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2022/2023-AS PEHÖK NAGYKANIZSAI 
KAMPUSZ TESTÜLET ELNÖK 

VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

Kedves Hallgatók! 

Az alábbi dokumentumban megtekinthetitek a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 2022-es 

időszakra szóló kampusz testület elnök választásának eredményét. Megállapítható, hogy a Pannon 

Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 2022-es időszakra szóló r kampusz testület elnök választása 

érvényesnek tekinthetők a PEHÖK Alapszabály 39.§ (10). alapján. 

● A választáson igazoltan részt vevő szavazásra jogosult hallgatóknak a száma: 51 

● A Pannon Egyetem szavazásra jogosult nappali képzésen részt vevő hallgatóinak száma: 116 

● A választáson igazoltan részt vevő szavazásra jogosult nappali képzésben részt vevő hallgatóinak 

aránya 42,2% 

A PEHÖK Alapszabálya alapján a megválasztott kampusz testület elnök mandátuma 2022. április 1-től 

2022. október 31.-ig él. 
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FELLELBEZÉS 

A KVB-nek a választás eredményét megállapító döntése ellen az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgató fellebbezést nyújthat be a PEHÖK Küldöttgyűléséhez. 

A fellebbezést személyesen, nyitvatartási időben a veszprémi Kollégiumi Irodában lehet leadni, vagy 

postai úton a PEHÖK Küldöttgyűlésnek címezve kell eljuttatni legkésőbb 2022. április 2-ig.  

Fellebbezést a választások eredményét megállapító döntés közzétételét követő 2 munkanapon belül lehet 

benyújtani. A PEHÖK Küldöttgyűlés a fellebbezést 3 munkanapon belül elbírálja. A PEHÖK 

Küldöttgyűlés a fellebbezést elutasítja, ha a fellebbezés megalapozatlan. 

Ha PEHÖK Küldöttgyűlés a fellebbezésnek helyt ad utasíthatja a KVB-t a szavazatok újra számlálására, 

illetve a választás eredményét megsemmisítheti, az adott körzetben új választás elrendelése mellett. 

A frissen megválasztott kampusz testület elnöknek ezúton gratulálunk és sikerekben gazdag, eredményes 

munkát kívánunk! 

 

Veszprém, 2022. március 31. 

 

PEHÖK 

Központi Választási Bizottság 

 


