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Bevezetés 

 

 

 

Tisztelt versenyző, tisztelt párlatkészítő! 

 

Nagy örömömre szolgál, hogy érdeklődik az immáron harmadik alkalommal megrendezésre 

kerülő Perkátai Regionális Párlatverseny iránt. 

Engedje meg, hogy bemutatkozzam! 

 

Pavlicsek Csaba vagyok, az ország legrangosabb versenyének a Quintessence Pálinka és 

Párlatverseny többszörös legjobb magánfőző díjának nyertese, okleveles pálinkabíráló, a 

Pálinkakiválóságok könyv egyik társszerzője, kiválósági zsűritagja. A párlatkészítés előtt 

whisky analitikával foglalkoztam közel 7 évet, majd jött a párlatkészítés, amiben a hobbiból 

mondhatni szakma is lett.  

Főbb területeim között szerepelnek molekuláris gasztronómiai kutatások, hőkezelési és 

alapanyagok szerkezetváltozásainak kutatásai, aromakutatás, gyógy- és aromanövények 

kutatásai, illékony olajok, vegyületek kutatásai, alapanyagokkal történő párosítási 

lehetőségek, pálinkagasztronómia a fine dining-ban, blendelés, házasítási receptúrák 

fejlesztése, továbbá az érzékszervi bírálat, elemzés, értékelés, a fiziológia fejlesztése. 

Célom és szakterületeim a gyümölcs fajtaismereti jegyek alapanyag szintű aroma felismerése, 

feltérképezése, laboratóriumi kutatások, szakdolgozatok, disszertációk témavezetése 

alapanyagok szerkezetének vizsgálatairól, változások vizsgálatáról, hőkezelési eljárások 

tökéletesítése.  

Célom a folyamatos fejlődés, fejlesztés, a tudás maximális átadása. Ez ügyben számos 

diplomamunkában voltam konzulens, opponens. A műhelyem, amely két szekcióra oszlik - 

egy gasztronómiai és egy párlatkészítési szekcióra, - számos vendéget, tanulót fogad 

felkészítés, fejlesztés, tehetséggondozás céljából. Igyekszem az oktatásban is minél 



részletesebben átadni a tanulóimnak, hallgatóimnak a tudást maximális precizitással, komplex 

módszertani oktatási technikákkal.  

Hálás vagyok az életnek, a szüleimnek, a támogatóimnak, hogy mondhatni egész Európában 

dolgozhattam, tanulhattam a szakmát, fejleszthettem a tudásomat Franciaországban, 

Németországban, Ausztriában, Olaszországban. Hálás vagyok, hogy szakmám egyben a 

hobbim is, és valójában azzal foglalkozhatok, amit szeretek. 

Áprilisban elindul első és egyedi módszertannal és oktatási anyaggal, saját fejlesztésű 

tankönyvvel a párlatkészítési technológiai és profil analitikai érzékszervi bírálati 

tanfolyamunk, melyről a párlatverseny eredményhirdetésen bővebben tájékozódhat egy 

prezentáció keretében. 

A tudás átadása, megszerzése és elsajátítása gondos odafigyeléssel, gyakorlattal sajátítható el.  

Mottóm: „Alkotni csak alázatos szívvel lehet, különben a mű - hamisítás.” (Pierre A.Renoir) 

 

Sikeres versenyzést kívánok! 

Pavlicsek Csaba versenyigazgató 

PAVLINKUM KÍSÉRLETI PÁRLATKÉSZÍTŐ MANUFAKTÚRA EST.2010.  



1. Verseny célja 

 

 a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok megmérettetése  

 a magán és bérfőzött párlat, gyümölcs párlat, mint Hungaricum népszerűsítése határon 

innen és határon túl 

 a párlat fogyasztás kultúrájának fejlesztése, népszerűsítése 

 a minőség javítása, a főzetők saját eredményeinek, oktató/ismeretterjesztő közlésén 

keresztül 

 a minőségi pálinkafogyasztás megismertetése, gasztronómiai élményként történő 

bemutatása 

 a minőségi párlatot főzető és magánfőző mesterek munkájának elismerése 

 előadások, prezentációk megtartása neves szakemberekkel, amely során új ismeretekre 

tehetnek szert a részt vevők 

 „párlat kommunikáció” 

 a közös nyelv megteremtése egy hiteles, korrekt, objektív szakmai versenyen keresztül 

2. Nevezési határidő, leadási lehetőségek 

 

 Személyesen hétfőtől-péntekig, 8:00-12:00-ig a 2431 Perkáta, Kossuth Lajos u. 56. 

szám alatt 

 Személyesen szombat 8:00-20:00-ig, vasárnap 8:00-16:00-ig a 2431 Perkáta, Kossuth 

Lajos u. 56. szám alatt 

 Postai úton a „Perkátai Regionális Párlatverseny” Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai 

Központ 2431 Perkáta, Dózsa György út 15/A. címre van lehetőség küldeni. 

Nevezési határidő: 

2019. március 11, hétfő 

 



2.1. Nevezési feltételek 

 

 fajtánként minimum 0,35 l párlat 

 fajtánként 500 ft nevezési díj 

 kötelező csatolni párlat adójegyet, továbbá a főző bejelentési dokumentumot, 

bérfőzetők esetén a bérfőzési igazolást 

 a nevező a gördülékenyebb adatfeldolgozáshoz és a későbbi értékelő lapok közléséhez 

szíveskedjen e-mail címet feltüntetni a nevezési lapon 

 nevezési lap beküldése: etelszobrasz@gmail.com 

 bővebb információ: PAVLICSEK  CSABA +36303935746 

Ezen iratok nélkül nem áll módunkban elfogadni a 

nevezést! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etelszobrasz@gmail.com


2.2. Törvényi szabályozás 

„- A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. (Jöt. szerinti) és a 2016. évi LXVIII. törvény (a 

jövedéki adóról) szóló törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzdék, bérfőzetők és 

magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a 

nevezési lap kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével. - Nevezni kereskedelmi célú 

főzdéknek az elfogadott, 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő 

készítményekkel, míg a bérfőzetőknek és magánfőzetőknek a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 

3‒4. és a 19‒21. pontja értelmében párlatokkal lehet.  

A versenyeztetett pálinkák és párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell. - 

Kereskedelmi célú főzde: Jöt. szerinti szeszfőzde, kereskedő, előírt okmánnyal: a kereskedelmi 

szeszfőzde engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket 

nevezhet, amelynek eredetét, származását a pálinkaverseny rendezőjének nevére kiállított 

egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) és zárjeggyel igazolja.  

- Bérfőzető: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: „3. bérfőzető: az a 18. 

életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből 

(gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 4. bérfőzött párlat: 

adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; - Jöt. szerinti 

bérfőző, a 66. § (6) bekezdésében meghatározott származási igazolvánnyal igazolja az 

előállított párlat származását. 

 - Magánfőző: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében: 19. magánfőzés: 

a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs 

lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-

előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása; 3 

20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló 

gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, 

tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 21. párlat: a - nyers párlat kivételével 

- 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, - a calvados kivételével - 2208 

90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek 

közül a seprőpárlat;” - 2016 előtt előállított párlat esetén a Jöt. szerinti magánfőző a 67/A § 

(3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve/vagy a Jöt. 67/A. § (7) bekezdésében előírt 

önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított 



önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-tól előállított 

párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni. Párlat adójegy igénylésére csak a 

lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az 

önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 

nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 

2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a 

lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei/fővárosi adó-és 

vámigazgatóságtól. A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy 

liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt.  

Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a 

magánfőzött párlat eredetét is. Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a 

desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen 

bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a 

teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és 

vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság 

értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt 

regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál annak 

nem kell azt megismételnie. A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött 

formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság 

részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és 

vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról: 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok illetve pdf 

formátumban: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok A kitöltött 

igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun 

keresztül adható be.  

- A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny 

rendezőjének. Az indulók kötelesek feltüntetni a nevezési lapon a pálinkákból rendelkezésre 

álló mennyiséget hektoliterfokban. A kereskedelmi főzdéknél a palackozott termékeknél a 

tételazonosító (LOT) számot is.  

- A bérfőzetők és magánfőzők a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a 

versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a magyarországi nevező 



nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből van, itt cefrézték, 

főzték, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. 

 - Lehetőség van két személy együttes nevezésére is, amennyiben a cefrézést együtt végezték. 

Itt is követelmény azonban az egyikük nevére kiállított hivatalos bérfőzési lap. Külföldi 

nevezések esetén: 

 - Külföldi nevezők esetében a Jöt. rendelkezéseit alapul véve, más Európai Unió tagállami 

szeszfőzdék, adó raktárak, tagállami kereskedők szabadforgalomba bocsátott párlattal 

nevezhetnek, ami egyszerűsített kísérőokmánnyal adhatnak át a verseny szervezőjének. 

Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, amelyet 

a 4 vámkezelésről kiállított okmány igazol. A gazdálkodók által párlatversenyre nevezett 

minta nem kereskedelmi áruként (árumintaként) behozott terméknek minősül, amelyre a Jöt. 

73. § (2) b) pontja alapján nem kell zárjegyet felhelyezni. A tagállami magánszemélyek 

esetében a 92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki 

szabályozás az adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély köteles 

nyilatkozni, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki szabályozásának, s az általa az 

ottani jogszabály szerinti származási igazolást kell mellékelje a nevezéshez. Import esetében a 

mintaként történő vámkezelési okmánnyal biztosítható a nevezés származási igazolása.”  

(forrás: www.quintessence-palinka.hu) 

  

http://www.quintessence-palinka.hu/


3. Zsűrizési szabályok, feladatok 

 

Zsűrizés dátuma: 2019. március 16.  

Helyszíne: 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15/A, Győry-kastély 

1. A zsűrizés a klasszikus 4x5 pontos nemzetközi bírálati rendszer szerint, leíró 

módszerrel történik. 

2. Az értékelés laptopon történik, a versenyzők fájlokból kinyomtatva kapják meg az 

értékelő lapokat. 

3. Az értékelő lapokon fel kell tüntetni a verseny asztal, illetve a verseny tétel nevezési 

számát. 

4. A gyors zsűri tagság külön értékeli a mintákat, amelyekről írásos vélemény nem 

születik, kizárólag az előminősítés a célja. 

5. Minden mintát minimum 4 ember értékel. 

6. A leíró zsűri két részből áll: 

- Döntnök 

- Tag 

7. A zsűritagoknak kötelező részletesen jellemezni az adott tételt, tanító/oktató célzatú 

bírálatokat adni. 

8. A zsűritagoknak törekedni kell a korrekt és objektív bírálatra. Amely zsűritag nem 

eszerint cselekszik, továbbá nem megfelelő magatartást tanúsít, kizárható a 

feladatkörből. 



3.1. Bírálati módszer leírása: 

 

 - Tisztaság: 5 pont: nem optikai tisztaság, hanem párlat tisztaság, ágyas termékeknél 

azonban figyelembe vesszük a szín, tükrösség, tisztaság minőségét. 

A gyümölcs megválasztása, illetve az elő-utópárlat és egyéb technológiai hibákból származó 

(pl.: penészes cefre, ecetesedés stb.) hibákat vizsgálja a zsűri illat alapján. 5 pont, ha nem 

érezhető ilyen hiba. A hibák mértékétől és mennyiségétől függően vonnak le pontot.  

 

- Gyümölcskarakter: 5 pont: illat és íz alapján vizsgálják, mennyire felel meg a 

megnevezésben szereplő gyümölcsfajtának. Ha egyáltalán nem annak a gyümölcsnek az 

illatát és ízét érzik, vagy abszolút neutrális, akkor 1 pont. Innentől kezdve, minél 

jellegzetesebb, intenzívebb, kellemesebb, úgy nőhetnek az adott pontok 5-ig. 

 

 - Szájérzet: 5 pont: itt vizsgálják a szájban érezhető érzeteket, állományokat, textúrát. Itt 

nézik azonban a keserűség, mint érzet megjelenését is, továbbá a tapadósságot, olajosságot, 

szárazságot, vékonyságot, szájpadlásra tapadás érzetet (kén) stb. 

Minél bántóbb a szájérzet, annál kevesebb pont jár. 

 

 - Harmónia: 5 pont: itt a termékről alkotott összbenyomásokat, az íz, illat harmóniáját, 

lecsengését értékelik. Minél jobb, annál több pont. Figyelembe veszik, hogy az illat és az íz 

összhangban van-e.  

A kóstolás után az íz megfelel-e annak az elvárásnak, amit a szaglás után támasztottak a 

termékkel szemben. 

Forrás: www.quintessence-palinka.hu nyomán 

 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2019. március 23. 

Az eredményhirdetésen és a szakmai programokon történő részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

Részletes szakmai programot később az online felületen tudják elérni. 

http://www.quintessence-palinka.hu/


4. Versenykategóriák 

 

1. Almatermésűek: - alma - körte - vilmoskörte - birs, birsalma, birskörte 

2. Bogyósok: - szamóca, földieper - faeper (morus) - málna - szeder - ribiszke, - köszméte, 

egres (büszke) - nemes bodza  

3. Csonthéjasok: - cseresznye - meggy - kajszibarack - őszibarack - szilva  

3/b.: Vadcsonthéjasok: - vadcseresznye - vadmeggy (kései meggy, erdei meggy) - 

vadőszibarack- vadszilva (mirabolán) -sajmeggy 

4. Szőlő- és szőlő eredetű termékek: - szőlő - szőlő törköly - seprőpárlat - borpárlat  

5. Egyéb gyümölcsök narancs - banán - grapefruit - mangó - kivi - ananász - füge - 

gránátalma - sütőtök - sárgarépa - paszternák - uborka - cékla - zeller - paradicsom - maláta - 

kenyér - egyéb termékek - naspolya - citrusok- sárgadinnye – görögdinnye-díszalma-fagyal… 

6. Gyűjtött erdei gyümölcsök és vadon termők: - áfonya - kökény - som - berkenyék - 

galagonya - csipkebogyó – vadbodza - homoktövis - tűztövis - erdei szamóca - vadmálna - 

vadszeder - vadalma - vadkörte, vackor  - vadbirs - borzag (gyalogbodza) - boróka … 

7. Vegyes párlatok – együtt cefrézett vagy házasított kész termékek. Javasolt feltüntetni 

pontosan milyen gyümölcsökből készültek a vegyes termékek. 

8. Érlelt és ágyas párlatok - fahordóban érlelt párlat- gyümölcságyon érlelt ágyas párlat- 5 

évnél idősebb érlelt párlatok, vagy vegyesen ágyas-érlelt termékek. 

10. Direkt termő kékszőlők kategóriája1 

Odaítélhető díjak: 

 Bronz 

 Ezüst 

 Arany oklevelek 

Odaítélhető nagydíjak: 

 Az aranyérmes termékek közül kerülnek ki a fajtánkénti Champion (nagy arany) díjak. 

                                                             
1 A verseny kategória szabályzat az 1.sz. mellékletben olvasható 



 Legjobb bérfőzető  

 Legjobb magánfőző  

 Verseny legjobb párlata  

 Verseny közönségdíjas párlata  

 Verseny legjobb perkátai párlata  

 Verseny legjobb Fejér megyei párlata 

 Verseny legjobb direkt termő kékszőlő párlata  

 

  



1.sz. melléklet: 

 

Az ÉV GYÜMÖLCSE kategória ismertetése 

2019-től minden évben meghirdetünk egy úgynevezett Év gyümölcse párlat kategóriát. Célja 

az adott kiválasztott gyümölcs fajtaismerete, népszerűsítése, termesztési, cefrézési, lepárlási 

metódusok megismerése. 

További célja a kategóriának, hogy nehéz kategória legyen, így is emelve a párlat érdemeit, a 

főzőmester professzionalitását. 

Ebben az évben a direkt termő kékszőlők versenykategóriáját hirdetjük meg. 

Ebbe a kategóriába minimum 0,5 litert szükséges nevezni. 

A nevezési lapon fontos feltüntetni az alábbi adatokat: 

 A szőlőfajta elnevezése/népies neve 

 A szőlőfajta termőterülete 

 Cuvée esetén a párlatot alkotó szőlőfajták neveit 

  



2.sz. melléklet: Nevezési lap 

III. Perkátai Regionális Párlatverseny  

NEVEZÉSI LAP 

Név: 

Cím: 

Telefonszám:   

Email cím:   

Magánfőző:   Bérfőzető:   

Nevezett tétel 

fajtája: 
Oklevélre kerülő elnevezés: Alkoholfok: Évjárat: Ágyas: Érlelt: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Aláírásommal kijelentem, hogy a fent említett adatok a valóságnak megfelelnek! 

A nevezési lap értelemszerűen több minta esetén másolandó! 

Dátum: 2019. …………………..  

 

        …………………………… 

                         Aláírás 


