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Tárgy : Válasz Jávor Benedek fiiggetlen országgyülési képvisel ő K/10602 . számú írásbeli
kérdésére
Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján a K/10602.
számon hozzám benyújtott, „Mi folyik a z őldhatóságnál?” című írásbeli kérdésére a beadványában
szereplő felvetésekre a következ ő választ adom.
Milyen kiválasztási eljárás nyomán került az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi F őfelügyelőség főigazgatói székébe Tolnai Jánosné Dr . Szatmári
Katalin ?
Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin 2010-ben kezdte munkáját az Országos Környezetvédelmi ,
Természetvédelmi és Vízügyi F őfelügyelőségen, majd dr. Hecsei Pál, a korábbi megbízott főigazgató
nevezte ki helyettesének . Több mint két év F őfelügyel őségen eltöltött vezetői munka után kapot t
főigazgatói kinevezést . Kiválasztását szakmai rátermettsége, vezet ői hozzáállása indokolta.
Hogyan fordulhatott el ő, hogy az országos zöldhatóság jelenlegi vezet ője hosszú id őn át
irányíthatta jogi végzettség nélkül a főfelügyelőség jogi osztályát?
Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a F őfelügyelőségen jogi osztály nincs . Tolnai Jánosné Dr .
Szatmári Katalin sosem volt főosztályvezető. Főosztályvezető-helyettesként dolgozott a Jogi ,
Közigazgatási és Koordinációs Főosztályon, ahol elsősorban szakmai kérdésekkel foglalkozott, míg a
kifejezetten jogi természet ű feladatokat a főosztály jogász végzettségű főosztályvezető helyettese,
illetve a szintén jogász végzettség ű főosztályvezető végezte.
Hogyan kerülhet valaki közigazgatási gyakorlat és környezetvédelmi szakmai tapasztala t
nélkül az OKTVF élére ?
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A fő igazgató kinevezése mindenben a jogszabályok rendelkezéseinek megfelel ően történt . Mint az
első kérdésre adott válaszomban említettem, a fóigazgató 2010 óta dolgozik a hatóságnál, így vol t
lehető sége megszerezni a közigazgatási szakmai tapasztalatot korábbi környezetvédelmi jelleg ű
tapasztalatai mellé.
Hátráltatja-e véleménye szerint Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin vezet ői munkáját ,
hogy sem idegennyelv-ismerettel, sem releváns szakmai tapasztalattal nem rendelkezik?
Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin 2007-ben diplomázott környezetirányítási szakértőként, maj d
2012-ben letette a jogszabályok szerint kötelező közigazgatási szakvizsgát is . A főigazgató i
munkakör ellátásához nem els ődleges prioritás az idegennyelv-ismeret . Releváns szakma i
tapasztalatairól az el őzőekben tájékoztattam . Munkájának sikerességét, egyben vezet ő i rátermettségé t
bizonyítja, hogy főigazgatói kinevezése óta — a rendszeres ellen őrzések következményeként —
jelentősen megnőtt a F őfelügyelő ség által felderített jogszabálysértések száma . Míg 2008 és 2009ben mindősszel3 millió Ft bírságot szabtak ki, addig 2011-ben már 175 milliót, 2012-ben közel 35 0
millió Ft-ot . A Főigazgató Asszonyt ért politikai támadások illetve a kiszabott bírságok növekedés e
között nem kizárható egy esetleges ok — okozati ősszefuggés .
Hátráltatja-e véleménye szerint a felügyel őség hatósági munkáját, hogy Tolnai Jánosné Dr .
Szatmári Katalin gyakorlatilag az összes, megfeleld végzettség ű és tapasztalatú szakember t
eltávolította az intézményb ő l?
Tisztelt Képviselő Úr! Kérdésébe foglalt állítása ismét téves információkon, szubjektí v
állásponton alapul . A Főfelügyelő ség munkatársainak létszáma több ok miatt változott . A jogviszony
megszűnésének indoka az esetek több mint a felében nyugdíjba menetei, közigazgatási áthelyezés, a
kormánytisztviselő részéről felmerült felmondás vagy közös megegyezésen alapuló felmondás volt .
Ehhez járult hozzá 2012 januárjában a kormányzati döntés alapján végrehajtott létszámleépítés is .
Visszautasítom a F őfelügyelőség munkatársainak képzettségét és szakmai tudását megkérd őjelező
hozzáállását . A Föfelügyelőségen jelenleg dolgozó munkatársak (köztük 84 felsőfokú végzettség ű) a
velük szemben támasztott követelményeknek mindenben megfelelő, magas színvonalú munká t
végeznek . Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin 2012 . szeptemberi főigazgatói kinevezése óta 1
munkáltatói felmondás történt a F őfelügyelőségen, munkaügyi per nem indult .
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin a
főfelügyelőség forrásait magáncélra (például a háztartásának kiadásaira) fordítja?
Nincs ilyenrő l tudomásom . Eddig egyetlen ellenő rzés során sem merült fel visszaélés a
Főfelügyelő ség gazdálkodási rendjében . A Főfelügyelőség gazdálkodása során az el őírásoknak
megfelelően jár el, melyet számos szervezet rendszeresen ellenőriz.
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin a
főfelügyelő ség személyi állományát részben saját közeli hozzátartozóival, barátaival é s
üzletfeleivel töltötte föl ?
Tudomásom szerint minden kinevezés a jogszabályoknak megfelelően történt .
Van-e tudomása a tárcának a F őfelügyel őségen Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katali n
vezetése alatt elharapózott rendszerszint ű korrupcióról (elsősorban a hatósági engedélyek
kiadása és visszavonása területén) ?
Tisztelt Képvisel ő úr! Politikai hecckampány helyett tegyen feljelentést az illetékes szerveknél ,
amennyiben tudomása van korrupcióról . Amennyiben jogilag megalapozott és hatáskörömbe tartoz ó
konkrétumokat tud a rendelkezésemre bocsátani, akkor természetesen magam is el fogok eljárni .
Mindemellett emlékeztetném a korábban írt válaszomra : csak 2012-ben kétszer annyi bírságot szabot t
ki a Főfelügyelőség, mint 2008-tól 2012-ig . Elgondolkodtató adat arra vonatkozóan, hogy mennyire
„elnéző” az új Főigazgató Asszony a jogszabálysértésekkel szemben .
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Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katalin szakmalatlan,
jogalap nélküli döntései miatt a Felügyelő ség ellen perek sokasága indult, a magya r
gazdaságnak pedig kimutatható kárai keletkeztek, amely után vélhet ő en szintén a magya r
államnak kell majd helytállnia ?
Mint ahogy az bizonyára On előtt is ismert, a hatósági határozatok ellen az ügyfelek — a
jogszabályokban foglaltak szerint — jogorvoslattal élhetnek . Ön azt kérdezi, hogy folyamatban lév ő,
befejezetlen peres ügyek milyen negatív hatással lehetnek a magyar állam számára . Legalább írásban
érdemes alaposan átgondolni a kérdést, miel őtt felteszi . Jogerősen lezáratlan perekről én nem tudom
megmondani, hogy melyik fél számára fog kedvez ő döntés születni. Így arra kérem, engedje meg,
hogy ezekről akkor tájékoztassam, ha jogerős döntés születik . A Főfelügyel őség peres ügyeinek
számát tekintve semmilyen lényegi eltérés nem tapasztalható Tolnai Jánosné Dr . Szatmári Katali n
kinevezése óta . (Az el őző évek adatai alapján a peres és nemperes ügyek száma a következ ők szerint
alakult: 2008-ban 214, 2009-ben 289, 2010-ben 196, 2011-ben 156, 2012-ben 235, 2013-ban 46 db .)
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin munkáltatói
tevékenysége során rendszeresen megszegi a kormánytisztvisel őkről szóló tőrvényt, különösen a
munkaidőt, a túlórákat, vagy azok kifizetését, illetve a kötelez ően adandó pihen őidőt érintően?
Egyetlen ellenőrzés sem bizonyítja Képvisel ő Úr állítását . A Főfelügyelőségen valóba n
megfeszített munka folyik, melyet sok esetben sem a f őigazgató, sem munkatársak ne m
többletjuttatásért, hanem a környezet védelme iránti elkötelezettségből végeznek. A közszférában
nagyon sokan teljesítünk így szolgálatot .
Van-e tudomása a tárcának arról, hogy az OKTVF-nél jogszabályellenesen védelm i
feladatokat lát el a Nemzeti Védelmi Szolgálat Bolcsik Zoltán vezetésével ?
Intézményeink védelmi feladatainak megszervezése saját hatáskörükbe tartozik . A konkrét esetben
a biztonsági feladatokat nem az On által megnevezett szolgálat látja el .
Válaszát várom arra a kérdésre is, hogy amennyiben tudomása van minderről, és mégsem
tett eddig semmit a fentiek megel őzése, illetve megszüntetése végett, az nem veti-e fel a hivatal i
alkalmatlanság és a bűnpártolás gyanúját? Amennyiben pedig az itt leírt törvénytele n
gyakorlat az OKTVF-et felügyel ő miniszter tudta nélkül folyhat immár évek óta, az ne m
kérdőjelezi-e meg alapjaiban az Ön tárcavezetői kompetenciáját?
Tisztelt Képviselő Úr? Tekintettel arra, hogy kérdéseit megválaszoltam, így okafogyottá vál t
utolsó észrevétele . Örömömre szolgál, hogy legalább az írásbeli kérdés parlamenti m űfaja lehetővé
teszi az alkalmankénti személyes eszmecserénket . Egyúttal tisztelettel arra kérem, hogy amennyibe n
bizonyítékokkal tudja alátámasztani a kérdéseiben megfogalmazott állításokat, úgy haladéktalanul
tájékoztasson, egyúttal éljen képviselői kötelességével és a szükséges jogi lépéseket tegye meg !
Amennyiben viszont nem rendelkezik hitelt érdeml ő bizonyítékokkal, úgy arra kérem, fejezze be a z
OKTVF lejáratását !
Köszönöm a Főfelügyelőség felel ősségteljes munkájára irányuló érdekl ődését.

Budapest, 2013 . április „ /ifi .
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