
 

H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8210 Veszprém, Pf. 1158 

Telefon: (+36 88) 624-161 • Internet: pehok.uni-pannon.hu • e-mail: eb@hok.uni-pannon.hu 

PANNON EGYETEM 

Hallgatói Önkormányzat 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

PEHÖK HALLGATÓI KÉPVISELŐ POZÍCIÓRA 

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata 2022. 11. 01. és 2023. 03. 31. közötti időszakra 

pályázatot hirdet az alábbi tisztségekre, az alábbi szavazókörzetekben: 

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

PEHÖK GTK 1. szavazókörzetben 2 hallgatói képviselő helyre 

alkalmazott marketing szakirányú továbbképzési Veszprém 

ellátásilánc-menedzsment mesterképzési Veszprém 

emberi erőforrások alapképzési Veszprém 

gazdálkodási és menedzsment alapképzési Veszprém 

gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési Veszprém 

kereskedelem és marketing alapképzési Veszprém 

kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési Veszprém 

Kutatási és innovációs menedzser szakirányú továbbképzés Veszprém 

Kutatási és innovációs szakközgazdász szakirányú továbbképzés Veszprém 

marketing mesterképzési Veszprém 

Master of Business Administration (MBA) mesterképzés Veszprém 

mesterszintű minőségfejlesztési szakmenedzser Veszprém 

mesterszintű minőségfejlesztési szakmérnök Veszprém 
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minőségfejlesztési szakközgazdász Veszprém 

minőségfejlesztési szakmenedzser Veszprém 

minőségfejlesztési szakmérnök Veszprém 

műszaki menedzser alapképzési Veszprém 

műszaki menedzser mesterképzési Veszprém 

nemzetközi gazdálkodási alapképzési Veszprém 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési Veszprém 

pénzügy és számvitel alapképzési Veszprém 

pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési Veszprém 

számvitel mesterképzési Veszprém 

turisztikai projektmenedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési Veszprém 

turisztikai projektmenedzser tanácsadó szakirányú továbbképzési Veszprém 

turizmus-vendéglátás alapképzési Veszprém 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési Veszprém 

turizmus-menedzsment mesterképzési Veszprém 

vezetés és szervezés mesterképzési Veszprém 

turizmus-vendéglátás alapképzési Keszthely 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési Keszthely 
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PEHÖK GTK 2. szavazókörzetben 1 hallgatói képviselő helyre 

pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Nagykanizsa 

kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Nagykanizsa 

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési Nagykanizsa 

turizmus-vendéglátás alapképzés Nagykanizsa 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Nagykanizsa 

 

MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR 

PEHÖK MIK 2. szavazókörzetben 1 hallgatói képviselő helyre 

villamosmérnöki alapképzés Veszprém 

 

MÉRNÖKI KAR 

PEHÖK MK 3. szavazókörzetben 1 hallgatói képviselő helyre 

anyagmérnöki alapképzés Veszprém 

anyagmérnöki mesterképzés Veszprém 

atomerőművi üzemeltetési szakmérnök Veszprém 

biomérnöki alapképzés Veszprém 

EHS szakember Veszprém 

EHS szakmérnök Veszprém 

fenntartható fejlődési szakember szakirányú továbbképzési Veszprém 
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kémia alapképzés Veszprém 

környezetmérnöki alapképzés Veszprém 

környezetmérnöki mesterképzés Veszprém 

műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési Veszprém 

vegyész mesterképzés Veszprém 

vegyészmérnöki alapképzés Veszprém 

vegyészmérnöki mesterképzés Veszprém 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

PEHÖK HALLGATÓI KÉPVISELŐ POZÍCIÓRA 

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata 2022. 10. 26. és 2023. 03. 31. közötti időszakra 

pályázatot hirdet az alábbi tisztségekre, az alábbi szavazókörzetekben: 

 

MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

PEHÖK MFTK 1. szavazókörzetben 4 hallgatói képviselő helyre 

alkalmazott nyelvészet mesterképzési Veszprém 

anglisztika alapképzési Veszprém 

anglisztika mesterképzési Veszprém 

angol nyelvoktató mesterképzési Veszprém 

e-learning fejlesztés szakirányú továbbképzési Veszprém 

fordító és tolmács mesterképzési Veszprém 

germanisztika alapképzési Veszprém 

gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzési 

Veszprém 

interaktív oktatási stratégiák és módszerek a digitális kultúrában szakterületen 
pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 

Veszprém 

kommunikáció- és médiatudomány alapképzési Veszprém 

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési Veszprém 

közösségszervezés alapképzési Veszprém 

magyar alapképzési Veszprém 

magyar nyelv és irodalom mesterképzési Veszprém 
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mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési Veszprém 

mentálhigiéniai prevenció specialista szakirányú továbbképzési Veszprém 

német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési Veszprém 

neveléstudomány mesterképzési Veszprém 

nemzetközi tanulmányok alapképzési Veszprém 

nemzetközi tanulmányok mesterképzési Kőszeg 

nemzetközi tanulmányok mesterképzési Veszprém 

irodalom- és kultúratudomány mesterképzési Veszprém 

óvodapedagógus alapképzési Veszprém 

pedagógia alapképzési Veszprém 

nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Veszprém 

oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen pedagógus-szakvizsgára 
felkészítő szakirányú továbbképzés 

Veszprém 

politikatudományok alapképzési Veszprém 

színháztudomány mesterképzési Veszprém 

tanári mesterképzési Veszprém 

osztatlan tanárképzés Veszprém 

tanító alapképzési Veszprém 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzési Veszprém 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzési Győr 
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VÁLASZTÁSI KIÍRÁS1 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI:  

● A motivációs levél elektronikus beküldése a pályázati kiírás mellé feltöltött Motivációs 

levél.docx minta alapján,  

● Egy jó minőségű arcképes fénykép (igazolványkép) elektronikus beküldése .jpg, .png vagy 

.bmp formátumban, 

● Aláírással ellátott szkennelt Jelentkezési lap elektronikus beküldése .pdf formátumban, 

● Aláírással ellátott szkennelt Nyilatkozat elektronikus beküldése .pdf formátumban. 

● Aktív hallgatói jogviszony 

A pályázathoz szükséges dokumentumokat a jelentkezes@hok.uni-pannon.hu email címre 

kell küldeni. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 09. 23:59  

A választásra minden karon a választási eljárás kiírását megelőzően kiadott választókerületi 

rendszerben kerül sor, melyet a PEHÖK Küldöttgyűlés határoz meg. A választókerületek - 

karonként külön - egy, vagy több szak hallgatóit tömörítik. A választások során minden hallgató 

a választókerületében jelöltként induló hallgató(k)ra adhatja le szavazatát, annak megfelelően, 

hogy az adott választókerületből hány tag delegálható a részönkormányzati HÖK Testületbe. 

További információ: jelentkezes@hok.uni-pannon.hu 

 

 

Veszprém, 2022. október 3. 

 

 Varga Eszter Mária s.k. 

 Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat 

 elnök 

 
1 A PEHÖK Küldöttgyűlése elfogadta 2022. 10. 04-ei elektronikus szavazása által 
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