KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1080-02 jelű, „Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti
kérelem- természetes/nem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatványhoz
A G1080-02 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 16. § (2) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél jogutódja
- az eljárásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a
jogutódlástól számított hat hónapon belül - kérheti a jogutódlás megállapítását.
A jogutódlás tényének rögzítése érdekében az elhunyt/megszűnt ügyfél nevén folyamatban
lévő eljárásban/eljárásokban az eljárásbeli jogutódlás megállapítására vonatkozó kérelmet és
annak kötelező mellékleteit személyesen vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye
szerint illetékes kormányhivatal címére kell benyújtani.

I. Természetes személy ügyfélre vonatkozó adatközlés
A jogutód ügyfél-azonosítójának kivételével a pontok kitöltése kötelező!
(1) Elhunyt természetes személy (örökhagyó) adatai
Ügyfél-azonosító: az elhunyt ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
rendszerben (a továbbiakban: ügyél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott 10 jegyű
azonosítója
Név: az elhunyt ügyfél családi és utóneve
Anyja neve: az elhunyt ügyfél édesanyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve
és utóneve(i)
Születési helye, ideje: az elhunyt ügyfél születési helyének helységneve és születési ideje (a
születési év (pl. 1980), hónap (01-től 12-ig) és nap (01-31).
(2) A jogutód természetes személy(ek) (örökösök) adatai:
Ügyfél-azonosító: a jogutód ügyél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű
azonosítója
Név: a jogutód ügyfél családi és utóneve
Anyja neve: a jogutód ügyfél édesanyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve és
utóneve(i)
Születési helye, ideje: a jogutód ügyfél születési helyének helységneve és születési ideje (a
születési év (pl. 1980), hónap (01-től 12-ig) és nap (01-31).

Nem természetes személy ügyfél jogutódlása esetén az ügyfélre és a jogutódra
vonatkozó adatok
A jogutód ügyfél-azonosítójának kivételével a pontok kitöltése kötelező!
II.

(1) Jogelőd nem természetes személy adatai
Ügyfél-azonosító: a jogelőd ügyfél ügyél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű
azonosítója
Név: a jogelőd ügyfél cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, egyházi jogi személyek
nyilvántartásában, vagy törzskönyvi nyilvántartásban szereplő neve.
Adószám: a jogelőd ügyfél Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által megállapított tizenegy
számjegyű adóazonosító száma.
Jogutódlás oka: Amennyiben a jogutódlás oka megszűnés, akkor a Megszűnés  opciót kell
választani. Amennyiben a jogutódlás oka kiválás, akkor a Kiválás  opciót kell választani.
(2) A jogutód nem természetes személy(ek) adatai:
Ügyfél-azonosító: a jogutód ügyfél ügyél-nyilvántartási rendszerben 10 jegyű azonosítója
Név: a jogutód ügyfél cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, egyházi jogi személyek
nyilvántartásában, vagy törzskönyvi nyilvántartásban szereplő neve.
Adószám: a jogutód ügyfél Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által megállapított tizenegy
számjegyű adóazonosító száma.

Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem - természetes/nem
természetes személyek számára
Kitöltése kötelező!
III.

A Magyar Államkincstár előtt folyamatban lévő eljárással érintett jogcím: elhunyt/megszűnt
ügyfél kérelmére indult, folyamatban lévő, jogerős döntéssel még le nem zárt eljárás.
A nyilatkozat keretében
Amennyiben a kérelmet benyújtó ügyfél az elhunyt/jogelőd ügyfél nevén folyamatban lévő
eljárásban/eljárásokban jogutódként rész kíván venni, akkor kérem töltse ki az I. számú
táblázatot.
Amennyiben a kérelmet benyújtó ügyfél az elhunyt/megszűnt ügyfél nevén folyamatban lévő
eljárásban/eljárásokban jogutódként nem kíván részt venni, tehát nem kéri az eljárásbeli
jogutódlása megállapítását, akkor kérem töltse ki az II. számú táblázatot.

IV. Kötelezően csatolandó iratok
Természetes személyek esetén:
Természetes személy ügyféllel kapcsolatos eljárásbeli jogutódlás megállapítása érdekében
elsősorban a jogerős hagyatékátadó végzés másolatát kell benyújtani. Ebben az esetben a
jogerős hagyatékátadó végzés másolata  opciót kell választani.

Amennyiben a kérelmet benyújtó ügyfél nem rendelkezik hagyatékátadó végzéssel és így a
jogutódlás hiteles igazolására alkalmas egyéb dokumentum másolatát nyújtja be, akkor az
egyéb, a jogutódlás igazolására alkalmas dokumentum másolata opciót kell választani.
Nem természetes személyek esetén:
Nem természetes személy ügyféllel kapcsolatos eljárásbeli jogutódlás megállapítása
érdekében, ha a nem természetes személy a cégbíróság hatáskörébe tartozik, a jogutódlást
igazoló cégbírósági végzés másolatát kell benyújtani. Ebben az esetben a cégbírósági végzés
másolata  opciót kell választani.
Ha a nem természetes személy ügyfél nem tartozik cégbírósági hatáskörbe, akkor a
jogutódlást igazoló egyéb dokumentum másolatát kell benyújtani, például bírósági végzés
másolatát. Ebben az esetben az egyéb, a jogutódlás igazolására alkalmas dokumentum
másolata  opciót kell választani.
V.

Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltése kötelező!
(3)

Kitöltési dátum és aláírás

A nyomtatványon szereplő nyilatkozatokban foglaltakkal való egyetértés esetén a Helység,
Dátum, Természetes/nem természetes személy jogutód(ok) neve nyomtatott betűvel,
Természetes/nem természetes személy jogutód(ok) képviselőjének neve nyomtatott
betűvel, rovatokat ki kell tölteni, valamint az Aláírása rovatban alá kell írni és nem
természetes személyek esetén, amennyiben az aláírási címpéldány alapján a
bélyegzőlenyomat az aláírás része, ezzel is el kell látni.

A fenti aláírások hiányában az eljárásbeli jogutódlás megállapítása
iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A kérelembenyújtás helye

Kérelembenyújtás helye
A benyújtás helye
2017.01.01-től
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Telephely cím
Ir. szám

Település neve

Postafiók száma

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.

6001

Kecskemét

Pf. 470.

Baranya Megyei Kormányhivatal

7626 Pécs, Koller utca 7.

7602

Pécs

Pf. 365.

Békés Megyei MVH Kirendeltség

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Temető sor 8.

5620

Békéscsaba

Pf. 45.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
MVH Kirendeltség

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatal
Fejér Megyei Kormányhivatal

3500 Miskolc, Mindszent tér 1.

3501

Miskolc

Pf. 646.

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

6801

Hódmezővásárhely

Pf. 129.

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9.

8050

Székesfehérvár

Pf. 297.

1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

1391

Budapest

Pf. 248.

9023 Győr, Csaba utca 14-16.

9002

Győr

Pf. 70.

4034 Debrecen Vágóhíd u. 2.

4001

Debrecen

Pf. 551.

3300 Eger, Kossuth u. 10.

3301

Eger

Pf. 169.

5000 Szolnok, József Attila u. 34.

5002

Szolnok

Pf. 111.

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.C / II. emelet

2801

Tatabánya

Pf. 1394.

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17.

3101

Salgótarján

Pf. 123.

Bács-Kiskun Megyei MVH
Kirendeltség
Baranya Megyei MVH
Kirendeltség

Csongrád Megyei MVH
Kirendeltség
Fejér Megyei MVH Kirendeltség
Fővárosi és Pest Megyei MVH
Kirendeltség
Győr-Moson-Sopron Megyei
MVH Kirendeltség
Hajdú-Bihar Megyei MVH
Kirendeltség

Pest Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

Heves Megyei MVH Kirendeltség

Heves Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
MVH Kirendeltség
Komárom-Esztergom Megyei
MVH Kirendeltség
Nógrád Megyei MVH
Kirendeltség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nógrád Megyei Kormányhivatal

Irányítószám

Település neve

Postacím
Közelebbi cím

Kérelembenyújtás helye
A benyújtás helye
2017.01.01-től
Somogy Megyei MVH
Kirendeltség
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
MVH Kirendeltség

.

Telephely cím
Irányítószám

Település neve

Postacím
Közelebbi cím

Ir. szám

Település neve

Postafiók száma

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

7401

Kaposvár

Pf. 206.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

4401

Nyíregyháza

Pf. 422.

Tolna Megyei MVH Kirendeltség

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7; 9-11.

7101

Szekszárd

Pf. 251.

Vas Megyei MVH Kirendeltség
Veszprém Megyei MVH
Kirendeltség
Zala Megyei MVH Kirendeltség

Vas Megyei Kormányhivatal
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Zala Megyei Kormányhivatal

9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.

9701

Szombathely

Pf. 245.

8200 Veszprém, Levendula u.1.

8202

Veszprém

Pf. 791.

8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2.

8901

Zalaegerszeg

Pf. 142.

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Hivatal

Magyar Államkincstár

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

1476

Budapest

Pf. 407.

