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Tájékoztató a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásról 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a pénzügyi lízing ügyleteket be kell jegyeztetni 
a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A lízingszerződés bejegyzését a Mercedes-Benz Credit Zrt. végzi el. A 
bejegyzés feltétele, hogy Ügyfelünk a Hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója legyen. A regisztrációt 
kizárólag Ügyfelünk végezheti el.  

Néhány esetben a regisztrációt követően az Ügyfél adat nem lekérdezhető a Hitelbiztosítéki rendszerben, 
ilyenkor külön jelezzük Ügyfelünk részére, hogy az azonossági nyilatkozat másolatát Társaságunk részére 
juttassa el (tehát általában nem kell a regisztrációt igazolni). 

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. 

1. Regisztráció 

Elsődlegesen regisztrálnia szükséges a https://hbny.mokk.hu felületen, amely háromféleképpen 
kezdeményezhető:  
1) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással (amennyiben 

rendelkezik érvényes és hitelesített regisztrációs kártyával),  
2) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás nélkül,  
3) közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással és a hitelbiztosítéki 

nyilatkozatot közjegyző előtt kívánja megtenni [Hbnytv. 8. §]. 
 
A rendszer használatához szükséges technikai eszközök, és feltételek leírására vonatkozó „Tájékoztató a 
HBNY rendszer használatának technikai feltételeiről” megjelölésű dokumentum a 
https://www.mokk.hu/index.php?menuid=133 link alatt található meg.  
A regisztrációval kapcsolatos részletesebb információ a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján:  
https://www.mokk.hu/dokumentumok/fmh/Regisztracio_felhasznalo_v4.3_20160307.pdf érhető el. 
 
A kérelmezőnek a regisztráció során meg kell adnia: 
a) családi és utónevét,  
b) születési családi és utónevét,  
c) anyja születési nevét,  
d) születési helyét és idejét,  
e) lakcímét, valamint  
f) nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról.  
 
Fontos tudnivaló, hogy a regisztrációhoz érvényes e-mail címmel is rendelkeznie kell!  
 

2. Azonossági nyilatkozat 

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek közjegyző előtt azonossági nyilatkozatot kell tennie. Ennek 
megtételére a Hbnyr. 11. § (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 nyilatkozat bármely közjegyző előtt megtehető. Az időpont kérésekor érdemes egyeztetnie a 
közjegyzővel, hogy mely dokumentumok szükségesek. 
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Az azonossági nyilatkozat megtétele során a közjegyző ellenőrzi a kérelmező személyi és okmányadatait. (A 
közjegyző részére mindenképpen szükséges bemutatni az érvényes személyazonosságot megállapító iratot 
-amely lehet személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél – és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.) 

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. 

3. Költségek 

A regisztrációért a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében fizetendő költség az Ügyfelet terheli, 
mértékét a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet határozza meg:  

a) Gazdasági társaságnál megkezdett óránként 6.000 Ft, de összesen legfeljebb 18.000 Ft  
b) Magánszemélynél 5.000 Ft  

A regisztrációs költségen felül a Közjegyzői Kamara az ügylet Hitelbiztosítéki nyilvántartás bejegyzéséért 
további 7.000 Ft-os díjat számít fel, ami az Ügyfelünket terheli és a Lízingszerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, az első havi törlesztőrészlettel együtt 
kell megfizetni. A lízingszerződésre vonatkozó bejegyzés törlését – a szerződés megszűnését követően – 
Társaságunk végzi, díjmentesen. 

Amennyiben Ügyfelünk egy korábbi ügylet kapcsán már rendelkezik azonossági nyilatkozattal, ezen ügylet 
kapcsán már nem kell ismételten a közjegyzőnél regisztrálni, csak a lízingszerződést jegyezteti be 
Társaságunk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. 

4. Közjegyzői Kamara 

Egyéb, a regisztráció kapcsán technikai jellegű felvilágosításért forduljon a Közjegyzői Kamarához a 
következő elérhetőségeken:  

Internet: https://hbny.mokk.hu/  
E-mail: hbnyinfo@mokk.hu  
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 231-4008 
 
Amennyiben a bejegyzéssel kapcsolatban kérdése merül fel, keresse bizalommal Társaságunkat, illetve 
közvetítő márkakereskedéseinket! 

 

Üdvözlettel, 

Mercedes-Benz Credit Zrt. 
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