
Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Közérdekű Felhívása a Jövedéki adó 

változásáról, a magánfőzésre vonatkozó szabályokról. 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi 

CXXVII. törvény szabályozása a magánfőzés (saját tulajdonú desztilláló-berendezésen, saját tulajdonú 

gyümölcsből, saját fogyasztásra történő párlatfőzés) tekintetében 2015. január 01-i hatállyal 

változott. 

2015. január 01-ét követően a magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, azonban a 18. 

életévét betöltött személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből származó alapanyagból párlat készítésére 

alkalmas saját tulajdonú, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezéssel rendelkezik 

(továbbiakban: magánfőző) a desztillálóberendezés vásárlását követő 15 napon belül köteles 

bejelenteni a tulajdonszerzést a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az adóhatóság 

által rendszeresített nyomtatványon. Amennyiben a tulajdonszerzés 2015. január 1-ét megelőzően 

történt, 2015. január 15-ig kell a bejelentést megtenni. 

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés eredetét 

igazoló iratot. 

A magánfőző évente legfeljebb 50 liter párlatmennyiséget állíthat elő, amely után adóbevallási és 

adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő január 15-ig kell teljesítenie a lakóhelye szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a 

gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, 

hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel. 

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőző által tett bejelentésről, valamint bevallásról köteles 

értesíteni a vámhatóságot annak teljesítését követő hónap 15. napjáig. 

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben párlatot, akkor nem keletkezik adott évre vonatkozóan 

adóbevallási kötelezettsége. 

Az 50 liter párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző köteles a vámhatóságnak a 

többletmennyiséget haladéktalanul bejelenteni, és gondoskodni annak a vámhatósággal egyeztetett 

módon történő megsemmisítéséről. 

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, 

hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat értékesítése kizárólag alkoholtermék-

adóraktár részére történhet. 

Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított párlattal versenyen kíván részt venni a 

desztillálóberendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati 

adóhatósági igazolás bizonyítja a párlat eredetét. 

A bejelentési és bevallási nyomtatványok az önkormányzati adóhatóság irodahelyiségében (8226 

Alsóörs, Ady E. u. 7.), valamint a www.alsoors.hu honlapon elérhetőek. 

A 2015. évben magánfőző által előállított párlat után fizetendő jövedéki adóról a bevallás 

benyújtásának határideje 2016. január 15. 

Az adó mértéke: 1.000,-Ft/év. 

Érdeklődni helyi jövedéki adó ügyben telefonon a 06/87/447-192 telefonszámon a 3-as melléken, 

vagy személyesen ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság irodahelyiségében lehet. 

http://www.alsoors.hu/

