
A magánfőzésre vonatkozó szabályok 

 

Jogszabályi háttér:  

➢ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 

➢ Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 

➢ Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet A 

jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény  

 

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző 

 

Bejelentési kötelezettség: 

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett 

adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye 

szerinti önkormányzati adóhatósághoz.  

 

Eljárási illeték: nincs. 

 

Ügymenet leírása: 

A magánfőző köteles a desztillálóberendezés szerzését, vagy értékesítését követő 15 

napon belül az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. A 

nyomtatvány tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés 

űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A 

magánfőző köteles megőrizni és a hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 

desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.  

 

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően 

párlat adójegyet kell beszerezni az állami adó- és vámhatóságtól.  

 

Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a 

tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhely szerinti 

önkormányzati adóhatóság részére. 

 

A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására 

jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges 

alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor 

legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet 

szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a 

párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév 

végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket az állami adó- és 

vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni. 

 

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki 

a) a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés 

bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, 

b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok 

tekintetében valótlan adatokat ad meg, 

felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a 

felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig 

terjedő bírsággal sújtja. 

 



 

Az ügyintézés határideje:  30 nap 

Az ügyintézés helye:              2510 Dorog, Bécsi út 79-81.  14-es iroda 

Ügyintéző:   Jerola Mihály főmunkatárs 

Telefon:   06-33/431-299 145-ös mellék 

Ügyfélfogadási idő:  hétfő:  1300 – 1600 óráig  

szerda:   800 – 1200, 1300 – 1600 óráig 


