Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem természetes/nem természetes személyek számára

P.H.

G1080-03

Hivatali érkeztetés!

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
I. Természetes személy ügyfél elhalálozása esetén az ügyfélre (örökhagyóra) és a jogutódra (örökösre) vonatkozó adatok
1

Elhunyt természetes személy (örökhagyó) adatai

Ügyfél-azonosító:
Név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

2

.

.

A jogutód természetes személy(ek) (örökös) adatai:

Ügyfél-azonosító*

Név

Anyja neve

Születés helye, ideje:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(*Amennyiben még nem kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfele a Magyar Államkincstárnak, kérjük, a jelen kérelemmel egyidejűleg nyújtsa be a G1010 jelű nyomtatványt és a
G1004 jelű betétlapot is!)
II. Nem természetes személy ügyfél jogutódlása esetén az ügyfélre és a jogutódra vonatkozó adatok
1

Jogelőd nem természetes személy adatai

Ügyfél-azonosító:
Név:
Adószám:
Jogutódlás oka:

Megszűnés:

❑

Kiválás:

❑
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Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem - természetes/nem természetes személyek számára
Örökhagyó, jogelőd neve:

2

Ügyfél-azonosító:

A jogutód nem természetes személy(ek) adatai:

Ügyfél-azonosító**

Név

Adószám

(**Amennyiben még nem kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfele a Magyar Államkincstárnak, kérjük, a jelen kérelemmel egyidejűleg nyújtsa be a G1020 jelű nyomtatványt és a
G1004 jelű betétlapot is!)
III. Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem - természetes/nem természetes személyek számára

I. Mint a jelen kérelemben megjelölt jogelőd jogutódja a jogelőd által benyújtott kérelem alapján indult eljárás(ok)ban a megjelölt, jogutódlás tényét hitelesen igazoló
dokumentumban foglaltak szerint a lentiekben megjelölt eljárások esetén kérem a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 45. § (5) és (10) bekezdései alapján az eljárásbeli jogutódlás megállapítását.

A Magyar Államkincstár előtt folyamatban lévő eljárással érintett
jogcím

Jogutód neve és ügyfél-azonosítója

Kérelem iratazonosító száma (amennyiben
ismert)
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Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem - természetes/nem természetes személyek számára
Örökhagyó, jogelőd neve:

Ügyfél-azonosító:

II. Mint a jelen kérelemben megjelölt jogelőd jogutódja a jogelőd által benyújtott kérelem alapján indult eljárás(ok)ban a megjelölt jogutódlás tényét hitelesenigazoló dokumentumban
foglaltak szerint a lentiekben megjelölt eljárások esetén nem kérem a Támogatási törvény 45. § (5) és (10) bekezdései alapján az eljárásbeli jogutódlás megállapítását.

A Magyar Államkincstár előtt folyamatban lévő eljárással érintett
jogcím

Jogutód neve és ügyfél-azonosítója

Kérelem iratazonosító száma (amennyiben
ismert)

V. Kötelezően csatolandó iratok

Természetes személyek esetén:
jogerős hagyatékátadó végzés másolata

❑

egyéb, a jogutódlás igazolására alkalmas dokumentum másolata

Nem természetes személyek esetén:
cégbírósági végzés másolata

❑

egyéb, a jogutódlás igazolására alkalmas dokumentum másolata

3

❑

❑

Nyilatkozat

Elektronikus benyújtás esetén jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a benyújtott irat az eredeti papír alapú irattal mindenben megegyező elektronikus másolat.

G1080-03

Oldal: 4 / 4

Eljárásbeli jogutódlás megállapítása iránti kérelem - természetes/nem természetes személyek számára
Örökhagyó, jogelőd neve:

Ügyfél-azonosító:

VI. Kitöltési dátum és aláírás
4

Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Természetes/nem természetes személy jogutód neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása
Aláírás nélkül nem érvényes!

Természetes/nem természetes személy jogutód képviselőjének neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!

Természetes/nem természetes személy jogutód neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!

Természetes/nem természetes személy jogutód képviselőjének neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!

Természetes/nem természetes személy jogutód neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!
Természetes/nem természetes személy jogutód képviselőjének neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!
Természetes/nem természetes személy jogutód neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!
Természetes/nem természetes személy jogutód képviselőjének neve nyomtatott betűvel:
P.H.
Aláírása:
Aláírás nélkül nem érvényes!

