
Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 
 
 
Eljáró szervezeti egység: A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével 
kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével 
kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az 
ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. 
 
Ügyintézés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
   Adóügyi Osztály 
   5000 Szolnok, Kossuth tér 9. fsz. 27. 
 
Elérhetőségek: Tel.: 56/503-531 
   Fax: 56/503-534 
 
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő  13.00-16.00 
    Szerda    8.00-16.00 
    Péntek    8.00-12.00 
 
 
 

Vonatkozó jogszabályok 
 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 
 
 
 

Fogalmak és alapvető rendelkezések 
 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely 
tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által 
végzett előállítása (Jöt. 3. § (3) bekezdés 19. pont). 
 
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló 
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, 
tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; (Jöt. 3. § (3) bekezdés 20. pont). 
 
Gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel 
rendelkezik; (Jöt. 3. § (3) bekezdés 12. pont). 
 
 
 

Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentése és egyéb szabályok 
 
A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint 
a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a 
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (Jöt. 143. § (1) bekezdés). 
 



A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati 
adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- 
és vámhatósághoz. (Jöt. 143. § (5) bekezdés). 
 
 
A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes. 
(Jöt. 132. § (4) bekezdés). 
 
 
Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a 
többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az 
állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség 
megsemmisítéséről. (Jöt. 143. § (8) bekezdés). 
 
 
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, 
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor.(Jöt. 143. § (9) bekezdés). 
 
 
A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja. (Jöt. 
143. § (10) bekezdés). 
 
 
 
 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A MAGÁNFŐZŐ KÖTELES 
MEGŐRIZNI ÉS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSKOR BEMUTATNI A 

DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS FELETTI JOGSZERŰ 
TULAJDONSZERZÉST IGAZOLÓ IRATOT. (Jöt. 143. § (3) bekezdés). 

 
 
 
Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult 
párlatot előállíttatni vagy előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy 
csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy előállítani párlatot. (Jöt. 132. § (6) bekezdés). 
 
 
Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves kedvezményes 
adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek 
egybeszámítandók. (Jöt. 132. § (7) bekezdés). 


