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Tájékoztató 

 

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 

és a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 

13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Hbnyr.) rendelkezései alapján a hitelbiztosítéki 

nyilvántartás az alábbiak szerint működik. 

 

 

Regisztráció 

 

A regisztráció háromféleképpen kezdeményezhető:  

a) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással, 

b) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás 

nélkül, 

c) a közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással 

[Hbnytv. 8. §]. 

A kérelmezőnek meg kell adnia családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja 

születési nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint nyilatkoznia kell a felhasználói 

szabályzat elfogadásáról.  

 

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek közjegyzőhöz kell mennie, hogy előtte 

azonossági nyilatkozatot tegyen, amelyben nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt 

adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. Ennek megtételére a Hbnyr. 11. §-ának (3) 

bekezdése szerint a regisztrációs kérelem sikeres benyújtásától számított 15 munkanap áll 

rendelkezésére. Ha e határidőt elmulasztja, új regisztrációs kérelmet kell előterjesztenie a 

hitelbiztosítéki rendszeren keresztül.  

 

Az azonossági nyilatkozatban a kérelmező nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt 

adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. A közjegyző által záradékolt azonossági 

nyilatkozatot a közjegyző átadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó 

hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál [Hbnyr. 11. § 

(5) bek.]. 

  

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó 

képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy 

teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Az állandó képviselő törvényes képviselő, 

szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. 

Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a 

meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta. 

 

Az azonossági nyilatkozat bármely közjegyző előtt megtehető.  Az azonossági nyilatkozat 

előterjesztéséért a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében 5 000 Ft-ot kell 

fizetni. Állandó képviselőként való regisztrációért a közjegyző részére minden megkezdett óra 

után 6 000 Ft-ot, de összesen legfeljebb 18 000 Ft-ot kell fizetni. 

 

A regisztrációval kapcsolatban alább olvasható egy összefoglaló táblázat: 

https://hbny.mokk.hu/
https://hbny.mokk.hu/
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A felhasználó 
A regisztrációt 

hol kezde-

ményezheti? 

Azonossági 

nyilatkozatot 

hol tehet? 

Mit tud tenni a 

hitelbiztosítéki 

rendszerben 

elektronikus úton? 

Közjegyzői 

munkadíj és 

költségtérítés 

MOKK-

nak járó 

költség-

térítés 

Saját nevében regisztrál 

(csak természetes személy) és 

rendelkezik elektronikus 

aláírással 

a HBNY 

felületén 

bármely 

közjegyzőnél 

rendszerüzenetet kap, 

betekinthet a rendszerbe 
(Hbnytv. 25. és 27. §), 
hitelbiztosítéki 

nyilatkozatot tehet 

5 000 Ft  
(az azonossági 

nyilatkozat elő-

terjesztéséért) 

Nincs 

Saját nevében regisztrál 

(csak természetes személy) és 

NEM rendelkezik 

elektronikus aláírással 

a HBNY 

felületén vagy 

közjegyzőnél 

bármely 

közjegyzőnél 

rendszerüzenetet kap, 

betekinthet a rendszerbe 
(Hbnytv. 25. és 27. §) 

5 000 Ft  
(az azonossági 

nyilatkozat elő-

terjesztéséért) 

Nincs 

Állandó képviselőként 
regisztrál (képviselt: 

természetes személy vagy 

szervezet) és rendelkezik 

elektronikus aláírással 

a HBNY 

felületén 

bármely 

közjegyzőnél 

rendszerüzenetet kap, 

betekinthet a rendszerbe 
(Hbnytv. 25. és 27. §), 
hitelbiztosítéki 

nyilatkozatot tehet 

6 000 Ft óránként, 

legfeljebb 

azonban 18 000 Ft  
(az azonossági 

nyilatkozat elő-

terjesztéséért) 

Nincs 

Állandó képviselőként 
regisztrál (képviselt: 

természetes személy vagy 

szervezet) és NEM 

rendelkezik elektronikus 

aláírással 

a HBNY 

felületén vagy 

közjegyzőnél 

bármely 

közjegyzőnél 

rendszerüzenetet kap, 

betekinthet a rendszerbe 
(Hbnytv. 25. és 27. §) 

6 000 Ft óránként, 

legfeljebb 

azonban 18 000 Ft 
(az azonossági 

nyilatkozat elő-

terjesztéséért) 

Nincs 

 
 

Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele 

 

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval 

szemben tehet. 

 

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot regisztrált felhasználó (akár a saját nevében, akár állandó 

képviselőként a képviselt nevében) választása szerint az alábbi módokon tehet: 

a) amennyiben a regisztrált felhasználó rendelkezik minősített elektronikus aláírással, a 

hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületén az erre szolgáló adatlap kitöltésével és 

a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával maga rögzíti a hitelbiztosítéki 

rendszerben (Hbnytv. 7. §) – ez akkor is lehetőség, ha az alapul szolgáló szerződést 

ügyvéd ellenjegyezte vagy közjegyző közokiratba foglalta. 

b) bármely közjegyző előtt (Hbnytv. 8. §). 

c) amennyiben a felek így rendelkeznek, a zálogszerződést, tulajdonjog-fenntartással 

történő eladást, faktoring szerződést vagy lízingszerződést közokiratba foglaló 

közjegyző – minősített elektronikus aláírásának használatával – rögzíti a 

hitelbiztosítéki rendszerben [Hbnytv. 9. § a) pont]. 

d) amennyiben a felek ezzel is meghatalmazzák, a zálogszerződést, tulajdonjog-

fenntartással történő eladást, faktoring szerződést vagy lízingszerződést ellenjegyző 

ügyvéd – minősített elektronikus aláírásának használatával – rögzíti a hitelbiztosítéki 

rendszerben [Hbnytv. 9. § b) pont]. 
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Valamint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tételére az állandó képviselővel nem rendelkező 

regisztrált felhasználó ügyvédet hatalmazhat meg (Hbnytv. 10. §). 

 

Ha a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a Hbnytv. 8. §-a szerint teszi meg, a 

hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez igénybe vehető űrlapok a MOKK honlapján érhetők 

el (http://www.mokk.hu/index.php?menuid=133). Ez esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

megtételéhez a nyilatkozatot tevőnek az űrlapot két példányban gépírással ki kell töltenie, és a 

nyilatkozat tételekor a közjegyzőnek aláírva át kell adnia. A MOKK a hitelbiztosítéki 

nyilatkozat bejegyzéséről elektronikus levélben értesíti a hitelbiztosítéki nyilatkozattal 

érintetteket. 

 

Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több jogosult vagy több kötelezett szerepel, a 

hitelbiztosítéki nyilatkozatot a közjegyző előtt együttesen kell megtenniük. 

 

A Hbnytv. 8. §-a és 9. §-ának a) pontja szerinti esetekben a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

rögzítéséért – nyilatkozatonként – a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében 

minden megkezdett óra után 6 000 Ft-ot, de legfeljebb 18 000 Ft-ot kell fizetni. 

 

Továbbá (függetlenül a nyilatkozat megtételének módjától) a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

tételéért a MOKK részére 7 000 Ft-ot kell költségtérítésként fizetni, amely tartalmazza a 

hitelbiztosítéki nyilatkozathoz hozzájáruló vagy a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására 

irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat költségtérítését is. Amennyiben a hitelbiztosítéki 

nyilatkozatban több vagyontárgyat jelölnek meg alvázszámmal, illetve öt azonosítóval, vagy 

több, vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőt használnak, vagyontárgyanként, illetve 

mezőnként további 3 500 Ft költségtérítés fizetendő.  

 

A MOKK részére fizetendő költségtérítést – amennyiben a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a 

regisztrált felhasználó a Hbnytv. 7. §-a szerint, minősített elektronikus aláírás használatával a 

hitelbiztosítéki rendszeren keresztül rögzíti, vagy azt a Hbnytv. 9. §-ának b) pontja, illetve 10. 

§-a szerint, ügyvéd útján teszi meg – a hitelbiztosítéki rendszer útján bankkártyával 

kezdeményezett átutalással, online fizetési felület igénybevételével kell megfizetni.  

 

Ha a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a Hbnytv. 8. §-a, illetve 9. §-ának a) 

pontja szerint, közjegyző útján teszi meg, a költségtérítést a következőképpen fizetheti meg: 

(1) a közjegyző által rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízáson („sárga csekk”), 

vagy  

(2) a MOKK-nak az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000007-

15030219 számú fizetési számlájára való átutalással, vagy 

(3) bankkártya (fizikai POS terminál) használatával a közjegyző irodájában.  

 

Ha a nyilatkozattevő a költségtérítést a MOKK fizetési számlájára való átutalással fizeti meg, 

a költségtérítés átutalását a fizetési számlája terhelését tartalmazó – az utalásra vonatkozó 

visszavonhatatlan megbízás teljesítését igazoló – napi kivonattal kell a közjegyzőnél 

igazolnia, és a közjegyző csak ennek átadását követően rögzítheti a hitelbiztosítéki 

nyilatkozatot. A nyilatkozattevő számlázási adatait a közjegyző a hitelbiztosítéki rendszerben 

http://www.mokk.hu/index.php?menuid=133
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rögzíti, amely alapján a nyilatkozattevő részére a számlát a MOKK állítja ki, a költségtérítés 

megfizetését követő 15 napon belül. 

 

A regisztrált felhasználó halála, illetve megszűnése esetén a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

megtételére jogosult jogutódlásának a nyilvántartásban való átvezetésére a közjegyző határoz 

nemperes eljárásban [Hbnytv. 24. § (1) bek., 2008. évi XLV. törvény 36/P. §]. A közjegyzőt a 

jogutódlás megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért 7 500 Ft munkadíj 

[valamint a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerinti 

költségtérítés] illeti meg. Ha a regisztrált felhasználó személye nem halál, illetve megszűnés 

folytán változik meg, a változást a regisztrált felhasználók a hitelbiztosítéki rendszer útján 

módosító nyilatkozattal tudják átvezetni. 

 

A hitelbiztosítéki nyilatkozat tételével kapcsolatban alább olvasható egy összefoglaló táblázat: 

 
A hitelbiztosítéki 

nyilatkozat 

rögzítője 

Regisztrált 

felhasználó; 

rendelkezik 

elektronikus 

aláírással 

Regisztrált 

felhasználó; 

NEM 
rendelkezik 

elektronikus 

aláírással 

Állandó 

képviselő és 

rendelkezik 

elektronikus 

aláírással 

Állandó 

képviselő és 

NEM 
rendelkezik 

elektronikus 

aláírással 

Közjegyzői 

munkadíj és 

költségtérítés 

összege 
(nyilatkozaton-

ként) 

MOKK-

nak járó 

költség-

térítés 

összege 
(nyilatko-

zatonként) 

Maga a 

felhasználó, 

elektronikusan [a) 

pont] 

tehet NEM tehet tehet NEM tehet Nincs 7 000 Ft + 

3 500 Ft / 

további 

vagyontárgy

ak, mezők 

A közjegyző [b) 

pont] 

tehet tehet tehet tehet 6 000 Ft 

óránként, 

azonban 

legfeljebb 18 

000 Ft 

7 000 Ft + 

3 500 Ft / 

további 

vagyontárgy

ak, mezők  

Közokirat-

készítés esetén a 

közjegyző [c) 

pont] 

tehet 
[de az a) pont 

szerint maga is 

rögzítheti] 

tehet tehet 
[de az a) pont 

szerint maga is 

rögzítheti] 

tehet 6 000 Ft 

óránként, 

azonban 

legfeljebb 18 

000 Ft 
(+az okirat 

készítésének 

díja) 

7 000 Ft + 

3 500 Ft / 

további 

vagyontárgy

ak, mezők  

Ügyvédi 

magánokirat-

készítés esetén az 

ügyvéd [d) pont] 

tehet 
[de az a) pont 

szerint maga is 

rögzítheti] 

tehet tehet 
[de az a) pont 

szerint maga is 

rögzítheti] 

tehet Nincs 7 000 Ft + 

3 500 Ft / 

további 

vagyontárgy

ak, mezők  

Eseti 

meghatalmazott 

ügyvéd [utolsó 

eset] 

tehet tehet NEM tehet NEM tehet Nincs 7 000 Ft + 

3 500 Ft / 

további 

vagyontárgy

ak, mezők  

Jogutódlás 

megállapítása 

halál vagy 

megszűnés esetén 

Részletesen lásd fentebb. (Nem halál vagy megszűnés folytán 

bekövetkező jogutódlás módosító nyilatkozattal átvezethető, a fenti 

módokon és díj, illetve költségtérítés ellenében.) 

7 500 Ft + 

költségtérítés 

Nincs 
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Lekérdezés 

 

A hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén keresztül lehet betekinteni a hitelbiztosítéki 

nyilvántartásba a Hbnytv. 25. és 27. §-a szerint, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény 262. §-ának (2) bekezdése szerinti zálogjogi nyilvántartásba (ZONY) és 

a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű 

rendelet 48/A. §-a szerinti, egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok 

zálogjogi nyilvántartásába (gkZONY) is. 

 

Ha a ZONY-ba való betekintés eredménye az, hogy a ZONY nyilvántart olyan zálogjogi 

bejegyzést, amelyet még nem töröltek, a bejegyzés adatainak megismerése végett a 

betekintést végző regisztrált felhasználó vagy nem regisztrált felhasználó a közjegyzőnél 

tekinthet be a ZONY-ba a 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet betekintésre vonatkozó szabályai 

szerint. A hitelbiztosítéki rendszeren keresztül végzett lekérdezés mentes a költségtérítés alól. 

A közfeladatot ellátó szervek a Hbnytv. 26. §-a szerint, kizárólag elektronikus úton 

igényelhetnek adatot a MOKK-tól. 

 

További, technikai jellegű információ a MOKK HBNY Ügyfélszolgálatától (tel: 06-1-231-

4008, email: hbnyinfo@mokk.hu) kérhető.  

 

 

Budapest, 2015. január 1.  

 

 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

mailto:hbnyinfo@mokk.hu

