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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 Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől 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 NA V-nál? 2. »

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Megdöbbenve olvastam Tállai András államtitkár úr K/6763 . számú kérdésemre adott írásbeli válaszát.
Abban ugyanis nem adott - mert feltehet ően nem tudott - kielégítő tájékoztatást adni arról, hogy jövőre
milyen szervezeti struktúrában, milyen létszámmal és milyen szabályok szerint fog m űködni a Nemzet i
Adó- és Vámhivatal (továbbiakban : NAV). Ez év nyarán még a Kormány a NAV egész állományár a
kiterjedő új életpályamodellt ígért. Ennek megfelelően a Kormány 2015 őszi jogalkotási tervében
szerepeltette 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.” Ezzel szemben november elején ír t
válaszában államtitkár úr a következőképpen nyilatkozott : „A fenti elveket szem előtt tartva egyes
területeket (elsősorban az adózóknak nyújtott szolgáltatásokat) er ősíteni kell, ami leghatékonyabban
belső átszervezéssel oldható meg, ezért a létszám kérdéséről még idő előtti beszélni. Ez a következő
időszakban fog eldőlni az életpályamodell bevezetésének kérdésével együtt . "

Döbbenetesnek tartom, hogy az őszre ígért kiszámítható karrierpálya helyett teljes bizonytalanságba n
tartják a NAV állományát . Ez nemcsak az érintett több ezer közszolgával és hivatásos állomány ú
pénzügyőrrel szemben rendkívül méltatlan, hanem a NAV működésének hatékonyságát, és ezzel a
költségvetési bevételek beszedésének eredményességét is rontja, ami egész Magyarországnak kár t
okozhat .

Fentiekre figyelemmel kérdezem Miniszter Urat, meddig akarják még teljes bizonytalanságban tartan i
a NAV állományát? Meghozták-e már a szervezeti átalakításra és az életpályamodellre vonatkoz ó
döntéseket? Ha nem, kérem, tájékoztasson, hogy mikor jutnak el odáig, hogy ezekr ől a kérdéseket nem
lesz „idő elő tti” kérdést feltenni, mikor ér véget az a bizonyos „következő időszak”, amikor meghozzák
a döntéseket?
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Továbbá kérem, tájékoztasson, hogy mikor akarják végrehajtani a tervezett szervezet-átalakítást, é s
mikor tervezik benyújtani az életpályamodellről szóló törvényt? Abból, hogy november végéig még
semmilyen ide vonatkozó törvénymódosítást nem terjesztettek el ő , le lehet-e vonni azt a következtetést ,
hogy 2016. január 1-tő l még a jelenlegi struktúrában fog működni a NAV?

Dudapest, 2015 . november 26 .

dr. Harangargó Tamás
országgyű lési képviselő
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