………………………………………………… 

 

 

A törvényes képviselő neve: ………………………………………………………………………………. 

Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:………………………………………………… 

E-mail címe: …………………………………………………… 

 

3. Tanulmányokra vonatkozó adatok: 

 

A tanuló oktatási intézménye:……………………………………………………………………………………………….. 

Az oktatási intézmény címe: …………………………………………………………………………………………………. 

A tanuló oktatási azonosító száma:………………………………………………………………………………………. 

A tanuló évfolyama:………………………………………………………………………………………………………………. 

A tanuló tanulmányi átlaga a 2022/2023 I. félévében (a magatartás és szorgalom értékelés 

nélkül!): ……………………………… 

 

4. A tanuló nyilatkozatai:  

 

Nyilatkozom, hogy (a megfelelő rész aláhúzandó)  

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök: igen /nem  

b.) hátrányos helyzetű vagyok: igen /nem  

c.) halmozottan hátrányos helyzetű vagyok: igen / nem 



 
 

3 
 

 

 

d.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. melléklete szerinti roma 

nemzetiséghez tartozom: igen /nem  

e.) Budpesti állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkezem: igen/nem  

f.) tanulmányi eredményem a pályázat benyújtását megelőző tanév 2022/2023  első 

félévében  3,50 tanulmányi átlageredményt elérte  igen/nem 

g.) A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiirója a pályázó adatainak egyeztetése 

céljából személyes találkozót kezdeményezhet: igen / nem  

 

A benyújtott pályázat részeként mellékeltem (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

nem kötelező mellékletek:  

 a kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolatát: igen/nem 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörön, tanodai programon való rendszeres 

részvétel igazolását: igen/nem 

 

5. Motivációs levél  

A tanuló által kézzel írott, majd aláírt motivációs levélben az alábbi kérdésekre kérjük 

maximum 1 oldal terjedelemben válaszolni. 

- Tanulmányok, jövőbeli célok bemutatása; 

- Miben segítené az ösztöndíjprogram a tanulmányait; 

- Ki a roma példaképe? Miért? 

- Mit jelent számára a roma identitás? 

Továbbá, hogy milyen programokon venne részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl, 
koncert, tárlatvezetés, kiállítás, filmvetítés, zöldtúra, podcast adás, színdarab, kézműves 
foglalkozások, néptánc, romani/cigány nyelvklub, kerületi kulturális értékek mentése, stb. 
 

 
 

Kelt:……………………………, 2023.……………………………… 
 
 
 
Tanuló aláírása      Tanuló törvényes képviselőjének aláírása 
 
 
……………………………………………    ………………………………………………………… 


