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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Кtivér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt E1nők Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi =XXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) ООУ

határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Meddig fizetik még Tolnaiasét?” címmel írásbeli válasz t

igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Orbán-kormányzat legnagyobbat bukott hivatalnoka, T оiваi~é Szatmári Katalin а korábbi

munkahelye, az ОКТУР honlapja szerint "felmoпdаgi idejét tölti" . Ez akár azt is jelentheti, hogy а
szóban forgó hölgy - miután megfe1е16 végzettség, szakmai gyakorlat és nyelvtudás гélkűl éveken

át а zöldhatóság jól fizetett főigazgatója lehetett, а tevékепуsége alatt az ОКТУР jogszerű

működése ellehetetlenült (amint azt az ombudsman és az adatvédelmi hatóság vizsgálata i s

megállapította), hazugságok sorozatába bonyolódo tt az iskoláival és а tudományos előéletével

kapcsolatban . Ráadásul kiderült róla, hogy évek óta nyomozás folyik ellene tízmilliós nagyságrendű

hűtlen kezelés gyanúja mi аtt, és az ügyészség még vádat is emelt ellene - még hónapokon kereszt űt

mindenféle munka nélkül hozzájuthat а havi egymillió forint fölötti állami apanázshoz, és а

folyamat végén esetleg egy csinos végkielégítéssel is megfejelheti érdemtelenül szerze tt juttatásait .
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Talán okkal feltételezhetjük, hogy ez még az Önök nem különösebben fejlett jog- és igazságérzeté t

is sértené. Ezért kérem, hogy az ügy tisztázása érdekében szíveskedjék válaszolnia következ ő

kérdésekre :

- Pontosan milyen módon (vezetői megbízás visszavonása, felmeпtés, rendkívüli vagy rendes

felmondása munkáltató illetve а munkavállaló részérёl) ért véget Tolnaiasé Szatmári Katalin

pályafutása az OКTVF-nél?

- Mi mosta lemondott fő igazgató munkajogi státusza?

- Mеlyek а lemondás következményei а felmondási idő illetve а végkielégítés tekintetében?

- Mekkora az OKTVF főigazgatójának havi járandósága?

- Mekkora végkielégítésre számíthat a lemondott főigazgató, és megváltja-e pénzben а munkáltató а
felmondási időt?

- Mi ezeknek a juttatásoknak a jogalapja (МТ, egyedi munkaszerződés, egyéb)?

- Lesz-e vizsgálata tárcánál annak kiderítésére, hogy hogyan juthato tt egy országos hatóságnál

vezető i megbízatáshoz valaki, aki ellen súlyos pénzügyi visszaélés gyanújával nyomozás folyik ?

- Befolyásolja-e egy esetleges vizsgálat eredménye, illetve а vádemelés ténye а Tolnaiasénak

kifizetett, illetve а továbbiakban kifizetni tervezett juttatásokat?

Válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2014. január 7 .

Tisztelettel :
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