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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 űlésről szóló 2012 :
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez, mint az adópolitikáért felelős kormánytaghoz

„Még a Nemzeti Adó- és Vámhivatal épületeit is feketén foglalkoztatott vagyonőrök őrzik?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az „fn. hir24.hu " című internetes hírportál döbbenetes jelenségre hívta fel a figyelmet „ A

NAV-nál dolgozhatnak feketén” című cikkben. Eszerint még a Nemzeti Adó- és Vámhivata l

(továbbiakban: NAV) épületeit is feketén foglalkoztatott vagyonőrök őrzik. A cikkben

előadottak szerint a NAV-nál sem kizárt, hogy munkaer ő-kölcsönzők és alvállalkozók

közbeiktatásával feketén foglalkoztatott vagyonőrökkel végeztessék az objektumok őrzését .

Ennek magyarázataként a NAV arra hivatkozott, hogy a magánbiztonsági szolgáltatáso k

megrendelésekor „szerződő félként” és nem „adóhatóságként” jár el .

A NAV érvelése annyiban mindenképpen helytálló, hogy az adóhatóságként vezetett

nyilvántartások szigorúan csak a jogszabályokban meghatározott célokból és módo n

használhatók fel . Azonban - mint ahogy arra a cikk szerz ője is rámutat — a megrendel őnek ,

mint a magánjogi jogviszony alanyának is számos lehetősége van a feketefoglalkoztatás

lehetőségének minimálisra szorítására (nyilvános, közhiteles adatbázisok alapján történ ő

ellenőrzés; adóigazolás benyújtására felszólítás ; alvállalkozó igénybevételének megtiltás a
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stb.). Álláspontom szerint tarthatatlan, hogy a feketemunka elleni küzdelemre létrehozott

hatóság maga is hozzájáruljon a feketefoglalkoztatáshoz, és annyi er őfeszítést se tegyen, ami

még egy jó gazdaként eljáró magánszemély megrendel őtől is elvárható lenne .

A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy mely gazdasági társaság(ok )

látják el jelenleg a NAV ingatlanainak őrzés-védelmét? A NAV ingatlanainak őrzés-

védelmérő l szóló szerződések lehetővé teszik-e gazdasági társaság(ok) számára alvállalkozó k

és munkaerő-kölcsönzők igénybevételét a szerződés teljesítése során? Összességében

előfordulhat-e, hogy feketén foglalkoztatott vagyonőrök őrzik a NAV ingatlanait? A cikk

megállapításai alapján indít-e vizsgálatot, illetve tesz-e intézkedéseket annak érdekében, hogy

legalább maga a NAV ne járuljon hozzá a magánbiztonsági szektorra oly jellemz ő fekete és

szürke foglalkoztatáshoz?

Budapest, 2014 . június 26 .

dr. Harcozó Tamás

országgyű lési képviselő
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