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Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2014.03.15-én hatályba lépett 2013. évi CCXXI. Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek
megfelelően a pénzügyi lízing ügyleteket be kell jegyeztetni a Ptk. hatályba lépéséhez kapcsolódóan létrejött
Hitelbiztosítéki nyilvántartásba1.
A lízingszerződés – elektronikus nyilatkozattétel útján történő - bejegyzését a lízingbeadó, azaz Társaságunk - végzi
el.
A bejegyzés feltétele, hogy a lízingbevevő – azaz Ügyfelünk – a Hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója
legyen. A regisztrációt kizárólag Ügyfelünk végezheti el.

Ennek megfelelően a lízingszerződés megkötésének feltétele, hogy Ügyfelünk a Hitelbiztosítéki
rendszerben történt regisztrációját igazolja Társaságunk felé. Az igazolás módja az Azonosságtételi
Nyilatkozat másolatának Társaságunk részére történő eljuttatása.

Hogyan történik a regisztráció?
A regisztrációt Ügyfelünk – választása szerint - az alábbi két lehetőség egyikével élve végezheti el.
a) Elektronikus regisztráció, majd azonosságtétel a közjegyzőnél, személyesen
Ügyfelünk a Hitelbiztosítéki nyilvántartás internetes felületén (https://hbny.mokk.hu) elérhető elektronikus
adatlap kitöltésével indíthatja el regisztrációját.
Ezt követően 15 napon belül bármelyik közjegyzőnél, személyes ún. azonosságtételi eljárással tehető
érvényessé a regisztráció.
b) Személyes regisztráció és azonosságtétel a közjegyzőnél
Bármelyik közjegyzőnél személyesen elvégezhető a regisztráció, és egyúttal az ún. azonosságtételi eljárással
érvényessé tehető a regisztráció.
Utóbbi esetben a közjegyzői látogatás több időt vesz igénybe, így javasoljuk az első lehetőség alkalmazását.
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara oldalán található közjegyző kereső alkalmazás információt nyújt a közjegyzők
elérhetőségéről.
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Vonatkozó jogszabályok:
• 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
•

18/2014. (III. 13.) KIM rendelet a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

A regisztráció sajátosságai gazdasági társaságok esetén
Amennyiben Ügyfelünk gazdasági társaság, úgy a regisztráció során az eljáró magánszemélynek képviselőként kell
regisztrálnia, melyhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.

Az eljáró magánszemély lehet:
• cégjegyző – képviseleti jogosultságát 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal lehet
igazolni
• képviseletre meghatalmazott személy - a cégjegyző(k)től kapott képviseleti meghatalmazás lehet közokirat
(közjegyző által készített meghatalmazás) vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (cégjegyző(k) által
cégszerűen aláírt). A meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános
jelleggel, vagy visszavonásig adta.
Időpont kéréskor feltétlenül egyeztessen a szükséges dokumentumok köréről az eljáró közjegyzővel.

Milyen költségekkel jár a regisztráció és a bejegyzés?
A regisztrációhoz kapcsolódó költségek az alábbiak szerint közvetlenül a regisztrált személyt – azaz Ügyfelünket –
terhelik.
•

Gazdasági társaságok - azaz állandó képviselőként való regisztráció - esetén az azonossági nyilatkozat
előterjesztéséért – a díjrendelet 30/F. § (2) bekezdése alapján – a közjegyzőt munkadíj és költségtérítés
fejében minden megkezdett óra után 6000 Ft illeti meg, azzal, hogy ez az összeg legfeljebb 18 000 Ft-ig
terjedhet.

•

Egyéb esetekben az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért - a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.
26.) IM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) 30/F. § (1) bekezdése szerint - a közjegyző részére munkadíj
és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.

A Társaságunk által végrehajtásra kerülő bejegyzés díját Társaságunk előzetes tájékoztatásunk alapján
továbbterheljük Ügyfelünk részére, melynek összege - a fentieken túl további - (finanszírozott eszközönként) 7000
Ft költséget jelent Ügyfelünk számára.
A lízingszerződésre vonatkozó bejegyzés törlését – a szerződés megszűnését követően – Társaságunk végzi,
díjmentesen.

További kérdése merült fel?
A regisztráció kapcsán kérjük, keresse a Közjegyzői Kamarát a következő elérhetőségeken:
Internet: https://hbny.mokk.hu/
E-mail: hbnyinfo@mokk.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: (06-1) 231-4008
(hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között)
Amennyiben a bejegyzéssel kapcsolatban merül fel kérdése, keresse bizalommal Társaságunkat, illetve közvetítő
Partnerünket!

Üdvözlettel,
Budapest Lízing

