
Harcsa Imre Milán:1 
A magyarorzsági pálinkafőzés jogszabályi változásai és hatásai 

 

 

I. Bevezetés 

 

Pálinka. Ez a hét betűs kis szócska egyre többször szerepel a különböző médiumokban. 

Szinte mindenkinek van róla valamilyen emlékképe, legyen az akár az első, vagy a 

legutóbbi „találkozás” az itallal, vendégség a vidéki rokonoknál, disznóvágás, 

pálinkafesztivál, vagy vacsoraest. Végigkíséri az emberi életet a születéstől, a keresztelőn 

és esküvőn át, egészen a temetésig. 

 

A rendszerváltozás (1989) óta a gyártók, a kereskedők és az idegenforgalmi szakemberek 

sokat tettek a hagyományos magyar pálinkakultúra fölélesztésére. Egyre többet beszélünk 

a magyar pálinka „reneszánszáról”. Nyilvánvaló, hogy ez nem köthető egyetlen évhez, de 

az elmúlt két évtizedet áttekintve úgy látható, hogy az 1990-es évek a lassú magára 

találás és készülődés, a 2000-es évek pedig a látványos élénkülés és a sikerek időszaka a 

magyar pálinka történetében. 2002. június 1-től Magyarországon csak a tiszta 

gyümölcsből készült szeszes ital viselheti a pálinka nevet. További EU-s védelem a 

földrajzi eredetvédett termékek köre, amelyek közé eddig nyolc magyar pálinkaféleség 

került be. Valamint létezik egy magyarországi, helyi táji védettség is, amelyeket a 

Hagyományok – ízek – régiók program állapított meg, s ezek között 15 magyar pálinka 

és likőr szerepel. A pálinkatörvény kidolgozása és vitája 2008 második félévében folyt, s 

ez év végén megszületett a magyar pálinkatörvény is, mely további szigorításokat 

tartalmaz az EU-s szabályozáshoz képest.  

 

A magyar pálinka reneszánszának egyik kiindulópontja föltétlenül a 2000. áprilisától a 

Gyulai napok keretében minden évben megrendezett országos, majd nemzetközi kisüsti 

(gyümölcspálinka-)fesztivál. Azóta egyre több hasonló rendezvény látott napvilágot, pl. 

rendeznek pálinka-napokat Budapesten, Kecskeméten, illetve a helyi, pl. Kisvárda, Döge 

pálinkaversenyek is színesítik a rendezvények kínálatát.  

 

Fordulópontot jelentett a pálinkához való hozzáállásban a Magyar Szeszipari Szövetség 

és Terméktanács és a Magyar Szabadgyök Kutatók Társaságának 2000. szeptember 29-

én, a Gellért szállóban „Életmód és életöröm az ezredfordulón” címmel megrendezett 

konferenciája. Ezen a konferencián tudományos bizonyítékok hangoztak el az alkohol 

pozitív hatásáról (például a káros szabadgyököket lekötő voltáról), a kulturált 

alkoholfogyasztásról, és természetesen a pálinkához kapcsolódó pozitív népi érzelmekről. 

2004 óta a Pálinka Céh Agárdon Szakmai napokat tart, amely a tudományos ismeretek 

mellett számos szakmai túrával segítette a hazai gyártókat döntéseik, útkereséseik során.  

A minőségi pálinka elkötelezettjei 2004 januárjában megalapították a „pálinka 

lovagrendrendet” (Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület) amelynek első tagjait az V. 

Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztiválon Gyulán 2004 áprilisában lovaggá ütötték. 

                                                 
1 Ph.D. hallgató, Debreceni Egyetem, Hun-Dest Drink Kft Kékcse, pálinkamester E-mail: 

harcsa.i.milan@gmail.com. 
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További szakmai-társadalmi szerveződések: Magyar Szeszipari Szövetség, Pálinka Céh, 

Országos Pálinkafőzők Egyesülete, Délkelet-magyarországi Pálinkafőzők Egyesülete.  

 

A Magyar Pálinka Lovagrend 2007-ben december 6-át, Szent Miklós napját tette meg a 

pálinka napjává. Az új bor ünnepéhez hasonlóan kitalálták „az új pálinka ünnepét” is: a 

Szatmár-beregi szilvanapok közönségnapját (melyet általában szeptember végén 

tartanak) „az új pálinka ünnepének” nevezték el.  

 

2003. október 31-én Budapesten megnyílt A magyar pálinka háza, ahol megvásárolhatók 

a legjobb magyar pálinkák. Most félszáz hazai termelő 650 féle pálinkáját árulják. Egyre 

több pálinkamúzeum nyitja meg kapuit, csak hogy néhányat említsek: az Izsáki 

Pálinkamúzeum, valamint a Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra és Múzeum. 

Megjelentek az úgynevezett „szilvautak”, melyek több állomásos turisztikai programok, 

amelyek útba ejtik a környéken található pálinkafőzdéket, pl. szatmár-beregi szilvaút. 

 

A magyar pálinka az elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment át. Kilépett a „falusi 

ital” kategóriából, hungarikummá, nemzeti italunkká nőtte ki magát. Ez idő alatt számos 

törvény és jogszabály keletkezett, mely szabályozta annak előállítását, egyúttal 

befolyásolta a pálinkafőzési kedvet is. 

 

 

II. Anyag és módszer 

 

Munkám során elsősorban szekunder kutatást végeztem. Ennek köszönhetően 

megismertem a pálinkafőzéshez kapcsolódó fontosabb jogszabályokat, rendeleteket, 

törvényeket és azok változásait. Táblázatok segítségével mutattam be a jövedéki adó 

mértékének változását. A pálinka bérfőzésből származó jövedéki adóbevétel mértékének 

változását vizsgáltam a központi költségvetés adatainak segítségével. Mivel magam is 

pálinka bérfőzéssel foglalkozó családi vállalkozásunkban tevékenykedek, így releváns 

szakmai tapasztalatokkal és az elmúlt négy évre visszamenőleges saját bérfőzési 

adatokkal is rendelkezem. Továbbá a jogszabályi környezet vállalkozásokra gyakorolt 

hatásait személyesen is megtapasztalom, egyúttal a bérfőzetők közvetlen visszajelzésit is 

figyelemmel tudom kísérni.  

 

 

III. Jogszabályi háttér 

 

A szeszes italok és a pálinka évtizedekig tartó párharcát a pálinka egyediségéről, 

különlegességéről, minőségének elismeréséről hozott, a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-

1576 számú rendelkezése törte meg. Ennek értelmében 2002.06.01-től jogilag is 

megkülönböztetésre került a pálinka a finomszesz alapú, gyümölcs ízesítésű 

alkoholtermékektől. Ezen időponttól csak a 100 %-ban gyümölcsből készített párlat 

nevezhető pálinkának.  

 

A pálinka kizárólagos névhasználata az Európai Unió által 2004 évben került elfogadásra. 

Ezen időponttól a pálinka kifejezést a gyümölcs- és törkölypárlatokra kizárólag 
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Magyarország, a barackpálinka nevet négy osztrák tartomány (Alsó-Ausztria, 

Stájerország, Burgenland, Bécs) használhatja.  

A közösség területén gyártott, forgalmazott szeszes italok meghatározására, 

megnevezésére és kiszerelésére, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára 

vonatkozó általános szabályokat az Európa Parlament és Tanács érvényben levő 

110/2008/EK rendelete határozza meg. A rendelet alapján védelem alá került a pálinka, 

mint Magyarországot képviselő ital. A rendelet a szeszes italok meghatározását 

kategóriákba sorolva végzi el.  

 

A rendelkezéssel harmonizált a 94/2008. (VII.24) FVM-SZMM együttes rendelet, amely 

olyan átmeneti rendelkezés, mely a pálinka névhasználatot a pálinka törvény 

hatálybalépéséig szabályozta. 

 

 

IV. A jövedéki adó 

 

Az adó egy olyan szolgáltatás, amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek 

kielégítését szolgáló közkiadások (pl. honvédelem, oktatás, egészségügy, autópálya, sport 

stb.) pénzügyi forrásainak fedezésére, saját maga által megállapított mérték szerint az 

adókötelezett személyektől ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. 

 

Kezdetleges adózási formák nagyon régi időkre tekintenek vissza, az intézményesített 

adófizetésről – ha nem is a mai formában – az ókor végétől, az államiság kialakulásától 

beszélhetünk. Az adók először általában valamilyen elfogyasztható jószágot, terményt 

jelentettek. A jövedéki adók jellemzően a múltban és napjainkban is széles körben, nagy 

mennyiségben felhasznált termékekhez kötődnek, melyek fogyasztását részben az adó 

mértéke befolyásolja.  

 

A jövedéki adóztatás igen hosszú múlttal büszkélkedhet, bár hogy mikor mit értettek 

jövedék alatt, az általában az aktuális fogyasztási szokásoktól, a jog és gazdaságpolitikai 

irányoktól függött. A jövedék fogalom meghatározása sem egységes, általában 

szinonimaként használták olyan kifejezésekkel, mint a regálé, egyedárúság, vagy 

monopólium. Maga a jövedék kifejezés a német Gefäll szó fordítása. Tágabb értelemben 

vett jövedék magában foglalja az állam összes, pénzügyi felségjogán alapuló bevételt, 

szorosabb értelemben a közgazdasági és pénzügyi regálékat, illetve vámot és fogyasztási 

adót jelent. Jövedék volt többek között a só, a lottó, a dohány, illetve az italmérés is.2 

 

A rendszerváltást követő lazább szabályozás és ellenőrzés lehetőséget biztosított a 

visszaélésekre. Elszaporodott az adózás megkerülésével illegálisan forgalomba kerülő 

áruk mennyisége, ezzel arányban viszont csökkent az állam adókból származó bevétele.  

 

A magas adótartalmú, az államnak kiemelkedő bevételi forrást jelentő jövedéki termékek 

tekintetében a jogi szabályozást az 1993. július 01-től hatályos a jövedéki szabályozásról 

és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény hozta 

                                                 
2 Simon Zoltán – Pozsgai Zoltán – Kis Judit – Boros Sándor: Jövedéki alapok I. Adópolitika és az anyagi 

jogi szabályozás. VIVA Média Holding, Budapest, 2006. 



28 

 

meg. A törvény célja az állami bevételek biztosítása, a jövedéki termékek tekintetében 

egyenlő versenyfeltételek megteremtésével. A bevételek a törvény alapján nem, mint 

jövedéki, hanem fogyasztási adó jogcímen folytak be az államkasszába. 

 

Az Európai Unió által előírt jogharmonizáció, valamint az adó hatékonyabb, 

biztonságosabb beszedése érdekében került megalkotásra a jövedéki adóról és a jövedéki 

termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény. Az 1998. 

január 01-i hatályba lépésétől az állami elvonás jövedéki adóként érvényesült, a jövedéki 

adó átvette a jövedéki termékeknél fennálló többféle fizetési kötelezettség szerepét.  

Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, amely kötelező 

változást hozott a jövedéki szabályozás területén is. Az uniós jogi normák maradéktalan 

átvétele érdekében született meg a 2003. évi CXXVII., a jelenleg is hatályos jövedéki 

adótörvény. 

 

Az adó alapja a magánfőzésben előállított párlat esetében a vámhatósághoz bejelentett 

alapanyag tömegben (szőlőbor esetén térfogatban) kifejezett mennyiségéből a kihozatali 

arányszámmal számított tiszta szesz mennyisége, hektoliterben. Bérfőzés esetén a 

szeszfőzde felelős vezetője által megállapított hektoliterfok érték után kell a bérfőzetőnek 

megfizetnie a jövedéki adót. 

 

 

V. A pálinka jövedéki adójának változása 

 

Az 1993. évi LVIII. törvény kimondja, hogy a bérfőzési szeszadó mértéke az összes 

előállított mennyiség tekintetében a Fogyasztási Adótörvényben a gyümölcspálinka 

hektoliterfokára megállapított fogyasztási adótétel 40%-a.  

 

1. táblázat: Az 1997. évi CIII. törvény által előírt jövedéki adólucsok változása.3  

 

 

Időszak 

Adómérték az adóalapra vetítve  

Alkoholtermé

k 

Bérfőzés 

 kedvezménye

s 

mennyiség 

kedvezményes 

mennyiségig 

kedvezménye

s mennyiség 

fölött 

1998.01.01 - 

1998.12.31 

1270 forint 100 HLF 390 forint 970 forint 

1999.01.01 - 

1999.12.31 

1400 forint 50 HLF 500 forint 1120 forint 

2000.01.01 - 

2000.12.31 

1500 forint  50 HLF 540 forint  1250 forint  

2001.01.01 - 

2001.12.31 

1590 forint  50 HLF 594 forint  1375 forint  

                                                 
3 Danku Sándor: A pálinka, mint Hungarikum előállítása, adóztatása, forgalmazása. Rendőrtiszti Főiskola, 

Budapest, 2011, 60. o. 
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2002.01.01 - 

2002.12 31 

1670 forint 50 HLF 635 forint  1515 forint 

2003.01.01 - 

2003.12.31 

1670 forint  50 HLF 770 forint  1670 forint  

2004.01.01 - 

2004.04.30 

1920 forint  50 HLF  885 forint  1920 forint  

 

Az 1997. évi CIII. törvény 1998 január 1-ével lépett életbe. A 43. § (1) alapján a pálinka 

adójának alapja ekkor még „az alkoholtermék mennyisége, hektoliterfokban 

meghatározva. Hektoliterfok alatt a 20 °C-on mért 1 liter 100 térfogatszázalékos 

etilalkohol értendő.” Ekkor még a kedvezményes mennyiség 100 hlf volt, azaz 200 liter 

50 % alkoholtartalmú pálinkát lehetett kedvezményes adómértékkel főzetni. Ez a 

mennyiség 1999-től 50 hlf-ra csökkent. 

 

2. táblázat: A 2003. évi CXXVII törvény által előírt jövedéki adókulcsok változása.4  

 

 

Időszak 

Adómérték az adóalapra vetítve  

Alkoholtermé

k 

Bérfőzés 

 kedvezménye

s 

mennyiség 

kedvezményes 

mennyiségig 

kedvezményes 

mennyiség 

fölött 

2004.05.01 - 

2005.12.31 

192000 forint  50 liter  96000 forint 192000 forint  

2006.01.01 - 

2006.08.31 

220600 forint 50 liter  110300 forint 220600 forint  

2006.09.01 - 

2009.06.30 

236000 forint 50 liter 118000 forint  236000 forint 

2009.07.01 - 

2009.12.31 

251000 forint 50 liter 125500 forint 251000 forint 

2010.01.01 - 

2010.09.26 

276000 forint 50 liter 138050 forint 276100 forint  

2010.09.27 - 

2012.12.31 

276000 forint 50 liter 0 forint 276100 forint 

2013.01.01 - 

2014.12.31. 

333385 forint 50 liter 0 forint 333385 forint 

2015.01.01 -  333385 forint 50 liter 167000 forint 333385 forint 

 

A 2. táblázatból jól látszik az uniós előírásoknak való megfelelés kényszere, mely szerint 

a kedvezményes adómérték nem lehet alacsonyabb a mindenkori jövedéki adókulcs 

felénél. A jelenleg is hatályos, többször módosított 2003. évi CXXVII. törvény (Jövedéki 

törvény) Magyarország EU-s csatlakozásával lépett életbe. A kedvezményes mennyiség 

50 liter gyümölcsszesz mennyiségre csökkent, amely 86 liter 50%-os pálinkának felel 

meg. A bérfőzdék „aranykorának” tekinthető a 2010. szeptember 27 és 2014 december 31 

                                                 
4 Uo. 60. o., kiegészítve. 
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közötti időszak, mely alatt a bérfőzetőknek nem kellett fizetniük jövedéki adót az 

előállított mennyiség után. Ez a bérfőzetési kedv jelentős emelkedését eredményezte. A 

2010-es módosítással a törvényből kikerült a pálinka szó, helyette párlat szerepel. 

 

 

VI. Pálinka vagy párlat? 

 

A két elnevezés között lényegében csak a jogi szabályozásban van eltérés. Amennyiben 

egy pohárba párlatot, egy másikba pedig pálinkát töltünk, fajtára, ízre, illatra, sőt még 

minőségre vonatkozóan sem biztos, hogy lehet különbséget tenni. Mégis mi dönti el 

akkor, hogy az adott pohárból párlatot, vagy pálinkát fogyasztunk? 

 

Magánfőzés és bérfőzés esetén az előállított végtermék párlat, kereskedelmi szeszfőzde 

esetén pálinka, pedig azonos az alapanyag, az előállítás folyamata, valamint az 

alkalmazott technológia is megegyezik. A magánfőzés megalkotását megelőzően még 

nevében sem volt különbség a bérfőzésben és kereskedelmi főzésben előállított ital, 

vagyis a pálinka között. A bérfőzésben előállított párlat alkoholtermék adóraktárnak 

történő értékesítés esetén - onnan szabadforgalomba bocsátva - jogilag ismét pálinkává 

válik.  

 

Mi akkor a párlat elnevezés gyakorlati jelentősége? Az elnevezés valószínűleg a 

hungarikummá nyilvánított pálinka védelme érdekében került bevezetésre. Az, hogy ez a 

védelmet mennyire szolgálja, valószínűleg sokáig vita tárgyát fogja képezni.  

 

A pálinka hungarikummá nyilvánításán fáradozó egyes szakemberek szerint a 

magánfőzés negatívan befolyásolja a pálinka elismertetését. A magánfőzésben, 

szakértelem nélkül előállított rossz minőségű párlatot az anyagi haszon reményében 

pálinka névvel fogják különböző módokon értékesíteni. Az ilyen ital elfogyasztása nem 

szolgálja a pálinka minél szélesebb körben történő elterjesztését. Aki pálinka néven 

először ezt a rossz minőségű italt fogja fogyasztani, az a valódi pálinka élvezetét már 

nem is fogja keresni.  

 

A másik oldal szerint a magánfőzés bevezetése semmilyen módon nem fogja a valódi 

pálinka fogyasztást negatívan befolyásolni. A magánfőzésben is jó minőségű párlatot 

lehet előállítani, ami a kulturált pálinkafogyasztást is fogja erősíteni.  

 

A választ az idő előrehaladtával az ellenőrzések tapasztalatai, az értékesítési adatok 

fogják szolgáltatni. Statisztikák, bevételi adatok alapján lehet majd eldönteni, hogy a 

magánfőzés előnyt vagy hátrányt jelent inkább a pálinka népszerűségének. 

 

Pálinkának nevezhető ugyanakkor a bér- vagy magánfőzésben előállított párlat is, ha 

mindenben megfelel a Pálinka törvényben rögzített feltételeknek. Elmondható tehát, hogy 

minden pálinka párlat, de nem minden párlat pálinka. 
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VII. Mi kell a jó pálinkához? 

 

A kiváló minőségű pálinka csak minőségi cefréből készülhet, így elsődleges szempont a 

gyümölcs gondos kiválasztása. A pálinka készítés évszázadai során elsősorban a paraszti 

gazdálkodásra jellemző takarékosság és gazdaságosság érvényesült, pálinkát elsősorban 

az elhullott, más célra nem hasznosítható gyümölcsből készítettek. A témában az 1990-es 

évekig íródott szakkönyvek is nagyobb részt a felesleg hasznosításának tekintik a 

szeszfőzdék párlat előállítását. A szerzők elismerik, hogy kifogástalan alapanyag 

szolgálhat csak teljes élvezeti értékű pálinka alapjául, ennek ellenére a hibátlan gyümölcs 

szeszipari feldolgozását pazarlásnak minősítették. Manapság (és tegyük hozzá a teljesség 

kedvéért, hogy csak az utóbbi 10 – 15 évben) külön pálinkafőzési célra termesztenek 

gyümölcsöt, nem ritkán termelői szerződések alapján.5 Meghatározzák a termesztési 

módszert, a szüret időpontját, az átadásra kerülő gyümölcs paramétereit. Nem ritka, hogy 

a szeszfőzde engedélyes az azonos minőség biztosítása érdekében saját gyümölcstermő 

területtel rendelkezik. Minőségi végterméket tehát csak minőségi alapanyagból 

állíthatunk elő, azaz kifogástalan minőségű, közvetlen fogyasztásra alkalmas 

gyümölcsökből készíthetők igazán szép párlatok. 

 

„A jó minőségű pálinkakészítés legfontosabb elemei: 

 teljes érettségű, egészséges, tiszta gyümölcs, amely rendelkezik az alapanyag 

jellegzetes illatával, ízével. 

 higiénikus feldolgozási technológia – válogatás, mosás. 

 helyes cefrézési technika és technológia (pektinbontás, pH-érték védelem). 

 irányított erjesztés (a megfelelő fajélesztő kiválasztása és alkalmazása). 

 hűtött erjesztés. 

 rövid idejű cefretárolás. 

 jó lepárlóberendezés. 

 kellő szakismerettel rendelkező főzőmester. 

 jó minőségű és méretezésű cefre-, és pálinkatároló és érlelőtér. 

 helyes palackozási technológia. 

 jó megjelenésű kiszerelés és hatékony marketing az arányos eladhatósághoz.”6  

 

A pH (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, 

mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A pálinka 

készítéséhez használt gyümölcsök pH-ja az érettségtől és a gyümölcsfajtól függően 

általában 2,5-4,5 között változik. A cefre megfelelő pH értéke 2,8-3,2 közötti, ilyen savas 

közegben ugyanis az erjedés szempontjából káros baktériumok már elpusztulnak, 

ugyanakkor a gyümölcscukor alkohollá alakításáért felelős élesztősejtek még 

működőképesek. Foszforsavval állítható be legbiztonságosabban a pH, ugyanis ekkor 

tápelemet is biztosítunk az adagolt élesztő számára. Hosszabb idejű cefretárolás esetén 

érdemesebb kénsav használata, ugyanis azt nem emészti fel az élesztő, így biztosítható a 

megfelelő pH hosszú távon. A citromsavat a tejsav baktériumok lebontják, így annak 

használata nem ajánlható. 

                                                 
5 Petzold Attila – Rossenmayer András: Pálinka kalauz 2006. Esszencia kiadó, Budapest, 2006. 
6 Panyik Gáborné: Pálinkafőzés. Ágyas pálinka és likőr készítése. Cser kiadó, Budapest, 2013, 10. o. 
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VIII. A pálinkafőzés szabályozásának változása és hatásai 2010-2015 között 

 

90 évnyi tiltás után, 2010. szeptember 27-től ismételten engedélyezetté vált a házi 

pálinkafőzés. A jövedéki törvény módosításával lehetővé vált a gyümölcsből és 

gyümölcsből származó alapanyagokból magánfőzés keretében a párlatok előállítása. 

Gyümölcsből származó alapanyagnak tekinthető például a gyümölcsvelő. 

 

„A magánfőzést a magánfőző 

 a lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén, 

 legfeljebb 100 L űrtartalmú, párlat- előállítás céljára kialakított 

desztillálóberendezésen végezheti, amelynek keretében, 

 évente legfeljebb 2hL tiszta szeszt – amely 400 L 50 tf%-os alkoholnak felel meg 

– állíthat elő.”7  

 

Magánfőző az a természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, saját tulajdonú 

gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő 

párlatot. A magánfőzésben, illetve bérfőzésben előállított párlat értékesíthető, 

amennyiben a magánfőző rendelkezik kistermelői regisztrációs adószámmal és azt 

gazdasága helyén, vagy falusi vendégasztal szolgáltatás keretében, továbbá gazdasága 

helyétől légvonalban legfeljebb 40 km távolságon belül, Magyarország területén, vásáron 

vagy piacon kívánja áruba bocsátani. Erről a szándékáról legkésőbb az értékesítés 

megkezdése előtt három munkanappal bejelentést kell tennie az illetékes NAV 

vámszerveihez. Feltétel a 100%-os jövedéki adókulcs (1670Ft/liter, 50%-os pálinka) 

megfizetése, valamint a hatóságtól megigényelt párlat zárjegyek felhelyezése a 

forgalomba hozni kívánt palackokra. 

 

A 2010. évi XC. törvény tette lehetővé az adómentes párlat előállítást. Elméleti 

különbséget húztak meg ekkor a magánfőzés és a bérfőzés adóvonzatában. Míg előbbi 

ugyanis adómentességet élvezett, utóbbinak 0Ft volt az „adója”. A vidékfejlesztési 

államtitkár becslése szerint a jogszabálymódosítást követő egy év alatt mintegy tízezren 

főzhettek otthon pálinkát.8  

 

Néhányan azonban „nagypapa rézüstjét” vették elő a padlásról, melyek sem a biztonsági 

sem a minőségi követelményeket nem képesek kielégíteni, a megfelelő szakértelem 

hiányáról nem is beszélve. Az ily módon előállított párlat (tehát ez nem nevezhető 

pálinkának!) számos egészségügyi kockázatot rejthet magában. A kereskedelmi 

forgalomban kapható berendezések viszonylag drágák, megvásárlásuk csupán társulással 

(több magánfőző összefogásával – azonban ezt a jogszabály nem engedélyezi) érné meg. 

Házilag készített főzőberendezésre a megépítés előtt engedélyt kell kérni. Igazolatlan 

származású pálinkafőzőt a NAV elkoboz és jövedéki bírságot ró ki. 

 

                                                 
7 Panyik: i.m. 106. o. 
8 Tízezren főznek pálinkát otthon. http://www.palinkafozes.com/hirek/20111003_tizezren-foznek-palinkat-

otthon (Letöltve:2015.01.20). 

http://www.palinkafozes.com/hirek/20111003_tizezren-foznek-palinkat-otthon
http://www.palinkafozes.com/hirek/20111003_tizezren-foznek-palinkat-otthon
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Hazánk még az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásoknál kérte és megkapta azt a 

kedvezményt, mely alapján 50%-kal csökkentett jövedéki adókulcsot alkalmazhat a 

pálinka bérfőzésre. Ugyanakkor maga a bérfőzési rendszer is magyar sajátosságnak 

tekinthető az Unió területén, melynek újratárgyalása 2015-ben esedékes.9 

 

Az adómentes pálinkakésztés lehetősége elhozta a bérfőzdék aranykorát. Jóval többen 

engedhették meg maguknak, hogy pálinkát főzessenek, hiszen csak a bérfőzési díjat 

kellett megfizetni, literenként 5-900 Ft-ot. Ezáltal a bérfőzdék forgalma fellendült, 

számos, korábban nem működő üzemet nyitottak újra, illetve újak is szép számmal 

épültek. Emiatt erősebb versenyhelyzet alakult ki a bérfőzdék között. Voltak olyanok, 

mint például saját üzemünk, akik az alacsony árszinttel próbáltak piacot szerezni, míg 

mások extra szolgáltatásokat kínáltak, mint például a nyírtasi szeszfőzde, ahová csak a 

gyümölcsöt kellett beszállítani, felár ellenében az üzemben minden szükséges dolgot 

elvégeztek a cefrekészítéstől és gondozástól kezdve a pálinka palackozásáig.  

 

Piros László, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere szerint „az adómentesség, illetve 

a nulla adókulcs okozta költségvetési kiesést valamennyi adófizetőnek kell pótolnia, 

persze más jogcímeken. Csupán a nulla adókulcs miatt évente átlagosan 10-12 milliárd 

forint hiányzik a büdzséből. Ez négy évre számolva 45-50 milliárd forint. A 

bérfőzdékben lepárolt szeszes ital nagyjából 20 százaléka kerülhet illegálisan 

kereskedelmi fogalomba, és ekkora lehet az otthoni főzetből értékesített párlat aránya is. 

Ennek tudható be, hogy az elmúlt négy évben a kereskedelemben, vendéglátásban eladott 

50 alkoholfokkal számolt 3 millió liter pálinka mára 1,5 millióra csökkent. Emiatt 

mintegy száz családi vállalkozás ment tönkre 2010 óta.”10 

 

A pálinka jövedéki adójának eltörlése az államháztartás bevételeire negatív hatással volt. 

Míg 2008-ban 5,3 milliárd, 2009-ben mintegy 8,1 milliárd, 2010-ben már csak 2,8 

milliárd, 2011-ben pedig csupán 15 millió forint bevételük származott a bérfőzési 

szeszadóból. A 2012-es évben ezen jogcím alatt befolyt bevétel 15,6 millió forintot tett 

ki. Ugyancsak hátrányosan érintette a változás a kereskedelmi pálinkafőzdéket, az általuk 

előállított mennyiség jelentősen csökkent. „2014 januárja és áprilisa között a bérfőzés 

csupán ötmillió forint bevételt hozott az államkincstárnak, s az egész éves summa sem 

haladta meg a 17 millió forintot. Ehhez képest idén négy hónap alatt (2015-ben) több 

mint 600 millió folyt be bérfőzési szeszadó gyanánt.”11 

 

 

IX. Magyarország jogvitája az EU-val 

 

A 92/83/EGK irányelv alapján „a tagállamok számára engedélyezhető, hogy bizonyos 

regionális és hagyományos jellegű termékekre kedvezményes adómértékeket vagy 

                                                 
9 Balázs Géza: Finánc a sárban. Pálinkaharc: a mosdólavórtól a kuktáig. 

http://mno.hu/migr_1834/financ_a_sarban-240765 (Letöltve: 2016.01.20). 
10 Bihari Tamás: Financiális gondok a pálinkából. http://nepszava.hu/cikk/1016895-financialis-gondok-a-

palinkabol (Letöltve: 2016.01.20). 
11 Kevés pálinka készül a bérfőzdékben. http://www.palinkafozes.com/hirek/20150804_keves-palinka-

keszul-berfozdekben (Letöltve: 2016.02.01). 

http://mno.hu/migr_1834/financ_a_sarban-240765
http://nepszava.hu/cikk/1016895-financialis-gondok-a-palinkabol
http://nepszava.hu/cikk/1016895-financialis-gondok-a-palinkabol
http://www.palinkafozes.com/hirek/20150804_keves-palinka-keszul-berfozdekben
http://www.palinkafozes.com/hirek/20150804_keves-palinka-keszul-berfozdekben
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adómentességeket alkalmazzanak”, amennyiben ez nem okozza a piaci verseny 

torzulását. Kedvezményes adókulcs alkalmazására nyílik lehetőség a kisüzemi 

szeszfőzdék esetében, azonban ez nem lehet kevesebb a nemzeti jövedéki adókulcs 

felénél. Magyarország ezt az irányelvet sértette meg a pálinkafőzés jövedéki adójának 

megszüntetésével, így hazánk ellen az EU kötelezettségszegési eljárást indított. 

 

„Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő valamely 

kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott véleményt ad, miután az 

érintett államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére. Ha az érintett állam a 

Bizottság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a véleményben 

foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.”12  

 

 
 

1. ábra: A kötelezettségszegési eljárás menete.13 

 

Már a szabad pálinkafőzés engedélyezésének másnapján, 2010. szeptember 28-án a 

Bizottság levelet küldött a magyar hatóságoknak, hogy tájékoztatást kapjon a jövedéki 

adóról szóló törvény bizonyos rendelkezéseivel kapcsolatban, valamint azoknak az uniós 

joggal való összeegyeztethetőségéről. 

 

Magyarország 2011. január 28-i válaszlevelében igyekezett igazolni a vitatott 

rendelkezéseket, a 92/83 irányelv céljaival összeegyeztethetőnek tartva azokat. 

 

A Bizottság 2011. szeptember 29-én az EUMSZ 258. cikk szerinti felszólító levelet 

küldött Magyarországnak, amelyben vitatta a jövedéki adóról szóló törvény bizonyos 

                                                 
12 EUMSZ 258. cikk. 
13 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2007. 

Saját szerkesztés. 
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cikkeinek az uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Álláspontja szerint a jövedéki 

adóról szóló törvény, mivel bizonyos feltételek esetében nem vet ki jövedéki adót a 

bérfőző által előállított etilalkoholra, és mentesíti a jövedéki adó alól az etilalkohol 

magánszemélyek által történő előállítását, nem tartja tiszteletben a 92/83 irányelvnek az 

ugyanezen irányelv 22. cikke (7) bekezdésével, valamint a 92/84 irányelv 3. cikke (1) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 19–21. cikkét. Az Európai Bizottság 

kifogásolta továbbá azt is, hogy a jogszabályban nincs kikötés arra vonatkozóan, hogy a 

főzető személy gyümölcstermesztő legyen. 

 

Magyarország a 2011. november 30-i válaszában a már előadott érveit megismételve 

hangsúlyozta a „pálinka”, valamint az e fogalom alá tartozó különböző típusú párlatok 

előállításának hagyományát. A válaszírók szerint a 92/83 irányelv tizenhatodik 

preambulumbekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kedvezményes 

jövedékiadó-mértéket, vagy bizonyos termékek esetében jövedéki adómentességeket 

alkalmazzanak, feltéve hogy ez nem vezet a belső piaci verseny torzulásához. Egyébiránt 

Magyarország állította, hogy az „Ecofin” Tanács 1992. július 27-i ülésén tartott, az 

alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetéről szóló viták 

jegyzőkönyveiből kitűnik, hogy azok a tagállamok, amelyek hagyományosan 

adómentességet alkalmaznak a magánszemélyek által kis mennyiségben előállított 

alkoholra, fenntarthatják ezen adómentességet. 

 

2012. június 22-én a Bizottság indokolással ellátott véleményt bocsátott ki, amelyben 

megismételte a felszólító levélben foglalt érveit, és felszólította Magyarországot, hogy az 

említett vélemény kézhezvételétől számított két hónapon belül hozza meg a véleményben 

foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

Magyarország 2012. augusztus 21-i levelében fenntartotta álláspontját, és vitatta az uniós 

jog megsértését. 

 

A Bizottság – mivel e tagállam válaszát nem találta kielégítőnek – úgy határozott, hogy 

benyújtja a keresetet, melyet 2013. március 14-én iktattak. 

 

2014 áprilisában megszületett az elmarasztaló ítélet: Magyarország megsértette az Uniós 

jogot a magán-, illetve bérfőzésű párlatok adójának eltörlésével. A kifogásolt 

jogszabályokat összhangba kellett hozni az uniós szabályozással. Ennek értelmében 

módosították a jövedéki törvényt, mely 2015. január 1-től lépett életbe. 

 

2015. január elsejétől egy liter 50% alkoholtartalmú bérfőzött pálinkát 835 Ft adó terhel 

(amennyiben meghaladják a kedvezményes 86 literes mennyiségi korlátot, az adó 

mértéke megduplázódik). A bérfőzdék forgalma a jövedéki adókedvezmény 

megszüntetésével drasztikusan visszaesett – a 2014-es adatokhoz viszonyítva. Míg a 

tavalyi év (2014) első öt hónapjában 5,7 millió liter, addig idén csupán 930 ezer liter 

párlat hagyta el az üzemeket. Ez közel 85%-os csökkenésnek felel meg. A főzési kedv 

visszaesésének oka sokféle lehet. Az elmúlt években olyanok is főzhettek pálinkát, akik 

azelőtt soha. Akik minden évben kihasználták a kedvezményes főzési lehetőséget, 

jelentős készleteket halmozhattak fel, így azoknak nem sürgős az utánpótlás.  Sokakat 
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visszavethet a bérfőzéstől a szeszadó, ők a magánfőzés, vagy akár a zugfőzés felé 

fordulhatnak. Mindezen idő alatt a kereskedelmi főzdék 25%-kal több párlatot állítottak 

elő. 

 

A magánfőzés szabályai is megváltoztak. A lepárló készülék tulajdonlását az illetékes 

önkormányzatnál be kell jelenteni, valamint amennyiben főzés is történik rajta az adott 

évben, 1000 forint átalányadót szükséges befizetni. Míg korábban 400 liter 50%-os 

párlatot állíthattak elő a magánfőzők (természetesen a 86 literen felüli mennyiség után 

meg kellett fizetni a jövedéki adót), idén már a 86 litert meghaladó mennyiséget be kell 

jelenteni a hatóságnak és egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az 

önkormányzatokhoz bejelentett lepárlókészülékek száma megközelítette a kilencezer 

darabot. A következő ábra ezek megyénkénti megoszlását ábrázolja. 

 

 
 

2. ábra: a bejelentett magánfőző készülékek megyénkénti megoszlása.14  

 

                                                 
14 Házi pálinka: véget ért a bérfőzdék aranykora. http://www.palinkafozes.com/hirek/20150623_hazi-

palinka-veget-ert-berfozdek-aranykora (Letöltve: 2016.02.01). 

http://www.palinkafozes.com/hirek/20150623_hazi-palinka-veget-ert-berfozdek-aranykora
http://www.palinkafozes.com/hirek/20150623_hazi-palinka-veget-ert-berfozdek-aranykora
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Az ábráról több érdekes adat is leolvasható. A legszembetűnőbb adat, hogy Hajdú-Bihar 

megyéből mindössze két lepárló berendezést regisztráltak. Szintén feltűnő, hogy „az 

ország éléskamrája”-ként számon tartott, három földrajzi eredetvédett párlattal 

rendelkező, gyümölcsben gazdag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csupán 213 

készüléket regisztráltak. A legtöbb főzőüstöt, több, mint 1000 darabot Zala megyében 

jelentették be. Véleményem szerint igen sok, akár a hivatalosan üzemelő magánfőzdék 

számának többszöröse is lehet a be nem jelentett, így illegálisan üzemeltetett 

berendezések száma. 

 

2015 februárjában újabb kötelezettségszegési eljárás indult a pálinka-ügyben, ugyanis a 

magánfőzés adóját továbbra is jóval az előírt minimális érték alatt határozta meg a 

kormány. 

 

 

X. 2016-tól esedékes változások 

 

2016 januárjától ismét változás lesz a magánfőzés szabályozásában. A Brüsszellel 

folytatott tárgyalások eredményeképpen hamarosan az otthoni párlatkészítést is kénytelen 

lesz megadóztatni a kormány. Továbbra is lesz lehetőség az otthoni főzésre, mely 

előzetes bejelentéshez nem kötött, azonban párlatadójegyet kell majd vásárolni. 

Literenként 700Ft-os adótételt kell majd fizetniük a magánfőzőknek, 42% 

alkoholtartalmú párlat esetén. Amennyiben ezt a bérfőzdei adókulcshoz viszonyítjuk, 

könnyen beláthatjuk, hogy azonos a két érték. Ugyanis bérfőzés esetén 1670 Ft/hlf adó 

fizetendő (Egy hlf= 1liter 100%-os alkohol). Ennek alapján, amennyiben például 50%-os 

párlatot készítenek, akár magán-, akár bérfőzésben, egyaránt 835Ft lesz a literenként 

fizetendő adó. Főzésenként legalább öt, legfeljebb 86 adójegyet lehet majd igényelni, 

azaz 3500Ft befizetés ellenében már bárki állíthatja, hogy legálisan állított elő otthon 

pálinkát. A magánfőzők ellenőrzése nem a NAV, hanem az önkormányzatoknál dolgozó 

jegyzők feladata lesz. A párlatadójegy alkalmas lesz a termék származásának igazolására, 

vagyis elfogadják például pálinkaversenyre történő nevezés esetén. A jegyző először 

csupán figyelmeztetheti a magánfőzőt, amennyiben az lepárló készülékét nem jelentette 

be, vagy adójegy hiányában állított elő párlatot. „A kétszázezer forintig terjedő büntetés 

csak akkor jöhet szóba, ha a magánszemély a felszólítás ellenére sem teljesíti törvényes 

kötelezettségét. Az állami vámhatóság a jogszabálysértő értékesítések ügyében járna 

el.”15 Az intézkedés 2016 januárjától lép életbe. 

 

Módosítani kívánják a 2008. évi LXXIII., a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka 

Nemzeti Tanácsról szóló törvényt (Pálinkatörvényt). Vegyes gyümölcspálinka esetén 

csak az az alkotóelem tüntethető majd fel, mind képi, mind szöveges megjelenítésben, 

amelyet az adott párlat legalább tíz százalékban tartalmaz. Az érlelt pálinkák kötelező 

minimum érlelési ideje, mely korábban 3 hónap volt, megszűnik. Az ágyas pálinkák 

esetén csökken a kötelezően felhasználandó mennyiség, friss gyümölcs esetén (100 

literenként) 10-ről 5 kg-ra, míg aszalvány esetén 5-ről 2 kg-ra. Ez esetben azonban 

változatlanul hagyták a 3 hónapos érlelési időt. Személyes tapasztalataim alapján a 

                                                 
15 Jakubász Tamás: Sikerrel vívtuk meg a brüsszeli csatát. Magyar idők, 2015. október 15. 

http://magyaridok.hu/gazdasag/tovabb-el-szabad-palinkafozes-hagyomanya-54595/ (Letöltve: 2016.02.01). 

http://magyaridok.hu/gazdasag/tovabb-el-szabad-palinkafozes-hagyomanya-54595/
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megfelelő szín- és ízvilág eléréséhez gyakran 1-2 hét is elegendő. A törvénymódosítást 

követően megszűnik az ópálinka fogalma. (Korábban: „az a gyümölcs- és törkölypálinka, 

amelyet legalább 1 évig érleltek 1000 liternél kisebb, vagy legalább 2 évig érleltek 1000 

literes, vagy annál nagyobb térfogatú fahordóban. Az érlelés időtartamát az érlelés 

helyszínén, ellenőrizhető módon dokumentálni kell.”) A korábbi törvény csupán 

lehetőséget adott a megkülönböztető pálinkazárjegy használatára, míg az új kötelezővé 

tenné annak alkalmazását. A módosítás értelmében a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) jogi 

személyiséggel rendelkező köztestületté válik. Míg a Tanács tagjai közül korábban kettőt 

az agrárpolitikáért felelős miniszter, egyet az adópolitikáért felelős miniszter delegált és 

tíz fő képviselhette a szakmai szervezeteket, a törvénymódosítást követően már csak a 

szakmai szervezetek által delegált képviselők lesznek a PNT szavazati joggal rendelkező 

tagjai. A miniszterek jelöltjei csupán tanácskozási joggal rendelkeznek majd az üléseken. 

A Tanács elnökét a tagok javaslatára az agrárpolitikáért felelős miniszter nevezi ki. 

Gazdálkodásából eredő kiadásait a központi költségvetés bevételeiből és egyéb 

bevételekből (pl. önkéntes hozzájárulásokból) kívánja finanszírozni. A PNT alanyi adó- 

és illetékmentességet élvez. Szélesebbé válik a Tanács feladata és hatásköre. 

 

A Tv. 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek a tervezet szerint:  

„11. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács a származás-, minőség- és eredetvédelemmel 

kapcsolatos ügyekben  

a) vizsgálja az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező pálinka, törkölypálinka 

termékleírások betartását és kezdeményezi az uniós földrajzi jelzés oltalommal 

összefüggő jogérvényesítést;  

b) szakmai véleményt nyilvánít a pálinkák földrajzi árujelző oltalma iránti kérelmekkel 

kapcsolatos eljárásban;  

c) kapcsolatot tart nemzetközi eredetvédelmi szervezetekkel;  

d) a pálinka egységes minősítése és laboratóriumi vizsgálata érdekében együttműködik a 

pálinkaellenőrző hatósággal és a vámhatósággal;  

e) az érintettek kérelmére nyilvántartja és közzéteszi a pálinka érzékszervi bírálók 

névsorát;  

f) felszólíthatja a pálinkára vonatkozó jogszabályok megsértőit jogsértésük azonnali 

abbahagyására, a felszólítás eredménytelensége esetén értesíti az illetékes hatóságokat;  

g) a minőségvédelem érdekében összehangolja a pálinkakészítők szakmai 

együttműködését, szakmai fórumokat szervez.  

(2) A Pálinka Nemzeti Tanács tagjai tevékenységének előmozdítása érdekében  

a) a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat szervez;  

b) tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról;  

c) internetes oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása 

érdekében;  

d) elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását, ennek érdekében etikai 

kódexet bocsát ki;  

e) együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság 

elleni küzdelemben;  

f) együttműködik:  

fa) a pálinkaellenőrző hatósággal;  

fb) a vámhatósággal;  
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fc) a fogyasztóvédelmi hatósággal;  

fd) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával;  

fe) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.  

12. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács a pálinka, mint nemzeti kincs megóvása érdekében  

a) kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát;  

b) kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, 

illetve több éves pálinka - fejlesztési, valamint bel- és külpiaci marketing tervet, és 

nyomon követi annak megvalósítását. Ennek érdekében együttműködik a szakmai 

szervezetekkel;  

c) hazai és külföldi kiállításokat, kiállításokon való megjelenést, konferenciákat szervez;  

d) nemzeti, országos pálinkaversenyeket és a Pálinka Kiválósági program keretében 

országkóstolót rendez;  

e) fellép a kulturált pálinkafogyasztás érdekében;  

f) részt vesz a kulturált alkoholfogyasztás elősegítésével kapcsolatos társadalmi 

kommunikációs tevékenység kidolgozásában.  

(2) A Pálinka Nemzeti Tanács  

a) részt vesz a pálinkát, a törkölypálinkát érintő ügyek, ezzel összefüggésben a 

közfeladatai ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati 

programok vagy intézkedések előkészítésében;  

b) véleményezi a pálinkával kapcsolatos hazai és uniós jogszabályok tervezetét, valamint 

a tárgyalási álláspontot;  

c) elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó 

szakmai ajánlásokat.”16 

 

 

XI. Következtetések, javaslatok 

 

A híres skót, vagy ír whisky, a francia konyak mintájára a magyar pálinka rangja is 

nemzetközivé emelhető. Minőségi, gondosan tervezett reklámok segítségével a pálinka a 

külföld számára is ismertté, népszerűvé tehető. 

 

A jelenleg hatályos 2008. évi LXXIII. (Pálinka) törvény alapján ágyas pálinkának az 

olyan párlat nevezhető, amelyet friss vagy aszalt gyümölcságyon érlelnek legalább három 

hónapig. Előbbi esetben 100 liter pálinkához 10 kg, utóbbi esetben 5kg aszalvány 

felhasználása szükséges. A gyümölcságyra helyezett pálinkák rövid idő alatt elérik 

megfelelő érettségüket. Ez az időtartam legfeljebb néhány hét, mely után már nem 

érdemes tovább rajta tartani a párlatot az „ágyon”, ugyanis annak minősége még 

romolhat is! Hasonló mondható el az érlelt (fahordóban huzamosabb ideig tárolt) 

pálinkák tekintetében is, ahol a jogszabály legalább 6 hónapos időtartamot ír elő. Bár az 

                                                 
16 Törvénytervezet a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. 

törvény módosításáról. 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=3&type=302&year=2015#!DocumentBrowse (Letöltve: 

2016.02.01). 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=3&type=302&year=2015#!DocumentBrowse
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érlelt pálinkák esetében a jogszabálytervezet már tartalmaz módosítást, az ágyas pálinka 

definíciójának felülvizsgálata szükséges lenne.17  

 

Azzal, hogy korábban a magánfőzésben a párlat előállításhoz még csak bejelentési 

kötelezettség sem párosult, az illegális birtokban tartás bizonyítása jelentősen 

megnehezült. A 2010. évben 50 liter, majd ezt követően évente 50 liter mennyiséggel 

növelt párlatmennyiség birtokban tartása, származása egy egyszerű nyilatkozattal teljes 

mértékig igazolható volt és jelenleg is elfogadott. A lakóhelyen, szállítás közben, 

közterületen végzett ellenőrzés során elegendő, hogy a birtokban tartó "megesküszik", 

hogy a párlatot minden évben 50 liter mennyiségig magánfőzésben állította elő. Mivel a 

párlatról semmilyen adat nem áll rendelkezésre, így a nyilatkozat elfogadása úgymond az 

ellenőrző részére kötelező. A felderítést az sem segíti, hogy a lakóhelyen végzett 

ellenőrzés során desztilláló berendezés nem található. Ismét elegendő egy nyilatkozat 

miszerint a berendezést összetörte és kidobta, csak értékesítést nem szabad nyilatkoznia, 

mivel az már törvénysértő. 

 

A bérfőzetés csupán addig a néhány évig volt népszerű, amíg a szeszadót nem vezették 

(újra) be, vagyis ez év januárjáig. Jelentősen csökkent ezután a bérfőzdék forgalma. 

Emelkedett ugyanakkor a bejelentett házi készülékek száma. Az adóhivatal 

önkormányzati adatokat tartalmazó kimutatása szerint október elején több mint 11 ezer 

főzőberendezést tartottak nyilván az országban. 

 

„Krizl Edit (a Brill Pálinkaház vezetője, Pálinkamester szaktanácsadó) szerint jelenleg 

akár 40 ezer pálinkafőző gép is forgalomban lehet, amiből 11 ezer berendezést jelentettek 

csak be. Úgy véli, azzal, hogy a bérfőzetőknél is bevezették a 835 forintos szeszadót, a 

fekete főzetés felé terelték azokat is, akik eddig hivatalosan főzették ki a cefréjüket.”18  

 

A Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete úgy véli, a magánfőzés ellen nem érdemes 

harcolni, inkább a bérfőzés értékeit kell hangsúlyozni, illetve szükség lenne a házi főzők 

számára szakmai képzést és egy információs kampányt indítani, amely a magánfőzés 

helyes szabályaira hívja fel a figyelmet és nem veszélyeivel riogat (felrobban, 

megmérgezi magát, stb). Hangsúlyozni kellene a bérfőzés gazdaságosságát, azt, hogy a 

magánfőzőnek nem éri meg berendezést vásárolni, inkább vigye a cefrét bérfőzdékbe. 

 

A Földművelésügyi Minisztérium hungarikumokért felelős államtitkára szerint „volt 

értelme az öt “ingyenes” pálinkaszezonnak, az emberek megvették a jó főzőket, 

kicserélték a tapasztalataikat, s így jelentősen javult a minőség, ami versenyre 

kényszerítette a bérfőzdéket és gyártókat is.”19 

 

                                                 
17 Nagygyörgy László (szerk.): Pálinkakészítési alapismeretek. WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2010. 48. o. 
18 Mauthner Ilona: Zárjegy lesz a pálinkán. Tolnai Népújság, 2015. október 25. 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/zarjegy-lesz-a-palinkan-635532 (Letöltve: 2016.02.01). 
19 Nem bukott el a pálinka szabadságharc – mondja a PS-nek V. Németh Zsolt. http://pestisracok.hu/nem-

bukott-el-a-palinka-szabadsagharc-mondja-a-ps-nek-v-nemeth-zsolt/ (Letöltve: 2016.02.01). 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/zarjegy-lesz-a-palinkan-635532
http://pestisracok.hu/nem-bukott-el-a-palinka-szabadsagharc-mondja-a-ps-nek-v-nemeth-zsolt/
http://pestisracok.hu/nem-bukott-el-a-palinka-szabadsagharc-mondja-a-ps-nek-v-nemeth-zsolt/
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A magánfőzés szabályozásának 2016-tól esedékes változása kettős hatást eredményezhet. 

Részben visszaterelheti az embereket a bérfőzés irányába – hiszen azonos mértékű 

adókulcs lesz érvényben -, részben pedig a feketefőzések elszaporodásához vezethet. Az 

átlag magyar polgár mentalitását figyelembe véve, mely inkább adókerülő, mint 

adófizető, inkább ez utóbbi a valószínűbb. Mivel nem a NAV, hanem a jegyző feladata 

lesz a magánfőzés ellenőrzése, vélhetően igen csekély számban fog ezekre sor kerülni. 

Jogsértésre is csupán a „jóakaró” szomszédok, ismerősök segítségével derülhet fény. Bár 

az állam lehetőséget biztosított pálinkafőző készülékek legális vásárlására és birtokban 

tartására, úgy vélem, számos olyan típus létezhet a piacon, mely nem felel meg teljesen a 

minőségi elvárásoknak. Ilyen például a régi zugfőzési módszert idéző, kukta alakú 

lepárló, melynél vélhetően a biztonsági szelep helyére lett felszerelve a páracső, így az 

balesetveszélyes. 

 

Bár kétségkívül nagy élményt nyújt, mikor a gazda maga kíséri gyümölcsének útját a 

termőföldtől az asztalig – jelen esetben a gyümölcsfától a pohárig – a pálinkafőzéshez 

némi szakértelem is szükséges. A magánfőzők jelentős hányada, véleményem szerint 

ilyen ismeretekkel nem rendelkezik. Számukra az ismeretek elsajátításához többféle 

alternatíva létezik. A palinkafozes.com oktatógárdája rendszeresen tart rövid (egynapos) 

oktatást, kedvezményesen 15.000 Ft ellenében. Aki mélyebb ismeretanyagra vágyik, 

választhatja a Gyümölcspálinka-gyártó OKJ képzést, melynek birtokában akár pálinka 

bérfőző vállalkozást is lehet indítani. A képzés ideje 6 hónap, költsége mintegy 

200.000Ft. 2012-ben egyedülálló módon a Budapesti Corvinus egyetem indított 

diplomával elismert Pálinkamester szakmérnök/szaktanácsadó képzést, mely a 

legátfogóbb elméleti és gyakorlati ismeretanyagot biztosítja a pálinka iránt 

elkötelezetteknek. A négy féléves képzés tandíja összesen egymillió forint. Magam a 

Hun-Dest Drink Kft. szeszfőzde felelős vezetőjeként mind az OKJ, mind az egyetemi 

képzést elvégeztem. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy bár van számos elérhető 

szakirodalmi könyv a témában, gyakorlati tapasztalatok hiányában nem érdemes 

belevágni a pálinkafőzésbe. 

 

 

XII. Összegzés 

 

A pálinka sajátos termék, minőségi voltát a fogyasztók is kezdik meg-, illetve elismerni. 

Nemzeti italunk az utóbbi években jelentős változáson ment keresztül, hiszen kilépett a 

falusi környezetből, hungarikummá, és a fiatalok körében is népszerű itallá vált. 

Elterjedésének elősegítésében nagy szerepet játszott a 2010. szeptemberében 

megszüntetett jövedéki adó. Sajnos azonban az adómentességnek csupán néhány évig 

örülhettünk, mivel az intézkedés nem felelt meg az Európai Unió joggyakorlatának. Ezen 

rövid időszak alatt megnőtt a bérfőzdék száma, valamint fellendült azok forgalma. 

Olyanok is belevágtak a cefrekészítésbe, akik korábban még nem főzettek. Megjelent a 

magánfőzés intézményrendszere, mely a többször módosított szabályozás ellenére is 

átláthatatlan, valamint számos esetben kétes minőségű párlat lehet a végeredménye. Ezt 

megelőzendő, kampányokat kellene indítani, melyben felhívják a figyelmet a bérfőzés 

lehetőségére, illetve megfelelő szaktanácsokkal látják el az otthon főzőket. A kieső 

jövedéki adóból származó költségvetési hiány, ha lassan is, de helyre fog állni. Az 
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embereknek kell néhány év, míg hozzászoknak az adófizetési kötelezettséghez, illetve a 

korábban felhalmozott készleteik elfogynak. 2016 januárjától a magánfőzést is 

ugyanolyan mértékű adó fogja terhelni, mint jelenleg a bérfőzést. Ennek hatására 

néhányan visszatérhetnek a szeszfőzdékbe, azonban vélhetően a többség a fekete főzés 

felé fog fordulni. 


