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Amiről szó lesz

• EU adópolitikája

• HÉA

• Jövedéki adó irányelv

• A mi pálinkánk

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/787 
RENDELETE Szeszesitalok elnevezése

• A TANÁCS (EU) 2020/1151 IRÁNYELVE (2020. 
július 29.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok 
jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról 
szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról



A toll



Colbert

• „az adóbevételek előteremtése olyan, mint a
libatolltépkedés: minél több tollra akarunk
szert tenni, lehetőleg minél kevesebb
gágogással…”

• Jean-Baptiste Colbert XIV Lajos uralkodásának
idején 1665-1683-ig volt hivatalban gazdasági
politikus



Adópolitika az Európai Unióban

• 4 alapelv (áruk- , tőke- , személyek szabad 
mozgása, letelepedés

• adópolitika valamennyi ország számára a 
nemzeti szuverenitás alapvető eleme, 
egyúttal a nemzeti gazdaságpolitikák egyik fő 
eszköze, a költségvetések alapvető bevételi 
forrása. 

• Az Uniónak csak korlátozott illetékessége 
van

• Összehangolás



Célja

• Egységes piac zökkenőmentes működése

• Közvetett adózás összehangolását már a 
közvetlen adózás előtt megkezdték

• Új kihívások káros adókijátszás és adókikerülés

• Az Európai Parlament 2017. decemberében 
ajánlást tett a pénzmosással, az 
adókikerüléssel és az adókijátszással 
kapcsolatos vizsgálatot követően



Az ajánlás lényege

• hatékony végrehajtási és nyomon követési 
mechanizmusok 

• hatóságok közötti szabványosított információk 
és kapcsolatok konszolidálása

• a nyilvántartásokhoz való hozzáférés és azok 
létrehozása

• visszaélést bejelentő személyek védelmére 
szolgáló eszközök 



Egyhangú döntés

• uniós adójogszabályokat továbbra is 
egyhangúsággal kell meghozni

• Európai Unió működéséről szóló szerződés 
lefekteti azokat az alapelveket, amelyeknek a 
tagállamoknak adópolitikájuk alakítása során 
meg kell felelniük pl. forgalmi adókra, jövedéki 
adókra és egyéb közvetett adózási formákra 
vonatkozó jogszabályok harmonizációjához 
kapcsolódik; a jogszabályok közelítéséről szól

• uniós adójog jellemzően irányelvekből áll



Harmonizáció

• Különböző mértékű harmonizáció valósult meg

• Közvetlen adók (pl. jövedelemadó, társasági adó, 
vagyonadó.) EU jogszabályok nem szabályozzák közvetlenül. De 
irányelv és az EU Bíróságának ítélkezési gyakorlata meghatározzák a 
társasági és a személyi adózás harmonizált normáit.

• Kettős adózás elkerülését, az adóelkerülés megelőzését 
nemzet jogszabályai valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmények rendelkezései együttesen határozzák meg ;mindkét 
országban illetőséggel bír:

• - az állandó lakóhely, a létérdek (életvitel) központja, a szokásos 
tartózkodási hely vagy az állampolgárság alapján 

• - két állam illetékes hatóságai egyeztető eljárás 

• Közvetett adók  (pl. hozzáadottérték-adó, jövedéki adó, egyéb 
forgalmi adó). 



Együttműködés

• Tagállamok adóhatóságainak együtt működése

• Európai Bizottság Adó-és Vámuniós 
Főigazgatósága

• Az Európai Bíróság



Közvetett adók

• hozzáadottérték-adó Value Added Tax

• Alkoholra

• Dohányra

• energiára kivetett jövedéki adók





Hozzáadott értékadó (HÉA)

• A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE
• 2006. november 28.(többször módosítva)
• közös hozzáadott értékadó–rendszer
• Alapelve: a termékekre és szolgáltatásokra az 

árukkal pontosan arányban álló általános 
fogyasztási adó kerüljön alkalmazásra, függetlenül 
a termelési és értékesítési folyamatban az 
adófizetési kötelezettség keletkezését megelőző 
ügyletek számától.

• kiskereskedelmi szakasszal bezárólag kell 
alkalmazni.



Tárgyi hatály

• Például

• Termékértékesítés

• Szolgáltatás nyújtás

• Termék import

• Jövedéki termék

• Új közlekedési eszköz



Területi hatály

• Közösség területe

• Egy tagállam területe

• Harmadik ország:minden olyan állam vagy 
terület, amelyre a Szerződés nem vonatkozik.



Adómértéke

• Az általános adómérték nem lehet kevesebb, 
mint 15 %.

• A tagállamok egy vagy két kedvezményes 
adómértéket alkalmazhatnak. (Nem lehet 
kevesebb, mint 5 %.)

• Adómentesség(lehetőség) például:az állami 
postai szolgáltatások,kórházi,orvosi 
gyógykezelések, anyatej értékesítés,szociális 
gondozás,egyes kulturális szolgáltatások,nyári 
táborok,kemping,ingatlanok bérbe, haszonbérbe 
adása



Tagországokban alkalmazott ÁFA



Tagországokban alkalmazott ÁFA



Kedvezményes adómérték 
alkalmazható 

• Például:
• Emberi és állati fogyasztásra szolgáló élelmiszerek 

(beleértve az italokat is, de az alkoholos italok nem); 
általában élelmiszer-készítésre szolgáló élő állatok, magvak, 
növények és összetevők; általában élelmiszer kiegészítésére 
vagy helyettesítésére szolgáló termékek;

• kisebb javítási szolgáltatások kerékpár, cipő és bőráru, 
ruházat és ágynemű tekintetében (beleértve a javítást és az 
átalakítást is);

• rádió- és televízió szolgáltatások vétele;
• általában az egészségügyben, a betegségek megelőzésére, 

gyógykezelésre és az állatgyógyászatban használt 
gyógyszerészeti termékek



Mit szabályoz még

• Adólevonási jog

• Számla

• Bevallás

• Jelentések

• Utazási irodákra , használt cikk kereskedésre 
vonatkozó külön szabályok

• Adócsalás elleni harc 

• HÉA bizottság tagállamok és a Bizottság 
képviselőiből áll.





A JÖVEDÉKI ADÓ

• Az Európai Unió egységes belső piacán
nemzeti adóbevételként harmonizált közvetett
adó, amelynek teherviselője a jövedéki
terméket belföldön vásárló végső
fogyasztó,felhasználó

• Bruttó, speciális, egyfázisú adó 

• Beépül az ÁFA alapjába 

• Luxus vagy egészségre ártalmas termék

• Importszabályozás eszköze 



A közösségi szabályozás 1. 

A jövedéki adóra vonatkozó közösségi szabályozás
célja, hogy olyan szabályozási rendszer kerüljön
kialakításra, amely lehetővé teszi a tagállamok
között az áruk – és köztük a jövedéki termékek –
szabad mozgását.
Egy ilyen rendszer pedig akkor működőképes, ha a
tagállamok egyöntetűen olyan egységes
szabályozást vezetnek be, amely kiterjed mind a
jövedéki termékek körének meghatározására, egy
egységes jövedéki adóztatási rendszer kialakítására,
a minimális adómértékek rögzítésére, valamint az
adható kedvezmények és mentességek körére.



A közösségi szabályozás 2. 

A közösségi jövedéki szabályozás kiterjed többek között

– az adókötelezettség keletkezésére,

– az adóztatás helyének meghatározására,

– a jövedéki termékek előállítására, feldolgozására,
tartására,

– a jövedéki termékek közösségen belüli és kívüli
kereskedelmére,

– az adóvisszatérítésre,

– az adókedvezmények és mentességek általános és
különös szabályaira, valamint

– a jövedéki adó szerkezetére és mértékére.



A közösségi szabályozás 3.

A közösségi jövedéki szabályozás két fő jogszabály-csoportból áll:

– egyrészt a jövedéki adóztatás általános szabályait
tartalmazó irányelvből, valamint

– a három termékkör (az energiahordozók, az
alkoholtermékek és alkoholos italok, valamint a
dohánytermékek) vonatkozásában a jövedéki adó szerkezetét
összehangoló szabályokat, illetve a minimálisan alkalmazandó
adómértékeket tartalmazó irányelvekből.



Egységes gyakorlat érdekében

• A bor főzésre való felhasználásának évezredes 
hagyománya van Európában. Már az egyik legrégibb 
szakácskönyv írójának tartott Marcus Gavius Apicius
római ínyencről is fenn maradt,hogy bort használt a 
szószokhoz.

• Kérdésként merült fel, hogy a kizárólag főzésre szánt 
bor, portói vagy konyak az alkohol és alkoholtartalmú 
italok uniós jogban harmonizált jövedéki adójának 
hatálya alá tartozik-e, valamint, hogy adott esetben 
milyen feltételek mellett mentesül a jövedéki adó alól. 
Ezzel kapcsolatban úgy tűnt, hogy a tagállamok nem 
követnek egységes gyakorlatot.



Jövedéki termék?

• Franciaországból UK-ba szállítottak főzőbort, 
főzőportóit és főzőkonyakot, amelyekhez a 
gyártó sót és borsot ad, így azokat –
rendeltetési céljuknak megfelelően – csupán 
ételkészítés során lehet felhasználni, italként 
élvezhetetlenek.  

• Brit igen,francia nem



Ítélet

• Az előállítás tagállamában szabad forgalomba bocsátott, 
jövedéki adó alá nem tartozó vagy jövedéki adó alól mentes 
termékek nem vethetők a harmonizált jövedéki adó alá 
abban a másik tagállamban sem, ahová kereskedelmi célból 
szállítják őket, kivéve, ha konkrét és objektív módon 
ellenőrizhető támpontok arra utalnak, hogy

• – az előállítás tagállamában tévesen állapították meg, 
hogy nem tartoznak az adó hatálya alá, illetve menetesek 
az adó alól, / vagy

• – az előállítás tagállamában a 92/83 irányelv 27. cikke 
(1) bekezdésének f) pontja alapján mentesített termékeket 
az ott meghatározottól eltérő célra használhatják fel.



Kvíz Igaz  – hamis

• Az adók szabályozásában az EU-nak korlátozott 
szerepe van

• Az adójogszabályokat minősített többséggel kell 
megalkotni

• A közvetlen adózás összehangolása valósult meg 
először

• A jövedéki adó nem közvetett adó 
• A VAT a köztes kereskedelemben is jelen van
• A HÉJA rendszerében nincsenek adómentességek
• A jövedéki adó :bruttó ,egyfázisú,speciális adó



Igaz - hamis

• Az adók szabályozásában az EU-nak korlátozott szerepe 
van    IGAZ

• Az adójogszabályokat minősített többséggel kell 
megalkotni     HAMIS

• A közvetlen adózás összehangolása valósult meg 
először    HAMIS

• A jövedéki adó nem közvetett adó HAMIS
• A VAT a köztes kereskedelemben is jelen van IGAZ
• A HÉJA rendszerében nincsenek adómentességek

HAMIS
• A jövedéki adó :bruttó ,egyfázisú,speciális adó IGAZ





Sütőrum

• „Sütőrumnak” a 
kommersz rumutánzatok 
sütésre használt 
változatát nevezik. erős 
íze és alacsony (20% 
körüli) alkoholtartalma 
van (utóbbi az 
alacsonyabb jövedéki adó 
miatt), egyébként 
finomszeszből és 
mesterséges aromából 
készül. 



A mi pálinkánk

• Az uniós tárgyalások során, amikor a pálinka szó 
használatáért küzdött a román és a magyar delegáció 
vezetője, felmerült a kérdés, hogy ki tudja 
megindokolni ,hogy országa nyelvéből ered a szó és 
országának volna kizárólagos joga ezt a szót használni. 
A magyar képviselő a román nyelv értelmező kézi 
szótárát hívta segítségül. A palincă címszó alatt a 
következő magyarázat volt olvasható: „A palincă
magyar eredetű, gyümölcsből erjesztéssel és 
lepárlással készülő szeszesital.” A kérdés eldölt :  
Magyarország megkapta a kizárólagos szóhasználat 
jogát



Hogy szólítjuk?

Ákovita, Célzóvíz, Kontyalávaló, Nerángass, 

Nyakolaj, Lámpás, Majomtej, Szemvíz, 

Szilvórium, Szíverősítő, Kerítésszaggató,

Cs-vitamin , Fütyülős, Anyatej



A pálinka igazán sokoldalú

• A lényeg,hogy a jó pálinkában félreérthetetlenül 
felismerjük annak a gyümölcsnek az aromáját, 
illatát melyből készítették. Ha bármilyen más 
illatot, szagot érzünk, amely akár kellemetlen is 
lehet, az gyártási, előállítási hibát jelez.

• A jó pálinka elfogyasztása után, nincs 
másnaposság

• A pálinkát nem hűtjük,megfelelő pohárból 
tisztelettel fogyasztjuk

•



Élelmiszer

• az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, 
részben feldolgozott vagy feldolgozatlan 
anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi 
fogyasztásra szánnak, illetve amelyet 
várhatóan emberek fogyasztanak el. 
(178/2002/EK rendelet 2. cikke)



Hatályon kívül helyezés

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/787 RENDELETE 
(2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, 
megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének 
használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése 
során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok
használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 
110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

• 2021.05.25-től
• 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet rendelkezéseivel összhangban  a 2022. december 31.előtt 
címkézett szeszes italokat újracímkézés nélkül továbbra is 
forgalomba lehessen hozni.



Milyen szabályokat állapít meg

• a szeszes italok meghatározása , leírása , 
megjelenítése  és jelölése , a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalma 

• az alkoholtartalmú italok gyártása során 
felhasznált etil-alkohol és desztillátumok ,

• a szeszes italok előírt nevének használata a 
szeszes italoktól eltérő élelmiszerek 
megjelenítése  és jelölése

• Unió piacán forgalmazott termékek (behozottra 
is)



Mi a szeszes ital?

• olyan alkoholtartalmú ital, amely emberi 
fogyasztásra készült,különleges érzékszervi 
tulajdonságokkal rendelkezik, alkoholtartalma 
legalább 15 % (V/V)

• Készítési módja:

• Közvetlenül lepárlással, aromaanyagok 
hozzáadásával vagy azok nélkül, természetes 
módon erjesztett termékekből (pl. növényi 
anyagok mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban



Másik módja

• vagy a szeszes italnak más szeszes italokkal, 
és/vagy mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal 
vagy mezőgazdasági eredetű 
desztillátumokkal, és/vagy más 
alkoholtartalmú italokkal,  való keveréséből.



A szeszes italok kategóriái

• A rendelet melléklete meghatározza az Európai 
Unióban engedélyezett szeszes italok kategóriáit és 
azok kritériumait. A 44 kategória közül a pálinka a 
gyümölcspárlatok közé tartozik. A törköly külön 
kategória. 

• SZESZES ITALOK KATEGÓRIÁI  (I. számú melléklet)
• Pl. rum,Whisky,gabonapárlat,borpárlat, mazsolapárlat
• 9. pont tartalmazza a gyümölcs párlatok előalítására 

vonatkozó kritériumokat.
• A 6. pont a törkölypárlatokra vonatkozóakat.



Közös szabályok az I sz. mellékletnél

• alkoholos erjesztéssel és lepárlással készülnek 
és kizárólag a szeszesitalra előírt 
nyersanyagból;

• nem tartalmazhatnak sem hígított, sem nem 
hígított hozzáadott alkoholt;

• nem ízesíthetők;

• kizárólag karamellel színezhetők, a szín 
módosításához ;



Közös szabályok II

• nem édesíthetők, kivéve, ha ez a termék végső 
ízének lekerekítéséhez kell; az édesítőtermékek 
invertcukorban kifejezett maximális tartalma nem 
haladhatja meg az egyes kategóriák tekintetében 
meghatározott küszöbértékeket;

• nem tartalmaznak egyéb járulékos anyagot az 
alkohol előállításához használt nyersanyagok 
egész, feldolgozatlan darabjain kívül, amelyeket 
elsősorban díszítés céljára használnak



EK rendelet / törköly párlat

• kizárólag szőlőtörkölyből erjesztették és párolták le, vagy
közvetlenül vízgőzzel vagy víz hozzáadása után

• borseprő mennyisége legfeljebb 25 kg borseprő/100 kg
felhasznált törköly

• a borseprőből nyert alkohol mennyisége nem haladhatja
meg a végtermék teljes alkoholmennyiségének 35 %-át;

• a lepárlás 86 %-(V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra
történik, a törköly jelenléte mellett

• A párlat minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.
(Egy termékben 20 °C hőmérsékleten jelen lévő tiszta
alkohol térfogatának aránya az ugyanolyan hőmérsékletű
termék teljes térfogatához viszonyítva)

• .



Törköly II

• illóanyag-tartalma legalább 140 g/hl abszolút alkoholra
vonatkoztatva, és maximális metanol-tartalma 1 000
g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva.

• alkohol hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli
formában nem kerülhet sor.

• nem ízesíthető ez nem zárja ki a hagyományos
gyártási módszereket.

• színezőanyagként csak karamellt tartalmazhat.

• a végső íz lekerekítése érdekében édesíthető. A
végtermék azonban nem tartalmazhat literenként 20
gramm, invertcukorban kifejezett édesítőterméket.



Gyümölcstörköly párlat

• szőlőtörkölytől eltérő gyümölcstörköly erjesztésével és 
lepárlásával

• minden egyes lepárlás 86 % (V/V)-nál kisebb 
alkoholtartalomra történik

• az első lepárlás a törköly jelenlétében történik
• illóanyag-tartalma legalább 200 g/hl abszolút alkoholra 

vonatkoztatva
• maximális metanol tartalma 1 500 g/hl abszolút 

alkoholra vonatkoztatva
• csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlat esetén a 

maximális hidrogéncianid-tartalma 7 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva.



További kitételek

• minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.
• alkohol hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli 

formában nem kerülhet sor
• nem ízesíthető.
• színezőanyagként csak karamella 
• a végső íz lekerekítése érdekében édesíthető,de  a 

végtermék nem tartalmazhat literenként 20 gramm, 
invertcukorban kifejezett édesítőterméknél többet

• neve a gyümölcs nevéből és az azt követő „törkölypárlat” 
szóból áll, több különböző gyümölcs törköly: 
„gyümölcstörköly-párlat” előírt nevet kell használni, amely 
kiegészíthető az egyes gyümölcsök nevével a felhasznált 
mennyiség csökkenő sorrendjében



Gyümölcspárlat

• kizárólag magos vagy mag nélküli friss és 
húsos gyümölcsök, többek között banán, vagy 
az ilyen gyümölcsökből, bogyótermésekből 
vagy zöldségekből készült must alkoholos 
erjesztésével és lepárlásával készítik

• minden egyes lepárlás 86 % (V/V)-nál kisebb 
alkoholtartalomra történik úgy, hogy a párlat a 
lepárolt nyersanyagokból nyert aromával és 
ízzel rendelkezzen



Gyümölcs párlat II

• illóanyag-tartalma legalább 200 g/hl abszolút 
alkoholra  vonatkoztatva

• csonthéjas gyümölcsből készült párlat esetén 
a hidrogéncianid-tartalom nem haladja meg a 
7 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva

• maximális metanol tartalma 1 000 g/hl 
abszolút alkoholra vonatkozik



Kivételek a metanol tartalom alól

• 1 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva:

• alma,kajszibarack,szilva,mirabell szilva, 
őszibarack,körte (vilmoskörte nem),  
vadszeder,málna

• Maximális metanol tartalom 1 350 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva:

• Birsalma,borókabogyó,vilmoskörte,fekete 
ribiszke,piros ribiszke,csipkebogyó,fekete bodza, 
madárberkenye,kerti berkenye, barkóc berkenye



Feltételek

• A párlat minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék. 

• A párlat nem színezhető. (legalább egy éve fával érintkezve 
érlelt gyümölcspárlat színezőanyagaként karamell

• Nem ízesíthető

• Alkohol hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli 
formában nem kerülhet sor. 

• A gyümölcspárlat a végső íz lekerekítése érdekében 
édesíthető. A végtermék azonban nem tartalmazhat 
literenként 18 gramm, invertcukorban kifejezett 
édesítőterméknél többet.



Seprőpárlat

• Hefebrand vagy seprőpárlat: kizárólag bor, sör vagy 
erjesztett gyümölcs seprőjének 86 % (V/V)-nál kisebb 
alkoholtartalomra történő lepárlásával állítanak elő

• minimális alkoholtartalma 38 térfogatszázalék
• alkohol hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli 

formában nem kerülhet sor
• nem ízesíthető
• színező anyag csak karamell
• végső íz lekerekítése érdekében édesíthető,de a  végtermék 

nem tartalmazhat literenként 20 gramm, invertcukorban 
kifejezett édesítőterméknél többet

• a nevet ki kell egészíteni a felhasznált nyersanyagok 
nevével.



Pihenés

• 2019/787 sz. rendelet milyen területeket 
szabályoz

• Szeszes italok előállítására vonatkozó néhány 
közös szabály



Válaszok

• a szeszes italok meghatározása , leírása , 
megjelenítése  és jelölése , a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalma ,az 
alkoholtartalmú italok gyártása során 
felhasznált etil-alkohol és desztillátumok ,a 
szeszes italok előírt nevének használata a 
szeszes italoktól eltérő élelmiszerek 
megjelenítése  és jelölése,Unió piacán 
forgalmazott termékek (behozottra is)



Válaszok II

• alkoholos erjesztéssel és lepárlással készülnek és kizárólag a 
szeszesital-kategória tekintetében előírt nyersanyagból;

• nem tartalmazhatnak sem hígított, sem nem hígított hozzáadott 
alkoholt;

• nem ízesíthetők;
• kizárólag karamellel színezhetők, amely kizárólag ezen szeszes italok 

színének módosításához használható fel;
• nem édesíthetők, kivéve, ha ez a termék végső ízének lekerekítése 

érdekében történik; az édesítőtermékek invertcukorban kifejezett 
maximális tartalma nem haladhatja meg az I. mellékletben az egyes 
kategóriák tekintetében meghatározott küszöbértékeket;

• nem tartalmaznak egyéb járulékos anyagot az alkohol előállításához 
használt nyersanyagok egész, feldolgozatlan darabjain kívül, 
amelyeket elsősorban díszítés céljára használnak.





Címkézési szabályok

• 2019/787 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek kiegészítése:BIZOTTSÁG 
2021/1335 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 
RENDELETE (2021. május 27.)

• 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról



Az alap követelmény

• 1169/2011rendelet

• az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem 
lehet megtévesztő, különösen az élelmiszer 
jellemzői és azonossága tekintetében

• meg kell adni az élelmiszerekkel kapcsolatos 
kötelező adatokat, beleértve az élelmiszer nevét 

• a kötelező adatokat feltűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól 
olvashatók és adott esetben letörölhetetlenek 
legyenek. 



Betű méret

• 2019/787 rendelet  Ha összetett kifejezés van :
• a) azonos típusú, méretű és színű betűkkel kell 

feltüntetni; 
• b) nem szakíthatja meg semmilyen szöveg vagy képi 

elem, amely nem alkotja részüket; 
• c) nem lehet nagyobb méretű betűkkel feltüntetni, 

mint az alkoholtartalmú ital elnevezésének 
betűmérete; 

• d) azokban az esetekben, amikor az alkoholtartalmú ital 
szeszes ital, mindig a szeszes ital előírt nevével együtt, 
az összetett kifejezéssel azonos mezőben kell 
feltüntetni, kivéve, ha az előírt név likőr, tejszínlikőr 



Címke

• „címke”: valamely élelmiszer csomagolására 
vagy tárolóedényére írt, nyomtatott, másolt, 
azon jelölt, dombornyomott vagy bélyegzett, 
illetve a csomagoláshoz vagy a tárolóedényhez 
csatolt bármilyen felirat, jelölés, jel, képi vagy 
egyéb leíró jellegű anyag;

• az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok esetében a tényleges 
alkoholtartalom térfogatszázalékban;



Átmeneti időszak

• 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet  rendelkezéseivel összhangban 2022. 
december 31. előtt címkézett szeszes italokat 
újracímkézés nélkül továbbra is forgalomba 
lehessen hozni.



Földrajzi árujelzők

• A szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
nyilvántartása. 

• a földrajzi árujelzőket sem a szeszes italok 
címkéjén, sem leírásában és megjelenítésén 
nem kell lefordítani.

• III. számú melléklet 6.pont Törkölypárlatok: 
Törkölypálinka Magyarország



9.pont Gyümölcspárlat

• Például: Szatmári szilvapálinka         Magyarország
• Kecskeméti barackpálinka     Magyarország
• Békési szilvapálinka   Magyarország
• Szabolcsi almapálinka  Magyarország
• Gönci barackpálinka   Magyarország

• Pálinka     Magyarország  (Ausztria:kizárólag a 
következő tartományokban előállított 
barackpárlatok esetében: Alsóausztria , 
Burgenland, Stájerország, Bécs)



Megnevezés

• A gyümölcspárlat előírt neve „párlat”, a gyümölcs, 
bogyótermés vagy zöldség nevével kiegészítve. 

• Alternatív megoldás „wasser”

• „kirsch” a cseresznyepárlatra ,„plum”, a 
szilvapárlatra „mirabelle” a mirabellszilva-párlatra
, „fruit of arbutus” a faepergyümölcs-párlatra 

• „Obstler” bogyóterméssel vagy anélkül 
gyümölcsökből előállított gyümölcspárlat, feltéve, 
hogy a cefre legalább 85 % -át különböző fajtájú 
almából, körtéből vagy mindkettőből nyerik.



További specialitások

• A „Williams” vagy „vilmoskörte” név csak az olyan 
körtepárlatra használható, amelyet kizárólag vilmoskörtéből 
készítettek.

• Nehezen érthető  a nevek valamelyike,   akkor a leírásnak, a 
megjelenítésnek és a jelölésnek tartalmaznia kell a „párlat” 
szót, amelyet esetlegesen magyarázat egészíthet ki.

• Két vagy több gyümölcsöt, bogyótermést vagy zöldséget 
együtt pároltak:

• a kizárólag gyümölcs vagy bogyótermés vagy mindkettő 
lepárlásával előállított: „gyümölcspárlat”, vagy

• a kizárólag zöldségek lepárlásával előállított szeszes italok 
esetében „zöldségpárlat”, 



Specialitások II

• a gyümölcsök, bogyótermések és zöldségek 
együttes lepárlásával előállított szeszes italok 
esetében „zöldség- és gyümölcspárlat”.

• Az előírt név kiegészíthető minden egyes 
felhasznált gyümölcs, bogyótermés vagy 
zöldség nevével, a felhasznált mennyiség 
szerinti csökkenő sorrendben.



Tagállami szabályok

• a saját területükön gyártott szeszes italokra  (különösen 
a földrajzi árujelzőkre vagy az új földrajzi árujelzők 
oltalmára vonatkozó minőségpolitika alkalmazása 
során) a gyártásra, a leírásra, a megjelenítésre és a 
jelölésre vonatkozóan szigorúbb szabályokat is 
elfogadhatnak, feltéve, hogy az így elfogadott szabályok 
összeegyeztethetők az uniós joggal

• tagállamok nem tilthatják meg, illetve nem 
korlátozhatják a rendeletnek megfelelő, egyéb 
tagállamban vagy harmadik országban előállított 
szeszes italok behozatalát, értékesítését vagy 
fogyasztását



Magyar szigorítás

• 2008. évi LXXIII. Törvény a pálinkáról, a 
törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

• Pálinkának csak az (EU) 2019/787 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet I. melléklet 9. pontjában 
meghatározott eljárással készített olyan gyümölcspárlat 
nevezhető, amelyet Magyarországon termett 
gyümölcsből - ideértve a gyümölcsvelőt is - készítettek, 
és amelynek cefrézését, párlását, érlelését és 
palackozását is Magyarországon végezték. 
Sűrítményből, aszalványból,  szárítmányból készült 
termék nem nevezhető pálinkának.



Magyar szigorítás II

• Törkölypálinka : a rendelet I. melléklet 6. pontjában 
meghatározott eljárással készített olyan törkölypárlat 
nevezhető, amelyet Magyarországon termett szőlő 
törkölyéből készítettek, és amelynek cefrézését, 
párlását, érlelését és palackozását is Magyarországon 
végezték

• készítése során répa-, nád-, izo- vagy gyümölcscukorral 
javított szőlőtörköly, borseprő nem használható fel.

• A pálinkát és a törkölypálinkát nem lehet ízesíteni, 
színezni, édesíteni még a termék végső ízének 
lekerekítése érdekében sem. 



Pálinka készítés segédanyagai

• enzimek

• savak

• Élesztők

• Derítőszerek

• a nehézfémek eltávolítására alkalmas 
segédanyagok

• habzásgátló

• tápsó



Pálinka megnevezése

• egyfajú gyümölcsből készült pálinkák esetében a 
gyümölcs nevét közvetlenül a pálinka szó követi

• különböző egyfajú gyümölcsből készült 
pálinkáknak a különleges egyedi íz harmónia 
érdekében  utólagos keveréssel előállított pálinka 
megnevezése gyümölcspálinka vagy vegyes 
gyümölcspálinka, a  keverés során felhasznált 
pálinkákat a felhasznált mennyiség szerinti 
sorrendben a címkén fel kell tüntetni



Elegyítés

• 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 
cikk 11. pontja határozza meg az elegyítés fogalmát.

• két vagy több, azonos kategóriába tartozó olyan szeszes 
ital összekeverése, amelyek összetételében csak kisebb 
olyan eltérések vannak, amelyek a következő tényezők 
közül egynek vagy többnek a függvényei: a) a gyártási 
módszer; b) az alkalmazott lepárlókészülékek; c) az 
érlelés időtartama; d) a gyártás földrajzi helye; az így 
előállított szeszes ital ugyanabba a szeszesital-
kategóriába tartozik, mint az elegyítés előtti eredeti 
szeszes italok; 



Együttes lepárlás

• különböző fajú gyümölcsök együttes 
cefrézésével, illetve különböző fajú 
gyümölcsök cefréinek együttes lepárlásával 
előállított pálinka megnevezése vegyes 
gyümölcspálinka,

• a készítéséhez felhasznált gyümölcs fajokat a 
felhasználás mennyisége szerinti sorrendben a 
címkén fel lehet tüntetni



Törköly

• egyfajta szőlőből készült törköly esetében 
kiegészülhet - a törkölypálinka szót közvetlenül 
megelőzően - a szőlő nevével,

• + kiegészülhet  a megnevezést közvetlenül 
megelőzően - egy, a termék származására utaló 
földrajzi névvel.

• Aszútörköly: igazolhatóan 100%-os mértékben a 
Tokaji borvidék magyarországi termőhelyéről 
származó aszú készítéséhez felhasznált aszú 
szemek kipréselt tésztájából készült



DE!!!!!!

• A pálinka és a törkölypálinka bármilyen arányú 
keverésével készült terméket - még akkor is, 
ha a termék alkoholtartalma 100%-ban e két 
összetevőből származik - kizárólag csak 
szeszesitalnak lehet nevezni.





Különleges eljárásokkal készültek 

• Kisüsti pálinka: az a gyümölcs- és törkölypálinka, amelyet 
legfeljebb 1000 liter űrtartalmú, rézfelületet is tartalmazó 
lepárló berendezésben, legalább kétszeri szakaszos 
lepárlással állítottak elő.

• Érlelt pálinka: az a gyümölcs- és törkölypálinka, amelyet 
legalább 3 hónapig érleltek 1000 liternél kisebb, vagy 
legalább 6 hónapig érleltek 1000 literes vagy annál nagyobb 
térfogatú fahordóban . Száraz  anyag tartalom: maximum 4 
g/l lehet. Csak az azonos megnevezésű érlelt pálinkák 
elegyíthetők. Címkén:  csak a legfiatalabb érlelt pálinka 
érlelési idejét, korát lehet feltüntetni. Az érlelés 
időtartamát, a termék korát a címkén fel lehet tüntetni, és 
utalni lehet a fahordó anyagára is. Az érlelés időtartamát az 
érlelés helyszínén, ellenőrizhető módon dokumentálni kell.



Különleges eljárásokkal készültek 

• Ó pálinka: gyümölcs- és törkölypálinka,  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.

• Gyümölcságyon érlelt pálinka vagy ágyas pálinka: gyümölcspálinka, 
amelyet gyümölccsel együtt érleltek legalább 3 hónapig. A 
gyümölcságy a pálinka fajtájával azonos: a neve egy gyümölcs . 
Többfajta gyümölcs: vegyes gyümölcs ágyas pálinka .

• 100 liter gyümölcságyon érlelt pálinkához vagy ágyas pálinkához 
legalább 10 kg érett, vagy legalább 5 kg aszalt gyümölcsöt kell 
felhasználni. A palack címkéjén a nettó pálinka mennyiséget kell 
feltüntetni. Az érlelés időtartamát az érlelés helyszínén, 
ellenőrizhető módon dokumentálni kell.



Ágyas törkölypálinka

• Magyarországon termett szőlővel vagy aszalt 
szőlővel együtt érleltek legalább 3 hónapig. 100 
liter ágyas törkölypálinkához legalább 10 kg érett 
vagy legalább 5 kg aszalt szőlőt kell felhasználni. A 
szőlő fajtáját csak abban az esetben kell 
feltüntetni a címkén, ha mind a pálinka alapjául 
szolgáló törköly, mind a gyümölcságy ugyanolyan 
fajtájú szőlő felhasználásával készült. A palack 
címkéjén a nettó pálinkamennyiséget kell 
feltüntetni. Az érlelés időtartamát az érlelés 
helyszínén, ellenőrizhető módon dokumentálni 
kell.



Egyebek

• minőség megőrzési/fogyaszthatósági 
időtartam, élelmiszer tárolás:pálinka termékek 
esetében nem életszerű.

• Magyar nyelv

• Közérthető

• Jól olvasható

• Összetevők : pl. pálinka,tisztított víz

• Gyártó: előállítja és forgalmazza … Kft, címe



Látómezők

• Hengeres- és kúpfelület esetén,több azonos fő 
látómező van.

• A gyártó választja ki a fő látómezőt 

• Az adatokat az erre a célra kiválasztott címkén 
kell feltüntetni.

• Név , nettó mennyiség, térfogatszázalékban 
meghatározott tényleges alkohol-tartalma. 
Ezeket egy látómezőben szükséges garantálni, 
de nem feltétlenül a fő látómezőben



Egy példa



Igaz - hamis

• A címkén az élelmiszer nevének a megadása nem kötelező
• A „Williams” vagy „vilmoskörte” név csak az olyan 

körtepárlatra használható, amelyet kizárólag vilmoskörtéből 
készítettek.

• A tagállamok megtilthatják, illetve korlátozhatják a 
rendeletnek megfelelő, egyéb tagállamban vagy harmadik 
országban előállított szeszes italok behozatalát, 
értékesítését vagy fogyasztását

• A pálinka és a törkölypálinka bármilyen arányú keverésével 
készült terméket - még akkor is, ha a termék 
alkoholtartalma 100%-ban e két összetevőből származik -
kizárólag csak szeszesitalnak lehet nevezni.



Válaszok

• A címkén az élelmiszer nevének a megadása nem kötelező  
HAMIS

• A „Williams” vagy „vilmoskörte” név csak az olyan 
körtepárlatra használható, amelyet kizárólag vilmoskörtéből 
készítettek  IGAZ

• A tagállamok megtilthatják, illetve korlátozhatják a 
rendeletnek megfelelő, egyéb tagállamban vagy harmadik 
országban előállított szeszes italok behozatalát, 
értékesítését vagy fogyasztását   HAMIS

• A pálinka és a törkölypálinka bármilyen arányú keverésével 
készült terméket - még akkor is, ha a termék 
alkoholtartalma 100%-ban e két összetevőből származik -
kizárólag csak szeszesitalnak lehet nevezni.   IGAZ





Az alkohol

• A TANÁCS (EU) 2020/1151 IRÁNYELVE

• (2020. július 29.)

• az alkohol és az alkoholtartalmú italok 

jövedéki adója szerkezetének 

összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv 

módosításáról



Miért volt szükség a módosításra

• egyes rendelkezései elavultak

• nem egyértelműek

• nehézkes adminisztratív eljárások (mind az 
adóhatóságok, mind a gazdasági szereplők számára) . 

• az eljárásoknak való megfelelés kapcsán a gazdasági 
szereplőknél felmerülő költségek korlátozzák a kis- és 
középvállalkozások részvételét az alkohol és az 
alkoholtartalmú italok kereskedelmében a belső 
piacon. 

• naprakésszé kell tenni a már nem hatályos uniós 
jogszabályokra való hivatkozásokat.



Jogeset C-115/13



Előzmény

• A 2010. évi XC. törvény módosította a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvényt. Az adómentes jövedéki termékekről 
rendelkező 9.§ (3) bekezdése értelmében: „Adómentes a 
magánfőzdében a magánfőző által évente legfeljebb 50 
liter mennyiségben előállított párlat (63.§ (2) bekezdés 1. 
pont), feltéve hogy az a háztartásban való személyes 
fogyasztásra szolgál.” A bérfőzésekre vonatkozóan a 64.§
(3) bekezdése előírja továbbá, hogy egy naptári évben egy 
bérfőzető által hozott alapanyagból a bérfőzés keretében 
előállított szesz adójának értéke legfeljebb 50 liter 
mennyiségig 0 forint



Kötelezettségszegési eljárás

• Európai Bizottság indíthat egy EU-s tagállammal 
szemben, ha véleménye szerint az „valamely 
uniós jogszabályt (irányelvet) nem ültetett át a 
meg-szabott határidőben a nemzeti jogba, vagy 
átültette, de tartalmilag nem megfelelően, végül 
pedig átültette, … de a tényleges helyzet vagy 
gyakorlat nem felel meg ezeknek a szabályoknak, 
így uniós jogba ütközik.”.

• hivatalos figyelmeztető levél

• 2 hónap

• Bíróság



• Amennyiben a Bíróság megállapítja a 

Szerződés megsértését, a jogsértő tagállam 

köteles megtenni a megfeleléshez szükséges 

intézkedéseket.

• A Bizottság az Európai Bíróság egy korábbi 

ítéletének eleget nem tévő tagállammal 

szemben felléphet.



Bizottság - Magyarország

• 2010-től jövedékiadó-mentesség a bérfőzetett 

vagy otthon készített„házi pálinkára” 50 liter 

86 térfogat-százalékos éves mennyiségig

• 2012.június  Bizottság felszólító levele

• 2013. március 11 Bizottság a Bírósághoz 

fordul

• 2014. április 8-án nyilvánosságra hozzák az 

ítéletet



Ítélet

• „Magyarország a gyümölcstermesztő háztartások által 
átadott gyümölcsből éves szinten 10 hektoliternél több 
etilalkoholt előállító, a gyümölcstermesztők 
rendelkezésére álló szeszfőzdében előállított 
etilalkoholra az etilalkoholra vonatkozó általános 
nemzeti jövedéki adó mérték 50 %- kánál nem 
alacsonyabb kedvezményes jövedéki adó mértéket 
alkalmazhat. A kedvezményes adómérték évenként és 
előállíttató gyümölcstermesztő háztartásonként nem 
haladhatja meg az 50 liter, kizárólag személyes 
fogyasztásra szánt gyümölcsszeszt”



42 E feltételek mellett meg kell állapítani, hogy e 
nemzeti rendelkezések irányelvben Magyarország 
vonatkozásában meghaladják a 92/83 EGK 
irányelv engedett kivétel határait, amennyiben e 
kivétel lehetővé teszi, hogy először is az csak az 
éves szinten 10 hektoliternél több etilalkoholt 
előállító, a gyümölcstermesztők rendelkezésére 
álló szeszfőzdékre alkalmazandó, másodszor 
pedig, hogy a minimum jövedékiadó-mérték az 
etilalkoholra vonatkozó általános nemzeti 
jövedékiadó-mérték 50%-ánál nem lehet 
alacsonyabb.



Irányelv módosítás

• Fel kell hatalmazni a tagállamokat arra, hogy 
kedvezményes adómértéket alkalmazzanak a 
gyümölcsből (mint például almából, körtéből, 
törkölyből vagy bogyós gyümölcsből) a 
gyümölcstermesztők lepárlóiban előállított etil-
alkoholra.

• Indoka:sör, a bor és az egyéb erjesztett italok 
vonatkozásában a 92/83/EGK irányelv megengedi 
a tagállamok számára, hogy mentességet 
biztosítsanak a jövedéki adó alól a nem 
kereskedelmi célra, házilag előállított termékekre



Nem kereskedelmi célra szánt

• Számos tagállamban nagy múltra visszatekintő 
hagyománya van

• Ezért a tagállamok számára lehetőséget kell 
biztosítani  a kedvezményes adómérték vagy 
mentesség alkalmazására a nem kereskedelmi 
célra szánt, regionális és hagyományos jellegű 
etilalkohol-tartalmú termékekre.



DE

• Szigorú feltételek mellett 

• Az olyan korlátozott mennyiségű 
gyümölcsszeszre, amelyet egy magánszemély 
tulajdonában lévő földterületen termesztett, a 
magánszemély saját tulajdonát képező és 
általa biztosított gyümölcsből (mint például 
almából, körtéből, törkölyből vagy bogyós 
gyümölcsből) állítanak elő. 



Feltételek

• Elő kell írni a tagállam számára a csalás, az adókikerülés 
vagy a visszaélések megelőzéséhez szükséges 
intézkedések megtételét. 

• Intézkedések például : az ilyen italokat előállító 
magánszemélyek-, desztillálóberendezések 
nyilvántartásba vétele (berendezésnél – megjelölve 
azok méretét és helyét is)

• Ki kell terjedniük az előállított mennyiségek 
bejelentésére és más olyan ellenőrzési intézkedésekre, 
amelyek biztosítják a kedvezményes adómértékek vagy 
a mentességek alkalmazására vonatkozó feltételeknek 
való megfelelést



Feltételek

• Követelmények és eljárások meghatározásával 
biztosítaniuk kell az előállítás és a fogyasztás 
ellenőrzését, valamint a határokon átnyúló hatás és 
eladás megelőzését.

• Ki kell dolgozni a nemzeti rendelkezések megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat 

• Biztosítaniuk kell e szankciók végrehajtását. 
• A szankciók megválasztása a tagállamok hatáskörében 

marad
• De , azoknak hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük.



Mely esetekben alkalmazható

• magánszemély, annak családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott 
etil-alkoholra, feltéve, hogy eladásra nem kerül sor, amennyiben 
azt:

• A)magánszemély állítja elő az érintett tagállam illetékes 
hatóságainál nyilvántartásba vett egyszerű, kis méretű 
desztillálóberendezés használatával a jogszerű használatában lévő 
földterületen termesztett, saját tulajdonát képező és általa 
biztosított gyümölcsből;

• és/vagy
• B)az érintett tagállam illetékes hatóságai által engedélyezett 

szeszfőzdék állítják elő az említett magánszemély számára, az 
említett magánszemély jogszerű használatában lévő földterületen 
termesztett, saját tulajdonát képező és általa biztosított 
gyümölcsből.



Mennyiség

• A tagállamok a mentességet vagy 
kedvezményes adómértéket évenként és 
előállíttató gyümölcstermesztő 
háztartásonként legfeljebb 50 liter 
gyümölcsszesz vonatkozásában 
alkalmazhatják.



Uniós ellenőrzés

• A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv végrehajtásáról. Az első jelentést 
2024. december 31-ig kell benyújtani.

• Az irányelvben megfogalmazottaknak 
megfelelően elfogadott és alkalmazott 
nemzeti rendelkezések alkalmazását és 
hatását értékeli



II

• Vizsgálja: az elfogadott és alkalmazott 
rendelkezések hatásait 

• – így a határokon átnyúló kedvezőtlen 
hatásokat

• - a csalások számának növekedését,

• - a belső piac zökkenőmentes működésére 
gyakorolt hatásokat 

• - a közegészségügyi vonatkozásokat 



III

• Mindennemű csalás, adókikerülés vagy 
visszaélés megelőzése céljából e tagállamok 
által megállapított feltételek

• Az előállítás és a fogyasztás ellenőrzésének, 
valamint a határokon átnyúló hatások 
megelőzésének biztosítása céljából e 
tagállamok által bevezetett előírások és 
eljárások.



Hatályba léptetés

• A tagállamok 2021. december 31-ig elfogadják 
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 
megfeleljenek. 

• A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik 
a Bizottsággal.

• A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. 
január 1-jétől kezdődően alkalmazzák.



A magyar szabályozás

• 2021.évi LXIX. Törvény egyes adótörvények 
módosításáról

• Megjelent 106.os számú Magyar Közlönyben 
2021.06.09





Fogyasztóvédelem

• Cél:

• az áruk, a szolgáltatások és az élelmiszerek 
vonatkozásában javítani a fogyasztók biztonságát

• a szabályozási keretek megerősítése

• a piacfelügyeletet  hatékonyabbá tétele

• a tájékozottság szint növelése

• javítani a jogérvényesülést és megszilárdítani a 
jogorvoslat lehetőségét

• digitális szolgáltatások



Hogy érvényesül a szeszes italoknál

• A szeszes italokra alkalmazandó szabályoknak 
hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem magas 
szintjének eléréséhez

• Címkézés szabályai

• Előállítás szabályai

• Ellenőrzések

• előfordulhat-e, hogy ugyan egy párlat 
mindenben megfelel a törvényi előírásoknak, 
az ital mégis nagyon rossz?



A fogyasztó és vállalkozás

• Közötti szerződések esetén kell alkalmazni a 
fogyasztó védelemről szóló jogszabályokat

• Szerződésszegés esetei:
1. késedelmes teljesítés /kötelezett,jogosult
2. a hibás teljesítés,
3. a teljesítésnek valamely fél magatartása miatti 

lehetetlenné válása, pl: értesítési, tájékoztatási 
kötelezettség megszegése 

4. a teljesítés alapos ok nélkül történő 
megtagadása. 



Hibás teljesítés

• Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának 
hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya 
szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a 
szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel 
meg a szerződésben vagy jogszabályban 
megállapított minőségi követelményeknek.

• Nincs hibás teljesítés, ha a fogyasztó a 
szerződéskötéskor tudta, vagy tudnia kellett a 
hiba milyenségét.



Vélelem/hibás teljesítés fajtái

• ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a 
teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó 
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 
megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog 
természetével vagy a hiba jellegével 
összeegyeztethetetlen.

• 1.) Kellékhiba: minőségi,mennyiségi, hiányossági 
hiba

• 2.) Jogi hiba – kevesebb jogot szerez, mint ami 
járna (jogszavatosság) 



Kellékszavatosság

• Rejtett, gyártási hiba

• Az eladó kellékszavatossági felelőssége 
objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, 
hogy hibában (pontosabban hiba-okban) 
szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a 
jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a 
vevővel szemben. 



Mi követelhető

• a termék hibájának kijavítása 

• vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn 
belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül 
nem lehetséges - a termék kicserélése.

• Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás 
esetén a termék kijavítással érintett részére 
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a 
gyártót terheli.



Mikor hibás a termék?

• nem felel meg a terméknek a gyártó által 
történt forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek, vagy nem 
rendelkezik a gyártó által adott leírásban 
szereplő tulajdonságokkal



Mentesülési lehetőségek

 a terméket nem üzleti tevékenysége vagy 
önálló foglalkozása körében gyártotta vagy 
forgalmazta;

 a termék forgalomba hozatalának 
időpontjában a hiba a tudomány és a technika 
állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 a termék hibáját jogszabály vagy kötelező 
hatósági előírás alkalmazása okozta.



Közlési/igényérvényesítési határidők

• A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem 
nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba 
felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt 
hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó 
felelős.

• A gyártót a termékszavatosság az adott termék 
általa történő forgalomba hozatalától számított 2
évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.



Jótállás

 Az eladó a felelősség alól csakis akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a 
teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó 
által történő nem rendeltetésszerű használata 
vagy kezelése miatt keletkezett.

 Fajtái: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező 
jótállás, és

a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses 
jótállás.



A jótállási idő 

• a termék árától függően emelkedik:

• 10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év 

• 100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év 

• 250 000 Ft felett, 3 év jótállás vonatkozik a 
termékre.



Panaszügyintézés

• és jogérvényesítési lehetőségek

• A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó 
tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Ügyfélszolgálati iroda helye: ……..
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől –
szombatig 10-20 ig.
• Telefon: +36 ………

• • Internet cím: http://www..........hu
• E-mail: ……….@palinka……hu



Jogérvényesítés

• Bejegyzés a vásárlók könyvébe

• 30 napon belül válasz

• A panasz elutasítása esetén a vállalkozás 
köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, 
hogy panaszával - annak jellege szerint - mely 
hatóság vagy békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. 

• Békéltető testületi eljárás.

• Bíróság



Fogyasztóvédelmi hatóság

• Panasz a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

• A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági 
feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok 
látják el.

• http://www.kormanyhivatal.hu/



Jogszabályok

• http://net.jogtar.hu

• www.eur-lex.europa.eu



Mire használjuk a pálinkát?

• Csak úgy önmagában megisszuk

• Gyógyításra

• A gasztronómiában

• Koktélt készítünk belőle

• Illatszerként

• Kozmetikumok készítésére



Ki ismeri fel az épületet?



Köszönöm a figyelmet!!


