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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptőrvénye 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 „Van-e nyelvvizsgája az OKTVF fő igazgatójának?”

címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztés i

miniszternek.

Tisztelt Miniszter Úr!

Létezik a magyar nyelvben egy mondás, amelyet akkor használunk, ha valakinek a sorozatos

fiillentések és csúsztatások nyomán végérvényesen megkérdőjeleződik a szavahihetősége: "az sem

igaz, amit kérdez". A nép ajkának ez a találó megfogalmazása tökéletesen ráillik az Ön közeli ,

miniszteri bizalmát valamilyen okból minden erkölcsi határon túllépve is élvező munkatársára,

Tolnai Jánosné (a minisztérium hivatalos leveleiben: Dr.) Szatmári Katalinra, az OKTVF

fóigazgatójára . A szóban forgó hölgynek -az utóbbi hetekben-hónapokban a szakmai el őéletére és

tanulmányaira vonatkozó összes állítása megkérdőjeleződött. Kiderült, hogy nincs doktori címe, é s

biztosan nem ott illetve akkor szerzett egyetemi végzettséget, ahogyan az önéletrajzában szerepel .

Apróságnak tűnik, de mindezek mellé egy ökológus szakért ői címet is kreált magának, a jelek

szerint szintén megalapozatlanul . Legújabb fejleményként pedig a Kormány .hu-n közölt hivatalos
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önéletrajzából eltűnt a korábban ott szereplő angol nyelvű C típusú középfokú nyelvvizsga, éppen a

politikai köröket is elérő nyelvvizsgabotrány napjaiban.

Civilizált helyeken a fenti felsorolás egyetlen eleme is elegend ő lenne egy vezető állami tisztviselő
hivatalvesztéséhez, az Orbán-kormány azonban már többször bebizonyította, hogy nem sokat ad a

dekadens polgári világ olyan elvárásaira, mint a kikezdhetetlen szakmai el őítélet vagy az

igazmondás. Ugyanakkor szerintünk egy állami tóhatóság talán még a miénkhez hasonl ó

narancsköztársaságokban sem működhet úgy, hogy az első számú vezetője csupán egy áldoktori

címet, egy megkérdőjelezhető körülmények között szerzett diplomát és egy nem létez ő nyelvvizsgát

tud felmutatni . Ezért kérem, szíveskedjen tájékoztatni a következőkrő l :

- Rendelkezik-e Tolnai Jánosné Szatmári Katalin államilag elismert nyelvvizsgával ?

- Ha igen, pontosan milyen típusúval, és hol, illetve mikor szerezte?

- Ha nem, hogyan szerepelhetett ezzel ellentétes információ az OKTVF főigazgatójának hivatalos

önéletrajzában?

Válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2013. október 30 .
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