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Szeszes italok

 110/2008. EU Rendelet a szeszes italok 

meghatározásáról, megnevezéséről, 

kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi 

árujelzőinek oltalmáról, valamint az 

1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről

 2008. január 15.



Mi a szeszes ital ?

 Olyan alkoholtartalmú ital amely

◦ emberi fogyasztásra készült

◦ különleges érzékszervi tulajdonságokkal 

rendelkezik

◦ alkoholtartalma legalább 15 % (V/V)

◦ előállítási módja meghatározott

 A 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 vtsz. 

NEM!



A szeszes ital előállítása

 lepárlással, aromaanyagok hozzáadásával, 

vagy a nélkül,

 növényi anyagok kivonatolásával vagy 

hasonló feldolgozásával

 aromaanyagok, cukrok vagy más 

élelmiszerek hozzáadásával

 összekeveréssel

 ELENGEDHETETLEN: mg-i eredet



Földrajzi árujelző

 Olyan megjelölés, amely a szeszes italt egy 
adott ország területéről, vagy e terület 
régiójából vagy helységéből származóként 
azonosítja, ha a szeszes ital

◦ minősége,

◦ hírneve, vagy

◦ más jellemzője

az adott földrajzi eredetnek 
tulajdonítható.



Szeszes italok I.

1. Rum

2. Whisky vagy Whiskey

3. Gabonapárlat

4. Borpárlat

5. Brandy vagy Weinbrand

6. Törkölypárlat vagy törköly

7. Gyümölcstörkölypárlat



Szeszesitalok II.

8. Mazsolapárlat vagy Raisin brandy

9. Gyümölcspárlat

10. Almabor- és körtepárlat

11. Mézpárlat

12. Hefebrand vagy seprőpárlat

13. Bierbrand vagy eau de vie biere

14. Topinambur vagy csicsókapárlat



Szeszes italok III.

15. Vodka

16. Kivonatolással és lepárlással nyert párlat 
(előtte a gyümölcs nevével)

17. Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált 
nyersanyag nevével)

 18-31

31. Ízesített vodka

32. Likőr

 33-46



Földrajzi árujelző I.

PÁLINKA



Földrajzi árujelző II.

 Szatmári szilvapálinka

 Kecskeméti barackpálinka

 Békési szilvapálinka

 Szabolcsi almapálinka

 Gönci barackpálinka

 Újfehértói meggypálinka 



Földrajzi árujelző III.

 Sárréti kökénypálinka

 Madarasi birspálinka

 Nagykunsági szilvapálinka

 Nagykunsági birspálinka

 Homokháti őszibarack pálinka

 Vasi vadkörtepálinka 



Földrajzi árujelző IV.

 Göcseji körtepálinka

 Pannonhalmi törkölypálinka
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Alkalmazási kör

 Pálinka, törkölypálinka megnevezése

 Különleges eljárások

 Oltalom, minősítés

 Pálinka Nemzeti Tanács

 (de! nem vonatkozik az osztrák 

barackpálinkára)



Mi nevezhető pálinkának?

 A megfelelő eljárással (110-es R.),

 Magyarországon termett gyümölcsből (ide 
értve a gyümölcsvelőt is!) készítettek és

 amelynek cefrézését, párlását, érlelését és 
palackozását is Mo-on végezték.

 Sűrítményből, aszalványból, szárítmányból
készült termék nem nevezhető 
pálinkának!



Vegyes gyümölcspálinka

 A különböző egyfajú gyümölcsből készült pálinkáknak 
a különleges egyedi ízharmónia érdekében történő 
utólagos keverésével előállított pálinka 
megnevezése gyümölcspálinka vagy vegyes 
gyümölcspálinka. A keverés során felhasznált 
pálinkákat a felhasznált mennyiség szerinti sorrendben 
a címkén fel kell tüntetni.

 A különböző fajú gyümölcsök együttes cefrézésével, 
illetve különböző fajú gyümölcsök cefréinek 
együttes lepárlásával előállított pálinka 
megnevezése vegyes gyümölcspálinka. A pálinka 
készítéséhez felhasznált gyümölcs fajokat a 
felhasználás mennyisége szerinti sorrendben a címkén 
fel lehet tüntetni.



Törkölypálinka I.

A törkölypálinka termék megnevezése

 egyfajta szőlőből készült törköly esetében 

kiegészülhet – a törkölypálinka szót 

közvetlenül megelőzően – a szőlő 

nevével,

 kiegészülhet – a fenti megnevezést 

közvetlenül megelőzően – egy, a termék 

származására utaló földrajzi névvel.



Törkölypálinka II.

 Aszútörköly-pálinkának az a törkölypálinka 
nevezhető, amely igazolhatóan 100%-os 
mértékben a Tokaji borvidék magyarországi 
termőhelyéről származó aszú készítéséhez 
felhasznált aszú szemek kipréselt tésztájából 
készült.

 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 pálinkák: 

kisüsti pálinka

Az a gyümölcs- és törkölypálinka, 

 amelyet legfeljebb 1000 liter űrtartalmú, 

 rézfelületet is tartalmazó lepárló 
berendezésben, 

 legalább kétszeri 

 szakaszos lepárlással 

állítottak elő.



Különleges pálinkák: 

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. 



Különleges pálinkák: 

Ópálinka

 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.



Különleges pálinkák: 

ágyas pálinka

(gyümölcságyon érlelt pálinka)

 Az a gyümölcspálinka, amelyet gyümölccsel együtt 
érleltek legalább 3 hónapig. 

 A gyümölcságy a pálinka fajtájával azonos, ha egy 
gyümölcs megnevezésével jelölik, illetve 
tartalmazhat többfajta gyümölcsöt, de ebben az 
esetben csak vegyes gyümölcs ágyaspálinkának
nevezhető. 

 100 liter gyümölcságyon érlelt pálinkához vagy 
ágyas pálinkához legalább 10 kg érett, vagy 
legalább 5 kg aszalt gyümölcsöt kell felhasználni.



Különleges pálinkák: 

Ágyas törkölypálinka

 Az a törkölypálinka, amelyet 

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. 



Pálinka zárjegy

 A belföldön forgalomba kerülő pálinka és 

törkölypálinka a más alkoholtermékekre 

alkalmazandó zárjegytől színében eltérő 

pálinka zárjeggyel kell ellátni.



Pálinka Nemzeti Tanács

 Önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal 
rendelkező KÖZTESTÜLET, amely 
közfeladatokat lát el.

 KÖZFELADATAI az előállítók képviselete 
mellett a

◦ pálinka előállításához,

◦ származásához,

◦ minőségéhez,

◦ eredetvédelméhez

kapcsolódó közös magyar érdek előmozdítása.



Pálinka Nemzeti Tanács

feladatai I.

Származás, minőség és az eredetvédelemmel
kapcsolatos ügyekben

 vizsgálja a termékleírások betartását,

 kezdeményezi a oltalommal összefüggő 
jogérvényesítést,

 szakmai véleményt nyilvánít az oltalmi 
eljárásokban,

 kapcsolatot tart az eredetvédelmi 
szervezetekkel,



Pálinka Nemzeti Tanács

feladatai II.

 az egységes minősítés érdekében
együttműködik a pálinkaellenőrző és a
vámhatósággal,

 nyilvántartja és közzéteszi a bírálók névsorát

 jogszabályok megsértése esetén értesíti a
hatóságot,

 minőségvédelem érdekében összehangolja a
szakmai együttműködést.



Pálinka Nemzeti Tanács

feladatai III.

A tagjai tevékenységének előmozdítása
érdekében:

 piacra jutást elősegítő szolgáltatások,

 tájékoztatás a piaci és szakmai infókról,

 internetes oldal,

 tisztességes piaci magatartás, etikai kódex,

 együttműködések



Pálinka Nemzeti Tanács

feladatai IV.

 A pálinka, mint nemzeti kincs megóvása 
érdekében:

 kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az 
agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, 
illetve több éves

◦ pálinkafejlesztési-, 

◦ a kül- és belpiaci marketing tervet, és nyomon 
követi annak megvalósítását. 

ennek érdekében együttműködik a szakmai 
szervezetekkel,



Pálinka Nemzeti Tanács

feladatai V.

 hazai és külföldi kiállításokat, kiállításokon 

való megjelenést, konferenciákat szervez,

 országos pálinka- és törkölypálinka-

versenyt szervez,

 részt vesz a pálinkával kapcsolatos 

társadalmi kommunikációs tevékenység 

kidolgozásában.



ORSZÁGOS PÁLINKAVERSENY

2017 – Esztergom  - Budapest



Pálinka Nemzeti Tanács

feladatai VI.

 részt vesz a jogszabályok kormányzati 
programok és intézkedések 
előkészítésében

 jogi aktusok véleményezése, javaslattétel,

 elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, 
forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó 
szakmai ajánlásokat



Pálinka Nemzeti Tanács

szervezete és működése

 Tagjai: szakmai szervezetek

 Képviselőkön keresztül képviselteti magát

 Alapszabály

 Rendes és rendkívüli ülések

 Tanácskozási jog

 munkacsoportok



Pálinka Nemzeti Tanács

tisztségviselői

 Elnök

 Alelnökök

 Felügyelő Testület Elnöke

 PNT titkársága

+

 Etikai Bizottság Elnöke

 Munkacsoport vezetők



KÖSZÖNÖM A 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET!

Béli Géza

Szent István

Egyetem

Pálinkamesteri szak


