
SZÁMLANYITÁSHOZ ÜGYFÉLTŐL BEKÉRENDŐ  
CÉGES DOKUMENTUMOK
GAZDÁLKODÁSI FORMÁK SZERINT

1. KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÁSKOR

    Társasági szerződés.

     Cégbírósági tanúsítvány, adó és KSH számmal ellátva. Ha nincs adószám a cégbírósági  
tanúsítványon, akkor külön be kell benyújtani az adóbejelentkezési lapot. Csak törzstőke  
letéti számla nyitásához nem kell cégbírósági tanúsítvány. 

    Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvédi ellenjegyzéssel  
ellátva).

MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNÁL

     Társasági szerződés illetve változás esetén annak módosítása(i) vagy egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés.

    Harminc napnál nem régebbi cégkivonat.

    Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet 
nem tartalmazza).

    Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvédi ellenjegyzéssel  
ellátva).

    Az engedélyköteles tevékenység(ek) folytatásához szükséges hatósági engedély.

MEGSZŰNÉSKOR:

    Cégbírósági végzés a vállalkozás törléséről. 

2. BETÉTI TÁRSASÁG
ALAPÍTÁSKOR

    Társasági szerződés.

    Cégbírósági tanúsítvány, adó és KSH számmal ellátva. Ha nincs adószám a cégbírósági tanú-
sítványon, akkor külön be kell mutatni az adóbejelentkezési lapot. 

    Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvédi ellenjegyzéssel  
ellátva).

MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNÁL

    Társasági szerződés, illetve változás esetén annak módosításai/egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződés.



    Harminc napnál nem régebbi cégkivonat.

    Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet 
nem tartalmazza).

    Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvédi ellenjegyzéssel el-
látva).

     Az engedélyköteles tevékenység(ek) folytatásához szükséges hatósági engedély.

3. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ALAPÍTÁSKOR/MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNÁL

     személyazonosító okmány.

    egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás.

MEGSZŰNÉSKOR

    az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megszűnéséről hozott határozat.

    Elhalálozáskor az eredeti halotti anyakönyvi kivonat, hagyatékátadó végzés.

4.  ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA 
(EGYÉNI VÁLLALKOZÓBÓL VAGY ŐSTERMELŐBŐL ALAKULT) 
    Őstermelők Családi Gazdasága alapításáról szóló szerződés VAGY korábbi Családi Gazdaság 

alapításáról szóló szerződés (amennyiben nem egyezik a Családi Gazdaság nyilvántartásba 
vételi határozattal).

    az Őstermelők Családi Gazdasága nyilvántartásba vételét igazoló, Nemzeti Agrár Kamara által 
kiadott hatósági bizonyítvány.

5. ŐSTERMELŐ
    Személyazonosító okmány, adóazonosító igazolvány.

     Őstermelői igazolvány (csak az adóazonosító igazolvánnyal együtt érvényes).

    Aláírási címpéldány vagy aláírásminta amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvédi 
ellenjegyzéssel ellátva).

     Adóbejelentkezési lap, amennyiben az őstermelői igazolvány nem tartalmazza (adószám és 
statisztikai számjel).

6. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT., NYRT.)
ALAPÍTÁSKOR

    Alapszabály.

    Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel ellátva).

    Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, adószám és statisztikai számjel).



MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNÁL

    Alapszabály.

    Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel ellátva).

    Harminc napnál nem régebbi cégkivonat.

    Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet 
nem tartalmazza).

     Az engedélyköteles tevékenység(ek) folytatásához szükséges hatósági engedély.

7. ÜGYVÉDI IRODA
ALAPÍTÁSKOR

     Alapító okirat és igazolás a kamarától, hogy az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvették az irodát.

     Aláírási címpéldány amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel ellátva).

    Adóbejelentkezési lap (adószám és statisztikai számjel).

MEGSZŰNÉSKOR

     Különválás/Beolvadás: a kamarai igazolást kell bemutatni, az ügyvédi irodák névjegyzékéből 
való törlésről.

     Kiválás: módosított alapító okirat.

     Összeolvadás: A megszűnő iroda oldaláról: alapító okirat módosítása, kamarai igazolás az 
ügyvédi irodák névjegyzékéből törlésről.

     Új iroda részéről: alapító okirat, igazolás a kamarától, az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvé-
teléről (valamint az új jogi személy tekintetében az alapításkor elvárt dokumentumok).

8. SZÖVETKEZET
ALAPÍTÁSKOR/MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNÁL

    Alapszabály (közokiratban vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzéssel).

    Aláírási címpéldány/Aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel ellátva).

    Bírósági nyilvántartásba vétel igazolása.

    Ha az alapítás hatósági engedélyhez kötött, a végleges engedély bemutatása.

9. EGYESÜLET
ALAPÍTÁSKOR, ILLETVE MÁR MŰKÖDŐ EGYESÜLET

    Alapszabály és változás esetén annak módosításai, egyesülés társasági szerződése.

    Bírósági nyilvántartásba vételi határozat, ha a bejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál 
nem régebbi bírósági kivonat.

    Adóbejelentkezési lap vagy Bíróság által kiadott kivonat (adószám és statisztikai számjel).

    Aláírási címpéldány amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel ellátva).



MEGSZŰNÉSKOR

    Legfelsőbb szerv határozata.
    Bírósági határozat a megszűnésről/nyilvántartásból törlésről.

10. ALAPÍTVÁNYOK
ALAPÍTÓI VAGYON ELHELYEZÉSÉHEZ

    Alapító okirat.

ALAPÍTÁSKOR, ILLETVE MÁR MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNY ESETÉN

     Alapító okirat és változás esetén annak módosításai. 

     Bírósági határozat a nyilvántartásba vételről, ha a bejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 nap-
nál nem régebbi bírósági kivonat. 

    Adóbejelentkezési lap (adószám és statisztikai számjel).

    Aláírási címpéldány amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvéd általi ellenjegy-
zéssel ellátva).

MEGSZŰNÉSKOR

    Bírósági határozat.

TÁRSASHÁZ
11. FELÉPÍTENDŐ ÉPÜLETRE – ÚJONNAN ALAKULÓ TÁRSASHÁZ 
ALAPÍTÁSKOR

    Alapító okirat, vagy bírósági határozat.

    Tulajdoni lap.

    Szervezeti-működési szabályzat és/vagy a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást 
tartalmazó okirat (alakuló/közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv; megbízási szerződés).

    Aláírási címpéldány amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvéd általi ellejegyzés-
sel ellátva).

12. FENNÁLLÓ ÉPÜLET – LEGFELJEBB 6 LAKÁSOS 
ALAPÍTÁSKOR/MÁR MŰKÖDÉS ESETÉN

    Ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap.

     Alapító okirat illetve változás esetén annak módosítása, vagy bírósági határozat.

    Szervezeti-működési szabályzat és/vagy a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást 
tartalmazó okirat (alakuló/közgyűlési határozat, megbízási szerződés).

    Aláírási címpéldány amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel ellátva) Ha a társasház gaz-
dálkodó tevékenységet végez (pl. bérbe ad közös tulajdonú helyiséget).

    Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet 
nem tartalmazza) Ha a társasház kezelési tevékenységét, közös képviseletét egyéni vállal-
kozó vagy gazdasági társaság látja el, akkor a vállalkozási formának megfelelő okiratokat/
cégiratokat is be kell mutatni.



13. FENNÁLLÓ ÉPÜLET-6 LAKÁSNÁL NAGYOBB
ALAPÍTÁSKOR/MÁR MŰKÖDÉS ESETÉN

     Ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap.

    Alapító okirat illetve változás esetén annak módosítása, vagy bírósági határozat.

    Szervezeti-működési szabályzat.

    Közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza a közös képviselő és az intézőbizottság elnöké-
nek nevét, adatait (hitelesített példány).

    Közös képviselő, illetve intézőbizottság elnökének aláírási címpéldánya amennyiben készült 
Ha a társasház gazdálkodó tevékenységet végez (pl. bérbe ad közös tulajdonú helyiséget).

     Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat az adószámot és a statisztikai számjelet 
nem tartalmazza) Ha a társasház kezelési tevékenységét, közös képviseletét egyéni vállal-
kozó vagy gazdasági társaság látja el, akkor a vállalkozási formának megfelelő okiratokat/
cégiratokat is be kell mutatni.

14. ÜGYVÉD (EGYÉNI)
ALAPÍTÁSKOR

     Személyazonosító okmány.

    Ügyvédi igazolvány.

    Ügyvédi kamara bejegyző határozata (ezen szerepel a székhely).

    Adóbejelentkezési lap (adószám és statisztikai számjel).

    Aláírási címpéldány amennyiben készült (közjegyzői hitelesítéssel ellátva).

15. KÖZJEGYZŐ, VÉGREHAJTÓ 
ALAPÍTÁSKOR/MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSNÁL

    Adóbejelentkezési lap (adószám és statisztikai számjel).

    30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy 30 napnál nem régebbi 
tagságot igazoló okirat.

16. EGYÉNI CÉG:
ALAPÍTÁSKOR

    Alapító okirat (közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett okirat).

    Cégbírósági tanúsítvány, adó- és KSH számmal ellátva  Ha nincs adószám a cégírósági tanú-
sítványon, akkor külön be kell mutatni az adóbejelentkezési lapot. 

    Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvéd általi ellenjegyzéssel 
ellátva).

MÁR MŰKÖDŐ CÉG

    Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.

    30 napnál nem régebbi cégkivonat.

     Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (közjegyzői hitelesítéssel, ügyvéd általi ellenjegyzéssel 
ellátva).

MEGSZŰNÉSKOR

     Cégbírósági végzés a vállalkozás törléséről.


