
2010. évi XC. törvény 

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 

Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság 
versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt 
alkotja: 

 

VIII. Fejezet 

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

97. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) 9. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
„(3) Adómentes a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat [63. § (2) 
bekezdés 1. pont], feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál.” 
98. § A Jöt. 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Jövedéki termék) 
„a) kizárólag olyan adóraktárban állítható elő - ideértve a jövedéki termék palackozását, kis egységű kiszerelését is -, 
melynek működtetője e termék előállítására vonatkozó adóraktári engedéllyel rendelkezik, kivéve a párlat [63. § (2) 
bekezdés 1. pont] 63. § (2) bekezdésének 11. pontja szerinti előállítását;” 
99. § (1) A Jöt. 63. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E törvény alkalmazásában:) 
„1. bérfőzés: a 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó 
alkoholtermék (a továbbiakban: párlat) szeszfőzdében a bérfőzető részére történő előállítása;” 
(2) A Jöt. 63. § (2) bekezdése kiegészül a következő 11. és 12. ponttal: 
(E törvény alkalmazásában:) 
„11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente 
legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig; 
12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó 
alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.” 
100. § (1) A Jöt. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az adó alapja az alkoholtermék 100 térfogatszázalékos etilalkohol (a továbbiakban: tiszta szesz) tartalommal 
hektoliterben meghatározott, 20 °C-on mért mennyisége, illetve a magánfőzésben előállított párlat esetében a 
vámhatósághoz bejelentett alapanyag tömegben (szőlőbor esetén térfogatban) kifejezett mennyiségéből a 3. számú 
melléklet szerinti kihozatali arányszámmal számított tiszta szesz mennyisége, hektoliterben.” 
(2) A Jöt. 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat (a továbbiakban: bérfőzött párlat) 
adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfőzető részére évente 
a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 0 forint, 
b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 276 100 forint.” 
(3) A Jöt. 64. §-a kiegészül a következő (5)-(8) bekezdéssel: 
„(5) Az (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az eladásra szánt bérfőzött párlat - kivéve az alkoholtermék-adóraktár 
engedélyese részére értékesítésre kerülő bérfőzött párlatot - adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva 276 
100 forint. 
(6) A magánfőzés keretében a magánfőző által évente 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat, valamint a 
magánfőző által előállított 50 liter mennyiségen belül a 9. § (3) bekezdés rendelkezése alá nem eső párlat adója az (1) 
bekezdés szerinti adóalapra számítva 276 100 forint. 
(7) Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, 
illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve 
előállítani párlatot. 
(8) Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a 9. § (3) bekezdésében, a 63. § (2) 
bekezdés 11. pontjában, e § (3) és (6) bekezdésében meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk 
főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.” 
101. § (1) A Jöt. 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bérfőzött párlat utáni adó összegét a szeszfőzde állapítja meg és - a 64. § (3) bekezdés b) pontja és (5) 
bekezdése szerinti esetben - szedi be a bérfőzetőtől. A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot ad a 
tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, 
továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván a 67. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint értékesíteni, és magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.” 
(2) A Jöt. 66. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(6) A szeszfőzde a bérfőzető részére egyszerűsített kísérő okmányt állít ki, és azzal igazolja az adó megfizetését, 
illetve az adóraktárban történt előállítást. A kísérő okmány egyben a terméket igazoló okmány is. A szeszfőzde által a 
bérfőzető részére kiállított származási igazolvány az átvételt követő 15 évig alkalmas a főzető birtokában lévő párlat 
származásának igazolására. A 15 év letelte után 2 évente meghosszabbítható.” 
102. § A Jöt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„67. § (1) A 64. § (3) bekezdés a) pontban megjelölt mennyiségű párlat kizárólag a bérfőzető háztartásában való 
személyes fogyasztás céljára szolgálhat, kivéve, ha az a (2) bekezdés szerint kerül értékesítésre. 
(2) A bérfőzető a bérfőzött párlatot 
a) csak az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére, vagy 
b) - amennyiben a bérfőzető a külön jogszabály szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 64. § (5) bekezdés 
szerinti adót - palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben, zárjeggyel ellátva a külön jogszabály szerinti saját 
gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében 
értékesítheti.” 
103. § A Jöt. kiegészül a következő alcímmel és a következő 67/A. §-sal: 

„A magánfőzésre vonatkozó szabályok 
67/A. § (1) A magánfőző a 64. § (6) bekezdése szerinti esetben a vámhatósághoz bejelenti - az adókötelezettség 
keletkezését 3 munkanappal megelőzően - az adó megállapításához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott 
adatokat, az adó összegét, valamint az értékesítésre szánt párlathoz igényelt zárjegyek rendelkezésre bocsátásához 
szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat. A bejelentés adóbevallásnak minősül. 
(2) A magánfőző az (1) bekezdés szerinti bejelentésben nyilatkozik arról, hogy sem ő, sem a vele egy háztartásban élő 
más személy nem állíttat elő bérfőzésben párlatot. 
(3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján legkésőbb a bejelentés napját követő 5. munkanapon a 
bejelentett (bevallott) mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy 
a magánfőző az adót megfizette. 
(4) Magánfőzés esetén 
a) a 66. § (4)-(5) bekezdésében és a 67. § (1) bekezdésében, valamint 
b) a párlat értékesítésére a 67. § (2) bekezdés b) pontjában 
foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.” 
104. § A Jöt. 72. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Alkoholtermék-adóraktári engedély] 
„b) a gyümölcs- vagy borpárlatot gyümölcsökből és bogyókból, gyümölcstörkölyből, gyümölcsmustból, szőlőből, 
szőlőmustból, szőlőborból és borászati melléktermékekből, illetve a sör vagy gabona alapú alkoholterméket sörből, 
gabonából erjesztéssel és lepárlással előállító, és/vagy a borból és a borászati melléktermékekből lepárlással 
boralkohol, nyersszesz vagy semleges alkohol előállítását külön jogszabály szerint végző üzemre (a továbbiakban: 
szeszfőzde),” 
[adható.] 
105. § (1) A Jöt. 73. § (1) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal: 
[Az alkoholterméknek - kivéve a 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, valamint az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb 
alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű terméket -] 
„d) a bérfőzető és a magánfőző által történő értékesítése, kivéve, ha a bérfőzető alkoholtermék-adóraktárnak adja el a 
bérfőzött párlatot,” 
[a (3) bekezdés szerinti zárjeggyel történhet.] 
(2) A Jöt. 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg, 
amely igazolja, hogy a termék adóraktárban került előállításra (palackozásra), és onnan került kiszállításra, - a bérfőzött 
párlat és a magánfőzésben előállított párlat esetén - továbbá azt, hogy a 64. § (5), illetve (6) bekezdés szerinti adót 
megfizették, továbbá azt, hogy a harmadik országból, illetve tagállamból a közösségi vámjog, illetve e törvény 
rendelkezései szerint került behozatalra.” 
(3) A Jöt. 73. §-a kiegészül a következő (14) és (15) bekezdéssel: 
„(14) A magánfőző esetén a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentés minősül a zárjegy megrendelésének. A bérfőzető a 
zárjegy megrendelését a külön jogszabályban foglaltak szerint nyújtja be a vámhatósághoz. Az igényelt zárjegyet a 
vámhatóság a bérfőzető és a magánfőző esetén a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében, a bérfőzető 
esetén továbbá az egyszerűsített kísérő okmány vámhatóságnak történt bemutatását követően bocsátja rendelkezésre, 
feltéve, hogy a 64. § (5), illetve (6) bekezdés szerinti adót megfizették. 
(15) Az átvett zárjeggyel a bérfőzető és a magánfőző nem köteles a vámhatóság felé elszámolni, de az átvett 
zárjegyeket a bérfőzető és a magánfőző legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat 
fogyasztói csomagolására.” 
106. § A Jöt. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A vámhatóság engedélyével szabad alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezést előállítani, - a 
magánfőző desztillálóberendezése kivételével - birtokolni, továbbá értékesíteni. Nem szükséges a vámhatóság 
engedélye a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedényekre, valamint a tudományos és 
oktatási célra használt üveg desztillálóberendezésekre.” 
107. § A Jöt. 114. § (2) bekezdése kiegészül a következő k) ponttal: 
[Az (1) bekezdés alá tartozónak kel tekinteni - nem értve ide a 115. § (3) bekezdésében említett termékeket -] 
„k) azt a párlatot, amelyet a magánfőző a 67. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését megsértve értékesít [a 
továbbiakban az a)-k) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék].” 



108. § A Jöt. 115. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel: 
„(7) A 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan 
adatok megadása, valamint a 67/A. § (2) bekezdés szerint tett valótlan nyilatkozat megtétele legalább 20 ezer forint 
összegű, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.” 
109. § (1) A Jöt. 119. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A vámhatóság] 
„e) a jogosulatlanul előállított, birtokolt, vagy az arra jogosulatlan személy által használt desztillálóberendezést, a 
dohánygyártmány előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt,” 
[lefoglalja.] 
(2) A Jöt. 119. § (2) bekezdés kiegészül a következő h) ponttal: 
[A vámhatóság] 
„h) magánfőzésre használt desztillálóberendezést, ha 
ha) a magánfőző a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatok 
tekintetében valótlan adatokat ad meg, 
hb) a 67/A. § (2) bekezdés rendelkezésének alkalmazásában a magánfőző valótlan nyilatkozatot tesz, 
hc) a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja, 
hd) a magánfőző a párlatot a 67. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését megsértve értékesíti,” 
[lefoglalja.] 
110. § (1) A Jöt. 129. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg] 
„f) a zárjegy, valamint a hordós és kannás kiszerelésű borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, a zárjegy 
megrendelésének, a zárjeggyel való elszámolásnak, a zárjegy felhasználásával, illetve a zárjegykészlet egyéb 
változásaival kapcsolatos napi adatszolgáltatás tartalmának, az adójegy igénylésének, visszavételének, 
alkalmazásának részletes szabályait;” 
(2) A Jöt. 129. § (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg] 
„h) a bérfőzött párlat bérfőzető részére történő kiadásának és a bérfőzető általi továbbértékesítésének szabályait, a 
67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentés, részletes szabályait, valamint a magánfőző részére kiadásra kerülő származási 
igazolvány adattartalmára és kiállítására vonatkozó részletes szabályokat;” 
111. § A Jöt. kiegészül e törvény 2. melléklete szerinti 3. számú melléklettel. 
112. § A Jöt. 38. §-ának (5) bekezdésében a „jövedéki biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott összeg fele” 
szövegrész helyébe a „nyújtandó jövedéki biztosíték összege feleződik” szöveg, 63. §-a (2) bekezdésének 2. pontjában 
a „pálinkát” szövegrész helyébe a „párlatot” szöveg, 65. §-át megelőző alcímben, (1) bekezdésének felvezető 
rendelkezésében és c) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 73. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a 
„pálinka”szövegrész helyébe a „párlat” szöveg, 66. §-ának (2) és (3) bekezdésében a „bérfőzési szeszadót” szövegrész 
helyébe az „adót” szöveg, 66. §-ának (3) bekezdésében a „vámhatóság bérfőzési szeszadó számlájára” szövegrész 
helyébe a „vámhatóságnak” szöveg, 66. §-ának (2) és (5) bekezdésében az „a bérfőzési szeszadó” szövegrész helyébe 
az „az adó” szöveg, 66. §-ának (4) bekezdésében a „bérfőzési szeszadó” szövegrész helyébe az „adó” szöveg, 72. §-a 
(8) bekezdésének első mondatában az „A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére és az etanolüzemre a jövedéki 
biztosítékot” szövegrész helyébe az „A jövedéki biztosítékot a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére 500 ezer forint, 
az etanolüzemre” szöveg lép. 
113. § A Jöt. 72. §-a (8) bekezdésének második mondata, 114. §-a (2) bekezdésének j) pontjában az „[a továbbiakban 
az a)-j) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék]” szövegrész, 119. §-a (2) bekezdésének f)pontjában a 
„valamint” szövegrész hatályát veszti. 
114. § A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13. §-ának a) 
pontjában a „pálinka pálinkafajtánként” szövegrész helyébe a „párlat és a magánfőzésben előállított, a Jöt. 67/A. § (1) 
bekezdése szerint a magánfőző által a vámhatósághoz bejelentett párlat párlatfajtánként” szöveg és b) pontjának bb) 
alpontjában a „2008 20 19” szövegrész helyébe a „2208 20 19” szöveg lép. 

 


