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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján

„Mi folyik a zöldhatóságnál? ”

címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztés i
miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr !

Független parlamenti képviselőként olyan információk jutottak a birtokomba, amelye k
komoly aggályokat vetnek fel az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy i
Főfelügyelőség vezetésével, szakmai működésével, az ott folyó hatósági munka
szakmaiságával és korrupciómentességével kapcsolatban. Mindezek miatt írásbeli kérdésse l
fordulok Önhöz, válaszát kérve az alábbiakkal kapcsolatban :

Milyen kiválasztási eljárás nyomán került az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség fő igazgatói székébe Tolnai Jánosné Dr.
Szatmári Katalin?
Része-volt-e a kiválasztásnak a főigazgató iskolai végzettségének, illetve korábbi
szakmai pályafutásának ellenőrzése?
Hogyan fordulhatott elő , hogy az országos zöldhatóság jelenlegi vezetője hosszú időn
át irányíthatta jogi végzettség nélkül a főfelügyelőség jogi osztályát?
Hogyan kerülhet valaki, közigazgatási gyakorlat és környezetvédelmi szakma i
tapasztalat nélkül az OKTVF élére?
Hátráltatja-e véleménye szerint Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin vezető i munkáját,
hogy sem idegennyelv-ismerettel, sem releváns szakmai tapasztalattal ne m
rendelkezik?



Hátráltatja-e véleménye szerint a felügyel őség hatósági munkáját, hogy Tolnai
Jánosné Dr. Szatmári Katalin gyakorlatilag az összes, megfelel ő végzettségű és
tapasztalatú szakembert eltávolította az intézményből?
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin a
főfelügyelőség forrásait magáncélra (például a háztartásának kiadásaira) fordítja ?
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin a
főfelügyelőség személyi állományát részben saját közeli hozzátartozóival, barátaiva l
és üzletfeleivel töltötte fő l ?
Van-e tudomása a tárcának a főfelügyelőségen Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katali n
vezetése alatt elharapózott rendszerszintű korrupcióról (elsősorban a hatósági
engedélyek kiadása és visszavonása területén) ?
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katali n
szakmaiatlan, jogalap nélküli döntései miatt a felügyel őség ellen perek sokasága
indult, a magyar gazdaságnak pedig kimutatható kárai keletkeztek, amely utá n
vélhetően szintén a magyar államnak kell majd helytállnia ?
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katali n
munkáltatói tevékenysége során rendszeresen megszegi a kormánytisztviselőkről szóló
törvényt, különösen a munkaidőt, a túlórákat, vagy azok kifizetését, illetve a
kötelezően adandó pihenőidő t érintően?
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy az OKTVF-nél - jogszabályellenesen - védelm i
feladatokat lát el a Nemzeti Védelmi Szolgálat Bolcsik Zoltán vezetésével ?
Válaszát várom arra a kérdésre is, hogy amennyiben tudomása van minderr ől, és
mégsem tett eddig semmit a fentiek megel őzése, illetve megszüntetése végett, az nem
veti-e fel a hivatali alkalmatlanság és a bűnpártolás gyanúját? Amennyiben pedig az it t
leírt törvénytelen gyakorlat az OKTVF-et felügyelő miniszter tudta nélkül folyhat
immár évek óta, az nem kérdőjelezi-e meg alapjaiban a tárca alkalmasságát ?

Kérem mielőbbi szíves közreműködését a fenti kérdések megválaszolásában, valamint
részletes tájékoztatását azokról a lépésekrő l, amelyeket a fenti, a minisztérium és a hatósá g
tekintélyét súlyosan sértő , az állampolgári bizalmat és a jogbiztonságot veszélyeztető, az
OKTVF jogszerű működését lehetetlenné tevő anomáliák megszüntetése érdekében megtett ,
illetve a közeli jöv őben megtenni szándékozik .

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2013 . április 2 .
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