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Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Intézkedéshez/jogcímhez kapcsolódó eljárás megindítása iránti
kérelem - az elhunyt ügyfél törvényes rend szerinti örököse

(vélelmezett örökös) számára
Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (MVH) bármely szervezeti egységéhez! 

P.H.

Hivatali érkeztetés!G1060-01

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
I. rész: Kérelmező személy adatai

1 Eljárás megindítását kérelmező személy adatai

1. Ügyfél-azonosító

2. Neve előtagja

3. Családi neve

4. Utóneve(i)

5. Születési családi neve

6. Születési utóneve(i)

7. Születési helye

8. Születési ideje
. .

9. Anyja születési neve

10. Lakóhelye irányítószám helység

közterület neve

közterület jellege (út, utca, tér stb)

hsz emelet ajtó hrsz

II. rész: Az elhunyt ügyfélre vonatkozó adatok
2 Elhunyt ügyfél adatai

1. Ügyfél-azonosító

2. Neve előtagja

3. Családi neve

4. Utóneve(i)

5. Lakóhelye irányítószám helység

közterület neve

közterület jellege (út, utca, tér stb)

hsz emelet ajtó hrsz
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Eljárás megindítását kérelmező ügyfél-azonosítója:

3 A kérelem az alábbi intézkedés(ek)hez / jogcím(ek)hez kapcsolódó eljárás(ok) megindításának engedélyezésére vonatkozik

Alulírott, mint az elhunyt ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa, vagy törvényes rend szerinti örököse kijelentem, hogy az alábbi jogcímek, illetve az intézkedés(ek)hez kapcsolódó
egyéb bejelentési kötelezettséggel járó eljárások vonatkozásában kérem az eljárást megindítani.

Intézkedés / jogcím / bejelentési kötelezettséggel járó egyéb eljárás megnevezése:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Csatolt okiratok (másolata)

❑ halotti anyakönyvi kivonat (minden esetben kötelező)

❑ házassági anyakönyvi kivonat

❑ születési anyakönyvi kivonat

❑ bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonat

5 Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Ügyfél neve nyomtatott betűvel

Aláírása

Dátum:
. .

P.H.

Aláírás nélkül nem érvényes!

Felhívjuk figyelmét, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény 45. § (9) bekezdése alapján az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa, vagy törvényes rend szerinti örökösekérelmére az MVH az intézkedéshez
kapcsolódó eljárást megindíthatja. Az MVH ebben az esetben az eljárást a kérelem benyújtását követően felfüggeszti azzal, hogy az érdemidöntésmeghozatalához szükséges
eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégezheti, érdemi döntést azonban csak jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.


