
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

  



  



I. A célok meghatározása 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2018. évi kiemelt feladata – továbbra 
is – 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 nagyobb hangsúlyt helyez a NAV az ügyfelekre, az 
ügyfélcentrikus folyamatszervezésre, a szolgáltató jelleg erősítésére, az adminisztrációs 
terhek csökkentésére irányuló intézkedésekre és azok megvalósítására. Mindezek mellett 
kiemelt figyelmet fordít a NAV a társadalmi szerepvállalás növelésére és az adóztatás 
fontosságának tudatosítására az egyértelmű és közérthető társadalmi kommunikációjának 
fejlesztése révén. Hangsúlyos területek lehetnek az ügyfélszolgálatok és web-es felületek 
fejlesztése, a kormányablakokkal való együttműködése és oda település.  

A szolgáltató jelleg erősítésével párhuzamosan a NAV 2018. évben is kiemelten fontos 
feladata a preventív módszerek, ellenőrzések célzott és hatékony alkalmazása a helyes 
gyakorlatok kialakítása és a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében. Prioritást élvező 
feladat a kintlévőségek beszedése hatékonyságának javítása érdekében az adófizetési 
biztosíték jogintézményének bevezetése, valamint a feketegazdaság visszaszorítását célzó 
további adatszolgáltatási kötelezettségek bevezetése. 

A szakmai feladatok és elvárások megvalósításához elengedhetetlen informatikai fejlesztések 
végrehajtása, egyszerűbb, átláthatóbb informatikai rendszer kialakítása, a hardver park 
megújítása. Megkérdőjelezhetetlen az életpálya-modellből eredő kötelmek teljesítése, a 
képzések (fejlett képzési programokkal történő) biztosítása. A hatékony működéshez 
elengedhetetlen a NAV egészére kialakított és alkalmazott integrált szervezetirányítási, 
minőségirányítási és belső kontrolling rendszer kialakítása és bevezetése. Azonban a 
hatékony működés nem képzelhető el a széles körben már bevált menedzsment technikák és 
eszközök alkalmazása nélkül. 

A NAV Hatásköri jegyzékből megállapítható, hogy a NAV leterheltsége folyamatosan 
növekszik, így jelenleg 1 116 db fő feladat tartozik a Hivatalhoz, mely több ezer részfeladatot 
hordoz magában. Fentiek következményeként, valamint a meghatározásra kerülő kormányzati 
elvárások teljesítése érdekében várhatóan 2018. évben is tovább bővül majd a NAV részére 
megállapított feladatok köre. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban  

 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 195 959,0 3 245,7 192 713,3 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 2017. évben a NAV alábbi szakterületeit érintő szervezeti változások történtek: 
 
a) a beszerzéssel foglalkozó szakterületet érintően  

– a NAV Gazdasági Ellátó Igazgatósága szervezetéből a Beruházások és 
Speciális Beszerzések Főosztálya a NAV Központi Irányítása (a továbbiakban: 
KI) szervezetébe került át, 

– a stratégiai projekt koordinációért felelős szakfőigazgató irányítása alatt új 
szervezeti egység, a Beszerzési Főosztály jött létre,  

– a KI főigazgatója irányítása alatt álló Általános Közbeszerzések Főosztály a 
stratégiai projekt koordinációért felelős szakfőigazgató irányítása alá került, 
 

b) az informatikai szakterületet érintően a KI főigazgatója irányítása alatt álló 
Informatikai Főosztály és a NAV Informatikai Intézete a stratégiai projekt 
koordinációért felelős szakfőigazgató irányítása alá került, 

 
c) az ügyfélkapcsolati és tájékoztatási szakterületet érintően 

– a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok szervezetéből a Tájékoztatási 
Fő/Osztályok a KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya szervezetébe 
kerültek át, 

– a KI ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályán belül Ügyfélkapcsolati 
Osztály elnevezéssel új szervezeti egység jött létre, 

– az integrált ügyfélszolgálati feladatellátás bevezetése érdekében a szakmai 
osztályok támogatásával a központi ügyfélszolgálatok átszervezésre kerültek, 
  

d) A KI f őigazgató irányítása alatt álló, a NAV elektronikus információs rendszerek 
biztonsági felelőse a stratégiai projekt koordinációért felelős szakfőigazgató 
irányítása alá került. 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jei 
hatálybalépésével a NAV – jogi norma eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatás 
általános végrehajtást foganatosító szerve lesz. Az erre való felkészülés projekt keretében 
zajlik, az ezzel kapcsolatos konkrét szervezeti változások kidolgozása a projekt feladata lesz.  

 

 

 



Az intézményrendszer összetétele, létszám 

 
A NAV feladatait központi- és területi szervei útján látja el. 

 
a) A NAV központi szervei engedélyezett létszámmal együtt: 

 
– Központi Irányítás (1801 fő), 
– Bűnügyi Főigazgatóság (364 fő), 

 
b) A NAV területi szervei engedélyezett létszámmal együtt: 

– Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság (1129 fő), 
– Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság (1126 fő), 
– Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság (1127 fő) 
– Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság (1447 fő), 
– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóság (774 fő), 
– Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság (363 fő), 
– Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság (225 fő), 
– Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság (728 fő), 
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság (1115 fő), 
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóság (418 fő), 
– Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság (882 fő), 
– Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság (447 fő), 
– Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság (758 fő), 
– Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóság (641 fő), 
– Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóság (387 fő), 
– Zala Megyei Adó- és Vámigazgatóság (424 fő), 
– Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság (604 fő), 
– Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóság (392 fő), 
– Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság (431 fő), 
– Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság (580 fő), 
– Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság (404 fő), 
– Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóság (286 fő), 
– Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (474 fő), 
– Repülőtéri Igazgatóság (215 fő),  
– Bevetési Igazgatóság (348 fő), 
– Fellebbviteli Igazgatóság (309 fő), 
– Szakértői Intézet (86 fő), 
– Informatikai Intézet (926 fő), 
– Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet (302 fő), 
– Gazdasági Ellátó Igazgatóság (962 fő), 
– Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság (248 fő), 
– Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság (85 fő), 
– Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság (141 fő), 
– Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság (121 fő), 
– Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság (79 fő), 
– Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság (78 fő), 
– Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság (93 fő). 

 

 



Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 144 971,0 3 245,7 141 725,3 21 320 

Szerkezeti változások 13 688,0 0,0 13 688,0 0 

Felhalmozási kiadásokra biztosított 
egyszeri forrás kivezetése 

-4 000,0 0,0 -4 000,0 0 

Az e-szja projekthez kapcsolódó 
egyszeri többletforrás kivezetése 

-1 535,6 0,0 -1 535,6 0 

Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-4 865,4 

 
0,0 

-4 865,4 

 
0 

EKÁER üzemeltetési feladatok 
[1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat] 

810,0 

 
0,0 

810,0 

 
0 

NAV életpálya fedezete (2018. évi 
ütem nélkül) 

23 278,7 0,0 23 278,7 0 

Minimálbér és garantált bérminimum 
többlete 

0,3 0,0 0,3 0 

Többletek 37 300,0 0,0 37 300,0 0 

A NAV bűnjelkezelési, valamint a 
NAV rendelkezése alá került dolgok 
kezelését érintő tevékenység egységes 
rendszerének megvalósítása 

400,0 0,0 400,0 0 

Az e-számla-fejlesztés 2018. évi 
finanszírozása 

10 000,0 0,0 10 000,0 0 

A KÖFOP keretében megvalósuló 
beruházások, továbbá az e-számla,  
e-szja működési költségigénye 

1 000,0 0,0 1 000,0 0 

A NAV 2.0 Megújulás Stratégiai 
Programja végrehajtásának 
költségigénye 

21 000,0 0,0 21 000,0 0 

Alapfeladatok ellátásához szükséges 
felhalmozási igény 

3 500,0 0,0 3 500,0 0 

Ügyfélszolgálati tevékenység 
fejlesztése 

210,0 0,0 210,0 0 

Az élőmunka-igényes szolgáltatások 
díjnövekményének fedezete 

700,0 0,0 700,0 0 

Szakértői Intézet fejlesztése 490,0 0,0 490,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 195 959,0 3 245,7 192 713,3 21 320 



 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 
Fejezeti stabilitási tartalék alcímen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
21. § (4a) bekezdésében megjelölt feladatok végrehajtása céljából – az előző évivel 
megegyezően – 1 375,5 millió forint összegű előirányzat került elkülönítésre. 

millió forintban, egy tizedessel 

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

Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 1 375,5 0,0 1 375,5 

 

 

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe  

 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

A NAV a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP)   
„Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai projekt” keretében 3.000,0 
millió forint felhasználását tervezi. 

A KEHOP projekt jelenleg az előkészítés fázisában tart. A rövidesen benyújtandó támogatási 
kérelemben több, a NAV tulajdonában álló épület energetikai korszerűsítésére kívánjuk 
felhasználni az Éves Fejlesztési Keretben erre biztosított 3 Mrd Ft-ot. A felújítandó épületek 
listája még véglegesítés alatt van, de várhatóan az ország több pontjáról kerülnek majd 
kiválasztásra. A projekt a Támogatási Szerződés megkötését követően várhatóan idén 
júniusban fog kezdődni és 2018 nyarán záródik majd. 

Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program 

A Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program „Adóügyi igazgatási 
eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt” (továbbiakban: 
KÖFOP) keretében a NAV 14.500,0 millió Ft felhasználását tervezi 2018-ban. 

A KÖFOP projekt az alábbi projekt elemeket tartalmazza: 

1.  „Egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való 
kétoldalú kapcsolattartásban” (Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése) 

2. „E-számla, e-fuvarozási dokumentumok, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer integrációja” (EKÁER-hez kapcsolódó rendszerintegráció) 

3. „Adóhatósági egyéni számla, egyéni adó- és járulékszámlák megvalósításához 
szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és kapcsolódó elektronikus szolgáltatások 
fejlesztése” (Adó- és járulék-folyószámla rendszerek fejlesztése) 

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

5. „Adatpiac és publikációs felület megvalósítása” (Adattárház integráció) 

6. „Elektronikus Fuvarozási Okmányokat Kezelő rendszer kialakítása” (EKSZMO 
rendszer kifejlesztése) 



Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenleg tervezett projektelemek becsült összegét: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Projektelemek Összeg 

1. Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése 2 245,3 

2. EKÁER-hez kapcsolódó rendszerintegráció 615,3 

3. Adó- és járulék-folyószámla rendszerek fejlesztése 710,8 

4. Adózói életutat követő rendszer kialakítása 1 164,6 

5. Adattárház integráció 7 175,1 

6. EKSZMO rendszer kifejlesztése 2 588,9 

Összesen 14 500,0 

 

Vám 2020 és Fiscalis 2020 programok 

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB) rendelkezései szerint a Vám 2020 és a Fiscalis 
2020 programok pénzügyi tervezése a tárgyév április 1-től a következő év március 31-ig 
történik. A 2017. év április 1-től 2018. év március 31-ig terjedő időszakra Magyarország 
részére a Vám 2020 program összesen 225.000 eurót (69,8 millió forintot), míg a Fiscalis 
2020 Program összesen 155.000 eurót (48,1 millió forintot) biztosít.  

CELBET 

A 2016 szeptemberétől 18 hónapon át a Vám 2020 programon belül elkülönítetten működő 
CELBET Szakértői Csoport 11 EU-tagállam részvételével jött létre, fő célja, hogy erősítse az 
operatív együttműködést új munkamódszerek és információ-megosztás, valamint az emberi 
erőforrások megosztásának segítségével, ezáltal hozzájáruljon az EU keleti és délkeleti 
szárazföldi határainak hatékonyabb és egységesebb színvonalú menedzsmentjéhez. 2016 
szeptemberétől 2018 februárjáig a NAV mint kedvezményezett, összesen maximum 86.840,0 
euró költséget számolhat el a programban. Ebből az uniós társfinanszírozás 73.736,0 euró. 
Ebből 2018. első két hónapjára időarányosan 13.242,1 euró (4,1 millió forint) jut. 

Vámlaboratóriumok Szakértői Csoport 

Szintén a Vám 2020 program keretein belül létrehozott szakértői csoport, mely a résztvevő 
tagállamok vámlaboratóriumainak együttműködését segíti elő. A 18 hónapos működése alatt a 
NAV mint kedvezményezett, összesen maximum 71.489 euró költséget számolhat el a 
programban, melyből 55.134 euró európai uniós társfinanszírozás. 2018. első félévében 
időarányosan 21.501 euró (6,6 millió forint) használható fel. 

NAV által önállóan elnyert projektek - Belső Biztonsági Alap 2015-2016. 

A Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) 2015-2016. közötti programozási időszakra 
vonatkozó Munkaprogramja keretében az alábbi elnyert projekteket menedzseli 2018-ban is a 
NAV: 

− BBA- 5.1.2 - 00008 - NAV bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök 
beszerzése: a 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 NAV 2017. március 29-én kezdeményezte a felelős 



hatóságnál (a továbbiakban: FH), így a Belügyminisztériumnál (a továbbiakban: BM) a 
projekt átütemezését, és egyúttal végrehajtási időszakának 2018. március 31-ig történő 
meghosszabbítását. Az eszközök leszállítása, a projekt befejezése és kapcsolódó 
kifizetések 2018-ban várhatóak. Az elnyert támogatás – bruttó 52,1 millió forint – 75%-a 
uniós támogatás és 25%-a BM által biztosított hazai önrész.  

− BBA-5.1.2- 00009 – a NAV bűnügyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése: a 
bruttó 79,3 millió forint értékben (75% uniós támogatás 25% BM által biztosított hazai 
önrész) elnyert 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. Az egyes beszerzési eljárások 
dokumentációjának összeállítása és az FH-val történő egyeztetése folyamatban van. A 
szakmai igényekhez kapcsolódó forrásigény pontosításra került, a NAV-nak a kapott 
támogatás mellett bruttó 1,3 millió forint pótfedezetet szükséges biztosítania. A 
kifizetések 2018-ban várhatóak. 

− BBA-5.2.1-2016-00003 - Europol és FIOD tapasztalatcsere és látogatás: A 2016-ban 
elnyert, bruttó 28,1 millió forint (75% uniós támogatás, 25% BM által biztosított hazai 
önrész) értékű projekt keretében nyolc, egyenként 3 hónap időtartamú Europol 
hospitációs program és egy 5 napos vezetői munkalátogatás kerül megvalósításra 2018. 
június 30-ig. 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. 2018-ban két Europol hospitáció kerül megtartásra, 
amelyek 2018-at érintő költsége 4,6 millió forint. 
 

Önállóan elnyert projekt – Hercule III eszközbeszerzés 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) Hercule III programja keretében 
2017-ben hatályba lépett a NAV által OLAF/2016/D1/100 számon, „A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal technikai kapacitásának fejlesztése a cigarettacsempészet elleni harcban” címmel 
elnyert projekt Támogatási Szerződése. A projekt keretében egy, a NAV bűnügyi szakterület 
részére felderítést és műveleti munkát segítő eszköz kerül 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 teljes bruttó keretösszege 355,2 
millió forint, amelynek az elnyert uniós támogatása, a nettó érték 80%-a, 223,8 millió forint, 
továbbá a NAV önrésze 131,4 millió Ft. A kifizetések 2018-ban várhatóak, jelenleg a 
beszerzés előkészítése van folyamatban. 

Megvalósítás alatt álló partneri projektek   
 
A Horizon 2020 uniós finanszírozású program keretében, a francia Atomenergia Ügynökség 
oldalán a NAV részt vesz a 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. A 2015. június elsejével megkezdődött projekt-
tevékenységek - tesztelések és tanulmányutak - 2018-ban folytatódnak. 

 




