
Vas Megyei Alma és Csonthéjas Termésű  

Pálinka és Párlat Verseny 
 

Versenyszabályzat 

 

 

Versenyigazgató: 

 

Süveges Gábor 

A Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület  

Alelnöke 
 
 
A bírálat a Versenyszabályzatban rögzítettek szerint történik, amely a 
www.vasmegyeipalinkaverseny.hu oldalon tekinthető meg. 

 

 

A részvétel feltételei:  
Nevezni a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi 
LXXIII. törvény alapján pálinkának minősülő készítményekkel, illetőleg a jövedéki adóról 
szóló 2016. évi LXVIII. törvényben meghatározott párlatokkal lehet, a versenyszabályzatban 
megadott szortiment szerint, négy kategóriában: 

 

Alma termésű (alma, birs, körte) pálinkák, párlatok 

Ágyas (alma és csonthéjas termésű) pálinkák, párlatok 

Csonthéjas (szilva, meggy, cseresznye, őszibarack) pálinkák, párlatok 

Likőrfélék (alma és csonthéjas termésű gyümölcsökből)  
 

 

A nevezési lap továbbá a fontos tudnivalók a www.vasmegyeipalinkaverseny.hu oldalon 
elérhetők el. 
 
A versenyen indulóknak pálinka vagy párlat fajtánként egy liter versenytételt - 2 x 0,5 literes 
palackban - kell eljuttatniuk Szalai Józsefné (Gabi) részére. Cím: 9545 Jánosháza, Berzsenyi 
u. 14. címre, telefonszám: 06-70/3368630 vagy 06-70/7028280. 
 
 
 

Egy versenyző tetszőleges számú pálinkával, párlattal indulhat. 
A pálinkák vagy párlatok eredetét igazolni kell! 

 

Beküldési határidő: 2019. szeptember 10. (kedd) 1200. 
 

 
A beküldési határidő után mintákat nem fogadunk el! 

 

Eredményhirdetés: 

 

2019. szeptember 14-én, szombaton 16.00 órakor az Almafesztivál keretében Jánosházán a 

rendezvénytéren. 

 

http://www.vasmegyeipalinkaverseny.hu/


A versenyre benevezett pálinkák minősítése: 

  
 A Fesztivál Legjobb Almatermésű pálinkája vagy párlata 

 A Fesztivál Legjobb Csonthéjas termésű pálinkája vagy párlata  
 Arany-, ezüst- és bronzérem.  

 

Különdíj:  
 Fesztivál közönségdíj, amit a Társadalmi zsűri ítél oda.  

 NAV különdíj  

 
A bírálatra benyújtandó mintákat az alábbi megjelöléssel kell ellátni: 

 

 a résztvevő neve és címe   
 a minta pontos fajta megnevezése  
 évjárat  

 alkoholtartalom    
 származási bizonyítvány száma   
 magánfőző esetén előállítási nyilatkozat  

 

A verseny kiírói: 

Millennium Polgári Egyesület 

Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület 
 
 
Az egyéni bírálatot követően a Bíráló Bizottság a megadott 20 pontos rendszer szerint végzi el 
az értékelést. 
 
 
A versenytételek a beérkezéstől a kóstolás befejezéséig teljes anonimitást élveznek, amelyért a 
Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület által kijelölt személy felel. 
 
A társadalmi zsűri a bírálóbizottság által javasolt pálinkákból, párlatokból választja ki a 
közönségdíjas terméket. 
 
 
Felmerülő kérdéseikkel keressék a verseny rendezőjét, Szalai Józsefnét (Gabi) 9545 Jánosháza, 
Berzsenyi u. 14. címen vagy a 70/336 8630-es telefonszámon. 
 
 
 

Jánosháza, 2019. augusztus 13. 
 
 
 
 
 
 

Komondiné Marton Melinda sk. Süveges Gábor sk. 

Millennium Polgári Egyesület elnöke Versenyigazgató 

    

          

 
 


