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Szent István Egyetem –
Élelmiszertudományi Kar

Pálinkamester-képzés 
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A pálinka újkori történelmének 
áttekintése



 2002  Pálinka-rendelet kb. 20 kereskedelmi főzde

 2004 EU-s eredetvédelem (110/2008/EK )

 2008 Pálinka-törvény (2008. évi LXXIII.)

 2009 AVOP - Mezőgazdasági Termékek Értéknövelése

 2009 PNT megalakulása (tanácsadó testület)

 2015 Pálinka-törvény módosítása (2016. évi LXVIII.)

 2016 PNT köztestületté alakulása
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Mérföldkövek



 2002-2010  A pálinka reneszánszának időszaka

Alig 20 kereskedelmi főzde
Folyamatosan fejlődő:

minőség
piac, kereslet és volumen
ismertség és márkaérték

Edukáció : mi is a pálinka
Divat
Trendi ital
Csábító befektetési terület
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Mérföldkövek



 2010 Az ágazati forgalom megduplázódott
A szereplők száma viszont ötszörösére nőtt
(kb. 100 kereskedelmi főzde)

TÚLKÍNÁLAT!

„29 Pont”: Magánfőzés

 2011 Ágazati válság első jelei!
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Mérföldkövek



 2012 Az ágazati válság elmélyülése

Túlkínálat
Hitelezési gyakorlat hiánya
„Adómentes” konkurencia
Tartósan magas alapanyagárak
Logisztika költségek megugrása( > +30%)
HUF/EURO árfolyam!  
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Mérföldkövek



 2013 Az ágazati válság elmélyülése

Túlkínálat
Hitelezési gyakorlat hiánya
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
„Likviditási áldozatok”
Választék-felülvizsgálat
Gyengülő fesztivál-potenciál
Mélypont?
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Mérföldkövek



 2014 Az ágazati válság elmélyülése

Túlkínálat
Hitelezési gyakorlat hiánya
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
„Likviditási áldozatok”
Választék-felülvizsgálat
Gyengülő fesztivál-potenciál
Alapanyaghiány (minőség)
Mélypont??
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Mérföldkövek



 2015 Az ágazati válság elmélyülése

Túlkínálat
Hitelezési gyakorlat hiánya
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
Gyengülő fesztivál-potenciál
Alapanyaghiány (minőség, ár)
Új szereplők (új beruházások)
Mélypont!
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Mérföldkövek



 2016 Az ágazati válság -> konszolidáció?

Túlkínálat
Hitelezési gyakorlat hiánya
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
Gyenge fesztivál-potenciál
Alapanyaghiány (mennyiség)
Új szereplők (új beruházások)
Névhasználat kiterjesztése?!

10

Mérföldkövek



 2017 Ágazati válság -> konszolidáció?

Túlkínálat
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
Gyenge fesztivál-potenciál
Alapanyaghiány (mennyiség)
Névhasználat kiterjesztésének kérdése!
NETA?
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Mérföldkövek



 2018 Ágazati válság -> konszolidáció?

Túlkínálat
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
Gyenge fesztivál-potenciál
Alapanyaghiány (mennyiség)
Névhasználat kiterjesztésének kérdése?
NETA!
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Mérföldkövek



 2019 Az ágazati válság továbbmélyülése

Túlkínálat
„Adómentes” konkurencia
„Ömlik az illegális pálinka...”
Gyenge fesztivál-potenciál

NETA!
1-9 hónapban a szabadforgalomba helyezett 
pálinka mennyisége a bázis 49%!
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Mérföldkövek



 Árspirál
 „Prémiumiziálás”
 Private Label
 Globalizáció – akvizíció
 Csatornaváltás
 Kondíciós háború (WS, Retail, OnTrade)
 Collaboráns táborok kialakulása
 Szektorokból , ágazatból történő kivonulások
 Készletre gyártás
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A válság következménye:
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Válságkezelési megoldások
 Pálinkastratégia megalkotása

Vízió: Piacképes, jövedelmező, fenntartható pálinkatermelés
Stratégiai célok: gazdaságilag jövedelmező pálinka előállítás feltételeinek megteremtése:

alapanyag: koordináció, integráció, szubvencionálás, szerződések
pü fenntarthatóság: finanszírozás, adók (pl. hungarikumkra 0 Ft NETA, 5% Áfa és  ½ jövadó), 

támogatások, hitelek
legális konkurencia
hatékony oktatás, képzés, K+F

Az értékesítés feltételeinek javítása:
pálinkamarketing: program, szervezet, források
pálinka kultúra és turizmus
hatékony minőségvédelmi rendszer

Szakmai érdekképviselet (PNT)
jogi szabályozás
szakpolitikai kérdések
operatív szervezet szervezet felépítése a PNT-n belül
anyagi források



 Pálinkastratégia megalkotása
 Kitörési pont: a minőség
MSZ 9600, hatékony ellenőrzés, szankciók
 A fekete és szürke szektor visszaszorítása
 Érdekképviselet (Lobby)
Hatékony pálinkamarketing
 PNT (munkacsoport/szakértők/budget)
 AMC – korábbinál szorosabb együttműködés
 Képzési- és bírálati szakterület fejlesztése
 Alapanyagkrízis kezelése
 Jogszabályi- és hatósági tárgykör

 JÖT
 NETA 
 NAV
 NEBIH
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Válságkezelési megoldások



 Pálinkastratégia megalkotása
 Kitörési pont: a minőség
MSZ 9600, hatékony ellenőrzés, szankciók
 A fekete és szürke szektor visszaszorítása
 Érdekképviselet (Lobby)
Hatékony pálinkamarketing
 PNT (munkacsoport/szakértők/budget)
 AMC – korábbinál szorosabb együttműködés
 Képzési- és bírálati szakterület 
 Alapanyagkrízis kezelése
 Jogszabályi- és hatósági tárgykör 
Hatékonyságnövelés 

 klaszter
 pályázatok
 blendelés
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Válságkezelési megoldások



 Pálinkastratégia megalkotása
 Kitörési pont: a minőség
MSZ 9600, hatékony ellenőrzés, szankciók
 A fekete és szürke szektor visszaszorítása
 Érdekképviselet (Lobby)
Hatékony pálinkamarketing
 PNT (munkacsoport/szakértők/budget)
 AMC – korábbinál szorosabb együttműködés
 Képzési- és bírálati szakterület 
 Alapanyagkrízis kezelése
 Jogszabályi- és hatósági tárgykör
Hatékonyságnövelés
Hungarikum/turizmus/rendezvény/gazdasági diplomácia
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Válságkezelési megoldások



 Hosszútávú trendek:
 a pálinka kultúránk, gasztronómiánk szerves része
 hagyományaink és nemzteti öntudatunk egyik pillére
 örök (az átkos 40 éve alatt a bér- és fekete főzés éltette)

 Divat / hóbort:
 trendi érteni hozzá (főzni) - jobban mint a profik
 csináljunk mindenből pálinkát - kényszer szülte, 

kezelhetetlen választékok, magas alkohol, kosher, hordóban 
érleltek, divatvegyesek, (kék)törkölyök (cuveek), párlatok 
(zöldség, sör)

 Gin, Rum, Whiskey, Vodka
 divat, hóbort vagy kényszermegoldás?
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Hosszútávú trendek, ill. rövidtávú 
divathóbortok a pálinka piacán



 Az okok:

 folyamatos fejlesztési kényszer a megfelelni akarás miatt

 folyamatos fejlesztési kényszer a kitűnni akarás miatt

 folyamatos fejlesztési kényszer az életben maradás érdekében
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Divat, hóbort vagy kényszermegoldás?
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Divat, hóbort vagy kényszermegoldás?

Importból, adóraktárból és tagállamból szabadforgalomba bocsátott jövedéki 
termékek mennyisége (ezer HLF)

Január Február Már. Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen YTD

2014 38,99 42,22 55,95 66,95 49,64 61,00 65,50 52,54 61,50 66,21 69,99 93,23 723,72 494,28

2015 41,97 55,54 82,21 65,99 71,47 74,24 70,66 70,06 78,85 84,18 95,08 118,25 908,50 611,00 124% 116,71

2016 54,08 64,25 88,00 60,56 81,50 76,13 65,44 84,69 81,97 86,77 106,17 115,48 965,05 656,62 107% 45,63

2017 56,10 60,76 93,75 82,57 86,29 89,86 76,21 91,27 87,12 96,85 111,61 123,21 1 055,59 723,93 110% 67,30

2018 60,79 59,30 90,95 76,08 83,76 76,96 86,28 85,91 88,28 131,27 186,06 350,40 1 376,05 708,32 98% -15,61

2019 18,88 21,65 31,46 41,06 42,49 41 47,25 51,12 49,46 344,37 344,37 49% -363,95

2019 
vs

2018
31% 37% 35% 54% 51% 53% 55% 60% 56% 320,46

’18 vs ’17



 Nem tudatos fogyasztók:

• rendszeresen, életvitel szerűen  fogyasztók (függők)
• olcsó VFM és PL termékek
• olcsó pálinkának látszó termékek
• bérfőzés / azzal folytatott kereskedelem
• otthonfőzés / azzal folyatatott kereskedelem
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Fogyasztói típusok, akikért a harc folyik



 Tudatos fogyasztók /beszerzők:

• Ártudatos: 
• preferencia: ami éppen akciós (olcsó v annak tűnik)
• beszerzőként imádja az 5+1 ajánlatokat (pl.................)
• fogyasztóként folyamatos an az akciós termékeket keresi (pl...........)
• kedvenc logója a % 

• Márkatudatos: 
• megszokásból vásárol
• sokszor nem is ért hozzá, csak cool legyen (csak hiszi hogy az) 
• múltjukból élő márkák vevői, melyeket csökkenő minőség, forgalom 

és disztribúció jellemez
• idővel a fogyasztó biztosan vált, és akkor termelő kénytelen lesz új 

csoportra fókuszálni. 
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Fogyasztói típusok, akikért a harc folyik



 Tudatos fogyasztók / beszerzők:

• Minőségtudatos: 
• minőség elfogadható áron  -> értéktudatos fogyasztó
• minőség bármilyen áron -> sznob vagy műértő gyűjtő

• Céltudatos: 
• pl. folyamatosan újat keresők
• nyitottság az új dolgok iránt (a jóízlés határain belül)
• tudatosan kóstol, tanul és szelektál
• betegesen újat keresők 
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Fogyasztói típusok, akikért a harc folyik



 Tudatos fogyasztók / beszerzők:

• Termék-eredet tudatosság: 
• földrajzi és/vagy előállítói preferenciák
• oltalommal ellátott és/vagy lokális termékek előállítói célozzák őket

 Felelős fogyasztók:

• Környezettudatos fogyasztó: 
• bio, energiahatékonyan, kis ökolábnyommal előállított termékek

• Társadalmilag felelős fogyasztó: 
• versenyhátrány csökkentésére, CSR-ra ügyelő vásárló

• Etikus fogyasztó:
• erkölcsi alapon hozza döntését
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Fogyasztói típusok, akikért a harc folyik



 A pálinka továbbra is világhírű... Magyarországon.

 A hazai túlkínálat miatt egyre többször kerül napirendre az 
export kérdése. (2-3%)

 Amíg ez a belpiaci válság megoldásának eszközeként kerül 
szóba, addig teljesen esélytelenek leszünk a külpiacokon.

 Az exportra eszköz helyett célként kell tekinteni, és az ehhez 
szükséges eszközöket biztosítani!
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A pálinka esélyei a nemzetközi piacon



 Miért lenne sikeres külföldön:

 ismert italfajta (márka)?
 speciális igényt elégít ki?
 gazdaságosan előállítható?
 kapacitás-, ill volumen-korlátoktól mentes?
 van gasztronómiai kapcsolódása?
 trendi?
 van kialakult fogyasztási kultusza, vevőköre?
 folyamatos, komoly marketinget tud biztosítani?
 tőkeerős (anyagi és kapcsolati) termelői/forgalmazói kör áll 

mögötte?
 tradicionálisnak tekinthető bármely (kül)piacon is?
 mixelhető?
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A pálinka esélyei a nemzetközi piacon



 Hogyan lehetne sikeres külföldön:

 etno business kihasználása 

 diaszpórák vásárlóereje

 erőteljes diplomáciai szerepvállalás

 tudatosan kis lépésekben építkező marketing

 hosszú távú stratégia!?
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A pálinka esélyei a nemzetközi piacon



 Korábban még úgy lehetett kalkulálni, hogy a tervezett éves 
árbevétel kétszeresével már érdemes volt nekivágni a 
márkaépítésnek.

 Erre természetesen nem azonnal volt szükség, de összességében 
a végén ennyi biztosan elment rá.

 Aki nem így kalkulált, az vagy megrekedt egy kezdetleges 
szinten, vagy meggondolta magát....

 Manapság ezt a költségszintet még megbecsülni sem lehet, a 
ROI pedig egyesen konvergál a végtelenbe.

 Új szereplő gyakorlatilag ezért nincs, ... a régiek is csak 
improvizálnak vagy gint gyártanak. 
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Egy pálinka márka piaci bevezetésének 
költsége



 Viszonylag kevés új belépőt látunk, gyökeresen új 
megoldásokat tőlük sem tapasztalunk, többnyire korábban már 
alkalmazott fogásokkal vagy azok kombinációival találkozunk:

 saját disztribúciós rendszer kihasználása: pl. DunaPro, Coca-Cola.
 versenyeredményeken , ill. azok kommunikációján keresztül
 klón termékek nosztalgikus, érzelmi töltettel rendelkező névvel
 űrméretek, látvány-adagolók, display-k, egyéb POS anyagok
 díszcsomagolások (erős szezonalitás, speciális piacok)

 Private Label-ek gyártása, gyártatása (on-trade, off-trade)
 attraktív árak (bérfőzéssel támogatva)
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Innovatív megoldások a piaci 
bevezetésben



Ha létezne olyan marketing technika, amivel a vendéglátóhelyek 
(főleg a vidéki kocsmák) pultjai alól kiszorítani a magánfőzésből 
származó készleteket, az a kereskedelmi pálinkák piacának 
azonnali megduplázódását jelentené. Minden más csak 
szépségtapasz.

 napirenden vagy egy javaslat egy olyan rendszer bevezetéséről, 
amely kereskedelmi pálinkák „újlenyomatának” viszonylag 
egyszerű és olcsó meghatározása révén az utántöltögetőket lenne 
hivatott kiszűrni...

 a PNT-ben kidolgozás alatt áll a Nemzeti Pálinka Stratégia. A 
folyamatosan változó szabályozási, illetve az annak következtében 
az ágazati szereplőket új évről-évre előre nem látható új kihívások 
elé állító gazdasági környezet nem segíti a feladat elvégzését.

 boros marketing megoldások átvétele, alkalmazása 
(pálinkalap, somelier, pálinkakóstolók, pálinka vacsorák, 
pálinka bíráló képzés, WSET Spirits, versenyek és azok 
kommunikációja) 31

Marketing/kereskedelmi megoldások a 
pálinka helyzetének javítása érdekében



Ha létezne olyan marketing technika, ami a vendéglátóhelyek 
(főleg a vidéki kocsmák) pultjai alól kiszorítani a magánfőzésből 
származó készleteket, az a kereskedelmi pálinkák piacának 
azonnali megduplázódását jelentené. Minden más csak 
szépségtapasz.

 „A Pálinka Éjszakája” 
 „A Pálinka Hete”
 Más termékek, termékkörök esetében jól működő eszközök, POS 

anyagok adoptálása: pohár, adagoló, food truck, stb.
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Marketing/kereskedelmi megoldások a 
pálinka helyzetének javítása érdekében



Ha már a kondíciós tárgyalásnál tartunk, az már fél siker, feltéve, 
hogy nem egy hamis, fenntarthatatlan ajánlattal jutottunk el oda!

 Az ajánlat legyen:

1. igaz, megalapozott
2. attraktív, figyelemfelkeltő, ugyanakkor hihető
3. nehezen másolható (legalább az alku lezárásáig)
4. sugalljon kompetitív versenyelőnyt a forgalmazónak
5. kondícióveszteséggel együtt is gazdaságos, ROI

Az 1-4 hiányában nem lesz tárgyalás, az 5 esetében ne is legyen
..... hacsak nem az a cél, hogy borsot törjünk a konkurencia orra 
alá.
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Kondíciós tárgyalások folyamata



 A tárgyalás - játszma (típusok és szituációk játéka):

 soha nem 1 menetes - elhúzódó folyamatra kondicionáljuk 
magunkat. Az 1 menet általában vereséget jelent, vagy vereséggel 
felérő győzelmet!

 fontos a nyitás!
 magabiztos, de nem elbizakodott
 rugalmas, de nem alárendelt
 engedjük beszerzőt érvényesülni, de finoman irányítsuk
 hagyjuk, hogy azt érezze dominál, de ne diktáljon
 beszéltessük, mondassuk ki vele, amit elérni akarunk, és akkor 

értsünk vele egyet
 a megfelelő pillanatokban tudjunk nemet mondani, de ajánljunk 

is alternatívát
 kóstoltatás: időpont, létszám, eszközök, stb
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Kondíciós tárgyalások folyamata



 A tárgyalás - játszma (típusok és szituációk játéka):

 a lezáráskor erősítsük meg a másik felet, hogy jó döntést hozott
 ÉLVEZZÜK és ...
 ... tegyük élvezetessé a másik fél számára is...
 ... ezzel már további tárgyalásainkat is előkészítjük.
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Kondíciós tárgyalások folyamata



Áron egy termék tulajdonjogának megszerzéséért vagy egy 
szolgáltatás igénybevételéért kért pénzmennyiséget értünk.

 Az árazás három legfontosabb szempontja:

 versenyképes (nem egyenlő olcsó!)
 gazdaságos
 pozícionálja a termék  minőségét
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Az árazás szerepe – avagy mi teszi tönkre a 
pálinkapiacot?



 Az árnak fedeznie kell:

 a termelés előtt felmerült ráfordításokat (fejlesztés)
 a gyártás és forgalmazás fix és változó költségeit
 a marketing költségeket
 a piaci költségeket: bevezetés, továbbfejlesztés, konkurenciaharc
 nyereség
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Az árazás szerepe – avagy mi teszi tönkre a 
pálinkapiacot?



 Az árak kialakításának szempontjai, árpolitika:
 a célárszintünk pozicionálása

 belső és külső információk
 piacszondázás

 az árképzés elvei:
 költségelvű: fedezeti pont meghatározása
 keresletelvű (életgörbéhez igazítás):

 bevezetés - legyen attraktív, de ne veszélyeztesse a tervezett 
árpozíciót

 növekedés - termeljen profitot, de ne fékezze a forgalom és a 
disztribúció fejlődését

 érettség - védekező/támadó jellegű árcsökkentés/áremelés
 telítettség – lefölözés vagy fejlesztés?
 hanyatlás - fedezeti pontig csökkenthető árral ki el lehet nyújtani, 

vagy fejleszteni kell
 maradványkereslet - fedezeti pont felett kell tartani
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Az árazás szerepe – avagy mi teszi tönkre a 
pálinkapiacot?



 A gyakorlat!

 nem kereskedni, eladni
 eladni bármit bármi áron
 árspirál
 hogyan kompenzáljuk a veszteségeinket?

 minőségpolitika
 tisztességtelen magatartások
 relativizálás
 „csináljuk okosba” - bérfőzési megoldások
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Az árazás szerepe – avagy mi teszi tönkre a 
pálinkapiacot?



 Becslés!

 szűkített önköltség: 80 egység
 fedezet: 20 (eladási ár: 100)
 front margin: 30 (viszonteladó)
 back margin: 10 (ontrade, offtrade)
 logisztika: 3-5
 marketing: 10 (ATL, BTL, trade, event, 

szponzoráció, promóció)

 Adótartam (500 ml, 40% v/v, 5.000.- Ft/palack polci ár):
 Jövedéki adó: 847.- Ft
 NETA: 540.- Ft 2.450.- Ft
 Áfa: 1.063. Ft
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A piac használatának költsége



Az ágazat megosztottságát mi sem jellemzi jobban, mint a 
szereplők csoportosulási módjainak számossága:

 méretnagyság szerint: „gyárak”, manufaktúrák, családi 
vállalkozások

 termékeik minősége alapján: „elitisták”, volumentermelők, 
 előállítás jellege alapján:

 főként (kizárólag) kereskedelmi főzde?
 bér- és kereskedelmi előállítás fej-fej mellett?
 főként bérfőzésből prosperál?

 technológia alapján: kisüsti v egylépcsős?
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Az ágazat megosztottságát mi sem jellemzi jobban, mint a 
szereplők csoportosulási módjainak számossága:

 márkaépítés szempontjából:
 saját márkanév alatt gyártó és forgalmazó
 megrendelésre gyártó (private label, blendelés, lédig eladás)

 alapanyag: termeszti vagy vásárolja?
 fő profil a pálinka vagy kiegészítő tevékenység?
 disztribúciós jelleg:

 közvetlenül a piacot ellátó
 viszonteladókkal dolgozó
 közvetlenül a fogyasztókat kiszolgáló

 tradicionális pálinka előállító vagy újhullámos szerencsevadász?
 melyik egyesület tagja?
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Köszönöm a figyelmet!


