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> Olcsóbb sztrádát kérnek a Bechtel
től. Az építési költségek 35 százalékos 
csökkentését kérte az észak-erdélyi au-
tópálya építésével foglalkozó amerikai 
Bechteltől az Országos Autópálya és Köz-
útkezelő Társaság (CNADNR), amely 
arra hivatkozik, hogy az eredeti szerződés 
szerinti 2013-as határidő már nyilvánvaló-
an nem tartható. Daniela Drăghia, a társa-
ság vezérigazgatója szerint az állam jelen-
leg rendkívül drágán fizet a lassan készülő 

sztrádáért. „Emellett kértük az ütemterv 
átdolgozását és az adósság-kifizetések át-
ütemezését” – közölte a vezérigazgató. A 
kormány által a tavaly év végén rögzített 
árszabás szerint egy kilométer autópálya 
megépítése 3,8 és 5,9 millió euró közötti 
összegbe kerülhet. Síkvidéken 3,802 mil-
lió eurót számítottak ki egy kilométer 
autópálya építési költségeként, dombvidé-
ken 4,98-at, míg hegyvidéken 5,922 millió 
eurót. Bogdan Sgârcitu, a Bechtel kom-
munikációs igazgatója szerint az állam je-
len pillanatban 114 millió euróval tarto-

zik a sztrádaépítő cégnek, de semmilyen 
információt sem kaptak a kormánytól, 
hogy milyen ütemben törlesztik feléjük az 
adósságot. Bár az 514 kilométeresre ter-
vezett észak-erdélyi autópálya átadásának 
dátuma kérdéses, az biztos, hogy fizetős 
lesz. Anca Boagiu szállításügyi miniszter 
ugyanakkor pár nappal korábban a fizetős 
hazai sztrádák között csak az uniós pénz-
forrásokból épülő Aradot Temesvár érin-
tésével Szebenen és Bukaresten keresztül 
Konstancával összekötő IV. páneurópai 
folyosót említette, de ezt is csak az Euró-

pai Bizottság követelése miatt. „Az Euró-
pai Bizottság világos feltételeket szabott, 
amikor biztosította a finanszírozást, va-
gyis az autópálya-használatért fizetni kell 
a IV. folyosón, de a többi, már megépült 
autópályán is. Az egész hálózat fizetős 
lesz” – pontosított Drăghia. Elárulta, a 
sztrádahasználati díjak beszedése kap-
csán több megoldást is tanulmányoznak, 
így vagy a díjbegyűjtő pontokat vagy az 
EU rádiónavigációs Galileo programjá-
nak műholdas kapcsolatát veszik igénybe, 
mely 2013-ban lép működésbe.
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– A Pénzügyminisztérium ille-
tékesei szerint az átszervezés jelentős 
költségmegtakarítást eredményez. 
Ön is így látja?

– Az Országos Adóügynökség 
szintjén már 2009-ben és 2010-
ben is csökkentették a személyze-
ti kiadásokat. Ilyen volt a vezetői 
illetmények, különböző pótlékok 
nagyságának a csökkentése, és nem 
utolsósorban az is, hogy évek óta ál-
lásokat fagyasztottak be. A mostani 
átszervezés az adóügynökség saját, 
valamint egyes megyei adóhivatal-
ok állományának a leépítését fogja 
eredményezni, következésképp, 
biztos lesz hozadéka a költségek 
csökkentése terén is. A megszűnő 
adóhivatalok esetében az ANAF 
elsősorban a fűtési, a karbantartási, 
az elektromos energia és a távközlé-
si költségeken takarékoskodhat, de 
országos szinten éves viszonylatban 
ez több millió lejt is jelenthet.

hecser Zoltán

Saját húsából kell vágnia a Pénzügyminisztériumnak

Hónapok óta készül a kormány a közpénzügyi intézményrendszer átszerve-
zésére. A kilátásba helyezett intézkedések között a vidéki adóhivatalok szá-
mának csökkentése, továbbá az adó-, a vám- és a pénzügyőrség kötelékében 
foglalkoztatott alkalmazottak számának csökkentése, a vezetői tisztségek szá-
mának mérsékelése – illetve az ezzel járó költségek lefaragása szerepelt. Ked-
den viszont váratlanul felgyorsultak az események: a megyei közpénzügyi ve-
zérigazgatóságok telefaxon továbbított rendeletet kaptak kézhez, amelyet az 
Országos Adóügynökség elnöke, Sorin Blejnar jegyzett. E rendelet lényege, 
hogy módosítja a megyei közpénzügyi vezérigazgatóságok szervezési struktú-
ráját jóváhagyó 2009/375-ös rendeletet. A július 15-től életbe lépő új struktú-
ra viszont már országos viszonylatban 150 adóhivatallal kevesebbel számol, az 
alkalmazottak pedig az elbocsátás és az áthelyezés közül választhatnak. Sorin 
Blejnar szerint az Országos Adóügynökséghez tartozó apparátus maximális 
létszámát 4927 állással kell csökkenteni: ebből az ANAF saját állományából 
109, a pénzügyőrségéből 713, a vámtól 1427, míg a megyei adóhivatalokéból 
2787 állást szüntetnek meg. A megszűnő adóhivatalok illetékességébe tarto-
zó adófizetőket június 10-ig, azaz holnapig át kell irányítani azokhoz az adó-
hivatalokhoz, amelyek a megszűntek tevékenységét veszik át. A vonatkozó 
névjegyzéket ugyancsak június 10-én kell közölni, míg a tevékenység, a javak 
átvételére legkésőbb június 17-ig kell sor kerüljön. Továbbá: ugyancsak június 
10-ig kell megállapítaniuk a vezérigazgatóságoknak a szervezési struktúrákat, 
a személyzeti jegyzéket pedig június 17-ig kell véglegesíteni.

A közpénzügyi intézményrendszer átszervezésére ugyan nem vá-
ratlanul kerül sor, ennek ellenére a mostani történések „derült égből 
villámcsapás” jellegűek. Hogy miért? Mindenekelőtt az Országos Adó-
ügynökség szervezésére és működésére vonatkozóan létezik egy jelenleg 
hatályos jogszabály, az utólag módosított és kiegészített 2009/109-es 
kormányhatározat. A mostani átszervezés jogalapját gyakorlatilag 
ennek a kormányhatározatnak az újbóli módosítása és kiegészítése 
kellett volna jelentse. Erről készült is egy tervezet, amiről ún. meg-
alapozási jegyzék is létezik. Mindkettő szövege a birtokomba jutott, 
de lévén, hogy a kormányhatározat nem jelent meg a Hivatalos 
Közlönyben és annak száma sincs, a jogalkalmazás szempontjából 
semmiképp sem tekinthető mérvadónak. Egyébként a megalapozási 
jegyzékben az is szerepel, hogy 
a kormányhatározat-tervezet 
előírásainak alkalmazása szük-
ségessé teszi – pontosabban tenné 
– a Pénzügyminisztérium mű-
ködésére vonatkozó 2009/34-es 
kormányhatározat módosítását, 
s ugyanezt a Pénzügyőrségre vo-
natkozó 2009/1324-es és a vám-
hatóságra vonatkozó 2009/110-
es kormányhatározatok esetében 
is. Erre viszont még csak kor-
mányhatározat-tervezetek sem készültek. Menjünk tovább. A me-
gyei adóhatóságok szervezési struktúráját az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2009/375-ös rendeletével hagyták jóvá, ami az átszer-
vezés okán ugyancsak módosításra szorult volna. Erre ugyan június 
3-i keltezéssel megszületett a 2011/2180-as rendelet, de a Hivatalos 
Közlönyben az sem jelent meg, így hatályossága több mint vitatható. 
A megyei közpénzügyi vezérigazgatóságok ennek is csak fénymásola-
tát kapták meg. De vannak itt még más furcsaságok is. Így például a 
létező/nem létező ANAF elnöki rendelet szerint a megyei adóhiva-
talok vezetőinek augusztus 1-ig kell kidolgozniuk és továbbítaniuk az 
új szervezési struktúráknak megfelelő státusjegyzéket. Ezt az előírást 
felülírták a június 7-én továbbított – iktatószám nélküli ! – , de az 
Országos Adóügynökség által láttamozott intézkedési tervvel, amiben 
viszont már a határidő június 10-e. Az adóügynökség átszervezése te-
hát üresen hagyott, „kipontozott” számú, fantom okiratok alapján zaj-
lik, és így szüntetnek meg adóhivatalokat is. Ez pedig már nemcsak fura, 
annál jóval több: visszás és tágabb értelemben akár törvénysértő is. Egy 
szó mint száz: a közpénzügyi intézményrendszer mostani átszervezése 
jogszabályozási és jogalkalmazási szempontból zűrzavar a köbön.

Zűrzavar a köbön

          Jegyzet n Hecser Zoltán

Az adóügynökség át
szervezése üresen ha
gyott, „kipontozott” 
számú, fantom okirat
ok alapján zajlik, és így 
szüntetnek meg adóhi
vatalokat is.


