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Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum

2011. január 1-jén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
(APEH) és a Vám- és Pénzügyőrség egyesülésével létrejött a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 
Ennek következtében a Vám- és Pénzügyőr Múzeum és a Ma-
gyar Adózástörténeti Gyűjtemény is integrálódott Pénzügyőr- 
és Adózástörténeti Múzeum néven. 

Testülettörténet

A vám az államiság történetének kezdeteire nyúlik vissza a 
mindenkori hatalom fontos bevételi forrásaként, bár tartal-
ma, jelentése és formája sokat változott az idők folyamán.
Az első törvényben fennmaradt szabályozás Könyves Kál-
mán nevéhez fűződik, majd II. András király 1212. évi vám-
tarifájában megjelent a határvám, a nyolcvanad, amely Zsig-
mond király idején harmincadra változott.
A vámszedés állandósága a három részre szakadt ország 
gyakori fegyveres összecsapásai miatt nem volt biztosított. 
A 17. században a kereskedelmi árak emelkedése és a pénz el-
értéktelenedése miatt a csökkenő vámbevételeket az adóz-
tatás bővítésével pótolták.
A Mária Terézia uralkodása alatt végrehajtott vámszabályo-
zások Magyarország mezőgazdasági jellegét erősítették: 
1754-ben kettős vámhatár lépett érvénybe, mely azt jelen-
tette, hogy az Ausztria számára fontos magyar agráráruk kivi-
telét a birodalomból magas vámmal illették, az osztrák ipari 
cikkeket alacsony, 2-5 százalékos vámfi zetési kötelezettség-
gel hozták Magyarországra, míg az egyébként is gyenge ma-
gyar ipar termékei Ausztriában 15 százalékos vám alá estek.
Az 1848-as magyar polgári forradalom vívmányaként a Ma-
gyar Pénzügyminisztérium rövid időre átvette az Osztrák 
Császári Pénzügyminisztériumtól a magyar kincstár hatás-
körébe tartozó ügyeket. A szabadságharc leverését követő-
en az osztrák rendvédelmi szervek újra kiterjesztették tevé-
kenységüket az országra. 
Az Ausztria és Magyarország között 1867-ben megkötött kiegye-
zés az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül önálló államisá-

got biztosított Magyarországnak.
A magyar kormány pénzügyminisz-
tere, gróf Lónyay Menyhért 1867. 
március 10-én 1. sz. körrendeletében 
rendelkezett a Magyar Királyi Pénz-
ügyőrség megalakításáról, melynek 
legfontosabb feladatai közé tarto-
zott a csempészet, valamint a pénz-
ügyi törvények és szabályok áthágá-
sának megakadályozása.



A Magyar Királyi Pénzügyőrség mellett a határszéli vám- és 
jövedéki szolgálatra 1872-ben felállították a Magyar Királyi 
Vám- és Adóőrséget, a tengermellék és a kikötő forgalmának 
ellenőrzésére pedig 1895-ben Fiumében megalakult a Ma-
gyar Királyi Tengerész Pénzügyőrség.
Az első világháború után, a trianoni békeszerződés követ-
keztében a történelmi Magyarország területének 72 száza-
lékát, lakosságának 64 százalékát veszítette el. Az Osztrák-
Magyar Monarchia felbomlásával szükségessé vált a testü-
let átszervezése. 1921-ben a Magyar Királyi Vámigazgatás és 
a Magyar Királyi Pénzügyőrség mellett felállították a Magyar 
Királyi Vámőrséget. 1924-ben új törvény született a vámjog 
és a vámtarifa szabályozásáról.
A második világháború vége ismét alapvető változásokat ho-
zott. Eltörölték a királyi jelzőt és megindult a pénzügyőrség sze-
mélyi és szervezeti átalakítása. A Magyar Pénzügyőrség és a Ma-
gyar Központi Vámigazgatóság 1949-ben Magyar Pénzügyőr-
ség néven egyesült, ezt 1966-ban váltotta fel a 2010. december 
31-ig használt Vám- és Pénzügyőrség elnevezés.
A rendszerváltás után a testület életében két fontos forduló-
pontot emelhetünk ki. Egyrészt Magyarország 2004. május 
1-jei csatlakozását az Európai Unióhoz, másrészt 2011. janu-
ár 1-jén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a 
Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával létrejött a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV). Mindkét esemény jelentős szerke-
zeti és tevékenységbeli átalakításokkal járt.

Múzeumtörténet
A Magyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeumot 1930. október 4-én 
Budapesten, a Fiumei úti pénzügyőr laktanyában nyitották meg. 
Létrehozása Bittermann Béla főfelügyelő nevéhez fűződik.

Az egykor Európa-szerte is híres pénzügyőrségi múzeum a 
történeti emlékanyag megőrzése mellett a legkülönbözőbb 
csempészeti módszerek bemutatásával elsősorban a fi atal 
pénzügyőrök oktatására szolgált. A második világháborúban 
az értékes anyag megsérült vagy megsemmisült.
1995-ben a Munkácsy Mihály utcai, művészettörténeti értékű 
Schiff er-villában nyitották meg a Vám- és Pénzügyőr Múzeum 
állandó kiállítását. Az 1910-12 között épült egységes szecesz-
sziós stílusú épületet – Schiff er Miksa vasútmérnök vállalko-
zó megrendelésére – Vágó József a kor kiváló művészei köz-
reműködésével tervezte előkelő családi villának. A felújítás 
során a korabeli állapot megőrzésére törekedtek, így néhány 
eredeti motívum ma is fellelhető. 
A Munkácsy Mihály utcai állandó kiállítás mellett más bu-
dapesti (Nemzetgazdasági Minisztérium) és vidéki (Pápa, 
Sopron, Szeged, Kecskemét, Miskolc, Beregsurány) kiállítóhe-
lyekkel is rendelkezik. A múzeum 1996 óta tagja a Nemzetkö-
zi Vámmúzeumok Szövetségének (IACM).

Első terem
A kiállítás időrendi sorrendben mutatja be a Vám- és Pénz-
ügyőrség, illetve elődszervezetei történetét. 
Az első terem a XVIII. századtól az I. világháború végéig tartó 
időszakba enged bepillantást. A legkorábbi emlékek a XVIII. 
század második feléből, Mária Terézia uralkodásának idejé-
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ből valók. Az itt kiállított pátensei a vám, az adó és a jövedék 
szempontjából tárják elénk az abszolutizmus korára jellemző 
államszervezetet.
Az 1848-49-es szabadságharc bukása utáni időszakból valók 
az Császári és Királyi Pénzügyőrség német nyelvű jogszabá-
lyai és az úgynevezett Bach-huszár egyenruha. Ez utóbbit sajá-
tos kettősség jellemzi: az egyenruha díszítése megfelel a magya-
ros hagyományoknak, a fejfedőn viszont a Habsburg-ház jelkép-
ét, a kétfejű sast láthatjuk. A „Bach-huszárok” a jövedéki adók kí-
méletlen behajtása és az uralkodó iránti lojalitásuk miatt rendkí-
vül népszerűtlenek voltak a magyarok körében.
Az 1867-es kiegyezés után megalakult Magyar Királyi Pénz-
ügyőrség egyenruhái már a nemzeti jelleget hangsúlyozzák. 
A magyar nyelv hivatalossá tételét jelzik a különféle magyar 
nyelvű jogszabályok és az első Arday évkönyv – a későbbi 
pénzügyőri évkönyv elődje – 1881-ből.

Második terem

Ez a helyiség a két világháború közötti időszakot mutatja be. 
A trianoni békediktátum alapjaiban érintette a testület szer-
vezetét és működését. 
Az itt kiállított, 1924-ben megjelenő önálló magyar Vámtör-
vény és Vámtarifa, amely az Osztrák-Magyar Monarchiával 
való közös vámterületek megszűnése következtében került 
kiadásra, jól szemlélteti ezt.
Eredetiek a teremben kiállított vámőrségi és pénzügyőri 
egyenruhák, illetve a fekete színű Bocskai-atilla, amelyet 
pénzügyminisztériumi főtisztviselők viseltek a parlamenti 
ülések alkalmával.
A modern technika fokozatosan a pénzügyőrségnél is teret hó-
dított. Ezt szemlélteti a kiállított írógép, amelynek 1927-ben a 
testületbe való bevezetése lassanként felváltotta a kézírást.
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Harmadik terem

A harmadik terem a második világháború végétől napjainkig 
tekinti át a testület történetét. 1945-ből származnak a „Pénz-
ügyőrség” feliratú nemzeti karszalagok, amelyek a hiányzó 
egyenruhát pótolták, illetve a magyar-orosz kétnyelvű igazol-
ványok, amelyek a közmunkák alóli felmentést jelezték. 
A háború utáni gyors politikai változásokat jól érzékeltetik a 
különböző hivatali táblák, melyeken a Kossuth-címer néhány 
év alatt Rákosi-címerré, majd 1957-től Kádár-címerré válto-
zott. A kiállított egyenruhákon jól látható, hogy az ötvenes 
évekre már mindenben a szovjet hatás érvényesült: a pénz-
ügyőrök zöld, a vámőrök barna, ötgombos, orosz szabású 
zubbonyt kaptak.
Ezt váltotta fel – a politikai változásokkal összhangban – az 
1960-as években az elegánsabb, háromgombos angolos vonal-
vezetés, a két testület egyesítése után pedig az egységes, szür-
kés-zöld szín, amely lényegében a mai napig érvényben van.
Az utolsó vitrinek a jelenleg használatos, különböző alkal-
makkor viselt férfi  és női egyenruhákat, illetve kitüntetéseket 
és egyéb elismeréseket, valamint a mindennapi szolgálatban 
használt eszközöket mutatják be.
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Magyar Adózástörténeti Gyűjtemény

A 2008-ban létrehozott Magyar Adózástörténeti Gyűjtemény 
kiállítása három kiállítóteremben ad átfogó képet Magyaror-
szág adózásának történetéről. Hasonlóan a vámhoz, az adó-
zás is egyidős országunk történelmével. 

Első terem
Már államalapító királyunk, I. Szent István elrendelte a tized 
begyűjtésének törvényi kötelezettségét. Ez ugyan nem köz-
vetlenül az államot, hanem az egyházat szolgálta, de adóként 
vetették ki, s ezzel kezdetét vette a közcélok megvalósítására 
való közösségi adakozás; az adózás.
I. András 1222-ben kiadott Aranybullájában fektette le az 
adózás törvényi kötelezettségét, s annak országos bevezeté-
sét, mely alól mentességet csak a nemesség élvezett.
Mátyás király jelentős kincstári reformot vezetett be, mely 
szerint mindenki vagyonának mértéke alapján adózott. Új 
adóformái a fejadó, a füstadó, hadiadó (subsidium) voltak, 
melyek bevételeivel erőssé tette az államot és fenntartotta 
híres Fekete Seregét is.
A teljes közteherviselés megvalósításának szükségességét a 
reformkorban Széchenyi István fogalmazta meg Adó és két 
garas című munkájában. A közteherviselés végül Kossuth La-
jos pénzügyminisztersége idején öltött törvényi formát, majd 
nyert elfogadást a Parlamentben.

Második terem
A kiegyezést (1867) követően modernkori adózásunk gyors 
fejlődésnek indult. Kiépült a Magyar Királyi Adóhivatal és an-
nak megyei rendszere. Számos adózással kapcsolatos újság, 
szaklap és könyv jelent meg. 1909-ben pedig Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter, későbbi miniszterelnök, adóreform-törvé-
nye is bevezetésre került.
A II. világháború után létrejövő Magyar Népköztársaságban 
a korábbi adórendszert felszámolták és bevezették a jelmon-
datként is hangoztatott ún. „adónélküli” társadalmat. Mind-
ez az 1960-as évek végén az új gazdasági mechanizmussal 



kezdett megváltozni; létrejött a Pénzügyminisztérium Bevé-
teli Főigazgatósága (1967), majd 1987-ben az önálló Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.

Harmadik terem
A kiállítás utolsó termében a múltbéli és jelenkori pénzügyi 
intézmények képanyaga látható. 
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Schiff er-villa

A Munkácsy Mihály utcai Schiff er-villa Terézváros elegáns ne-
gyedében, a Városligettől pár percre található. A villát Schiff er 
Miksa vasútmérnök, gazdag vállalkozó és mecénás építtette 
családjának. Kívánsága az volt, hogy olyan otthon épüljön, 
amelyben minden mindennel harmonizál. 
A ház 1910-1912 között épült késő-szecessziós stílusban, Vágó 
József tervei alapján, aki korának egyik legjelentősebb építé-
sze volt. Nevéhez olyan épületek tervezései kapcsolódnak, 
mint a Gutenberg-ház, a Gresham-palota, vagy az Árkád Ba-
zár. A Schiff er-villa Vágó egyik legfontosabb műve, tökéletesen 
egységes alkotás. Vágó a magyar avantgarde legkiválóbb alko-
tóit bízta meg a belső terek kialakításával és díszítésével, mely-
nek eredményeképpen igazi összművészeti alkotás született.
Az épület külső része a környező épületektől merőben eltérő, 
az utcáról alig észrevehető. 
A ház belsejében Vágó úgy alakította a teret, hogy jól érvé-
nyesüljenek benne a felkért képzőművészek munkái és a ma-
gyar népművészet motívumai. A műtárgyakat és a szőnyege-
ket leszámítva a villa teljes berendezését Vágó tervezte. Az 
asztalokon, székeken, tálalókon kívül a falburkolatokat, a bú-
torok gyöngyház-berakásait, a majolikaburkolatokat, a textíli-
ákat, csillárokat és falikarokat is. 
A ház több pontján visszaköszön a magyar szecesszió jelleg-
zetes anyaga, a Zsolnay-kerámia, amelyet Vágó előszeretettel 
és változatosan alkalmazott. 
A földszintet a társasági érintkezés céljára (hall, ebédlő, kissza-
lon, nagyszalon, dolgozószoba), az emeleti részt az intim csalá-
di élethez igazodva alakították ki (hálószobák, gyermekszobák, 
öltözőszoba, fürdőszobák, nappali, reggeliző szoba). Az alagsor-
ban volt a házmesterlakás, konyha, kazánház, játékterem (bili-
árdszoba). A villa korszerűségét bizonyította a légfűtéses rend-
szer és az étellift, amelyek közül egyik sem maradt fenn. 
Az eredeti állapotot leginkább a hall őrizte meg. A 13x9,5 m 
alapterületű és 7,4 m magasságú terem bal oldalfalát 7 m szé-
lességben és csaknem teljes magasságában Kernstok Kár-
oly impozáns ólomüveg ablaka foglalja el, amelyet az 1980-
as években restauráltak. Témája az elveszített „ideális világ” 
megjelenítése. A bejárati falon látható Kernstok pannója: a 



kép közepén az építtető Schiff er Miksa áll, akit a festő idea-
lizált mérnökként, portrészerűen ábrázol. Az ablakkal szem-
közt található Fémes Beck Vilmos fehér carrarai márvány vi-
rágmedencéje, oldalán férfi - és nőalakokkal. Szintén az ő al-
kotása volt, de ma már nem látható a helyiség közepén lévő 
márvány kút, végein egy-egy bronz fi gurával. Csodával hatá-
ros módon megmaradt, s a hallban ma is megtalálható a fe-
hér márvány, ülő férfi akt a bejárati lépcső mellett, amely való-
színűleg Ligeti Miklós alkotása. 
Az épület mai állapotában keveset őrzött meg korabeli beren-
dezéséből. Több festmény ma a Magyar Nemzeti Galéria tulaj-
donát képezi, köztük Iványi Grünwald Béla Nyár című pannója, 
Rippl-Rónai József Schiff er Miksa feleségét négy lányával ábrá-
zoló képe. Ma is láthatóak az ajtók – intarziákkal és SM monog-
ramos kulcspajzsokkal –, egyes termekben pedig az eredeti (fa- 
vagy Zsolnay kerámia) falburkolat, a lépcsőház ornamentális 
üvegablakai és korlátai, a vas erkélyrácsok, valamint a hallban a 
márványpadló. A bútorok közül mindössze az egyedi készítésű 
tálalószekrény maradt meg. A villát, melyben a Schiff er-család 
1945-ig lakott, a második világháborúban bombatámadás érte. 
A ház eredeti állapotát csak korabeli fotók segítségével idézhet-
jük fel. Az épületet a második világháború után államosították, s 
a következő években többször átépítésre került. 
A Schiff er-villa a háború után új rendeltetést kapott, 1958-tól a 
Hungarofruct székházaként működött. Az 1990-es években ke-
rült a vám- és pénzügyőrség használatába, jelenleg a Pénzügy-
őr- és Adózástörténeti Múzeum állandó kiállításának, illetve a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes szerveinek ad otthont.

Információ

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum

Magyar pénzügyőrség-történeti kiállítás (Schiff er-villa)
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 19/B
Tel.: (06 1) 472 6342
E-mail: muzeum@nav.gov.hu
Web: www.nav.gov.hu
Nyitvatartás: 
 H-Cs: 8.00-16.00
 P: 8.00-14.00
 Sz: 10.00-16.00

Magyar adózástörténeti kiállítás 
NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
1077 Budapest, Dob u. 75-81.
Tel.: (06 1) 472 6342
A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján 10:00-16:00 óráig 
látogatható.

A belépés és a tárlatvezetés díjtalan.
A mozgáskorlátozottak és a rászorulók közlekedését lift segíti.
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TESZT

Karikázd be a helyes állítást!

1. 

a) A múzeum szó a görög mouseion szóból származik, erede-
ti jelentése: a múzsák szent helye, szentélye, az emlékezés 
helye, a művészetek otthona, olyan tér, ahol a múzsák által 
megszemélyesített tudományoknak hódolhatott az em-
ber, a ligeteket, a kerteket, Parnasszosz és Helikon lejtőit.

b) A múzeum szó a görög mouseom szóból származik, ere-
deti jelentése: múzsák, művészek, tudósok otthona.

c) A múzeum szó a latin mouseion szóból származik, eredeti 
jelentése: az uralkodó (Nagy Sándor) könyvtára.

2.

a) Szent László elrendelte a tized begyűjtésének törvényi kö-
telezettségét.

b) Hunyadi Mátyás jelentős kincstári reformot vezetett be, 
mely szerint mindenki a vagyonának megfelelő mérték-
ben adózott.

c) A teljes közteherviselés gondolata Széchenyi pénzügymi-
nisztersége idején öltött törvényi formát.

3.

a) 1867. március 10-én Gróf Lónyay Menyhért körrendelet-
ben szabályozta a fi umei tengermellék ellenőrzését.

b) 1872-ben felállították a Magyar Királyi Pénzügyőrséget a 
határszéli vám- és jövedéki szolgálatra.

c) 1895-ben a tengermellék és a fi umei kikötő forgalmának ellen-
őrzésére megalakul a Magyar Királyi Tengerész Pénzügyőrség.

4.

a) A Magyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeum 1930-as létreho-
zása Bittermann Béla nevéhez fűződik.

b) A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 1930. október 
4-én nyílt meg a Munkácsy Mihály utcában.

c) A Magyar Pénzügyőr Múzeum létrehozása Gróf Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter nevéhez fűződik.

5.

a) A múzeumnak helyet adó, késő szecessziós stílusban épült villa 
Schiff er Miksa vasútépítő mérnök tervei alapján valósult meg.

b) A klasszicista stílusú Schiff er-villa 1805-ben épült.
c) A Munkácsy Mihály utcában található Schiff er-villát Vágó 

József, a kor legkiválóbb építésze tervezte.

6.

a) Már államalapító királyunk, Szent István uralkodása idején 
létrejött a Magyar Királyi Adóhivatal.

b) A kiegyezést (1867) követően kiépült a Magyar Királyi Adó-
hivatal és annak megyei rendszere.

c) A Pénzügyminisztérium az 1960-as évek végén létrehozta 
a Magyar Adóhivatalt.
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