KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, „Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele
iránti kérelem ” című nyomtatványhoz
Kérjük, olvassa el az „Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben használt nyomtatványokhoz” című útmutatót is, amely
valamennyi nyomtatvány kitöltésére vonatkozó tudnivalókat tartalmaz.
A G1060-02 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:
A Támogatási törvény) 45. § (9) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél
halálának időpontjában az ügyféllel együtt élő házastársa vagy törvényes rend szerinti
örököse (a továbbiakban: vélelmezett örökös) az intézkedéshez kapcsolódó eljárást
megindítsa. Ebben az esetben a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az eljárást a
kérelem benyújtását követően felfüggeszti azzal, hogy az érdemi döntés meghozatalához
szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégezheti, azonban
érdemi döntést azonban csak jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.
Amennyiben a vélelmezett örökös nem „kérelemre nyilvántartásba vett” ügyfele a
Kincstárnak, legkésőbb a G1060-02 jelű nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg személyesen
vagy postai úton kérelmeznie kell ügyfél-nyilvántartásba vételét a G1010-02 jelű
nyomtatványon. Vélelmezett örökösként történő nyilvántartásba vétel csak a hagyatékátadó
végzés jogerőre emelkedését megelőzően lehetséges.

I. rész: Kérelmező személy adatai
Kitöltése kötelező.
(1)

Eljárás megindítását kérelmező személy adatai

1. Ügyfél-azonosító: az eljárás megindítását kérelmező személy a Kincstár által kiadott 10
jegyű ügyfél-azonosítója.
2. Neve előtagja: például: dr., prof., özv., ifj,. id. stb.
3. Családi neve: a vezetéknév.
4. Utóneve(i): keresztnév, keresztnevek.
5-6. Születési családi neve és utóneve(i): a születési anyakönyvi kivonat szerinti családi név
és utónevek. Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben nem egyeznek meg a ’Családi
neve’ és ’Utóneve’ rovatokban megadottakkal.
7. Születési helye: a születési hely helységneve.
8. Születési ideje: a születési év, hó (arab számmal 01-től 12-ig) és nap.
9. Anyja születési neve: az eljárás megindítását kérelmező személy anyja születési nevét kell
megadni.
10. Lakóhelye: az eljárás megindítását kérelmező személy lakóhely adatait kell megadni:
- Irányítószám: belföldi lakóhely postai irányítószáma.
- Helység: belföldi lakóhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti helység neve.
- Közterület neve: belföldi lakóhely közterületének teljes neve (utca, út, tér stb. neve).
- Közterület jellege: belföldi lakóhely közterületének jellege (utca, út, tér stb.) rövidítés
nélkül.
- Házszám, helyrajzi szám: belföldi lakóhely házszáma, illetve helyrajzi száma.
- Emelet/Ajtó: belföldi lakóhely emelet száma és ajtó száma.
Ha a belföldi címe helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a Közterület
neve és a Közterület jellege rovatokat.

II. rész: Az elhunyt ügyfélre vonatkozó adatok
(2)

Elhunyt ügyfél adatai

Kitöltése kötelező.
1. Ügyfél-azonosító: az örökhagyó 10 jegyű ügyfél-azonosítója.
2. Neve előtagja: például: dr., prof., özv., ifj,. id. stb.
3. Családi neve: a vezetéknév.
4. Utóneve(i): keresztnév, keresztnevek.
5. Lakóhelye: az elhunyt ügyfél lakóhely adatai:
- Irányítószám: belföldi lakóhely postai irányítószáma.
- Helység: belföldi lakóhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti helység neve.
- Közterület neve: belföldi lakóhely közterületének teljes neve (utca, út, tér stb. neve).
- Közterület jellege: belföldi lakóhely közterületének jellege (utca, út, tér stb.) rövidítés
nélkül.
- Házszám, helyrajzi szám: belföldi lakóhely házszáma, illetve helyrajzi száma.
- Emelet/Ajtó: belföldi lakóhely emelet száma és ajtó száma.
Ha a belföldi címe helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a Közterület
neve és a Közterület jellege rovatokat.
(3)

Csatolt okiratok (másolata)

Kitöltése kötelező.
Az adatblokkban „X” jellel kell jelölni, hogy mely okiratokat (okiratok másolatát) csatolja.
Minden esetben kötelező csatolni az elhunyt ügyfél halotti anyakönyvi kivonatát, továbbá az
alábbi okiratok közül azt, amelyik a kérelmezőnek az elhunyt ügyféllel való családi
kapcsolatát bizonyítja, ennek megfelelően:
- az elhunyt ügyfél házastársának a házassági anyakönyvi kivonatot,
- az elhunyt ügyfél leszármazottjának a születési anyakönyvi kivonatát, illetve
- az elhunyt ügyfél bejegyzett élettársának a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó
anyakönyvi kivonatot kell csatolnia.
Nem kötelező a házassági anyakönyvi kivonat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat
anyakönyvi kivonat csatolása, ha a házastárs, illetve a bejegyzett élettárs születési családi és
utóneve(i) szerepelnek az elhunyt ügyfél halotti anyakönyvi kivonatában és ez alapján e
személyek beazonosíthatók. Ez esetben tehát elegendő az elhunyt ügyfél halotti anyakönyvi
kivonatát csatolni.
(4)

Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltése kötelező.
Ki kell tölteni a Helység, Dátum, valamint az Ügyfél neve nyomtatott betűvel rovatokat,
valamint a kérelmet feltétlenül alá kell írni.
Egységes kérelem esetén a G1060-02 jelű kérelmet az egységes kérelem benyújtását
megelőzően az elhunyt ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatalhoz kell eljuttatni.Amennyiben az intézkedésre/jogcímre vonatkozó
kérelem benyújtása papír alapon történik, a G1060-02 jelű kérelmet az intézkedésben

való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően kell
papír alapon benyújtani.

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

Bács-Kiskun Megyei MVH
Kirendeltség
Baranya Megyei MVH
Baranya Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Békés Megyei MVH
Békés Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Csongrád Megyei MVH
Csongrád Megyei
Kirendeltség
Kormányhivatal
Fejér Megyei MVH Kirendeltség Fejér Megyei Kormányhivatal
Fővárosi és Pest Megyei MVH
Pest Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Győr-Moson-Sopron Megyei
Győr-Moson-Sopron Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei MVH
Hajdú-Bihar Megyei
Kirendeltség
Kormányhivatal
Heves Megyei MVH
Heves Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Komárom-Esztergom Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Nógrád Megyei MVH
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Somogy Megyei MVH
Somogy Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség

Telephely cím
Irányítószám

Település neve

Postacím
Közelebbi
cím

Ir. szám

Település neve

Postafiók száma

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.

6001

Kecskemét

Pf. 470.

7626 Pécs, Koller utca 7.

7602

Pécs

Pf. 365.

5600 Békéscsaba, Temető sor 8.

5620

Békéscsaba

Pf. 45.

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.

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

7401

Kaposvár

Pf. 206.

Kérelembenyújtás helye

Telephely cím

A benyújtás helye
Közelebbi
Irányítószám
Település neve
2017.01.01-től
cím
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Tolna Megyei MVH
Tolna Megyei Kormányhivatal
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7; 9-11.
Kirendeltség
Vas Megyei MVH Kirendeltség
Vas Megyei Kormányhivatal
9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.
Veszprém Megyei MVH
Veszprém Megyei
8200 Veszprém, Levendula u.1.
Kirendeltség
Kormányhivatal
Zala Megyei MVH Kirendeltség
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2.
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Központi Hivatal

Magyar Államkincstár

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím
Ir. szám

Település neve

Postafiók száma

4401

Nyíregyháza

Pf. 422.

7101

Szekszárd

Pf. 251.

9701

Szombathely

Pf. 245.

8202

Veszprém

Pf. 791.

8901

Zalaegerszeg

Pf. 142.

1476

Budapest

Pf. 407.

