
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJRA 

2019/20-as tanév II. félévére 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzata pályázatot hirdet Publico Bono ösztöndíj elnyerésére.  

1. A pályázók köre  

1.1. Publico Bono ösztöndíjat az Egyetem teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő közszolgálati, 

rendészeti ösztöndíjas, tisztjelölt, valamint önköltséges hallgatója kaphat, aki a 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem 

visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet 

szervezéséhez   

a) diákszervezeti tevékenységével,  

b) EHÖK vagy a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával  

c) az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó 

rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.  

1.2. Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért 

más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az 

adott tanulmányi félévben.  

2. A pályázat benyújtása  

2.1. A pályázatokat elektronikus úton, e-mailen keresztül szükséges benyújtani az adott 

kari Hallgatói Önkormányzat által kijelölt személy címére, ahol a levél tárgyát a 

[PUBLICO-hallgató neve] formátumban kérjük megadni. Az adott karokhoz 

tartozóan az alábbi címeken szükséges benyújtani a pályázatokat: 

a) az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar: Garab.Anna@uni-nke.hu  

b) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar: Rozs.Jozsef@uni-nke.hu  

c) Rendészettudományi Kar: Obbagy.Tamas@uni-nke.hu  

d) Víztudományi Kar: Farkas.Andras@uni-nke.hu  
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2.2. A pályázatok benyújtására 2020. május 26. és 2020. június 05. között lehetséges. 

Késedelmes benyújtásra nincs lehetőség.  

2.3. A pályázó hallgatóknak az aláirt pályázati adatlapot szükséges benyújtaniuk 

(HTJSZ 5/16. számú melléklet). 

2.4. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdéseitekkel az Apro.Richard@uni-nke.hu 

e-mailcímen, vagy a kari Hallgatói Önkormányzatok gazdasági ügyekért felelős 

személyeinél érdeklődhettek. 

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:  

3.1. A pályázati időszakot követően hiánypótlásra, és a meghozott döntéssel szemben 

fellebbezésre nincs lehetőség.  

3.2. A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül 

elutasításra kerül!  

3.3. Az eredmények közzétételének határideje: 2020. 06. 15. Az eredményekről szóló 

tájékoztatás az EHÖK honlapján, valamint a Neptun-üzenet formájában kerül 

közzétételre. 

3.4. Az ösztöndíj összegéről és a jogosultakról az EHÖK által létrehozott bizottság dönt. 

 

Budapest, 2020. május 25. 

 

Fodor Márk Joszipovics 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

mailto:Apro.Richard@uni-nke.hu

