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Az MPGE Tolna Megyei Szervezetének hagyományos, kétévente megrendezésre kerülő, 

szakmai programmal egybekötött kirándulására 2017. évben szeptember 27-én került sor. Az 

idei program (a szentendrei, pannonhalmai, tihanyi, bajai és budapesti 

kirándulás után) immár a hatodik alkalom volt arra, hogy a tagok a 

megszokottnál kötetlenebb formában szerezzenek új ismereteket; emellett 

lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, a szakmai kapcsolatok ápolására is. A 

korábbi programokhoz hasonlóan ez alkalommal is szép számban 

jelentkeztek az egyesületi tagok.  

 

A szakmai nap a jövedéki törvény témakörére 

épült, ennek mind elméleti, mind gyakorlati 

részleteibe betekintést nyerhettek az érdeklődők. 
 

Sándorfi Zsolt, a NAV Tolna Megyei Adó- és 

Vámigazgatósága Jövedéki Ellenőrzési 

Osztályának vezetője ismertette a résztvevőkkel a 

jövedéki engedélyezés 2017. július 1-jével 

megváltozott szabályait. (Az előadás anyaga a 

csatolt mellékletben olvasható.) 
 

Az út során az első úti cél Pörböly volt, ahol Magyarország egyetlen dedikált 

whiskeylepárlójába látogatott el a csoport.  
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A mintegy három órás program során a tulajdonos bevezette a whiskeykészítés rejtelmeibe az 

érdeklődőket, akik a jövedéki törvény előírásainak gyakorlati alkalmazásáról is bővíthették az 

ismereteiket.  

Az időközben elkészült whiskey hordóba került, melyet mindenki elláthatott a kézjegyével. Az 

érlelőben meg is lehetett kóstolni a terméket.  

 

A következő állomás felé vezető úton – a program már kötetlenebb részének keretében – egy 

vállalkozó kedvű útitársunk „idegenvezetés” keretében bemutatta Bátaszék városát, kitérve 

annak történelmére, nevezetességeire.  

 

Ezt követően a csoport a város külterületén található Orbán-hegyen megtekintette a Szent Orbán 

kápolna mellett álló molyhos tölgyet, mely 2015-ben elnyerte „Az év fája” címet 

Magyarországon, így részt vett „Az év európai fája” versenyen, amit szintén megnyert.  

 

A közös ebédre Bátaapátiban, a hangulatos 

Naspolya étteremben került sor.  Az étterem és 

panzió a mögötte elterülő völgyről kapta a 

Naspolya nevet. A völgy panorámája 

egyedülálló élményt nyújt az étterem vendégei 

számára. Itt a program zárásaként már 

lehetőség nyílt a szakmai tapasztalatcsere 

mellett a „csapatépítésre”, a kötetlen 

beszélgetésre is. 

 

Szekszárd, 2017. október 6. 

 

 

Fausztné Czirják Zsanett elnök 

MPGE Tolna Megyei Szervezete 
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Melléklet 

2017. július 1-jével megváltoztak a jövedéki engedélyezés szabályai 

 

Vámhatósági engedély szükséges a jövedéki termék előállításához, tárolásához, felhasználásához, 

fogadásához, továbbításához, az azzal folytatott kereskedelemhez. 

 

Jövedéki termék az energiatermék, sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, 

köztes alkoholtermék, alkoholtermék és dohánygyártmány. 

 

Mivel az alkoholtermék, így a whiskey is adóraktárban állítható elő, ezért első lépésként ezt a típusú 

engedélyt kell megszerezni. 

 

Az engedély megadásának általános feltételei: 

 

• kettős könyvvezetés 

• nem állhat csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt 

• nem lehet meg nem fizetett köztartozása 

• jövedéki biztosíték nyújtás 

• szakhatósági engedélyek 

• tevékenységhez és az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek megléte 

• büntetlen előélet 

• nyilvántartás vezetési és abból adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

 

Az engedélytípushoz kapcsolódó speciális feltételek: 

 

• elektronikus nyilvántartás vezetése 

• jövedéki ügyintézői szakképesítés vagy jövedéki ügyintéző foglalkoztatása 

• a jövedéki termék előállításához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi feltételek megléte 

• az előállított és tárolt jövedéki termékek pontos mennyiségi számbavételéhez szükséges tárgyi 

feltételek megléte 

• az adóraktárban végezni kívánt tevékenység részletes bemutatása 

• független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleg 

• felelős üzemvezető kijelölése 

 

Tárgyi feltételek: 

 

• tárolótartályok hitelesítése 

• hitelesített mérőeszközök alkalmazása 

• hatósági zár alkalmazása 

 

Hatósági zár alkalmazásának célja: a jövedéki terméket az üzemi berendezés zárt rendszeréből, a 

mérőberendezés kikerülésével, illetve a hatósági zár megsértése nélkül kivenni, valamint az üzemi 

berendezést rendeltetéstől eltérően használni ne lehessen. 

 

Adózói minősítés: jövedéki biztosíték összegére meghatározott kedvezmények nem érvényesíthetőek, 

amennyiben az adóraktári engedélyes kockázatos adózónak minősül. 

 

Engedély visszavonása, felfüggesztése: A vámhatóság folyamatosan vizsgálja az engedély 

megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően teljesítendő feltételek teljesülését és 

a tevékenység végzésének körülményeit. Ha az ezekben tapasztalt hiányosságok a tevékenység 

ellenőrizhetőségét vagy az adófizetési kötelezettség teljesítését veszélyezteti, a vámhatóság az engedély 

felfüggeszti vagy visszavonja, attól függően, hogy a hiányosság megszüntetésére 30 napon belül van-e 

lehetőség. 


