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Jávor Benedek ár
országgyűlési képviselő
részére

Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST
Széchenyi rkp. 19 .
1358

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyíílésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/12899 . számon hozzám benyújtott, » Van-e nyelvvizsgája az OKTVF
főigazgatójának?" című írásbeli kérdésre a következ ő választ adom.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F őfelügyelőség
főigazgatója 14/4486-2/2013 . számú levelében tájékoztatást adott Képvisel ő Úr
közérdekű adatkérésére, amely többek között a F őigazgató asszony végzettségével
kapcsolatos adatokra vonatkozott .

Kérdését követően észlelte Főigazgató asszony, hogy a nyilvánosságot kapott
önéletrajzában sajnálatos módon az akkori Kandó Kálmán M űszaki Főiskolán szerzett
végzettségére vonatkozó adatok mellett a nyelvismeretre vonatkozó adatok esetében is
elírás történt .

Bizonyára elkerülte Képviselő Úr figyelmét, hogy a Fő igazgató asszony személyét
érintő , hónapok óta tartó kérdéssorozatok menetében ő maga is nyilatkozta, hogy
nyelvvizsgával nem rendelkezik. Azt is jeleztem már korábbi levelemben önnek, hog y
a fő igazgatói munkakör ellátásához nem elengedhetetlen idegen nyelv ismerete . Tolnai
Jánosné Dr. végzettsége tehát megfelel a törvényben meghatározott képesítés i
követelményeknek .

Kérem továbbá, hogy felvetését ne kapcsolja össze a „nyelvvizsga-botránnyal” ,
mert nincs összefitggés az ügyek között .
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Független képviselő i tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm ,
hogy kérdéseivel is segíti munkánkat .

Budapest, 2013 . november „
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