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Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszterhez, mint az adópolitikáért felelős kormánytaghoz

„Kiszámítható karrierpálya helyett csoportos létszámleépítés, avagy mi történik a NAV-
nál? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt évek számos kormányzati rendelkezése érintette hátrányosan a pénzügy őröket. A
Vám- és Pénzügyőrség megszűntetése, az új illetményrendszerre történ ő átállás anomáliái, a
korábbi szolgálati idő beszámításának módja, a szolgálati nyugdíjrendszer megszűntetése, majd
az azt rögtön követő elbocsátások jogos felháborodást váltottak ki a pénzügyőr állomány
körében. Ráadásul a korábbi ígéretek ellenére az új hivatásos életpálya bevezetésekor biztosított
illetményemelésből is kihagyták a pénzügyőröket . Az új szolgálati törvény elfogadásako r
elhangzott ígéret az volt, hogy a pénzügy őrök helyzetét majd a Nemzeti Adó- és Vámhivata l
(továbbiakban : NAV) egész állományára kiterjedő életpályamodell keretében rendezik . Ezen
ígéretnek megfelelően a Kormány Országgyűlésnek benyújtott 2015 őszi jogalkotási tervében
szerepel is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII . törvény módosítása ,
aminek szabályozási célját a következők szerint határozták meg : „A szabályozás célja a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományát érintő életpályamodell megalkotása . ”

Az ígéretek után azonban ismét keserű csalódás következett . A kiszámítható előmeneteli
rendszer és illetményfejlesztés biztosítása helyett a Kormány teljes bizonytalanságba taszított a
nemcsak a pénzügyőröket, hanem a NAV teljes állományát . Ez nemcsak az érintett több ezer
közszolgával és hivatásos állományú pénzügy őrrel szemben rendkívül méltatlan, hanem a NAV
működésének hatékonyságát, és ezzel a költségvetési bevételek beszedésének eredményességé t
is rontja, ami egész Magyarországnak kárt okozhat . Vadabbnál vadabb ötletek és átszervezési
javaslatok látnak napvilágot a NAV jövőjérő l, köztük az egész szervezeti struktúra gyökere s
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átalakítását és a hatalmas létszámleépítést tartalmazó tervek is . Mindezt úgy, hogy jelenleg
éppen a NAV állományának életpályamodelljér ő l kellene tárgyalnia az Országgyűlésnek .

Fentiekre figyelemmel az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :
• A Nemzetgazdasági Minisztérium tervei szerint milyen struktúrában fog működni jövő

évtő l a NAV? Valóban tervezik-e szervezeti egységek megszüntetését és összevonását?
Milyen változásokat terveznek a NAV fels ő vezetése tekintetében?

• Valóban terveznek-e csoportos létszámleépítést a NAV-nál? Ha igen, kérem,
tájékoztasson a tervezett létszámleépítés mértékéről, várható időpontjáról és okairól ?

• Mikor nyújtják be a Kormány 2015 . évi őszi jogalkotási programjának 26. pontjában
jelzett, NAV állományának életpályamodelljér ől szóló törvényjavaslatot? Az új
életpályamodell bevezetésével összefüggésben mekkora illetményfejlesztésre számíthat
a NAV állománya ?

Budapest, 2015 . október 16 .

dr. Harangozó Tamá s
országgyűlési képviselő
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