
Meghatározások:
Jogi képviselő:

1. de facto ügyvéd vagy közjegyző
2. De jure ügyvéd, vagy közjegyző
3. Cégjegyzésre jogosult tag/ok

Közhiteles hely: 
Állami Iratkezelő Szolgálatok, mint megbízottak (lásd 1.b pont)

Kit tudunk fogadni?
1. meglévő cégeket: változásbejegyzési eljárás lefolytatása 

szükséges
a. 2012.01.01 előtt bejegyzett
b. 2012.01.01 után bejegyzett
2. új cégeket: cégbejegyzési eljárás lefolytatása szükséges

Új cégek esetén lefolytatandó Cégbejegyzési eljárás vagy 
Meglévő cégek esetén lefolytatandó Változásbejegyzési 

eljárás esetén szükséges lépések:

1. A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet 

a.i.a. elektronikus  úton kell  benyújtani,  ha  az  eljárást,  de 
facto/de jure ügyvéd vagy közjegyző intézi

a.i.b. minden más esetben papír alapon kell eredetiben benyújtani 
az Állami Iratkezelő Szolgálatoknál, amelyek, mint „Közhiteles 
hely” a Magyar Állami Adó- és Vámhivatala, és/vagy a Magyar Állam 
Közigazgatási  Hivatala,  és/vagy  a  Magyar  Állam  Legfelsőbb 
Bírósága,  mint  Cégbíróság  által  felruházott  hatáskörükben 
megbízottként járnak el.

2. Ha a cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelem 

a.i.a. az  1.  a.  alapján kerül  benyújtásra  a  cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) eljárás során az elektronikus úton küldött 
okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel 
kell ellátni, oly módon, hogy az időbélyegző alapján a minősített 
elektronikus  aláírás  használatára  való  jogosultság  -  okirat 
aláírásának időpontjában való - fennállása megállapítható legyen. 
A jogi képviselő e kötelezettséget olyan módon is teljesítheti, 
ha  a  cégbejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelmet  látja  el 
minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel. 

a.i.b. az 1. b alapján kerül benyújtásra a cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) eljárás során 

a.i.1.i. az Iratkezelő Szolgálatok a náluk papír alapon benyújtott 
dokumentumokról  fénymásolatot  készítenek,  amely  másolatokat 
érkeztetnek  és  hitelesítenek,  azaz  dátummal,  bélyegzővel,  két 
tanú  aláírásával  és  saját  aláírásukkal  ellátva  ráírják  a 
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másolatokra, hogy „az eredetivel mindenben megegyező, a mai napon 
hiteles másolat.” , és

a.i.1.ii. Az  így  hitelesített  másolatokat  PDF  formátumban 
elektronikus  úton  továbbítják  majd  a  Cégbíróság  számára: 
cegbirosag@magyar-allam.org  email címre, csatolmányként.

3. A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről az 
e  törvényben  meghatározott  feltételek  fennállása  esetén  a 
cégbíróság elektronikus tanúsítványt, illetve  változásbejegyzési 
kérelem esetében    igazolást   küld a jogi képviselőnek/közhiteles 
helynek (ügyvéd, közjegyző, Állami Iratkezelő Szolgálat)

4. A  cégbíróság  a  cégre  vonatkozó  iratokat  elektronikus  okirat 
formájában tartja nyilván.

5. A cégbíróság által küldött elektronikus okirat közokiratnak minősül.

6. Új cég esetében a cégbejegyzési eljárás lefolytatása előtt, 

a.a. a  jogi  képviselő  feladata a  létesítő  okiratok  előzetes 
elkészítése, és  

a.b. az  általa  készített  okiratok  mellett  a  cégbejegyzési 
(változásbejegyzési)  kérelem  mellékletét  képező,  nem  általa 
készített  okiratok  (pl.  tulajdoni  lap  másolata,  hatósági 
engedély, elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A 
hatóságok,  pénzforgalmi  szolgáltatók  vagy  más  szervek  által 
kiadott - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - minősített 
elektronikus  aláírással  ellátott  elektronikus  dokumentum 
közvetlenül csatolható a kérelemhez.

7. A  jogi  képviselő/közhiteles  hely  az  eredetileg  nem 
elektronikus formában készült okiratok egy hiteles példányának 
megőrzéséről  az  Iratkezelési  Szabályzat  által  szabályozott 
módon gondoskodik. 

8. A jogi képviselő/közhiteles hely köteles a papíralapú okiratot 
a cégbíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal 
való  egyezőség  megállapítása  érdekében,  ha  e  tekintetben  a 
cégbíróságnak alapos kétsége merül fel.

9. A  bejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelmet  és  annak 
mellékleteit  a  jogi  képviselő/közhiteles  hely  elektronikus 
okirat formájában küldi meg. A bejegyzési (változásbejegyzési) 
kérelem  benyújtására  vonatkozó  határidők  szempontjából  a 
Cégbírósághoz érkezés időpontja irányadó.

10. Az eljárási illetéket az Állami Iratkezelő Szolgálatnál 
kell  megfizetni  a bejegyzési (változásbejegyzési)  kérelem 
benyújtását  megelőzően,  az  átvételt  igazoló  nyugta  számának 
feltüntetésével. Az igazolásokat a bejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

11. A  bejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelem  jogerős 
elbírálásáig  -  ide  nem  értve  a cégbejegyzési 



(változásbejegyzési) kérelmet elutasító végzés közlését követő 
nyolc napon belüli ismételt benyújtás lehetőségét - ugyanazon 
cég  bejegyzésére  (változásbejegyzésére)  irányuló  kérelem 
ismételten nem nyújtható be.

12. A  Cégbíróság  informatikai  részlege  az  elektronikus 
okiratokat  informatikai  szempontból  (így  az  elektronikus 
aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége, az időbélyegző 
dátuma  és  hitelessége,  az  elektronikus  okirat  formátuma 
tekintetében) megvizsgálja. 

a.a. Ha  a  bejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelem  informatikai 
szempontból  szabályszerűen  került  benyújtásra,  az  informatikai 
részleg haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. 

a.b. Ha  a  bejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelem  és  mellékletei 
informatikai szempontból hibásak vagy hiányosak, a Cégbíróság az 
iratokat  a  (13.)  bekezdés  szerinti  elektronikus  igazolással 
együtt a jogi képviselőnek/közhiteles helynek visszaküldi. Ebben 
az  esetben  a  bejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelmet  be  nem 
nyújtottnak kell tekinteni.
13. A  Cégbíróság  a  kérelem  megérkezéséről  elektronikus 

igazolást küld a jogi képviselőnek /közhiteles helynek; abban 
az esetben is igazolást küld a jogi képviselő/közhiteles hely 
számára, amennyiben az iratokat nem továbbították a cégbíróság 
számára.  Az  elektronikus  igazolást  fokozott  biztonságú 
elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

14. A  cégbíróságra  vonatkozó  ügyintézési  határidő  az  azt 
követő  első  munkanapon  kezdődik,  amikor  az  informatikai 
szempontból  szabályszerű bejegyzési  (változásbejegyzési) 
kérelem a cégbírósághoz megérkezik. A cégbíróság tanúsítványt, 
illetve  elektronikus  igazolást  csak  az  informatikai 
szempontból szabályszerűen érkezett kérelem alapján ad ki.

15. A  cégbíróság  a  jogi  képviselővel/közhiteles  hellyel 
elektronikus  úton  közli  a bejegyzési  (változásbejegyzési) 
eljárás során  hozott végzéseket. Az elektronikus úton közölt 
végzést a jogi képviselő minősített elektronikus aláírással és 
időbélyegzővel  ellátott  visszaigazolásában  megjelölt 
időpontban kell kézbesítettnek tekinteni. A visszaigazolásban 
fel kell tüntetni a cégbíróság megnevezését és az ügy számát 
is. A kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az elektronikus 
úton történő közléshez fűződnek. Ha a cégbíróság 7 munkanapon 
belül nem kap visszaigazolást a jogi képviselőtől, a végzést a 
cégbíróság  írásban  is  megküldi.  Ebben  az  esetben  a 
kézbesítéshez  fűződő  jogkövetkezmények  az  írásban  történő 
közléshez  fűződnek.  A  cégbíróság  vezetője  kijelölheti  azon 
szervezeti  egységet  vagy  személyt,  amely,  illetve  aki 
gondoskodik  a  végzéseknek  a  cég  jogi  képviselője  részére 
történő elektronikus kiadmányozás útján történő elektronikus 
megküldéséről.

16. A cégbíróság a végzést a jogi képviselő/közhiteles hely 
által  a  kérelemben  megadott  elektronikus  kézbesítési  címre 
küldi meg. 

a.a. Amennyiben  az  elektronikus  úton  történő  adattovábbítás 
meghiúsul,  a  cégbíróság  a  végzést  papír  alapon  -  a  postai 
kézbesítés szabályai alkalmazásával - küldi meg.

a.b. Amennyiben a végzés továbbítása  nem hiúsult meg, a végzést a 
jogi képviselő által elektronikusan aláírt és a céginformációs 
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szolgálat közreműködésével a cégbírósághoz továbbított átvételi 
elismervényben  feltüntetett  időpontban  kézbesítettnek  kell 
tekinteni.
17. A cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelemhez az I. számú 

mellékletben felsorolt okiratokon kívül 
csatolandó  még:  a  cég  honossági 
nyilatkozata,  székhelye/telephelye(i) 
földhivatali nyilvántartásba
való átjegyzése iránti kérelem, ……

a.

 
 

b.  csatolható a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a 
cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén 
készült hiteles fordítása. Ebben az esetben legalább a 
cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és a létesítő okirat 
hiteles fordítását csatolni kell.

18. A cégiratok elektronikus úton történő nyilvántartása

a. Ha  a  cégbíróság  a  cégiratokat  elektronikus  okirat 
formájában  tartja  nyilván,  a  nyilvántartásra  e  § 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

b. A  cégbíróság  az  e  törvényben  előírt  őrzési 
kötelezettségét maga látja el, vagy annak ellátásával - 
külön  törvény  szerinti  -  archiválási  szolgáltatót bíz 
meg.

c. Ha a cégbíróság az őrzési kötelezettségét maga látja el, 
az  elektronikus  okiratot  úgy  kell  megőrizni,  hogy  az 
kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan 
biztosítsa  a  jogosultaknak  az  iratokhoz  való 
hozzáférését,  valamint  az  elektronikus  okirat 
értelmezhetőségét  (olvashatóságát).  Az  elektronikus 
okiratot  védeni  kell  a  jogosulatlan  hozzáférés, 
módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.

19. A cég bejegyzésére irányuló kérelem hiánypótlás nélküli 
elutasítása

(1) A  cégbíróság  a  cégbejegyzési  kérelmet  az  érkezését 
követően,  legkésőbb  három  munkanapon  belül  formai  szempontból 
megvizsgálja.
(2) A cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésőbb az 

(1)  bekezdés  szerinti  határidő  lejártának  napján  hiánypótlási 
eljárás  lefolytatása  nélkül  elutasítja,  ha  a  cégbejegyzési 
kérelemhez nem nyújtották be a nyomtatványt vagy e törvény 1. 
számú  mellékletében felsorolt  valamennyi  szükséges  okiratot, 
illetve  az  illetéket  nem,  vagy  csak  részben  fizették  meg.  A 
végzés  ellen  benyújtott  fellebbezésnek  a  cég  működése 
megszüntetésére  vonatkozó  kötelezettség  tekintetében  nincs 
halasztó  hatálya.  A  mulasztás  miatt  igazolási  kérelem 
előterjesztésének nincs helye.
(3) Ha a bíróság a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei 

megvizsgálására  nyitva  álló  határidő  lejártakor,  az  1.  számú 
mellékletben  felsorolt  okirat  hiánya  ellenére  az  elutasító 
végzést  nem  adta  ki,  a  hiányosságok  pótlását  a  20.  pontban 
foglaltak szerint kell elrendelnie.



(4) Ha  a  cégbejegyzési  kérelmet  elutasító  végzés  közlését 
követően nyolc napon belül ismételten kérik a cég bejegyzését, az 
elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a 
korábbi eljárás során benyújtott okiratokat ismételten fel lehet 
használni az új bejegyzési kérelemhez. A határidő elmulasztása 
miatt igazolásnak nincs helye.

21. A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálata; döntés a 
cégbejegyzési kérelemről

22. Egyszerűsített cégeljárás (jelenleg csak erre van mód)

(1) Ha  közkereseti,  betéti  vagy  korlátolt  felelősségű  társaság, 
egyéni  cég  vagy  zártkörűen  működő  részvénytársaság  alapításának 
bejegyzése  iránti  kérelemhez  e  törvény  mellékletében  foglalt 
szerződésminta alapján  készült  alapító  okiratot  csatolnak,  a 
bejegyzési  kérelemhez  csatolt  nyomtatványon  ezt  a  körülményt  fel 
kell tüntetni. 

(2) A  bejegyzési  kérelemhez  -  a  cégnyilvánosság  alapelvének 
teljesítése,  illetve  az  illetékes  adóhatósághoz  való  továbbítás 
végett -  csatolandó okiratok felsorolását a  3. számú melléklet  I. 
része  tartalmazza. A  jogi  képviselő  a  bejegyzési  kérelemben 
nyilatkozik  arról,  hogy  a  csatolandó  okiratok  törvényességi 
szempontú vizsgálatát elvégezte.

23. A változásbejegyzési eljárás eltérő szabályai

(1) A  változásbejegyzési  eljárásra  a  cég  bejegyzésére  vonatkozó 
eljárás rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Ha  a  cég  létesítő  okirata  szerződésminta  alkalmazásával 
készült, a változásbejegyzési eljárásra a 22. pont rendelkezéseit 
kell  alkalmazni.  A  változásbejegyzési  kérelemhez  az  1.  és  2. 
számú melléklet szerinti iratokat kell csatolni.

(3) Ha a változás (a változással érintett adat) bejegyzése kötelező 
és a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet elutasítja, ez a 
jogszabályoknak  megfelelő  változásbejegyzési  kérelem  benyújtása 
alól nem mentesít.

24. A létesítő okirat optálással való módosítása esetén követendő 
eljárás

(1) A  létesítő  okirat  optálással  való  módosítását 
változásbejegyzési  kérelem  benyújtásával  kell  bejelenteni  a 
cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más 
adatát nem érinti.
(2) Ha a létesítő okirat tartalma változik - akár a létesítő 

okirat külön okiratban történő módosítása, akár a legfőbb szerv 
határozata útján -,  a változásbejegyzési kérelemhez ezen okirat 
mellett csatolni kell a létesítő okirat változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét is. Az egységes szerkezetbe foglalt 
létesítő  okiratban  hatályosítani  kell  azokat  az  adatokat  is, 
amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elő a létesítő okirat 
tartalmaként  (pl.  a  kft.  tagjainak  változása,  az  új  vezető 
tisztségviselő).
(3) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi 

képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt  szövege  megfelel  a  létesítőokirat-módosítások  alapján 
hatályos  tartalmának. Az  egységes  szerkezetű  okiratból 
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egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az  egységes szerkezetű okirat 
elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott 
okot. Az  egységes  szerkezetű  okiratot  a  társaság  tagjainak 
(részvényeseinek) nem kell aláírniuk.
(4) Ha a cégbíróság a céget a …. pont alapján az Európai Unió 

valamely hivatalos nyelvén is nyilvántartja, a változásbejegyzési 
kérelemhez csatolni kell a megváltozott cégjegyzékadatok hiteles 
fordítását,  a  létesítő  okirat  tartalmának  változása  esetén  a 
létesítő  okirat  módosításának,  illetve  a 
létesítőokiratváltozásokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
szövegének hiteles fordítását is.

25. A létesítő okirat módosítása szerződésmintára történő áttéréssel

(1) Az  e  törvény  mellékletében  foglalt  szerződésminta 
alkalmazásával  készült  létesítő  okirat  szerződésminta 
alkalmazásával  módosítható.  Ebben  az  esetben  a  megváltozott 
tartalomnak  megfelelő  új  szerződésmintát  kell  kitölteni,  mely 
egyben az egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül.
(2) A  közkereseti,  betéti  vagy  a  korlátolt  felelősségű 

társaság, valamint a zártkörűen működő részvénytársaság tagjai 
(részvényesei)  elhatározhatják,  hogy  a  változásbejegyzési 
kérelemhez  kapcsolódóan  -  a  korábban  nem  használt  - 
szerződésminta alkalmazására térnek át. A döntés meghozatalához 
az adott társasági forma esetén a létesítő okirat módosítására 
irányadó  szabályokat  kell  alkalmazni.  Az  áttérés  elhatározása 
esetében a megváltozott adatoknak megfelelő szerződésmintát kell 
kitölteni,  amely  a  korábbi  létesítő  okirat  helyébe lép.  A 
szerződésminta egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak is 
minősül.  A  szerződésminta  alkalmazására  történő  áttérés 
következtében  a  cégbíróság  a  változásbejegyzési  kérelmet, 
valamint  az  egységes  szerkezetű  létesítő  okiratot  -  az 
ügyintézési határidő kivételével - a …. pontban foglaltak szerint 
bírálja el.  26. A változásbejegyzési kérelemre vonatkozó egyes 
rendelkezések

 A  bejegyzést  követő változást  illeték  megfizetése  nélkül  lehet 
bejelenteni a cégbíróságon, ha 

a. a változás a cég tevékenységi körét érinti, 

b. illetve, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a 
cég  székhelyének  (telephelyének,  fióktelepének)  más  megye 
illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe 
bejegyzett  helységnév,  utcanév,  illetve  házszám változására 
vonatkozik.

1. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

Azok  a  mellékletek,  amelyeknek  hiánya  esetén  a  cégbejegyzési, 
illetve  a  változásbejegyzési  kérelem  hiánypótlási  eljárás  nélküli 
elutasítására kerül sor



I.  Ha  a  bejegyzési  kérelem  tartalmára  tekintettel  kötelező, 
valamennyi  cég  bejegyzéséhez  (  változásbejegyzéséhez)  szükséges   
okiratok:

1. Létesítő okirat vagy annak módosítása

c. Új cég esetén: létesítő okirat, amelyet elkészíthet: 

1. de facto ügyvéd vagy közjegyző

2. de jure ügyvéd, vagy közjegyző

3. Állami Iratkezelő Szolgálatok, mint Közhiteles hely a www.magyar-
allam-tulajdonosai.com weboldalon  közzétett  szerződésminta 
alapján

a.  Meglévő cég esetén  a létesítő okirat módosítása, azaz a 
létesítő  okirat  -  változásokkal  egybefoglalt  - 
hatályosított  szövege,  illetve  az  a  hatályos  állapot, 
amelyet bejegyeztetni szeretne, indokolással ellátva,

1. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, új 
cég esetén az ideiglenes alapítási engedély iránti kérelem;

2. új  cég  esetén  névellenőrzés,  ismétlődő  név  ellenőrzés  esetén 
külön illetékköteles;

3. ha  külön  jogszabály  előírja,  külföldi  cég  vagy  más  szervezet 
tagsága  esetén  a  külföldi  cég  három  hónapnál  nem  régebbi 
cégkivonata  és  annak  magyar  nyelvű  hiteles  fordítása,  illetve 
annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy 
más  szervezetet  a  hazai  joga  szerint  nyilvántartásba  vették, 
illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való 
jogosultsága megállapítható;

4. kézbesítési  megbízott  megjelölése  esetén  a  külföldi  egyén 
magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a 
megbízás  elfogadására  vonatkozó  teljes  bizonyító  erejű 
magánokirat vagy közokirat;

6. a) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző 
bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az 
erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat 
tisztségviselőinek  a megválasztást elfogadó, az 
összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata, a közkereseti 
társaság és a betéti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, 
ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,

b) az  a)  pontban  említettek  megválasztásának  időtartamát  tartalmazó 
okirat,
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c) elektronikus  aláírás  esetében  az  elektronikus  címpéldány 
tanúsítványa;

7. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó egyénnek a 
megválasztást  elfogadó,  az  összeférhetetlenségre  is  kiterjedő 
nyilatkozata;

8. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén 
az ingatlan - három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapja, melyből az 
ingatlannal  való  rendelkezés  jogcíme  legalább  széljegy  formájában 
megállapítható;  a  tulajdoni  lapon  a  következő  bejegyzésre  váró 
széljegy  jogosultjaként  csak  a  nem  pénzbeli  hozzájárulást 
szolgáltató egyén vagy szervezet szerepelhet;

9. a  jogszabályban  meghatározott  mértékű  illeték  és  közzétételi 
költségtérítés megfizetésének igazolása, kivéve, ha a jogi képviselő 
nyilatkozott,  hogy  az  illeték  és  a  közzétételi  költségtérítés 
megfizetésre került;

II.  Ha  a  bejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelem  tartalmára 
tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

1. korlátolt felelősségű társaság esetén

a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a 
résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;

b) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban

ba)[12] ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság 
rendelkezésére bocsátásáról, illetve bejegyzett társaság esetében a 
létesítő okiratban (a legfőbb szerv határozatában) meghatározottak 
szerint történő befizetésről szóló igazolás,

bb) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre 
bocsátásáról, a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére 
vonatkozó nyilatkozatával együtt;

c)  a  tőkeleszállításra  vonatkozó  közlemény  közzétételét  igazoló 
lappéldánykivonatok;

2. 
a)  nyilvános  részvénytársaság  alapításával  összefüggésben 

aa) az alapítási tervezet,

ab)  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete  által  jóváhagyott 

tájékoztató, ac) a részvényjegyzési ív,

ad)  az  alakuló  közgyűlésre  szóló  meghívó  és  a  közzétételének 
igazolása,

ae) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív;



b) zárt körű részvénytársaság alapításával 
összefüggésben 

a  részvények  átvételére  kijelölt  személyeknek  a  részvények 
átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását tartalmazó okirat;

c) részvénytársaság alapításával összefüggésben

ca)a  pénzforgalmi  szolgáltató  igazolása  az  alaptőke  alapításkori 
hányadának befizetéséről,

cb)  az  alapítók  nyilatkozata  a  nem  pénzbeli  hozzájárulás 
rendelkezésre bocsátásáról;

d) részvénytársaság tőkeváltozásával kapcsolatban

da)  a  tőkeleszállításra  vonatkozó  közlemény  közzétételét  igazoló 
lappéldánykivonatok,  és  az  igazgatóság  Gt.  274.  §  (1)  bekezdése 
szerint adott nyilatkozata,

e) részvénytársaság esetén

ea) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a 
jelenléti ív,

eb) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata);

3. szövetkezet esetén

- az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonat) 

és a jelenléti ív, - a közgyűlési meghívó;

4. erdőbirtokossági társulat esetén

- az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és 

a jelenléti ív, - a közgyűlési meghívó,

- a társulat tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok tulajdoni 
lapjai;

5.vízgazdálkodási társulat esetén

- az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) 

és a jelenléti ív, - a közgyűlési meghívó,

- az érdekeltségi terület helyszínrajza,

- az alapszabály mellékleteként a társulat tagjainak neve (cégneve) 
lakhelye (székhelyének) felsorolása;
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6. külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
esetén

a) fióktelepet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat 
és annak hiteles magyar nyelvű fordítása,

b) az  1997.  évi  CXXXII.  törvény  23.  §  (2)  bekezdése  szerinti 
nyilatkozatok,

c) a  fióktelep  megszűnéséhez  az  erről  hozott  alapítói  határozat  és 
annak hiteles fordítása,

d) a  külföldi  vállalkozás  megszűnése  közzétételét  igazoló  lappéldány 
kivonata;

7. külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete 
esetén

a) a  képviseletet  létesítő,  valamint  annak  képviselőjét  kijelölő 
határozat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása,

b) az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a szerinti nyilatkozatok,

c) képviselet megszűnéséhez az erről hozott alapítói határozat és 
annak hiteles fordítása,

d) a külföldi vállalkozás megszűnése közzétételét igazoló lappéldány 
kivonata;

8. egyéni cég esetén

ügyvezetői  nyilatkozat  a  nem  pénzbeli  hozzájárulás  rendelkezésre 
bocsátásáról,  a  tagnak  a  nem  pénzbeli  hozzájárulás  értékelésére 
vonatkozó nyilatkozatával együtt;

10. végrehajtói iroda esetén 
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alapítási engedélye;

11.közjegyzői iroda esetén
a területi kamara elnökségének alapítási engedélye.
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