
Tájékoztatás a NAV törvény módosítási tervezetéről 

 

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását 

szolgáló törvények módosításáról szóló törvénytervezet tartalmazza a NAV Tv. módosítását. 

A tervezet illetmény emelést fogalmaz meg a vezetői munkakörök közül, az osztályvezető, a 

főosztályvezető-helyettes és a főosztályvezető részére. Ezen munkakörök tekintetében 0,5 

szorzós emelést hajt végre. Sajnálatos módon figyelmen kívül hagyva az egyéb munkakörök 

bérfeszültségeit és figyelmen kívül hagyva az általános bérrendezés igényét. További fontos 

változás, mely szerint Bevezetésre kerül a jognyilatkozatok elektronikus úton közlése. 

E szerint a pénzügyőr köteles Ügyfélkapuval 2020. január 1-jétől rendelkezni. 

Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére elektronikus dokumentumban 

kerül sor.  

Kivétel 

A munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással kiadmányozható: 

 kinevezés, 

 hivatásos állományba való felvétel és annak elfogadása, 

 kinevezés, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony módosítása, 

  kormányzati szolgálati jogviszony, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony 

megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat,  

  fegyelmi ügyben hozott határozat 

 kártérítési ügyben hozott határozat 

 sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat,  

 összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás, 

 fizetési felszólítás. 

 

Ha a szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére 

nem vette át, az elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a második 

értesítésről szóló igazolásban feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapon. 

 Ha nem megy az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése (vagy a kézbesítési 

vélelem szabályainak alkalmazása) bármely okból nem lehetséges, vagy az a jogviszony 

létesítéséről rendelkezik, az elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói 

jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vagy a szervezeti és működési szabályzatban erre 

feljogosított személy öt napon belül záradékolással hiteles papír alapú kiadmányt készít. A 

záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét 

és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan 

hitelesített irattal megegyezik. A címzettel a papír alapú kiadmányt kell közölni. 

 

Átmeneti időszak: olyan okiratok vonatkozásában, amelyek érvényességéhez a 

foglalkoztatott jognyilatkozata szükséges 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 



Amelyekhez nem szükséges a foglalkoztatott jognyilatkozata 2020. március 31. napjától kell 

alkalmazni. 

 

Pozitív változás, hogy a NAV vezetője nem adhat felmentést egyedi ügyben az előírt 

szakirányú felsőfokú iskolai végzettség követelménye alól NAV KI személyi állománya 

tekintetében, és vezetői kinevezés esetén. 

 

További változás, hogy a tervezet 18. § (1) b.) pontja alapján a kormánytisztviselővel 

szemben bűntető, méltatlansági és utóbbi megszűntetése esetén további 15 napon belül 

fegyelmi eljárás is indítható.  

Álláspontunk szerint, a felsorolásból látszik, hogy eltúlzott a felelősségre vonási igény a 

tervezet szerint. A fegyelmi eljárás megindítására a hatályos szabályok szerint is mód van, így 

nem indokolt annak bevezetésére újabb lehetőséget és határidőt biztosítani a fegyelmi jogkört 

gyakorlója számára. 

 

 


