
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 

  



A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

…/2014. (…..) KIM rendelete 

 

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról 

 

 

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

az 1–22. §, a 39. § és a 40. § tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi 

CCXXI. törvény 32. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 

valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

 

a 41–45. § és az 50. § (3) bekezdése tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 

2013. évi CCXXI. törvény 32. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, 

 

a 48. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az 

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 2012/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben 

eljárva és 

 

a 47. § és a 49. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

 

a következőket rendelem el: 

 

 

1. A hitelbiztosítéki rendszer működtetésére vonatkozó általános követelmények 

 

1. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában hitelbiztosítéki rendszer: a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamarának (a továbbiakban: országos kamara) a Polgári Törvénykönyv és a hitelbiztosítéki 

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

nyilatkozatok megtételének technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők, a regisztrált és 



nem regisztrált felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan 

egységes számítástechnikai rendszere. 

 

(2) A hitelbiztosítéki nyilvántartásnak a Hbnytv. szerint megismerhető adatait az országos 

kamara azonosítás nélkül, ingyenesen elérhetővé teszi az interneten; e célból az országos 

kamara honlapot üzemeltet. 

 

(3) Az országos kamara a felhasználók számára a hitelbiztosítéki rendszer használatának 

elősegítésére a hitelbiztosítéki rendszer felületén folyamatosan működtetett elektronikus úton 

elérhető technikai tájékoztatást nyújt a hitelbiztosítéki rendszer használata vonatkozásában. 

 

2. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie a kifejezetten emberi 

közreműködést nem igénylő műveletek automatizált, gépi adatfeldolgozással történő 

elvégzésére. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie a regisztrált felhasználók számára 

fenntartott műveletek elvégzésének, a felhasználó azonosítását követően történő naplózására. 

 

3. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszer működtetője az országos kamara. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszer alkalmazásgazdája és adatgazdája az országos kamara elnöke. 

 

(3) Az országos kamara a hitelbiztosítéki rendszer üzemeltetésével vagy fejlesztésével akkor 

bízhat meg más személyt (a továbbiakban: külső szolgáltató), ha az vállalta az e rendeletben 

előírt követelmények betartását is. 

 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak érvényesítését az országos kamarának a külső szolgáltatóval 

megkötött szerződésben kell biztosítania. 

 

(5) Az országos kamarának folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a külső szolgáltató teljesíti-e 

a szerződéses kikötéseket. 

 

(6) A hitelbiztosítéki nyilvántartás működtetésével, illetve a hitelbiztosítéki rendszer 

kezelésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott 

adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, 

illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is fennmarad. 

 

4. § 

 

(1) Az országos kamara a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a hitelbiztosítéki 

rendszerben szereplő adatok alapján, az 1. melléklet szerinti tartalommal készít országos 

statisztikai jelentést a tárgyhónapban érkezett hitelbiztosítéki nyilatkozatokról. 

 

(2) Az országos kamara a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig továbbítja a statisztikai 

jelentést az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz. 

 



 

2. A rendszerüzenetek és a rendszerüzenetek fogadására szolgáló tárhely 

 

5. § 

 

(1) Ha a regisztrált felhasználónak több állandó képviselője van, tárhelyéhez valamennyi 

állandó képviselő hozzáfér és nyilatkozatot tehet. 

 

(2) Nem természetes személy regisztrált felhasználó esetén a regisztrált felhasználó állandó 

képviselője fér hozzá a regisztrált felhasználó tárhelyéhez. 

 

(3) Ha a természetes személy regisztrált felhasználó a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált 

felhasználójává személyes regisztráció útján vált, vagy utóbb személyesen regisztrált a 

hitelbiztosítéki rendszerbe, tárhelyéhez az állandó képviselő mellett maga is hozzáférhet és 

nyilatkozatot tehet. 

 

6. § 

 

(1) A rendszerüzenetben fel kell tüntetni legalább 

 

a) a rendszerüzenet küldésének időpontját, 

b) szükség esetén az arról szóló tájékoztatást, hogy a rendszerüzenettel érintett 

hitelbiztosítéki nyilatkozatot hogyan tekintheti meg, 

c) a hitelbiztosítéki nyilatkozat azonosítóját. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a rendszerüzenet érkezéséről a 

hitelbiztosítéki rendszer nem biztonságos csatornán megvalósuló elektronikus úton 

figyelmeztetést küldjön a regisztrált felhasználó ebből a célból megadott elektronikus 

elérhetőségére. A figyelmeztetésnek tartalmaznia kell a rendszerüzenet érkezéséről szóló 

tájékoztatást, valamint annak érkezésének időpontját. 

 

(3) Ha a regisztrált felhasználó helyett a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a Hbnytv. 8. §-a szerint 

a közjegyző vagy a Hbnytv. 10. §-a alapján a hitelbiztosítéki rendszerben azonosított 

felhasználóként ügyvéd teszi meg, a hitelbiztosítéki nyilatkozattal kapcsolatos 

rendszerüzenetet a regisztrált felhasználó és a közjegyző, illetve az ügyvéd tárhelyére is meg 

kell küldeni. 

 

(4) A regisztrált felhasználó adatainak módosulásáról rendszerüzenetben kell tájékoztatást 

adni azon regisztrált felhasználók számára, akik a módosulással érintett regisztrált felhasználó 

hitelbiztosítéki nyilatkozatával érintettek. 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv betekintése a hitelbiztosítéki nyilvántartásba és a hitelbiztosítéki 

nyilvántartásból történő adatigénylése  

 

7. § 

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartás adatairól a Hbnytv. 26. §-ában meghatározott közfeladatot 

ellátó szerv közvetlen hozzáféréssel, kizárólag elektronikus úton igényelhet adatot. Az 

adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló eljárás tárgyát és ügyszámát, az 



igényelt adat tekintetében az adatigénylőt az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve 

kötelezettség fennállásának utólagos ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi 

rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot 

elektronikus úton az országos kamara rendszere számára rendelkezésre kell bocsátani. 

 

 

4. A hitelbiztosítéki rendszer működtetésére vonatkozó szabályozatok 

 

8. § 

 

Az országos kamarának a tervezett karbantartások időpontját, és időtartamát 3 nappal a 

karbantartást megelőzően kell közzétennie. 

 

9. § 

 

(1) Az országos kamara a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált vagy nem regisztrált 

felhasználóként történő használatának feltételeit szabályzatban (a továbbiakban: felhasználói 

szabályzat) állapítja meg. 

 

(2) A felhasználói szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők: 

 

a) a felhasználók kötelezettségei,  

b) a felhasználói szabályzat és a módosítása regisztrált és nem regisztrált felhasználó 

által történő elfogadásának módja, 

c) tájékoztató a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált és nem regisztrált felhasználók 

számára nyújtott szolgáltatásairól és az egyes szolgáltatások igénybe vételének módjáról, 

d) a jelszó elvesztése esetén követendő eljárás szabályai, 

e) tájékoztatás a hitelbiztosítéki rendszerbe történő betekintés módjáról, 

f) a hitelbiztosítéki rendszerhez tartozó, a regisztrált felhasználók rendelkezésére álló 

technikai tájékoztató tartalma. 

 

(3) A felhasználói szabályzatot és annak módosítását az országos kamara a felhasználók 

számára közzéteszi a hitelbiztosítéki rendszer felületén; az a közzététel napjától 

alkalmazandó. 

 

(4) A nyilatkozattevő a felhasználói szabályzat módosításának közzétételét követően a 

hitelbiztosítéki rendszer útján műveletet csak azt követően végezhet, hogy a felhasználói 

szabályzat módosítását – a hitelbiztosítéki rendszer felületén, erre szolgáló művelet 

elvégzésével – elfogadta. 

 

 

5. Felhasználóként való regisztráció 

 

10. § 

 

(1) A Hbnytv.-ben meghatározott sikeres regisztrációs kérelem és azonossági nyilatkozat 

tételét követően az országos kamara a kérelmezőt regisztrált felhasználóként nyilvántartásba 

veszi. 

 



(2) Az országos kamara a sikeres regisztrációs kérelem esetén a kérelmezőnek 

felhasználónevet, jelszót, valamint tárhelyet bocsát a rendelkezésére; a felhasználónév a 

kérelmező ebből a célból megadott elektronikus levelezési címe. 

 

(3) A kérelmező tizenöt munkanapon belül köteles a Hbnytv.-ben rögzített azonossági 

nyilatkozatot tenni; e határidőt követően új regisztrációs kérelmet kell előterjeszteni a 

hitelbiztosítéki rendszer erre biztosított felületén. 

 

(4) Az azonossági nyilatkozat megtétele tényének hitelbiztosítéki rendszerben történő 

rögzítésével egyidejűleg az eljáró közjegyző a hitelbiztosítéki rendszer útján a regisztrált 

felhasználót egyéni azonosítóval (a továbbiakban: regisztrációs szám) látja el. 

 

(5) A regisztrált felhasználót a sikeres regisztrációról és a sikeres azonossági nyilatkozat 

megtételéről rendszerüzenet útján kell értesíti. 

 

(6) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a regisztrált felhasználó kizárhassa, 

hogy nevében meghatalmazottként hitelbiztosítéki nyilatkozat legyen tehető. 

 

11. § 

 

Ha a regisztrációját kérő állandó képviselőként kíván eljárni, a regisztráció során ezt jelölnie, 

az azonossági nyilatkozat megtételékor pedig állandó képviselőként való eljárási jogosultságát 

igazolnia kell. 

 

 

6. A regisztráció során megadott adatokban bekövetezett változás 

 

12. § 

 

Ha a regisztrált felhasználónak a regisztráció során rögzített adataiban változás következett 

be, a regisztrált felhasználónak megváltozott adatait a felhasználóként történő regisztráció 

szabályai szerint kell megadnia. 

 

 

7. Regisztráció törlése  

 

13. § 

 

A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a 

közjegyző a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki regisztrációját törölje. 

 

 

8. A hitelbiztosítéki rendszer nem regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásai 

 

14. § 

 

A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem regisztrált felhasználók a 

hitelbiztosítéki rendszer következő szolgáltatásait vehessék igénybe: 

 

a) felhasználói szabályzat megtekintése, 



b) általános rendszerüzenetek megtekintése, 

c) betekintés a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, 

d) adatkérési eredmények megtekintése és nyomtatása. 

 

 

9. A hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásai 

 

15. § 

 

(1) A regisztrált felhasználó felhasználónevének és jelszavának megadásával veheti igénybe – 

hitbiztosítéki nyilatkozat tételét kivéve – a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználók 

részére nyújtott szolgáltatásait. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a regisztrált felhasználó 

elektronikus levelezési címét megváltoztathassa. Az elektronikus levelezési cím változásával 

a regisztrált felhasználó felhasználóneve is megváltozik. 

 

(3) A hitelbiztosítéki rendszernek lehetővé kell tennie az adatkeresési eredmények találati 

listájának, valamint a rendszerüzeneteknek a megtekintését és kinyomtatását. 

 

16. § 

 

(1) Az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilatkozat kitöltésére kódtárat rendszeresíthet. 

 

(2) Ha az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilatkozat kitöltésére kódtárat rendszeresít, a 

kódtár alkalmazása kötelező. 

 

17. § 

 

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére szolgáló felületet el kell látni a nyilatkozatok 

megtételére szolgáló felület használatának módjára vonatkozó tájékoztatással. A tájékoztatás 

megtehető akként is, hogy azt az országos kamara honlapján teszi közzé. 

 

18. § 

 

A hitelbiztosítéki rendszer útján a hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzésének megkezdése és 

befejezése közötti időtartam alatt a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett regisztrált 

felhasználónak rendszerüzenetben kell tájékoztatást adni, ha a regisztrált felhasználó 

tekintetében hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele már folyamatban van vagy utóbb megkezdődik. 

 

 

10. A hitelbiztosítéki rendszer közjegyzők és okiratot ellenjegyző ügyvédek részére biztosított 

szolgáltatásai 

 

19. § 

 

A közjegyző a Hbnytv. 8. §-a szerinti esetben jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti 

 

a) a nyilatkozattevő adatait, 

b) képviselet esetén a képviselő adatait, 



c) annak tényét, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a nyilatkozattevő (képviselő) 

nyilatkozata szerint tette meg és hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozat közjegyző által előkészített 

adatainak rögzítésével a nyilatkozattevő (képviselő) egyetértett, 

d) annak tényét, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért a költségtérítés 

megfizetésre került,  

e) ha a nyilatkozat tételére azért nem került sor, mert a közjegyzői közreműködés 

megtagadásának volt helye, a megtagadás indokát. 

 

20. § 

 

A zálogszerződést, tulajdonjog-fenntartással történő eladást, faktoring szerződést vagy 

lízingszerződést közokiratba foglaló közjegyzőnek, ellenjegyző ügyvédnek – ha ilyen 

nyilatkozat tételét a Hbnytv. lehetővé teszi – azon hitelbiztosítéki nyilatkozatot kell 

megtennie, melynek nyilvántartásban való rögzítésének nem feltétele másik regisztrált 

felhasználó hozzájárulása. 

 

21. § 

 

(1) A közjegyző és az ügyvéd a Hbnytv. 9. §-ában foglalt esetben jogosult arra, hogy azon 

regisztrált felhasználó esetében, aki a hitelbiztosítéki nyilatkozat kötelezettje lesz, foglalással 

éljen. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalással érintett személyt kivéve a foglalással 

érintett regisztrált felhasználó esetében a foglalás időszakában hitelbiztosítéki nyilatkozat nem 

tehető; ezt a hitelbiztosítéki rendszer útján kell biztosítani. A foglalás időszaka legfeljebb 

négy óráig tarthat. 

 

(3) A foglalásra jogosult a foglalással érintett regisztrált felhasználó esetében a foglalás 

időszaka alatt a hitelbiztosítéki rendszerben rögzítheti, hogy a foglalás időszakának letelte 

után a regisztrált felhasználó esetében foglalással fog élni. A foglalás az előző foglalás lejártát 

követően kezdődik. 

 

(4) A foglalásra jogosult a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a foglalást követően az általános 

szabályok szerint teheti meg. 

 

 

11. A hitelbiztosítéki rendszer végrehajtók részére biztosított szolgáltatásai 

 

22. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie az önálló bírósági végrehajtó (a 

továbbiakban: végrehajtó) által tett hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzésére is. A 

végrehajtónak a végrehajtási ügyszámot a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor rögzítenie kell 

a hitelbiztosítéki rendszerben. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszer végrehajtók számára biztosított szolgáltatásai kizárólag az (1) 

bekezdésben foglalt követelmények teljesítése esetén érhetőek el. 

 



(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a végrehajtó tesz hitelbiztosítéki 

nyilatkozatot, a hitelbiztosítéki rendszer ne kérjen hozzájárulást azon nyilatkozatokról, 

melyek egyébként hozzájáruláshoz kötöttek. 

 

 

12. A hitelbiztosítéki nyilvántartás alapjául szolgáló nyilatkozatok 

 

23. § 

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

tételére jogosult által tett hitelbiztosítéki nyilatkozat szolgálhat. 

 

24. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hitelbiztosítéki 

nyilvántartásba történő bejegyzés, a bejegyzés módosításának és törlésének alapjául szolgáló 

következő nyilatkozatok megtehetőek legyenek: 

 

a) zálogjog esetén 

aa) a bejegyzésre irányuló nyilatkozat, 

ab) a bejegyzéshez hozzájáruló zálogkötelezetti nyilatkozat, 

ac) a bejegyzés módosítására irányuló nyilatkozat, 

ad) a bejegyzés módosításához hozzájáruló nyilatkozat, 

ae) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat, 

af) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez 

hozzájáruló zálogjogosulti nyilatkozat, 

ag) a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi 

nyilatkozat, 

b) a vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén 

ba) a bejegyzésre irányuló eladói nyilatkozat, 

bb) a bejegyzés módosítására irányuló eladói nyilatkozat, 

bc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat, 

bd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására 

irányuló eladói nyilatkozat, 

be) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez 

hozzájáruló eladói nyilatkozat 

c) faktorálás esetén 

 ca) a bejegyzésére irányuló faktori nyilatkozat, 

 cb) a bejegyzés módosítására irányuló faktori nyilatkozat, 

 cc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat, 

 cd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására 

irányuló faktori nyilatkozat, 

 ce) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez 

hozzájáruló faktori nyilatkozat 

d) pénzügyi lízing esetén 

da) a bejegyzése irányuló lízingbeadói nyilatkozat, 

db) a bejegyzés módosítására irányuló lízingbeadói nyilatkozat, 

dc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat, 

dd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására 

irányuló lízingbeadói nyilatkozat, 



de) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a pénzügyi lízing 

bejegyzés törléséhez hozzájáruló lízingbeadói nyilatkozat. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a jogosult vagy a kötelezett 

személye a Hbnytv. 24. § (2), (4) vagy (6) bekezdésében foglalt okból változik meg, az 

bejelenthető legyen. 

 

 

13. Hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételének általános 

szabályai 

 

25. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat adattartalmát e rendelet 

2. melléklete határozza meg. 

 

(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor a nyilatkozatot tevőnek a 2. melléklet szerint kell 

megadnia a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett személyek Hbnytv.-ben rögzített adatait. A 

hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a regisztráció során megadott adatok és 

a hitelbiztosítéki nyilatkozatban megadott adatok között eltérés van, úgy a hitelbiztosítéki 

rendszer a hitelbiztosítéki nyilatkozatot ne rögzítse. 

 

(3) A hitelbiztosítéki rendszer akként is kialakítható, hogy a felhasználói szabályzatban előírt 

azonosító adat megadását követően, a regisztrált felhasználó regisztráció során megadott 

adatai a hitelbiztosítéki rendszer útján automatizáltan kerüljenek kitöltésre. Az automatizált 

kitöltés esetén a hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az a funkció 

alkalmazásának igénybevételét ellenőrző adatok megadásával tegye lehetővé. Az adatok 

automatizált kitöltésére akkor kerül sor, ha az ellenőrző adatok és a regisztrált felhasználó 

adatai megegyeznek. 

 

(4) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a regisztrált felhasználó 

hitelbiztosítéki nyilatkozatát annak megtételekor minősített aláírással és időbélyegzővel tudja 

ellátni. 

 

26. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy hitelbiztosítéki 

nyilatkozatban több vagyontárgy egyedi vagy körülírással történő megjelölésére, több 

gépjármű egyedi azonosítására is sor kerülhessen, ha a vagyontárgy biztosítékként adására 

egy jogviszonyban került sor. A hitelbiztosítéki rendszernek a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

megtételére biztosított felülete akként is kialakítható, hogy abban több alvázszám legyen 

megadható az erre a célra biztosított mezőben, vagy akként is, hogy abban azt lehessen 

jelölni, hogy az alvázszámok rögzítésére az erre a célra biztosított felület újbóli 

igénybevételével kerül sor. 

 

(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgy egyedileg történő azonosítása 

esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie több vagyontárgy 

 

a) gyártási évének, 

b) gyártója nevének (elnevezésének), 



c) gyártási számának, 

d) gyártó által adott egyedi azonosítójának, 

e) a gyártó által adott elnevezésének 

 

rögzítésére. A hitelbiztosítéki rendszer kialakítása során az (1) bekezdésben foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

(3) A hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló ingó egyedileg történő meghatározása a (2) 

bekezdés a)–e) pontjainak megadásával is történhet. 

 

(4) A hitelbiztosítéki nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a (2) és (3) bekezdés szerint 

egyedileg meghatározott vagyontárgy lekérdezésére is. A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell 

kialakítani, hogy ha a lekérdezés során megadott adatok közül legalább három adat egyezik 

bármely a (2) és (3) bekezdés szerint egyedileg megjelölt vagyontárgy adataival, a 

hitelbiztosítéki rendszer a lekérdezés eredményeként azt megjelenítse. 

 

27. § 

 

(1) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgy megjelölésére nem az erre 

a célra biztosított mezőben alvázszám megadásával kerül sor, a hitelbiztosítéki rendszernek 

alkalmasnak kell lennie legalább tízezer karakter rögzítésére. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Hbnytv. és az e 

rendeletben meghatározott adatok sikeres rögzítését követően annak megtörténtéről és 

tartalmáról a nyilatkozattevőt (a képviselőt) és a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintettet 

rendszerüzenetben értesítse. 

 

(3) Ha a hitelbiztosítéki rendszer hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére biztosított felületén 

az adatok rögzítése sikertelen, a hitelbiztosítéki rendszer erről rendszerüzenetben értesíti a 

nyilatkozattevőt „sikertelen nyilatkozat” megjelöléssel és az arról való tájékoztatással, hogy a 

hitelbiztosítéki nyilatkozat a hitelbiztosítéki rendszerben nem került rögzítésre. 

 

28. § 

 

(1) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgy hitelbiztosítéki bejegyzés 

vagyontárgyaként már szerepel a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, a nyilatkozattevő az erre 

biztosított mezőben a vagyontárgy nyilvántartási azonosítójával is megjelölheti a 

vagyontárgyat. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartási azonosítóval történő megjelölésre csak akkor van 

mód, ha a nyilatkozattevő egyéb vagyontárgyat hitelbiztosítéki nyilatkozatában nem jelöl 

meg. 

 

(3) Előzetesen biztosított ranghelyre történő zálogjogi bejegyzésére irányuló hitelbiztosítéki 

nyilatkozat esetén a hitelbiztosítéki nyilatkozatban ranghely biztosítási azonosító jelölhető 

meg. 

 

 

 

 



29. § 

 

A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a nyilatkozattevő – 

választása szerint – meghatározott összeget jelölhessen meg, amelynek erejéig a zálogtárgy 

kielégítésére fedezetet biztosít. 

 

 

14. Hozzájáruló nyilatkozat és fenntartói nyilatkozat tétele 

 

30. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a hitelbiztosítéki bejegyzésre 

irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozathoz való hozzájárulás vagy fenntartás megtehető legyen, 

ha arra a regisztrált felhasználó a Hbnytv. alapján jogosult. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a 

hitelbiztosítéki nyilatkozat a hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására vagy törlésére irányul.  

 

(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nyilatkozatot tevő a Hbnytv. 20. § 

(3) bekezdésében foglalt esetre tekintettel kérhesse azt, hogy a hitelbiztosítéki rendszer útján 

rendszerüzenetben kapjanak arról tájékoztatást az érintett regisztrált felhasználók, hogy a 

módosítással érintett zálogjogi bejegyzést követő ranghelyen álló zálogjogok jogosultjaiként a 

hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásba 

történő rögzítéséhez hozzájárulhatnak. 

 

31. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a következő hozzájáruló 

hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtehetőek legyenek: 

 

 a) zálogjog esetén 

  aa) zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzésére irányuló 

zálogjogosulti nyilatkozathoz, 

  ab) zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés módosítására irányuló 

zálogjogosulti nyilatkozathoz, 

  ac) zálogjogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés módosítására irányuló 

zálogkötelezetti nyilatkozathoz, 

  ad) zálogjogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés törlésére irányuló 

zálogkötelezetti nyilatkozathoz, 

  ae) ha a módosítással érintett zálogjogi bejegyzést követő raghelyen további 

zálogjogi bejegyzések állnak, e bejegyzések jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozata, ha a 

nyilatkozatot tevő a nyilatkozat nyilvántartásban történő rögzítését ettől tette függővé, 

b) a vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén az eladó hozzájáruló 

nyilatkozata a bejegyzés törlésére irányuló vevői nyilatkozathoz, 

c) faktorálás esetén a faktor hozzájáruló nyilatkozata az adós bejegyzés törlésére 

irányuló nyilatkozatához, 

 d) pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó hozzájáruló nyilatkozata a bejegyzés törlésére 

irányuló lízingbevevői nyilatkozathoz. 

 



(2) Ha a hitelbiztosítéki bejegyzés módosításának indoka, hogy a felek személye a Hbnytv. 

24. § (2), (4) vagy (6) bekezdésben foglaltak szerint változik meg, a hitelbiztosítéki 

rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a (3)–(6) bekezdésben meghatározott 

hozzájáruló hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtehetőek legyenek. 

 

(3) Zálogjog esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 

 

a) ha a bejegyzett zálogkötelezett jelenti be, hogy a zálogkötelezett személye 

megváltozott, az új zálogkötelezett és a zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata, 

b) ha az új zálogkötelezett jelenti be, hogy a zálogkötelezett személye megváltozott, a 

zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata, 

c) ha a zálogkötelezett jelenti be, hogy a zálogjogosult személye megváltozott, a 

bejegyzett és az új zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata,   

d) ha a zálogjogosult jelenti be, hogy a zálogkötelezett személye megváltozott, az új 

zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata, 

e) ha az új zálogjogosult jelenti be, hogy a zálogjogosult személye megváltozott, a 

bejegyzett zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata 

 

megtehető legyen. 

 

(4) Vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén a hitelbiztosítéki rendszernek 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy, ha az új eladó jelenti be, hogy az eladó személye 

megváltozott a bejegyzett eladó hozzájáruló nyilatkozata megtehető legyen. 

 

(5) Faktorálás esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy, ha az 

új faktor jelenti be, hogy a faktor személye megváltozott, a bejegyzett faktor hozzájáruló 

nyilatkozata megtehető legyen. 

 

(6) Pénzügyi lízing esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy, 

ha az új lízingbeadó jelenti be, hogy a lízingbeadó személye megváltozott, a bejegyzett 

lízingbeadó hozzájáruló nyilatkozata megtehető legyen. 

 

32. § 

 

A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie a következő, a hitelbiztosítéki 

bejegyzés fenntartására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére: 

 

 a) bejegyzés törlésére irányuló zálogkötelezetti nyilatkozat esetén, a bejegyzés 

fenntartására irányuló zálogjogosulti nyilatkozat, 

 b) a bejegyzés törlésére irányuló vevői nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására 

irányuló eladói nyilatkozat, 

 c) a bejegyzés törlésére irányuló adósi nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására 

irányuló faktori nyilatkozat, 

 d) a bejegyzés törlésére irányuló lízingbevevői nyilatkozat esetén, a bejegyzés 

fenntartására irányuló lízingbeadói nyilatkozat. 

 

 

 

 

 



15. A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat 

 

33. § 

 

A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat adattartalmát 

e rendelet 3. melléklete határozza meg. 

 

 

16. Hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat részletes 

szabályai 

 

34. § 

 

(1) Hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele 

során a nyilatkozattevő a bejegyzés módosításra irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor 

köteles a nyilatkozattevő – és képviselet esetén a képviselő –, valamint a hitelbiztosítéki 

nyilatkozattal érintett másik fél azonosító adatait a hitelbiztosítéki rendszer erre biztosított 

felületén rögzíteni. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hitelbiztosítéki 

bejegyzés módosítására irányuló nyilatkozat megtétele során 

 

a) a hitelbiztosítéki bejegyzés adatai megjelenjenek a hitelbiztosítéki rendszer erre 

biztosított felületén és 

b) a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki bejegyzés adatai mellett jelölhesse, hogy az adat 

törlésére, illetve módosítására irányul a hitelbiztosítéki nyilatkozata. 

 

(3) A hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett másik fél rendszerüzenet úján kap értesítést a 

hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatról. 

 

35. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló nyilatkozathoz való hozzájárulás, 

illetve fenntartás csak a módosításra irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat egésze 

vonatkozásában tehető meg. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy hitelbiztosítéki bejegyzés 

módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat esetén a nyilatkozatot tevő a hitelbiztosítéki 

bejegyzés megtekintését követően hagyja jóvá annak módosítását vagy tegyen a 

hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot. 

 

36. § 

 

(1) Alvázszám módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a nyilatkozattevő a 

hitelbiztosítéki rendszer erre biztosított felületén nyilatkozik arról, hogy az alvázszám 

módosítása jogerős hatósági döntésen alapul. 

 

(2) Az alvázszám változása esetén a hitelbiztosítéki rendszerben az új alvázszám mellett a régi 

alvázszámot is meg kell jeleníteni és lekérdezhetővé kell tenni. 

 



(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha bejegyzés módosítására irányuló 

hitelbiztosítéki nyilatkozat jogerős bírósági határozat végrehajtására irányul, a határozatot 

hozó bíróság megjelölése és a határozat száma a hitelbiztosítéki nyilatkozatban jelölhető 

legyen. 

 

37. § 

 

A 34–36. §-ban nem szabályozott kérdések tekintetében a hitelbiztosítéki bejegyzésre 

irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

 

17. Hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat 

 

38. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki nyilatkozatok törlésének adattartalmát e rendelet 4. melléklete határozza 

meg. 

 

(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat 

vonatkozásában a hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére 

vonatkozó szabályokat (29–34. §) kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

18. A hitelbiztosítéki bejegyzésre, módosításra, törlésre vonatkozó részletes szabályok, a 

hitelbiztosítéki bejegyzés bejegyzési sorszáma 

 

39. § 

 

(1) A hitelbiztosítéki rendszer a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele során hitelbiztosítéki 

bejegyzési sorszámot képez. A bejegyzési sorszám, a hitelbiztosítéki bejegyzés azonosítására 

szolgál, képzésének szabályait az országos kamara állapítja meg. 

 

(2) A hitelbiztosítéki rendszer a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgyat a 

bejegyzéssel egyidejűleg nyilvántartási azonosítóval látja el. 

 

40. § 

 

A hitelbiztosítéki rendszer az előzetesen biztosított ranghelyre történő zálogjog bejegyzésére 

irányuló nyilatkozat esetén a nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgyat ranghely biztosítási 

azonosítóval látja el. 

 

 

19. Költségtérítés 

 

41. § 

 

(1) Az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilvántartás létesítésének, működtetésének és 

fejlesztésének költségeit a költségtérítésből fedezi. 

 



(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat tételének költségtérítése 7000 forint, amely tartalmazza a 

hitelbiztosítéki nyilatkozathoz hozzájáruló vagy a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására 

irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat költségtérítését is. 

 

(3) A hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért fizetendő 

költségtérítés fejében a hitelbiztosítéki bejegyzés tekintetében egy törlésre irányuló 

nyilatkozat további költségtérítés megfizetése nélkül tehető. 

 

(4) A költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget az országos kamara honlapján 

közzétett tájékoztatás szerint, az abban megjelölt fizetési számla javára kell teljesíteni. 

 

(5) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a nyilatkozatot tevő több gépjárművet jelöl meg 

egyedileg az e célra biztosított mezőben, a (2) bekezdésben meghatározott költségtérítésen 

felül a második gépjárműtől kezdve gépjárművenként 3500 forint költségtérítést kell 

megfizetni. 

 

(6) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a nyilatkozatot tevő több vagyontárgyat jelöl meg a 

26. § (2) bekezdésében meghatározott módon az e célra biztosított mezőben, a (2) 

bekezdésben meghatározott költségtérítésen felül a második vagyontárgytól kezdve 

vagyontárgyanként 3500 forint költségtérítést kell megfizetni. 

 

(7) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több vagyontárgy kerül megjelölésre, az erre a célra 

biztosított mezőben alvázszámmal, illetve a 26. § (2) bekezdésben meghatározott módon, a 

(2) bekezdésben meghatározott költségtérítésen felül a második vagyontárgytól kezdve 

vagyontárgyanként 3500 forint költségtérítést kell megfizetni. 

 

(8) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgyak megjelölésére a 27. § (1) bekezdése 

szerinti megjelölés mellett az erre a célra biztosított mezőben alvázszámmal is sor kerül, a (2) 

bekezdésben meghatározott költségtérítésen felül gépjárművenként 3500 forint költségtérítést 

kell megfizetni. 

 

42. § 

 

(1) A költségtérítést a hitelbiztosítéki rendszer útján bankkártyával kezdeményezett 

átutalással, online fizetési felület igénybevételével, vagy átutalással kell megfizetni. 

 

(2) A közjegyző által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozat esetében a költségtérítést 

bankkártyával kezdeményezett átutalással, online fizetési felület igénybevételével kell 

megfizetni. 

 

43. § 

 

A Hbnytv. 26. §-a szerinti adatigénylés térítésmentes. 

 

44. § 

 

A költségtérítés megfizetéséről a számviteli bizonylatot az országos kamara állítja ki. Az 

elektronikus számviteli bizonylatot a költségtérítés megfizetőjének el kell fogadnia, ha a 

hitelbiztosítéki nyilatkozatot elektronikus úton tette. 

 



45. § 

 

(1) Túlfizetés esetén a többletet kérelemre harminc napon belül kell visszatéríteni; a 

kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot 

vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását, kiutalását kéri. A 

visszafizetéssel járó költséget a kérelmező viseli. 

 

(2) Az országos kamara a visszatérítés iránt akkor intézkedik, ha a túlfizetés a 400 forintot 

meghaladja. 

 

(3) A kérelmező az át nem vett összeg visszatérítését, az eredménytelen visszatérítést 

követően öt évig kérheti. 

 

 

20. Záró rendelkezések 

 

46. § 

 

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. március 15. napján 

lép hatályba. 

 

(2) A 26. § (1) bekezdése és a 41. § (5) és (8) bekezdése 2014. december 1-jén lép hatályba. 

 

(3) A 26. § (2)–(4) bekezdése, a 41. § (6) és (7) bekezdése és az 50. §-a 2015. március 15-én 

lép hatályba. 

 

47. § 

 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) 

IM rendelet 5. számú mellékletének 3. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép 

és a következő 12. alponttal egészül ki: 

 

„11. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának 

megállapítására irányuló nemperes eljárás 

12. Összesen” 

 

48. § 

 

A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/F. §-al 

egészül ki: 

 

„30/F. § (1) A közjegyzőt a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Hbnytv.) meghatározott azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, 

a regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett változás átvezetéséért, valamint a 

hitelbiztosítéki regisztráció törlésért munkadíj és költségtérítés fejében 5000 forint illeti meg. 

 

(2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak 

állandó képviselőjeként kíván eljárni, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a képviselt 

adatainak Hbnytv. 5. § (2) bekezdésben meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki 

rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőt munkadíj és költségtérítés fejében a 12. § (2) 



bekezdés c) pontjában megállapított munkadíjnak megfelelő összeg illeti meg, azzal hogy az 

legfeljebb a 12. § (2) bekezdés c) pontjában három órára megállapított munkadíjnak 

megfelelő összegig terjedhet. 

 

(3) A közjegyzőt a Hbnytv. 8. § vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

rögzítésért munkadíj és költségtérítés fejében a 12. § (2) bekezdés c) pontjában egy órára 

megállapított munkadíjnak megfelelő összeg illeti meg. 

 

(4) A közjegyzőt a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett 

jogutódjának megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért a 12. § (2) bekezdés d) 

pontja szerinti munkadíj illeti meg.” 

 

49. § 

 

A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. § (1) 

bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: 

 

(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó) 

 

„k) hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának 

megállapítására irányuló nemperes eljárás” 

 

(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.) 

 

50. § 

 

(1) E rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy hitelbiztosítéki 

nyilatkozatban több vagyontárgy egyedi vagy körülírással történő megjelölésére, több 

gépjármű egyedi azonosítására és több vagyontárgy (2) bekezdés szerinti egyedi azonosítására 

is sor kerülhessen, ha a vagyontárgy biztosítékként adására egy jogviszonyban került sor. A 

hitelbiztosítéki rendszernek a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére biztosított felülete 

akként is kialakítható, hogy abban több alvázszám vagy a (2) bekezdés szerinti egyedi 

megjelölés legyen megadható az erre a célra biztosított mezőben, vagy akként is, hogy abban 

azt lehessen jelölni, hogy az alvázszámok vagy a (2) bekezdés szerinti egyedi megjelölés 

rögzítésére az erre a célra biztosított felület újbóli igénybevételével kerül sor.” 

 

(2) E rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgy megjelölésére nem az erre 

a célra biztosított mezőben alvázszám megadásával vagy a 26. § (2) bekezdésében 

meghatározott módon kerül sor, a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie 

legalább tízezer karakter rögzítésére.” 

 

 (3) E rendelet 41. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgyak megjelölésére a 27. § (1) 

bekezdésében szerinti megjelölés mellett az erre a célra biztosított mezőben alvázszámmal, 

illetve a 26. § (2) bekezdésben meghatározott módon is sor kerül, a (2) bekezdésben 



meghatározott költségtérítésen felül vagyontárgyanként (gépjárművenként) 3500 forint 

költségtérítést kell megfizetni.” 

  



1. melléklet a   /2014. (…..) KIM rendelethez 

 

Statisztikai jelentés adattartalma 

A hitelbiztosítéki nyilatkozatokról 

 

 

1. Bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma 

 1.1. hitelbiztosítéki nyilatkozat célja 

  1.1.1. bejegyzés 

  1.1.2. módosítás 

  1.1.3. törlés 

  1.1.4. hozzájárulás 

  1.1.5. fenntartás 

  1.1.6. a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi 

nyilatkozat 

 1.2. alapul fekvő jogügylet típusa 

  1.2.1. zálogjog 

  1.2.2. tulajdonjog fenntartással történő eladás 

  1.2.3. faktorálás 

  1.2.4. pénzügyi lízing 

 1.3. egyedileg megjelölt gépjármű esetén 

  1.3.1. egyedileg megjelölt gépjárművek száma 

   1.3.2. alapul fekvő jogügylet típusa 

   1.3.2.1. zálogjog 

   1.3.2.2. tulajdonjog fenntartással történő eladás 

   1.3.2.3. pénzügyi lízing. 

2. A regisztrált felhasználók száma 

2.1. regisztrált felhasználók 

2.2. regisztrált állandó képviselők 

3. Meghatalmazott ügyvédek útján tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma 

4. Közjegyző előtt tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma 

5. Hbnyvt. 9. §-a esetén 

 5.1. közjegyző által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma 

 5.2. ügyvéd által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma 

6. Képviselő nélkül tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma 

 

 

  



2. melléklet a   /2014. (…..) KIM rendelethez 

 

Bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat adattartalma 

 

1. A bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat típusa 

1.1. a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat 

1.2. a tulajdonjog fenntartással történő eladásra vonatkozó nyilatkozat 

1.3. faktori nyilatkozat 

1.4. lízingbeadói nyilatkozat 

2. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult, 

zálogkötelezett, eladó, faktor, lízingbe adó – 

 2.1. természetes személy esetén 

2.1.1. családi és utónév 

2.1.2. születési családi és utónév 

2.1.3. anyja születési neve 

2.1.4. születési idő 

2.1.5. lakcím 

 2.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén 

2.2.1. elnevezés 

2.2.2. székhely 

2.2.3. cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén 

 2.2.3.1. cégjegyzék száma 

 2.2.3.2. adószáma 

2.2.4. egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén 

 2.2.4.1. adószáma 

 2.2.4.2. nyilvántartási száma 

 2.2.4.3. a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése 

2.2.5. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén 

 2.2.5.1. adószáma 

3. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult, zálogkötelezett, 

vevő, eladó, faktor, adós, lízingbe adó vagy lízingbe vevő – 

 3.1. természetes személy esetén 

3.1.1. családi és utónév 

3.1.2. születési családi és utónév 

3.1.3. anyja születési neve 

3.1.4. születési idő 

3.1.5. lakcím 

3.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén 

3.2.1. elnevezés 

3.2.2. székhely 

3.2.3. cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén 

 3.2.3.1. cégjegyzék száma 

 3.2.3.2. adószáma 

3.2.4. egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén 

 3.2.4.1. adószáma 

 3.2.4.2. nyilvántartási száma 

 3.2.4.3. a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése 

3.2.5. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén 

 3.2.5.1. adószáma 

4. Képviselő esetén 



 4.1. állandó képviselő esetén 

 4.1.1. családi és utónév 

4.1.2. születési családi és utónév 

4.1.3. anyja születési neve 

4.1.4. születési idő 

4.1.5. lakcím 

4.2. ügyvéd meghatalmazott esetén 

4.2.1. családi és utónév 

4.2.2. születési családi és utónév 

4.2.3. anyja születési neve 

4.2.4. születési idő 

4.2.5. lakcím 

4.2.6. nyilatkozat arról, hogy a képviseleti jogosultság érvényes és hatályos 

írásbeli meghatalmazáson alapul 

5. Vagyontárgy 

5.1. ha a vagyontárgy ingó 

  5.1.1. gépjármű egyedileg történő elzálogosítása esetén 

5.1.1.1. alvázszám 

  5.1.2. – ha az ingó azonosítására körülírással kerül sor, vagy ha ingó egyedi 

azonosításra alkalmas, és arra nem az 5.1.1. pont szerinti módon, de egyedi azonosításra 

alkalmas módon kerül sor – 

5.1.2.1. az ingó egyedi azonosításra alkalmas meghatározása 

5.1.2.2. ingó körülírással történő meghatározása 

  5.1.3. a nyilatkozatot kitöltő választása esetén, közös tulajdonban álló dolognak 

kötelezett tulajdonában lévő tulajdoni hányada 

 5.2. ha a vagyontár jog 

  5.2.1. a jog körülírással történő meghatározása 

  5.2.2. a nyilatkozattevő választása esetén, több személyt megillető jognak a 

kötelezettet megillető hányada 

 5.3. ha a vagyontárgy követelés 

  5.3.1. a követelés körülírással történő meghatározása 

  5.3.2. a nyilatkozattevő választása esetén, osztható követelés meghatározott 

résznek meghatározására vonatkozó adat 

 5.4. A nyilatkozatot tevő választása szerint 

  5.4.1. ha a vagyontárgy már más hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett 

5.4.1.1. az 5.1.–5.3. ponttól eltérően a vagyontárgy nyilvántartási 

azonosítója, ha a vagyontárgy már más hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett 

5.4.2. előzetesen biztosított ranghelyre törtnő zálogjog bejegyzésére irányuló 

nyilatkozat esetén az 5.1.–5.3. ponttól eltérően 

5.4.2.1. előzetesen biztosított ranghely esetén a ranghely biztosítás 

azonosítója  

5.4.2.2. a zálogjog nyilvántartási azonosítója 

5.4.3. az összeg, amelynek erejéig a zálogtárgy a kielégítésre fedezetet biztosít 

6. A hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzése iránti határozott nyilatkozat 

7. Nyilatkozat megtételének időpontja. 

 

  



3. melléklet a   /2014. (…..) KIM rendelethez 

 

A zálogjogosult ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat 

adattartalma 

 

1. Tulajdonos adatai 

 1.1. az 2. melléklet 2. pontjában előírt adatok 

2. Képviselő esetén 

 2.1. az 2. melléklet 4. pontjában előírt adatok 

3. Vagyontárgy 

 3.1. az 2. melléklet 5. pontjában előírt adatok 

4. Az az összeg, amelynek erejéig a tulajdonos zálogjogot kíván alapítani 

5. A tulajdonos választása esetén a jogosult megjelölése 

6. A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat rögzítése 

iránti nyilatkozat 

7. Nyilatkozat megtételének időpontja 

 

 

  



4. melléklet a   /2014. (…..) KIM rendelethez 

 

A hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló nyilatkozat adattartalma 

 

1. A törlésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat típusa 

1.1. a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozat 

1.2. a tulajdonjog fenntartással történő eladásra vonatkozó bejegyzés törlésére 

irányuló nyilatkozat 

1.3. faktorálási bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat 

1.4. pénzügyi lízing bejegyzésének törlésére irányuló nyilatkozat 

2. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult, 

zálogkötelezett, eladó, vevő, faktor, adós, lízingbe adó, lízingbe vevő – 

 2.1. természetes személy esetén 

2.1.1. családi és utónév 

2.1.2. születési családi és utónév 

2.1.3. anyja születési neve 

2.1.4. születési idő 

2.1.5. lakcím 

 2.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén 

2.2.1. elnevezés 

2.2.2. székhely 

2.2.3. cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén 

 2.2.3.1. cégjegyzék száma 

 2.2.3.2. adószáma 

2.2.4. egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén 

 2.2.4.1. adószáma 

 2.2.4.2. nyilvántartási száma 

 2.2.4.3. a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése 

2.2.5. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén 

 2.2.5.1. adószáma 

3. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult, zálogkötelezett, 

eladó, vevő, faktor, adós, lízingbe adó, lízingbe vevő – 

 3.1. természetes személy esetén 

3.1.1. családi és utónév 

3.1.2. születési családi és utónév 

3.1.3. anyja születési neve 

3.1.4. születési idő 

3.1.5. lakcím 

3.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén 

3.2.1. elnevezés 

3.2.2. székhely 

3.2.3. cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén 

 3.2.3.1. cégjegyzék száma 

 3.2.3.2. adószáma 

3.2.4. egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén 

 3.2.4.1. adószáma 

 3.2.4.2. nyilvántartási száma 

 3.2.4.3. a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése 

3.2.5. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén 

 3.2.5.1. adószáma 



4. Képviselő esetén 

 4. 1. állandó képviselő esetén 

 4.1.1. családi és utónév 

4.1.2. születési családi és utónév 

4.1.3. anyja születési neve 

4.1.4. születési idő 

4.1.5. lakcím 

4.2. meghatalmazott esetén 

4.2.1. családi és utónév 

4.2.2. születési családi és utónév 

4.2.3. anyja születési neve 

4.2.4. születési idő 

4.2.5. lakcím 

4.2.6. nyilatkozat arról, hogy a képviseleti jogosultság érvényes és hatályos 

írásbeli meghatalmazáson alapul 

5. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat megjelölése 

  5.1. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartási száma 

6. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló nyilatkozat 

7. Ha a törlés bírósági határozat végrehajtására irányul 

 6.1. határozatot hozó bíróság megjelölése 

 6.2. határozat száma 

8. A nyilatkozat megtételének időpontja 



Szakmai indokolás 

 

 

 

2014. március 15. napján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) mellett – hatályba lép a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi 

CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.). A Ptk. és a Hbnytv. alapján – 2014. március 15. 

napjától – a hitelbiztosítéki nyilvántartás szolgál majd arra, hogy a benne szereplő 

zálogjogokról, tulajdonjog-fenntartásról, pénzügyi lízingről, faktoringról a nyilvánosság 

értesülhessen, és így azok joghatásai harmadik személyek irányában is érvényesülhessenek. A 

Hbnytv. a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésével kapcsolatos alapvető szabályokat rögzíti, 

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet 

tervezete (a továbbiakban: Tervezet) pedig a hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételének 

technikai támogatására szolgáló, interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai 

rendszer működésével kapcsolatos részletes szabályokat állapítja meg. A Tervezetben a 

hitelbiztosítéki rendszerre vonatkozó azon rendelkezések kerülnek szabályozásra, amelyek 

biztosítják a felhasználók számára a hitelbiztosítéki rendszer igénybevételét és használatát, 

továbbá az informatikai rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi 

hátteret. 

 

A Tervezet egységes keretben tartalmazza a Hbnytv. 32. § a), b) és c) pontjában adott 

felhatalmazás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, az így különösen a hitelbiztosítéki 

nyilatkozatok adattartalmát, a hitelbiztosítéki rendszer működtetését, a nyilvántartásból való 

lekérdezésre és a közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton történő adatigénylésének 

módját, valamint a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért fizetendő költségtérítés összegét 

és megfizetésének módját szabályozza. 

 

A hitelbiztosítéki rendszer a Ptk.-nak megfelelően a közjegyzők, valamint a regisztrált és nem 

regisztrált felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes 

számítástechnikai rendszer. A hitelbiztosítéki nyilvántartás megismerhető adatai azonosítás 

nélkül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) által 

üzemeltetett honlapon ismerhetőek meg. A felhasználók számára a rendszer használatának 

elősegítésére az országos kamara technikai tájékoztatást nyújt [Tervezet 1. §]. A 

hitelbiztosíték rendszert az országos kamara működteti. 

 

Az országos kamara a Tervezet 1. melléklete szerinti adattartalommal statisztikai 

adatszolgáltatásra köteles a hitelbiztosítéki rendszerben szereplő adatok vonatkozásában az 

igazságügyért felelős miniszter részére. 

 

A Tervezet alapján a hitelbiztosítéki rendszerben biztosítani kell azt, hogy amennyiben a 

regisztrált felhasználónak több állandó képviselője lenne, úgy a regisztrált felhasználó 

tárhelyéhez valamennyi állandó képviselő hozzáférjen, továbbá valamennyi állandó képviselő 

tehessen a képviselt nevében hitelbiztosítéki nyilatkozatot. Természetes személy és jogi 

személy esetében is előfordulhat, hogy nevükben több állandó képviselő jár el. A 

hitelbiztosítéki rendszer rendszerüzenet útján tájékoztatja a regisztrált felhasználó adatainak 

módosulásáról azon regisztrált felhasználókat, akik a módosulással érintett regisztrált 

felhasználó hitelbiztosítéki bejegyzésével érintettek [Tervezet 6. §]. E rendelkezés célja az, 

hogy amennyiben az egyik regisztrált felhasználó adata megváltozik, arról minden érintett 

(azaz az olyan regisztrált felhasználó, aki ugyanazon hitelbiztosítéki bejegyzéssel érintett) 

tájékoztatást kapjon, így biztosítva azt, hogy a regisztrált felhasználó az adatok változását 



követően is képes legyen hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére, azon regisztrált felhasználó 

esetében, akivel kapcsolatban áll a hitelbiztosítéki rendszerben egy hitelbiztosítéki 

bejegyzéssel összefüggésben. 

 

Tervezet a Hbnytv. alapján rögzíti, hogy a Hbnytv. 26. §-ában meghatározott közfeladatot 

ellátó szerv közvetlen hozzáféréssel, kizárólag elektronikus úton igényelhet adatokat. 

[Tervezet 8. §]. 

 

A sikeres regisztrációs kérelem és azonossági nyilatkozat tételét követően az országos kamara 

a kérelmezőt felhasználóként nyilvántartásba veszi. A tervezet szerint a kérelmező tizenöt 

napon belül köteles megtenni a Hbnytv.-ben meghatározott azonossági nyilatkozatot. E 

rendelkezés indoka, hogy a hitelbiztosítéki rendszerben ne legyenek olyan függő 

regisztrációk, amelyek tekintetében az azonossági nyilatkozat megtételére nem került sor 

[Tervezet 10. §]. 

 

A regisztrált felhasználó a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználók részére nyújtott 

szolgáltatásait – hitelbiztosítéki nyilatkozat tételét kivéve – felhasználónevének és jelszavának 

megadásával veheti igénybe, azaz elektronikus aláírás használata kizárólag a hitelbiztosítéki 

nyilatkozat tételéhez szükséges [Tervezet 15. §]. Ha hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére 

közjegyző előtt kerül sor, arról a közjegyző jegyzőkönyvet készít. 

 

A hitelbiztosítéki rendszer útján, mint regisztrált felhasználó önálló bírósági végrehajtó (a 

továbbiakban: végrehajtó) is tehet hitelbiztosítéki nyilatkozatot. A hitelbiztosítéki rendszer 

végrehajtók számára biztosított szolgáltatásai csak akkor vehetők igénybe, ha a végrehajtó a 

végrehajtási ügyszámot a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor rögzítette. A végrehajtó által 

tett hitelbiztosítéki nyilatkozatokhoz a rendszer nem kér hozzájárulást a hitelbiztosítéki 

nyilatkozattal érintett személyektől, abban az esetben sem, ha az egyébként hozzájáruláshoz 

kötött. 

 

A hitelbiztosítéki rendszer lehetőséget teremthet arra, hogy a felhasználói szabályzatban előírt 

azonosító adat megadását követően a regisztrált felhasználó adatai automatizáltan kerüljenek 

kitöltésre a hitelbiztosítéki rendszerben [Tervezet 25. §]. 

 

A hitelbiztosítéki rendszerben gépjárművet – csak úgy, mint egyéb vagyontárgyat – egyedileg 

és körülírással lehet megjelölni. 2014. december 1. napjától, illetve 2015. március 15. napjától 

a hitelbiztosítéki rendszer biztosítja azt, hogy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban több 

vagyontárgyat, gépjárművet is meg lehessen jelölni [Tervezet 26. §]. 2014. december 1. 

napjától több gépjármű egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban történő egyedi megjelölésére is 

lesz mód; az egyedi azonosítókat (alvázszámokat) a kereshetőség érdekében az erre a célra 

biztosított mezőkben kell megjelölni. Ehhez hasonlóan 2015. március 15. napjától több 

vagyontárgy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban történő egyedi megjelölésére is lesz mód; a 

kereshetőség érdekében az egyedi azonosítókat ugyancsak az erre a célra biztosított mezőkben 

kell majd megjelölni. E rendelkezések eltérő időpontban történő hatályba lépésének indoka, 

hogy a hitelbiztosítéki rendszer fejlesztése lépcsőzetesen történik. A hitelbiztosítéki rendszer 

2014. március 15-ei elinduláskor az első modul az egyszerű egyedi rögzítést és keresést teszi 

lehetővé, azaz egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban egy gépjárművet lehet egyedileg az erre a 

célra rendszeresített mezőben megjelölni. A rendszer indulását követően a hitelbiztosítéki 

rendszer fejlesztése folyamatosan történik, így fog az egyre több funkciót biztosítani 2014. 

december 1. napjától, illetve 2015. március 15. napjától. 

 



Az egyedileg megjelölt gépjárművek – a Hbyntv. rendelkezéseivel összhangban – akkor 

lesznek lekérdezhetőek a hitelbiztosítéki rendszerben, ha a bejegyzés során az alvázszámok az 

egyedi azonosító rögzítésére szolgáló mezőbe kerültek rögzítésre. Hitelbiztosítéki nyilatkozat 

alapjául szolgáló vagyontárgy egyedileg történő meghatározása 2015. március 15-étől 

történhet a Tervezet 26. §-ában meghatározott azonosítók megadásával is. Amennyiben a 

vagyontárgy egyedi megjelölésére ilyen módon kerül sor, a vagyontárgy ugyancsak 

lekérdezhető lesz. Amennyiben pedig a lekérdezés során megadott azonosító adatok közül 

legalább három azonosító adat megegyezik a bejegyzés során megadott öt azonosító adattal, a 

lekérdezés sikeres lesz, azaz a keresés eredményeként azokat a hitelbiztosítéki rendszer 

mutatni fogja. 

 

A Tervezet 28. §-a alapján a hitelbiztosítéki rendszer arra is lehetőséget ad, hogy amennyiben 

a bejegyzés alapjául szolgáló vagyontárgy már szerepel a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, a 

nyilatkozattevő az erre biztosított mezőben a vagyontárgy nyilvántartási azonosítójával is 

megjelölhesse a vagyontárgyat. A nyilvántartási azonosító a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

bejegyzését segítő funkció. 

 

A költségtérítés tekintetében is tartalmaz szabályokat a Tervezet a Hbyntv.-ben kapott 

felhatalmazás alapján. A Tervezet – 2014. december 1-jétől, illetve 2015. március 15-étől – 

rögzíti, hogy több gépjármű, illetve több vagyontárgy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban 

egyedileg, az erre a célra szolgáló mezőben történő megjelölése esetén milyen összegű 

költségtérítést kell megfizetni. 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés 

szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. nem meghatározható

2. nem meghatározható

3. 12447 (2012)

A Ptk.-ban teljesen új, internetes hozzáférésű nyilvántartásként jelenik meg a hitelbiztosítéki 

nyilvántartás, az ezt működtető Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a továbbiakban: országos 

kamara) meg kell teremtenie egy új, elektronikus - a felek hitelbiztosítéki nyilatkozatain alapuló - 

nyilvántartás feltételeit. A Hbnytv. a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésével kapcsolatos alapvető 

szabályokat rögzíti. A Tervezet célja a hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételének technikai 

támogatására szolgáló interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszer 

működésével kapcsolatos részletes szabályok megállapítása.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

a hitelbiztosítéki nyilvántartás megtekintői

ügyvédek

2. Hatások összefoglalója

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Javítja

A hatályos zálogjogi nyilvántartást az EBRD a térség legdrágább nyilvántartásának tartja, amely jelentősen rontja a zálogjog hatékonyságát. A 

hitelbiztosítéki nyilvántartás – a Ptk. 5:111-5:116. § alapján – elektronikus lesz ez gyorssá teszi a zálogjog bejegyzését és a nyilvántartásban való keresés is 

ingyenessé fog válni ami a jelenlegihez képest hozzájárulna a zálogjog alapításának a megkönnyítéséhez és hatékonyabbá tételéhez.

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Végrehajtás feltétételei

Az Országgyűlés 2013. december 9. napján elfogadta a Hbnytv.-t, amely 2014. március 15. napján lép hatályba. A Hbnytv. 

felhatalmazást ad az igazságügyért felelős miniszter részére, hogy rendeletben szabályozza a következőket:

- a hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére és bírósági végrehajtás útján történő pótlására, valamint a regisztrált 

felhasználók személyében bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló elektronikus adatlapok adattartalmát,

- a hitelbiztosítéki rendszer működtetésére, a nyilvántartásból való lekérdezésre és a közfeladatot ellátó szervek elektronikus 

úton történő adatigénylésére vonatkozó részletes szabályokat,

- az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért fizetendő költségtérítés 

összegére és megfizetésére vonatkozó szabályokat.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
XX-MIKFO/115//2014

3 nap

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes 

szabályainak megállapításáról

Az előterjesztés mellékletében szereplő Tervezet azokat a részletes szabályokat állapítja meg, amelyek alapján a 

hitelbiztosítéki nyilvántartás, mint informatikai rendszer a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 

továbbiakban: Ptk.) és a Hbnytv.-ben meghatározott feladatokat, működési funkciókat képes megfelelően szabályozott 

keretek között ellátni. A Tervezetben tehát a hitelbiztosítéki rendszerre vonatkozó azon rendelkezések kerülnek 

szabályozásra, amelyek biztosítják a felhasználók számára a hitelbiztosítéki rendszer igénybevételét és használatát, továbbá 

az informatikai rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi hátteret.

2014.02.04

-

KIM - MIKFO

MOKK 2011-2017

A Tervezet egységes keretben tartalmazza a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: 

Hbnytv.) 32. § a) , b)  és c)  pontjában adott felhatalmazás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, így különösen a 

hitelbiztosítéki nyilatkozatok adattartalmát, a hitelbiztosítéki rendszer működtetésére, a nyilvántartásból való lekérdezésre és 

a közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton történő adatigénylésének módját, valamint a hitelbiztosítéki nyilatkozat 

megtételéért fizetendő költségtérítés összegét és megfizetésének módját szabályozza.

Nem releváns, mert új intézmény 

bevezetéséről van szó.
Egyenlőre nem ismert

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

azon személyek, akik akár jogosulti, akár 

kötelezetti oldalon olyan jogügyletben vesznek 

részt, melyek nyilatkozatait a nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell

.

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta:

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

0

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

dr. Czepek Gábor helyettes államtitkár
…………………………………….


