
TÁJÉKOZTATÓ 

a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, saját tulajdonú 
desztilláló-berendezésen) szabályairól 2016  

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény alapján. 

 Bejelentés: a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a magánfőző lakóhelye 

szerinti önkormányzati adóhatósághoz a tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles 
bejelenteni 2016.01.01-ét követően is. 

Bevallás: 2015 évben előállított magánfőzött párlat mennyiségéről 2016.01.15-éig az 

önkormányzati adóhatósághoz. 

Fizetési kötelezettség: Átalányadó összege: 1000.-Ft/év, a bevallással egyidejűleg  2016 
január 15-ig fizetendő a Csongrád  Város Önkormányzat P.H. Magánfőzött párlat átalányadó 
elnevezésű 11735050-15354721-10350007 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlára. 

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem 
keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.                                                                      
A bejelentkezési és bevallási nyomtatványok letölthetők az Önkormányzat honlapjáról:                        
www.csongrad.hu/Hivatal/Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok, vagy személyesen 
átvehetők a fszt. 39-es szobában. 

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 
történő előállítása évente legfeljebb 50 liter gyümölcsszesz mennyiségig, ami 43 liternyi 
tiszta szesznek felel meg ( 50%-os párlat esetén a megengedett mennyiség 86 liter). 

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az általuk főzetett, 
illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók az éves mennyiségi korlátok szempontjából. 
Ha egy főzőberendezést több magánfőző birtokol, csak akkor kell egybeszámítani, ha a 
tulajdonosok egy háztartásban élnek, egyéb esetben valamennyi tulajdonos az 50 liter/év 
mennyiség előállítására jogosult. 

Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú  
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját 
tulajdonú desztilláló-berendezéssel rendelkezik. 

Az 50 literes párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző köteles a vámhatóságnak 
bejelentést tenni. 

 

  

 

http://www.csongrad.hu/Hivatal/Polgármesteri


   2016. január 1-jét követő változások 

Párlat adójegy bevezetése: A párlat adójegy igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki 

adótartalmának megfizetését, a magánfőzött párlat eredetét.  Az adójegy igénylésére a 
lakóhely szerinti önkormányzat által regisztrált magánfőző jogosult.        

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű 
párlat adójegyet kötelező igényelnie. A főzés előtt kell az igénylést benyújtani a lakóhely 
szerint illetékes  NAV megyei adó- és vámigazgatóságánál írásban személyesen, postai 
úton, telefaxon vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül.   

 Letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus 
(http://www.nav.gov.hu/nav/letoltések/nyomtatvanykitolto_programok), ill. pdf 
formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letotesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).     

       Célszerű a párlat adójegy igénylés benyújtása előtt a párlat adójegyenkénti 700 forint 
jövedéki adót a10032000-01037313-000000000 számú NAV egyéb termékek jövedéki adója 
bevételi számlára befizetni.                                                                                                                    
A 2016 évi első igényléskor legalább 3500.-Ft-ot kell befizetni.                                                    
A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 db adójegyet szerezhet be és ennek megfelelő 
mennyiségű párlatot állíthat elő. 

A tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult 
párlatot előállíttatni, ill. előállítani. 

 

Csongrád, 2016. január 8.    Dr. Juhász László                          
                    jegyző  
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