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Jávor Benedek úr
országgyú7ési képviselő
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Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST
Széchenyi rkp . 19.
1358

Тisц~elt Képviselőúr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. tárvény 42 . § (8) bekezdésе alapján
K/13507. számon hozzám benyújtott, „Meddig frzetik még Tolnainét?” című írásbeli
kérdésre а következő választ adom.

Tolnai Jánosné dr . az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőségnél (korábbi nevén : Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi é s
Vízügyi Főfelügyelőség, atovábbiakban : OКTF) fennálló határozatlan időre szóló
kormányzati szolgálati jogviszonya а közszolgálati tisztviselőkrő l szóló 2011 . évi
CXCIX . törvény (a továbbiakban : Кttv.) 60. § (2) bekezdés c) pontja és а 61 . § (1)
bekezdése alapján 2014.!eЬruár 10-én megszűnik.

Tolnai Jánosné dr . lemondási ideje két hónap, mely alatt 2013 . december 12461
jogviszonya megszűnéséig а munkavégzési kistelezettsége alól illetménye folyósítása
mellett mentesíte ttem, ugyanis а kialakult helyzetre való tekintettel jobbnak láttam, h a
а főigazgatói feladatokat más személy látja e1 . Tolnai Jánosné dr . а Ktty. 69.§ (1)
bekezdése alapján végkielёgítésre nem jogosult.

Az OKTF központi hivatal, melynek vezetője а központi államigazgatás i
szervekről, valamint а Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi
XLIII . törvény 73 .* (7) bekezdése, illetve а Ktty. 133 .§ (3) bekezdése alapján
államtitkári illetményre jogosult. Tolnai Jánosné dr. havi illetménye 2013 . január 1 451
2013 . december 31-ig — illetményeltérítés folytán — bruttó 1 .296.300 Ft összegben lett
megállapítva . Illetményének összege 2014 . január 1 . óta bruttó 997 .170 Ft .
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А kormányzati szolgálati jogviszony büntetlen előéletet igazoló erkölcs i
bizonyítványhoz kötött, mellyel Tolnai Jánusné dr . rendelkezett. Az
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának 2013. február 12-én kelt tájékoztatása
szerint Tolnai Jánosné dr., mint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség főigazgatója fontos és bizalmas munkakört betöltő személy,
akivel szemben az elő írt nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása megtörtént. А „C”
tipusú nemzetbiztonsági ellenőrzés eredménye szerint az ellenőrzöttel kapcsolatosan
nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezd nem merült геl .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott а Képviselő úr részéről felmerült, az
OKTF korábbi fűigazgatójának lemondásával és illetményével kapcsolatos kérdésekre .

Budapest, 2014. jaлиár ^?'- ."
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