Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Jogutódlásra vagy jogutód nélkül történő megszűnésre vonatkozó
adatok bejelentése
Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal címére

P.H.

G1090-01

Hivatali érkeztetés!

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!

I. rész: Jogutódlásra vonatkozó adatok természetes személy esetén
1

Elhalálozott ügyfél adatai

Bejelentem, hogy a következő ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél elhunyt
Elhalálozás időpontja

.

.

Elhunyt ügyfél családi- és utóneve
Mellékelje az elhalálozás időpontját megállapító hiteles közokiratot vagy másolatát (halotti anyakönyvi kivonat, halál tényét megállapító bírósági határozat, holtnak nyilvánító döntés)!
Mellékleje az öröklést/haszonélvezeti jogot megállapító hiteles közokiratot vagy másolatát!
2

Jogutódlást bejelentő természetes személy adatai

Ügyfél-azonosító
Családi- és utóneve
Születési családi neve és utóneve(i)
Születési hely
Születési idő
Anyja születési, családi- és utóneve
Lakóhely

ország
irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz.

emelet

ajtó

hrsz.

II. rész: Jogutódlásra vonatkozó adatok nem természetes személyek esetén
3

Jogutódlást bejelentő nem természetes személy

Ügyfél-azonosító
Név
Adóazonosító száma

-

-
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JOGUTÓDLÁSRA VAGY JOGUTÓD NÉLKÜL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSRE VONATKOZÓ ADATOK BEJELENTÉSE
ügyfél neve:

3

ügyfél azonosítója:

Jogutódlást bejelentő nem természetes személy

Székhelye
irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz.

4

emelet

ajtó

Megszűnés vagy jogutódlás bejelentése

Megszűnés időpontja

(1)

.

.

Jogutódlás időpontja

(2)

(1) Jogutód nélkül és jogutóddal történő megszűnés esetén kötelezően kitöltendőt!
(2) Jogutóddal történő megszűnés és kiválás esetén kötelezően kitöltendő!
Mellékelje a jogutódlás tényét megállapító jogerős döntés másolatát!
5

Jogutód bejelentése nem természetes személy esetén

Nyilatkozom, hogy jogutód vagyok az alábbi jogelőd(ök) vonatkozásában:
Jogelőd ügyfél-azonosítója/adószáma
Jogelőd elnevezése
Jogelőd ügyfél-azonosítója/adószáma
Jogelőd elnevezése
Jogelőd ügyfél-azonosítója/adószáma
Jogelőd elnevezése

Nyilatkozom, hogy jogelőd vagyok az alábbi jogutód(ok) vonatkozásában.
Jogutód ügyfél-azonosítója/adószáma
Jogutód elnevezése
Jogutód ügyfél-azonosítója/adószáma
Jogutód elnevezése
Jogutód ügyfél-azonosítója/adószáma
Jogutód elnevezése
Mellékelje a jogutódlás tényét megállapító jogerős döntés másolatát!
III. rész: Egyéb információk
6

hrsz.

Egyéb közölni kívánt információk

.

.
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JOGUTÓDLÁSRA VAGY JOGUTÓD NÉLKÜL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSRE VONATKOZÓ ADATOK BEJELENTÉSE
ügyfél neve:

7

ügyfél azonosítója:

Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Bejelentő neve nyomtatott betűvel
P.H.
Bejelentő képviselőjének neve nyomtatott betűvel

(1)

Aláírás nélkül nem érvényes!
Aláírás

(2)

(1) Amennyiben a kérelmet a természetes személy ügyfél eseti vagy állandó meghatalmazottja nyújtja be, az eseti vagy állandó meghatalmazott neve, amennyiben a kérelmet a szervezet képviseletre jogosultja
nyújtja be, a szervezet képviseletre jogosultjának neve, amennyiben a kérelmet a szervezet eseti vagy állandó meghatalmazottja nyújtja be, a szervezet eseti vagy állandó meghatalmazottjának neve. Amennyiben
a kérelmet természetes személy törvényes képviselője (szülő, gyám, vagy gondnok) nyújtja be, akkor a törvényes képviselő (szülő, gyám vagy gondnok) neve.
(2) Amennyiben a kérelmet az ügyfél nyújtja be, akkor az ügyfél aláírása (nem természetes személy esetén a szervezet képviseletre jogosultjának aláírási címpéldány szerinti aláírása), amennyiben a kérelmet
eseti vagy állandó meghatalmazott nyújtja be, akkor az eseti vagy állandó meghatalmazott aláírása. Amennyiben a kérelmet természetes személy törvényes képviselője (szülő, gyám, vagy gondnok) nyújtja be,
akkor a törvényes képviselő (szülő, gyám vagy gondnok) aláírása.

