
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Nemzeti Adó- És Vámhivatal 

  



 



I. A célok meghatározása 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2017. évi kiemelt feladata az államháztartási 
bevételek mind magasabb szinten történő biztosítása a szervezet rendelkezésére álló 
erőforrások hatékony és célzott kihasználásával, a jogalkotó által biztosított eszköztár 
alkalmazásával.  
 
A bevételi elvárások teljesítése mellett és annak érdekében nagyobb hangsúlyt helyez a NAV 
az ügyfelekre, az ügyfélcentrikus folyamatszervezésre, valamint a szolgáltató jelleg 
erősítésére. Ennek része az új hatósági nyelvezet, az eljárások egyszerűsítése és a 
bürokráciacsökkentés, a határidők csökkentése, az új jogintézmények, az adózói minősítés 
rendszerének bevezetése, ügyfélbarát szemlélettel támogatva az adózókat.  
 
A szolgáltató jelleg erősítésével párhuzamosan a NAV 2017. évben is kiemelten fontos 
feladata a preventív módszerek, ellenőrzések célzott és hatékony alkalmazása a helyes 
gyakorlatok kialakítása és a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében. 
 
Mindezek mellett kiemelt figyelmet fordít a Hivatal a társadalmi szerepvállalás növelésére és 
az adóztatás fontosságának tudatosítására az egyértelmű és közérthető társadalmi 
kommunikációjának fejlesztése révén.  
 
A 2017. évi feladatok egyre magasabb színvonalú ellátása érdekében a Hivatal prioritásként 
kezeli a korszerű és hatékony humánerőforrás rendelkezésre állását biztosító életpálya 
szemléletű humánerőforrás menedzsment rendszer kialakítását, működtetését és az ehhez 
szervesen kapcsolódó újszerű és dinamikus képzési és tudásmenedzsment rendszer 
megvalósítását. 
 
A 2016. évben aktualizálásra került a NAV hatásköri jegyzéke, amelyből megállapítható, 
hogy a NAV leterheltsége folyamatosan növekszik, így jelenleg 1 093 db fő feladat tartozik a 
Hivatalhoz, mely több ezer részfeladatot hordoz magában. Fentiek következményeként, 
valamint a meghatározásra kerülő kormányzati elvárások teljesítése érdekében várhatóan 
2017. évben is tovább bővül majd a NAV részére megállapított feladatok köre. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

 
        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 144 971,0 3 245,7 141 725,3 21 320 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  1 375,5 0,0 1 375,5 – 
 
 



III. A célok elérésének módja  

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

Szervezeti változások 

 
A NAV teljes szervezetrendszerének és szakmai irányításának korszerűsítését célzó 
átszervezésre 2016. január elsejei hatállyal került sor. Jogszabályi hátterét a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.) módosítása, az új NAV 
kormányrendelet és számos más, kormányrendeleti és NGM rendeleti szintű jogszabály-
módosítás alapozta meg.  
 
Az új szabályozás értelmében a kormányhivatali státusz átalakulásával központi hivatali 
státuszú szervezet jött létre, közvetlen miniszteri felügyelet és irányítás mellett, kétszintű 
struktúrával, egyszerűbb és átláthatóbb szervezeti felépítéssel, újfajta vezetési modellel, amit 
a közvetlen államtitkári vezetés jelent, szakmai helyettes államtitkárok támogatása mellett, 
egységes, integrált adó- és vámigazgatósági rendszerrel a területi szerveknél is.  
 
A bürokrácia csökkentése és a folyamatok gyorsítása érdekében a szervezeti szintek száma 
csökkent, azaz a regionális középfokú szervek megszűntek (ezáltal vált a háromszintű NAV 
kétszintű szervezetté), így az első fokú döntések a megyei (fővárosi) igazgatóságokon 
születnek meg, s a jogorvoslati rendszerben a másodfokú döntések meghozatala (a megszűnő 
régiók helyett) egy új, profiltiszta szervben, a Fellebbviteli Igazgatóságban testesül meg.  
A megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok már teljes mértékben integráltak, tehát a 
korábbi vámszakmai és adóági igazgatóságok feladatkörei összeolvadtak, így nem csupán a 
központi irányítás és a funkcionális feladatellátás, hanem a hatósági tevékenység minden 
szintje is integrált lett.  
  
Az operatív szakmai tevékenység az új adó- és vámigazgatóságok és a kapcsolódó speciális 
hatáskörű igazgatóságok (Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság, Repülőtéri Igazgatóság, Bevetési 
Igazgatóság, Szakértői Intézet) vállán nyugszik tehát.  
A területi szervek felett a vám-, adó-, rendészeti- és szerencsejáték szakterületek erős szakmai 
irányítását az új Központi Irányítás végzi, amely úgy a szakmai alaptevékenység, mint a 
funkcionális feladatok (gazdálkodási, humánigazgatási, jogi, törvényességi, 
szervezetszabályozási és informatikai, biztonsági feladatok) körében megerősített irányítói 
szerepet tölt be. A felettes szervek rendszere sokkal áttekinthetőbb lett a kétfokú 
szervezetben, élén a Központi Irányítással, amely munkaszervezete a NAV-ot vezető 
államtitkárnak és az ő munkáját támogató szakmai helyetteseinek. A vezetők tevékenységét a 
Központi Irányítás szakmai főosztályai támogatják, a korábbi struktúrához képest 
átrendeződve. 
A funkcionális feladatok (közte pl. a gazdálkodási, ellátási tevékenység) egy új szervben 
koncentrálódnak, a Gazdasági Ellátó Igazgatóságban, mely szerv az operatív ellátási 
feladatokat valamennyi NAV szerv vonatkozásában ellátja. A fejezetirányítást és 
gazdálkodást, a kiemelt beszerzéseket, az informatikai, humán és a képzési, egészségügyi, 
kulturális feladatellátást pedig a Központi Irányítás főigazgatója – a NAV gazdasági vezetője 
– irányítása alatt működő főosztályok, illetve szervek végzik. 
 
A NAV harmadik szakmai ága, a bűnügyi, bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatokat 
végző szervezetrendszer belső szervezetkorszerűsítésen esett át, de továbbra is a Bűnügyi 
Főigazgatóság és a regionális illetékességi alapon szerveződő területi bűnügyi igazgatóságok 
végzik a pénzügyi bűncselekmények felderítését, nyomozását. Ez azonban nem bontja meg a 
NAV kétfokú szervezeti struktúráját. 



Az átszervezésről szóló körlevélben és mellékletében rögzítésre és ütemezésre került 
feladatok határidőben végrehajtásra kerültek, szükséges azonban a szervek, az egyes 
működési folyamatok belső átvilágítása, az esetleges anomáliák feltárása, korszerűbb 
gyakorlatok alkalmazása, a belső adminisztráció további csökkentése, valamint a 
mindezeknek megfelelő irányítási rendszer (benne a vezetői irányítás, ellenőrzés, 
szabályozás) teljes körű megújítása. 
 
A NAV tv. 86/C. § (1) alapján a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete és a NAV 
Bűnügyi Főigazgatósága – a közfeladat eredményesebb ellátása céljából – 2016. január 1-
jével mint önálló költségvetési szerv megszűnt és beolvadt a NAV-ba.  
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer 
megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 
végrehajtása folyamatban van, melynek keretében tovább zajlik a NAV szervezeti 
átvilágítása, és ennek következtében kerülnek majd meghatározásra a szervezetre vonatkozó 
korszerűsítési javaslatok. 
 
 
Az intézményrendszer összetétele, létszám 

 
A NAV tv., valamint a NAV Korm. rendelet értelmében a NAV feladatait központi és területi 
szervei útján látja el.  
 
A megújult NAV-ban, mint kétszintű szervezetben a korábbi 79 szervhez képest 39 szerv 
található 2016. január elsejével. A NAV kétszintűvé alakítása során (középfokú 
főigazgatóságok megszűntetése, szervezetracionalizálás) csökkent a szervek száma. Míg 
korábban megyénként 2-2 alsó fokú és régiós szinten is 2-2 középfokú szerv végezte 
munkáját, 2016. januártól megyénként már csak 1 integrált igazgatóság (megyei adó- és 
vámigazgatóság) végzi ugyanezt, ami a szervezetrendszert átláthatóbbá teszi.  
 
A megújult NAV új Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített új engedélyezett 
létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám) 2016. február 1-jével 21 320 fő. 
Ennek eléréséhez 2016. február 1-jén csoportos létszámcsökkentés került elrendelésre, 
melynek végrehajtásával a NAV a korábbi engedélyezett létszámhoz képest 5%-os 
csökkentést ért el.  
 

A NAV szervek hivatalos megnevezése és székhelyei 
 

Sor-
szám A szerv megnevezése Székhely 

I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervei 

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Budapest 
2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága Budapest 

II. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szervei 

3. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és 
Vámigazgatósága 

 Budapest 

4. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és 
Vámigazgatósága 

Budapest 

5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Budapest 
6. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Budapest 
7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Miskolc 



Vámigazgatósága 

8. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Eger 

9. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Salgótarján 

10. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Debrecen 

11. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Szolnok 

12. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága 

Nyíregyháza 

13. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Kecskemét 

14. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Békéscsaba  

15. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Szeged 

16. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Győr 

17. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága Szombathely 
18. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága Zalaegerszeg 
19. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága Székesfehérvár 

20. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Tatabánya 

21. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Veszprém 

22. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Pécs 

23. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Kaposvár 

24. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága 

Szekszárd 

25. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága Budapest 
26. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága Budapest 
27. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága Budapest 
28. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Budapest 

29. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi 
Igazgatósága 

Budapest 

30. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi 
Igazgatósága 

Eger 

31. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Nyíregyháza 
32. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Kecskemét 
33. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Győr 
34. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Székesfehérvár 
35. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Pécs 
36. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete Budapest 
37. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete Budapest 

38. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézete 

Budapest 

39. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága Budapest 



Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

 
millió forintban, egy tizedessel 

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 127 359,5 2 951,1 124 408,4 20 795 
Szerkezeti változások (éves szintre 

hozva) 

    

Bűnügyi Főigazgatóság költségvetési 
szervi megszűnése 

8 212,0 23,8 8 188,2 1 290 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézet költségvetési szervi megszűnése 

2 491,2 270,8 2 220,4 357 

A NAV vezetője szakmai helyettesei 
illetményének átcsoportosítása 

-61,0 0,0 -61,0 – 

Létszámcsökkentés  – – – -1 122 
Többletek     

On-line szja rendszer működtetése 1 919,0 0,0 1 919,0 – 
Őrzés-védelmi feladatok többletkiadásai 1 050,3 0,0 1 050,3 – 
Beruházások forrásának biztosítása 4 000,0 0,0 4 000,0 – 
2017. évi javasolt előirányzat 144 971,0 3 245,7 141 725,3 21 320 
 
 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat értelmében a 
hiánycél tartását elősegítő – a 2016. évi előirányzattal azonos összegben tervezett – fejezeti 
stabilitási tartalék felhasználásáról fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az 
államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak 
értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt.  

 
millió forintban, egy tizedessel 

2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Fejezeti stabilitási tartalék alcím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 375,5 0,0 1 375,5 
2017. évi javasolt előirányzat 1 375,5 0,0 1 375,5 
 

 

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe  

 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 
A NAV fejlesztési terveinek megvalósítására a 2014-2020. programozási időszakban a 
KÖFOP keretei között részesülhet támogatásban. 
 



A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 
„Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” című 
projekttel a NAV részére rendelkezésre álló támogatási keretösszeget 14,5 milliárd forintban 
határozta meg.  
 
A NAV fenti keretösszegű fejlesztésének szakmai céljai az alábbiak:  
 
1. Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése: „egyablakos e-kommunikáció és e-

dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban”; 
2. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez (EKÁER) kapcsolódó 

rendszerintegráció: „e-számla, e-fuvarozási dokumentumok, EKÁER integrációja”; 
3. Adó- és járulék-folyószámla rendszerek fejlesztése: „adóhatósági egyéni számla, egyéni 

adó- és járulékszámlák megvalósításához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és 
kapcsolódó elektronikus szolgáltatások fejlesztése”; 

4. Adózói életutat követő rendszer kialakítása: „vállalkozói ügyintézési felület, kis- és 
középvállalkozások számviteli, adó és járulékbevallással kapcsolatos adminisztratív 
terheinek csökkentését biztosító szolgáltatások”; 

5. Adattárház integráció: „adatpiac és publikációs felület megvalósítása”; 
6. Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány rendszer kialakítása 
 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, amely 2016-ban 
várhatóan 2 milliárd forint, 2017-ben 6 milliárd forint, 2018-ban pedig 6,5 milliárd forint. A 
megvalósítás során felmerülő számlák szállítói finanszírozás keretében, míg a projekt szakmai 
megvalósulása során felmerülő egyéb költségek intézményi forrásból, majd utófinanszírozás 
keretében kerülnek elszámolásra.   
 

Vám 2020 és Fiscalis 2020 programok 
A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra Magyarország részére a Vám 2020 
program 225.000 eurót (69,8 millió forintot), míg a Fiscalis 2020 Program 160.000 eurót 
(49,7 millió forintot) biztosít. A programok 2017. évi pénzügyi keretösszegéről 2017 
márciusában érkezhet számszerű adat az Európai Bizottság részéről. 
 
Belső Biztonsági Alap (BBA) 
A Belügyminisztérium (BM) 2014-2016. közötti programozási időszakra, BBA-ra vonatkozó 
Munkaprogramja keretében az alábbi, 2015 novemberében benyújtott pályázatokat a BM mint 
Felelős Hatóság Értékelő Bizottsága 2016. április 15-én támogathatónak ítélte: 
 
− A NAV bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése: a 

bruttó 49,0 millió forint költségvetéssel támogathatónak ítélt projekt keretében a NAV 
Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályán olyan helyszíni adatmentő és 
elemző IT eszközpark kerül kialakításra, amely egyrészt az elektronikus bizonyítékok 
hiteles, gyors helyszíni mentését, a lefoglalt digitális eszközökről történő adatrögzítést 
valamint a bűnügyekben keletkező adatok további elemzését szolgálja. A projekt 
befejezése 2017. február 28-ig várható.  

 
− A NAV bűnügyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése: a bruttó 79,3 millió 

forint értékben támogathatónak ítélt projekt keretében a NAV bűnügyi szakterület 
részére felderítést és műveleti munkát segítő eszközök kerülnek beszerzésre, amely 
összehangoltabb, eredményesebb nemzetközi együttműködést tesz lehetővé, és 
támogatja az EU-s társhatóságokkal folytatott közös akciókban az egymással 



kompatibilis, a kor technikai színvonalának megfelelő bűnüldöző tevékenységet. A 
projekt befejezése 2017. június 30-ig várható.  

 
Az említett projektek esetében a NAV-nak nem kell önrészt vállalnia, a hazai 
társfinanszírozást a BM biztosítja, kivéve az adatmentő és elemző eszközök jogszerű 
használatához szükséges képzés költségét (3,0 millió forint), amelyről még egyeztetések 
szükségesek. 
 
A BM 2014-2016. közötti programozási időszakra, BBA-ra vonatkozó Munkaprogramja 
keretében az alábbi, 2015 novemberében és 2016 januárjában benyújtott pályázatok értékelése 
van még folyamatban: 
 
− Bűnügyi felderítői képességek fejlesztése: a bruttó 27,3 millió forint értékű pályázat 

elnyerése esetén a NAV bűnügyi szakterülete humán kapacitásának fejlesztése 
érdekében külföldi társszervek bevonásával zajló speciális gépjárművezetői tanfolyam 
és speciális hírszerző tanfolyam kerül megtartásra. A képzések az operatív, felderítői 
feladatok hatékonyabb, közös nemzetközi műveletekben való ellátását, továbbá külföldi 
partnerszervezetek módszereinek megismerését, legjobb gyakorlat elsajátítását 
célozzák. A program során 9 tagállam hatóságai, így az osztrák, szlovák, angol, holland, 
német, horvát, szlovén, román és belga bűnügyi hatóságok is bevonásra kerülnek. A 
projekt elnyerése esetén a projekt befejezése 2017. április 28-ig várható.  

 
− Nemzetközi együttműködés, adatcsere elősegítése közös megfigyelési gyakorlat révén: 

a bruttó 10,2 millió forint értékű pályázat elnyerése esetén a NAV bűnügyi szakterület 
szakmai koordinálásával határon átnyúló, adatcserére irányuló megfigyelési gyakorlatok 
kerülnek megrendezésre 2016. és 2017. között a magyar-szlovák-osztrák, valamint a 
román-magyar határon 4-4 napos határon átnyúló megfigyelési gyakorlattal és 
előkészítési üléssel 38, valamint 26 fő bűnügyi szakértő részvételével. 2017-ben a 
román-magyar határszakaszon rendezendő előzetes egyeztetés és gyakorlat 
lebonyolítása tervezett. A projekt elnyerése esetén a projekt befejezése 2018. május 31-
ig várható. 

 
− BBA-5.2.1-2016-00003 - Europol és FIOD tapasztalatcsere és látogatás: a bruttó 30,3 

millió forint értékű projekt elnyerése esetén nyolcszor 3 hónapos Europol hospitációs 
program és egy vezetői munkalátogatás megvalósításával a projekt célja az Europol 
feladataival, felépítésével és működésével, a fókuszpontokkal, valamint a Holland Adó- 
és Vámhivatal Bűnügyi Szolgálatával, a FIOD-dal kapcsolatos tapasztalatszerzés, a 
nemzetközi együttműködés fejlesztése az Europol irányába megvalósuló nemzetközi 
információtovábbítás intenzitásának és minőségének fokozódása érdekében. A projekt 
elnyerése esetén a projekt befejezése 2018. június 30-ig várható, mely keretében 2017-
ben 4 Europol hospitáció megrendezése tervezett.   

Amennyiben a megpályázott, de még el nem nyert BBA projektek osztott finanszírozás nélkül 
kerülnek támogatásra, nem kell önrészt vállalnia a NAV-nak, a hazai társfinanszírozást a BM 
biztosítja. 
 
C-BORD 
A Horizon 2020 uniós finanszírozású program keretében, a francia Atomenergia Ügynökség 
oldalán a NAV részt vesz az úgynevezett C-BORD című projektben, amelyben 42 hónap alatt 
lehetősége lesz speciális röntgenberendezések és egyéb felderítő eszközök tesztelésére, bruttó 
43,7 millió forint uniós támogatás felhasználásával.  
 




