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Akár 100 liter pálinka is elõállítható bejelentési kötelezettség nélkül 

Magánfõzés legálisan

– Mi a legfõbb célja a magánfõzés 
legalizálásának?

– A törvénymódosítás elsõ
sorban arra szolgál, hogy 
megkönnyítse a szomszédok, 
vendégek kínálására szánt gyü
mölcspálinka fõzését. Lehetõvé 
tegye a frissen fel nem használt 
gyümölcs, a kipréselt szõlõ tör
kölyének házi hasznosítását. A 
pálinkafõzés segít a takarékos 
és gazdaságos paraszti gaz
dálkodás fenntartásában, nem 
veszik kárba az elhullott gyü
mölcs, tiszta marad a porta.

– Melyek a legfontosabb vál-
tozások az eddigi szabályokhoz 
képest?

– A jogszabály változásával 
magánfõzésben, köznyelven 
„otthoni” fõzésben a 18. élet
évét betöltött személy saját 

vagy vásárolt gyümölcsbõl 
évente 50 liter 86 fokos pár
latot állíthat elõ adómente
sen. Ez 86 liter 50 fokos vagy 
100 liter 43 fokos párlatnak 
felel meg. Ezt a menynyiséget 
kizárólag személyes fogyasz
tásra állíthatja elõ adómen
tesen. Fontos megjegyezni, 
hogy magánfõzést végezni 
legfeljebb 100 liter ûrtartalmú 

lepárló berendezésben lehet, 
amit a vámhatóságnak nem 
kell bejelenteni.

– Szükséges-e bejelenteni az 
úgynevezett „otthoni” fõzést?

– Nem szükséges. A saját 
fogyasztásra szánt pálinka
fõzésnél – amennyiben a 
termelõ nem adja el a gyü
mölcspárlatot – a fõzést nem 
kell sehol elõre bejelenteni. 

– Lehet-e a saját fõzésû pálin-
kát ajándékozni vagy értéke-
síteni?

– A saját fõzésû párlat 
továbbra sem ajándékozható. 
Abban az esetben, ha valaki 
el akarja adni az otthon vagy 
bérfõzésben készült pálin
kát, erre is van lehetõsége. 
A kistermelõ saját gazdasága 
helyén folytatott vendéglátás
nál vagy falusi szálláshely
szolgáltatásnál zárjeggyel 
ellátott, legfeljebb kétliteres 
palackokból kínálhatja az italt. 
Természetesen a törvény sze
rinti jövedéki adó megfizetése 
mellett. Az elõállítást ebben 
az esetben a vámhatóságnak 
három nappal korábban be kell 
jelenteni.

– Melyek a legfontosabb vál-
tozások a bérfõzésnél?

– A bérfõzdékben elõállított 
párlat után 50 literig ugyan
csak nem kell megfizetni a 
jövedéki adót. A vámhatóság – 
ellenõrzései során – a jövedéki 
szabályokban meghatározottak 
teljesülését vizsgálja, így pél
dául a bejelentési kötelezettség 
teljesítését, a párlat értékesíté
sére, elidegenítésére vonatko
zó szabályok betartását. 

Amennyiben a régióban 
bárkinek bõvebb információra 
lenne szüksége ezzel kapcso
latban, úgy személyesen, tele
fonon vagy emailben is fel
veheti a kapcsolatot a tanács
adóval, a Magyar Agrárkamara 
aszódi területi irodájában, a 
0620/2256671es telefon
számon vagy a szabobela@
agrarkamara.hu email címen. 
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PEST MEGYE – A pálin-
ka és annak fõzése igazi 
hungarikumnak számít, 
Pest megyében is komoly 
hagyományai vannak. 
Ezért fontos tudni, hogy a 
parlament döntése alapján 
2010. szeptember 27-tõl 
hatályba léptek a párlatok 
magánfõzésére, valamint 
a bérfõzésére vonatkozó 
új jövedékiadó-rendel-
kezések. Errõl kérdeztük 
Szabó Bélát, a Magyar 
Agrárkamara gödöllõi 
régiójának ügyfélszolgá-
lati tanácsadóját.

Ilyen és ehhez hasonló szerkezetekben fõzik a pálinkát

Egy város születése
SZÁZHALOMBATTA – „Egy város 
születése” címmel nyílt várostör
téneti kiállítás a százhalombattai 
„Matrica” Múzeumban. Az ingye
nesen látogatható tárlat a város 40 
éves jubileumi rendezvényeinek 
sorához kapcsolódik. 

Az október 22én megnyílt kiállí
tást Vezér Mihály, Százhalombatta 
polgármestere nyitotta meg, majd 
köszöntõt mondtak a MOL és a 
Dunamenti Erõmû képviselõi. 

A tárlaton az érdeklõdõk meg
ismerhetik annak az elõzményeit, 
hogy miként települtek a városba 
a nagyipari vállalkozások. Az 50
es évek elején Magyarországon 
súlyos energiaszolgáltatásai 
zavarok alakultak ki, ezért szük
ség volt a nagy teljesítményû 
olajtüzelésû erõmûvek és olaj
finomítók építésére. 1960ban 
született meg a döntés a két vál
lalat – a Dunai Kõolajipari Vállalat 
(DKV) és a Dunamenti Hõerõmû 
Vállalat (DHV) – együttes beru
házásáról. Az ország minden 
részérõl több ezren jöttek ide dol
gozni, fõleg fiatalok, de idõsek is. 
A beruházásoknak és a lakosság 
növekedésének köszönhetõen 
Százhalombatta mezõgazdasági 
településbõl ipari településsé 
vált. Lakossága elõbb az ötszörö
sére, majd a tízszeresére ugrott. 
A várossá fejlõdés intenzív szaka
sza így beindulhatott. A kiállítás 
ennek az idõszaknak állít emlé

ket, a két ipari létesítmény és egy 
lakótér bemutatásával. Egykori 
DHVs, DKVs relikviák mellett 
bemutatásra kerül egy 60as, 70
es évekbeli lakásbelsõ is. 

Az ipari vonatkozású tárgyak, 
dokumentumok jó részét a két 
üzem még megmaradt elemeibõl, 
a lakásbelsõt a múzeum törté
neti gyûjteményének elemeibõl 
állították össze. A kiállított fotók 
magánszemélyektõl és a múze
umtörténeti fotótárából származ
nak. A látogatók hétfõ kivételével 
naponta 10–17 óráig nyerhetnek 
bepillantást ebbe a különleges 
világba. � Dobos�Ágnes
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* Az akcióban résztvevô készülékeinkrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2010. augusztus 24-tôl visszavonásig érvényes.

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
II. Margit körút 57.
369-33-62
X. Kôrösi Cs. út 40.
261-19-09
III. Bécsi út 227.
439-16-03

Amerika vezetô hallókészülékei Budapesten

A hallókészülék.
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