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25. számú bejelentőlap 

SZESZESITAL KIMÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSE  

IRÁNTI KÉRELEM  

ILLETÉKMENTES 

FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó 

szervezet részéről (ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti 

biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül tudnak ügyet indítani! 

NÉV: ................................................................................................................................................................................  

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN 

- SZÜLETÉSI NEVE:…………………………………………………………………………………. 

SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: ………………………………………………………………………… 

ANYJA SZÜLETÉSI NEVE:…………………………………………………………………………… 

 

SZÉKHELY: .................................................................................................................................................................  

CÉGJEGYZÉKSZÁM/EGYÉNI VÁLLALKOZÓI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM/KISTERMELŐI 

REGISZTRÁCIÓS SZÁM:  ......................................................................................................................................  

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:  ...............................................................................................................................  

KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA: ........................................................................................................  

KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME: ................................................................................................................  

 

MINT A …………………………………………………………………… ELNEVEZÉSŰ, 

………………..……………………….…… ………..…. SZÁM ALATTI,…………….……………… 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ/MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMÚ ÜZLET ÜZEMELTETŐJE 

EZÚTON  

KÉREM, 

 

HOGY RÉSZEMRE A SZESZESITAL KIMÉRÉST ENGEDÉLYEZZÉK AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

(kérjük részletesen kifejteni, hogy mely időszakban, milyen időközönként kerülne sor a szeszesital kimérésére) 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

SZESZESITAL KIMÉRÉS ESETÉN AZ ALÁBBI JÖVEDÉKI TERMÉKEKET KÍVÁNOM 

FORGALMAZNI (megfelelő aláhúzandó): 

 

sör/ csendes és habzóbor/egyéb csendes és habzó erjesztett ital / köztes alkoholtermék/ alkoholtermék 

 

Kérésemet azzal indoklom, hogy az üzemeltetésemben álló, nem melegkonyhás vendéglátó üzletnek 

minősülő üzlet 200 méteres közúti (közterületi) távolságán belül védett intézmény(ek) (nevelési-

oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény) található(k), mely(ek) az alábbiak: 

 

A VÉDETT INTÉZMÉNY 

MEGNEVEZÉSE 
NAPI MŰKÖDÉSI IDEJE 

  

  

  

  

 

Kérelmemnek helyt adó döntés esetére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 82. § (3) a) alpontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

 

Dátum, …………………… 

                                                                                      ……………………………………… 

                                                                                               kérelmező aláírása 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § 

(2) bekezdése szerint: „A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, 

gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés 

helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - 

engedélyezheti.” 

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 25 nap 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szeszes ital kimérés engedélyezése esetén a hatóság kizárólag a kérelemben 

rögzített időszakra vonatkozóan engedélyezheti a szeszesital kimérést.  

 

Szeszesital-kimérés fogalma: a szeszes ital őrmértékegység alapján vagy pohárban, kiöntőedényben való 

felszolgálása, továbbá az alkoholtartalmú kevert ital és a nem zárt tárolóeszközben lévő bor értékesítése. 
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