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T á j é k o z t a t ó a párlat magánfőzés szabályairól 

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének nyilvántartásával kapcsolatban egyes 

adóhatósági feladatok átkerültek a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. 

A tiszaújvárosi magánfőző lakosok esetében - a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Adó és 

Végrehajtási csoportja - jár el: 

 a  magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével,  

 a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban, a 

magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését kivéve. 

 

A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés 

feletti tulajdonszerzés időpontját, jogcímét, a desztillálóberendezés űrtartalmát és 

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

megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű 

tulajdonszerzést igazoló iratot. 

 

A bejelentéssel kapcsolatos papír alapú nyomtatvány elérhető a Polgármesteri Hivatal 

www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapján az ügyfélterminál/adóügyek/helyi jövedéki adó 

menüpont alatt, illetve elektronikusan az ELÜGY Portálon keresztül, - önkormányzati 

hivatali portálon (OHP) https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap - nyújtható be.  

 

2 0 1 6 .  j a n u á r  1 - j é t ő l  bevezetésre került a párlat adójegy, amely a magánfőző 

nevére kiállított, sorszámozott, papíralapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló 

szelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, 

valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter párlat eredetét igazolja. Egy adott 

adóévben legfeljebb 86 db párlat adójegy igényelhető. 

 

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén 

használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított 

desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, évente legfeljebb 50 

liter tiszta szesz (50 liter 86 térfogat százalékos), azaz 86 liter 50 térfogat százalékos 

alkoholtartalmú párlat mennyiségig. 

 

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú 

gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját 

tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. Gyümölcstermesztő az a természetes 

személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik. 

 

 

https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap


Párlat adójegy igénylése, kiadása: 

 

A párlat adójegyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei, illetve fővárosi adó- és 

vámigazgatóságaitól (továbbiakban: Igazgatóságok) igényelhetők. 

 

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

(a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül) előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság részére.   

 

Párlat adójegy kiadása abban az esetben valósulhat meg a magánfőzők részére, ha a 

desztillálóberendezéssel kapcsolatos információ az Igazgatóságok elektronikus 

nyilvántartásában megtalálható , vagy az önkormányzati adóhatósággal történt egyeztetés 

során az Igazgatóságok megállapítják, hogy a bejelentést a magánfőző megtette, és a 

jövedéki adót megfizette.  

 

Párlat adójegyeket a „NAV_J27 - Magánfőzők párlat adójegy megrendelése"elnevezésű 

nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amely nyomtatvány elektronikusan és papír 

alapon egyaránt benyújtható (írásban személyesen, postai úton vagy elektronikus úton az 

ügyfélkapun keresztül) a lakóhely szerint illetékes Igazgatóságok részére.  

 

A magánfőzött párlat jogsértő értékesítésén túl továbbra is a vámhatóság jogosult az 

eljárás lefolytatására amennyiben: 

 a párlatot előállító természetes személy nem töltötte be a 18. életévét, 

 a természetes személy nem minősül gyümölcstermesztőnek, 

 a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés űrtartalma a 100 litert 

meghaladja. 

 

Párlattal kapcsolatos egyéb szabályok: 

 

A magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy 

vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár (italgyár, 

szeszfőzde) részére értékesíthető.  

 

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként 

jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Ez a szabály vonatkozik az egy 

háztartáson belül élőkre is. Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több 

magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, 

illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.  

 

A magánfőzéssel vagy párlat zárjegyigényléssel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága Jövedéki 

Ellenőrzési Osztály munkatársai állnak a rendelkezésre. (3525 Miskolc, Horvát Lajos u. 

17-19. Tel.: 46/795-900) 

 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, illetve a magánfőzés szabályai 

betartásának ellenőrzésével kapcsolatban kérdésével, problémájával szíveskedjen az 

ügyintézőhöz fordulni. Polgármesteri Hivatal 206. iroda, Tel.: 49/548-043  
 

Tiszaújváros, 2019. március         Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,  

            Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,  

                Adó és Végrehajtási Csoport 


