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Címzett: Kovács Fanni, Szabó Áron
Tárgy: Állásfoglalás
Ügyintéző:
2017. március 26.-án hallgatói megkeresés érkezett az Ellenőrző Bizottsághoz, amely így
szólt: “A Választási Bizottság tudomására jutott, hogy Szabó Áron, az ELTE TTK HÖK
informatikusa a TTK HÖK elnöki pozíciójára tegnap éjjel az Önkormányzat honlapjára
feltöltött pályázatot letöltötte és többeknek is elküldte. A Választási Bizottság értetlenül áll az
eset előtt, így a pályázat nyilvánosságra hozatalának ügyrendjét kívánja kivizsgáltatni. A
konkrét kérdés, hogy a Választási Bizottság kizárólagos jogköre-e a beérkező pályázatok
nyilvánosságra hozatala, amennyiben azok megfelelnek a pályázati kiírásnak. Vagy a
Bizottság jogköre az érvényesség vizsgálata, de a feltöltött anyagok (amennyiben nem
tartalmaznak személyes adatokat) nyilvánosan kezelendők?
”
A megkeresést követően az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot hajtott végre a panasznak
megfelelően. A vizsgálat során az érintettekkel zajlott le beszélgetés, kitérve a személyi
felelősségre, illetve a honlap funkciói és a szabályzatok - az Alapszabály és a Választási
Bizottság ügyrendje - kerültek átvizsgálásra.
A vizsgálat alapján az Ellenőrző Bizottság a következőket állapította meg:
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1. A TTK HÖK honlapján[ttkhok.elte.hu] történő pályázás esetén az űrlap zárolt, így az
ezen tárolt adatok nem tekinthetőek meg megfelelő jogosultságok nélkül, azonban a
pályázathoz csatolt fájlokat - beleértve a fényképeket és pályázatokat - el lehet érni,
mivel a csatolmányok nyilvános helyen vannak. Ezen hiba okán az Ellenőrző
Bizottság nem javasolja, hogy a következő évi választások a HÖK honlapon keresztül
történjenek, mivel a pályázás titkosságát akadályozza a rendszer.
2. Sem az Alapszabály, sem a Választási Bizottság ügyrendje nem rendelkezik arról,
hogy kinek a feladata nyilvánosságra hozni a leadott pályázatot. Az állásfoglalásban
benyújtott kérdésre az Ellenőrző Bizottság azt a választ adja, hogy nincs rögzítve a
VB kizárólagos joga a pályázat nyilvánosságra hozásáról, de javasolja ezen
hiányosság pótlását a következő ciklus során.
3. Szabó Áron informatikus miután március 24-én éjfélkor lezárta a jelentkezési
felületet, 25-én a hajnali órákban megmutatta a leadott pályázatot egy nem illetékes
személynek. A pályázat nem került letöltésre, a nyilvános link azonban meg lett
osztva egy személlyel. A link nyilvános volta, a pályázási határidő lejárta és a
szabályozások hiányosságai okán Áron csak megrovásban részesül, azonban
nyomatékosan felszólításra kerül a titoktartási nyilatkozat betartására és a következő,
hasonló szituációban az Ellenőrző Bizottság tagjainak kötelessége kezdeményezni a
visszahívását.
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