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Írásbeli választ igénylő kérdés
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994.
(IX .30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Tények birtokában fog-e lépn i
Miniszter Úr?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter úrhoz .
Tisztelt Miniszter Úr !
A tavasz folyamán írásbeli kérdéssel fordultam önhöz az Országos Környezet Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel őségnél tapasztalt visszásságok, jogsértő
információkőzlési és hatósági ügyintézési gyakorlatok ügyében . Válaszában Ön mindent
rendben lévőnek minősített, és támogatásáról biztosította a főigazgatót, Tolnainé Szatmári
Katalint (itt szeretném megjegyezni, hogy a miniszter úr bizalmát élvez ő Tolnainé továbbra is
doktorként szerepel az államigazgatási dokumentumokban, miközben már bebizonyosodott ,
hogy nem rendelkezik semmilyen, Magyarországon hivatalosan elismert doktori
minősítéssel).
Úgy tűnik, hogy Ön a válasz megfogalmazásakor felületesen járt el, illetve nem szerzett b e
minden szükséges információt. Az Önnek feltett kérdés idején ugyanis az adatvédelmi
hatóság vezetőjét is megkerestem, vizsgálatot kérve a fentiek miatt . Péterfalvi Attila minapi
válaszlevelében a következőket írja:

"Mivel a Főfelügyelőség sem a http://www.orszaqoszoldhatosaq .qov.hu/ honlapon, sem az
egységes közadatkereső rendszerben továbbra sem teljesíti maradéktalanul az Infotv . szerinti
közzétételi kötelezettséget, az Infotv. 56. (1) bekezdése alapján a Hatóság felszólította a
Főfelügyel őséget, hogy haladéktalanul pótolja az általános közzétételi lista hiányzó elemeit különös tekintettel a gazdálkodási adatokra az Infotv . IV. fejezetének, a `IS/2005 . (XII . 27.)
IHM rendelet és a 305/2005 . (XII. 25.) Kormányrendelet közérdekű adatok elektronikus
közzétételére vonatkozó rendelkezéseinek megfelel ően".
Immár tehát hivatalos dokumentum is meger ősíti, hogy a Tolnainé vezette hatóság évek ót a
törvénysért ő adatkezelési gyakorlatot folytat.
Tájékoztatom továbbá, hogy megkeresésem nyomán Szabó Máté ombudsman is vizsgálatot
folytat az intézménynél, mivel alaposnak találta azt a gyanúnkat, hogy az OKTVF a Tolnain é
irányítása alatt kialakult hatósági ügykezelés során szisztematikusan megsérti az alaptörvényt ,
illetve a Magyarország által is aláírt, a környezeti információk szabad hozzáférését szolgál ó
Aarhusi Egyezményt.
A fentiek miatt ismételten a válaszát várom arról, hogy továbbra is elégedett-e az OKTVF é s
annak vezetője munkájával, illetve lát-e okot jelenleg arra, hogy a kormány felel ős tagjaként
fellépjen a jogszerű hatósági működés helyreállítása érdekében, levonva természetesen a
személyi konzekvenciákat is.
Válaszát előre is köszönöm !
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