
 

ASP-ADÓ-042B SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ BEJELENTÉS 

DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, 

TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL 

 
 

A desztilláló berendezés tulajdonjógáról, tulajdonjogának megszerzéséről szóló elelektronikus 

benyújtására az E-önkormányzati portálon keresztül elérhető „BEJELENTÉS 

DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSÉRŐL” (ASP-ADÓ-042B) nevű nyomtatvány szolgál. 
 

 

Az elektronikus ügyintézésről bővebb információt Újpest Önkormányzatának a honlapján 

találhatnak. 
 

 

A hatályos jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény rendelkezései értelmében: 

 

Jövedéki ügyben – fő szabályként – az állami adó- és vámhatóság jár el (NAV), azonban 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 – a fővárosban a 

kerületi önkormányzati adóhatóság – jár el.. 

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; 

magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből 

származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik 

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. 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni. 

 

Előlap 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, 

anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, email címe, 

telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ) 

 

Főlap  

 

A bevallás benyújtásának oka 

 

Ebben a pontban szükséges megjelölni a bevallás jellegét, mely lehet adókötelezettség keletkezése, 

adókötelezettség változása, adókötelezettség megszűnése  

 

I. A magánfőző  
 

Az adóalany azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Itt kell 

szerepeltetni a bevallás kitöltőjének nevét, valamint elérhetőségét is, mely, az adóhatóság részéről 

esetlegesen jelentkező vagy szükséges gyors kapcsolatfelvételt szolgálja. 

 

II. Desztillálóberendezés 

 

A magánfőző berendezésre vonatkozó információkat kell szerepeltetni, ilyenek a desztillálóberendezés feletti 

tulajdonszerzés időpontja, a desztillálóberendezés űrtartalma továbbá a desztillálóberendezés tárolásának, 

használatának helye, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. 

 

Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ujpest.hu/e-ugyintezes/


szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat 

értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot. 

 

Több tulajdonos esetében a tulajdonostárs(ak) azonosításához szükségese adatokat a IV. pontban kell 

feltüntetni. 

 

III.  Változás-bejelentés esetén kitöltendő adatok 

 

A bejelentett adatokban történt változás megjelölése értelem szerűen. 

 

IV.  Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) 

 

A  tulajdonostárs(ak) azonosításához szükségese adatokat megadása. 

 

V. Aláírás, felelősségvállalás a bejelentés valós tartalmáért. 

 

Ez a blokk értelemszerűen töltendő ki. 
 

 


