A Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszer (HBNYR)
felhasználói szintű igénybevételének technikai feltételei
(Hatályos 2014.03.24-től)
1) Milyen technikai feltételeknek kell eleget tenni a rendszer használatához?
Amennyiben regisztrálni szeretne a HBNY rendszerében, úgy az alábbi technikai
feltételeknek kell eleget tennie:
• Böngésző tekintetében: Windows Internet Explorer 9.0 (vagy magasabb), vagy
Mozilla Firefox legfrissebb vagy Google Chrome v44-es verzióig. Figyelem, a
Chrome V45-től az aláírással történő bejelentkezés nem működik a HNBY
rendszerben. (A Google Chrome a V45-ös verziótól biztonsági okok miatt már nem
támogatja az NPAPI-alapú beépülő modulokat, így többek között a fent említett
alkalmazásba a belépéshez jelenleg használt, Microsec Zrt. által fejlesztett web-es
aláíró alkalmazást sem.)
• Java Virtuális Gép JVM 1.7.0.51 feletti verzió.
•
Minősített elektronikus aláírás létrehozásához alkalmas infrastruktúra. A
rendszer jelenleg a Microsec Zrt, Netlock Kft és a NISZ Zrt. által kibocsátott
minősített tanúsítványhoz tartozó aláírás létrehozó adattal készített és időbélyeggel
ellátott aláírást képes OCSP-on ellenőrizni.
•
A Windows XP-n található Internet Explorer (8) az áprilisban megszűnő
támogatás miatt nem támogatott (a MS Windows XP, valamint a Windows XP-n
futtatott Internet Explorer 8 támogatása 2014. április 8-án megszűnt, biztonsági okok
miatt javasoljuk magasabb verziójú Internet Explorer, illetve Google Chrome
(legfeljebb v44-es verzió) vagy Mozilla Firefox böngészők használatát.)
• A Pdf formátumban letölthető adatlapok és állományok megnyitásához az Adobe
Reader használata szükséges. A legfrissebb verzió elérhető az alábbi helyről
http://get.adobe.com/hu/reader/

2) Hogyan ellenőrizhető a gépen futó Java Virtuális Gép (JVM) verziószáma?
Az alábbi linkre kattintva az ellenőrzés könnyedén elvégezhető:
http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
Az alábbi válasz esetén a JVM megfelelő:
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3) Honnan tölthető le a Java Virtuális Gép (JVM) legújabb verziója?
Az alábbi linkre kattintva, letölthető a Java alkalmazás (minden esetben a legfrissebb verzió
telepítését javasoljuk):
http://www.java.com/download

4) Milyen típusú aláírások használhatók a rendszerben?
A rendszer XADES típusú aláírások feldolgozását támogatja (az alapkövetelmény XADES-T
típusú aláírás).
Az aláírásnak és az időbélyegnek minősítettnek kell lennie, a rendszer csak azon
tanúsítványok használatát fogadja el, melyeket OCSP-on keresztül is ellenőrizni képes,
továbbá amelyek a felhasználói regisztrációhoz a Hbnytv szabályainak megfelelően
hozzárendelésre kerültek.
A rendszer olyan tanúsítványok használatát támogatja, melyeknek "tulajdonos" adatrésze
tartalmaz olyan SERIALNUMBER értéket, amely érték a természetes személyre jellemző.
Ez a jellemző érték a tanúsítvány-megújítás esetén nem változik, így a rendszer megfelelően
tudja kezelni a megújított tanúsítványokat is.
Amennyiben a fent említett jellemző érték mégis megváltozik, a MOKK honlapján közzétett,
"Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás
Rendszerben" nevű bejegyzés alatt található dokumentumban leírtaknak megfelelően kell
eljárni.

5.) Hol érhetem el a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerét ?
A böngésző címsorába gépelje be az alábbi címet:
https://hbny.mokk.hu

6.) Hol regisztrálhatok ?
1.) A HBNYR nyilvános felületén aláírás nélkül is.
2.) A HBNYR nyilvános felületén aláírással.
Az 1.) és 2.) esetben a regisztrációt a nyitóoldal (https://hbny.mokk.hu) jobb oldalán lévő Bejelentkezés panel – tetején található „regisztráció” feliratra kattintva lehet megkezdeni.
3.) A közjegyzőnél aláírás nélkül
A regisztráció az 1.) és 2.) esetben 3 fázisból áll:
Első lépésként egy email címet kell megadni, melyre egy e-mail érkezik.
Második lépésben az e-mail-ben található linkre kattintva meg kell adni a szükséges adatokat
(jelszó, személyes adatok, esetlegesen a képviseletre vonatkozó adatok). A regisztrációs
kérelmet rögzíteni lehet elektronikus aláírással illetve anélkül is.
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A következő képernyőn megjelenő azonossági nyilatkozat letöltése követően közjegyző előtt
kell azonossági nyilatkozatot tenni.
Az azonossági nyilatkozat megtétele során a közjegyző ellenőrzi a kérelmező személyi és
okmányadatait, majd az azonossági nyilatkozaton tanúsítja, hogy a kérelmező azonossági
nyilatkozatot tett, az azonossági nyilatkozaton megadott adatai megegyeznek a regisztráció
során megadott és a hitelbiztosítéki rendszerben tárolt adataival, a hitelbiztosítéki rendszerben
pedig rögzíti az azonossági nyilatkozat megtételének tényét.
Ezzel a regisztrációs folyamat befejezetté, a regisztráció pedig érvényessé válik.

7.) Hányszor lehet regisztrálni a rendszerben?
Egy természetes személyhez egyidejűleg kizárólag egy érvényes regisztráció tartozhat.
Egy természetes személy érvényes regisztrációjához több szerepkör is tartozhat. A
hitelbiztosítéki nyilatkozattételhez használt megfelelő szerepkör és a hozzá tartozó aláíráshoz
használt helyes tanúsítvány kiválasztása a felhasználó felelőssége és feladata.

8.) Mire kell figyelni a regisztráció során?
A regisztráció során megadott (a rendszerben még nem regisztrált) felhasználónév a
felhasználó létező e-mail címe, a hozzá tartozó jelszónak pedig legalább 8 karakterből kell
állnia, amelynek legalább 2 nagybetűt és 2 számjegyet is kell, hogy tartalmazzon /A megadott
felhasználónév-jelszó páros ne tartalmazzon speciális karaktereket! (Pl.: {; &; #; stb.)
További információkat a regisztrációval kapcsolatban a „Regisztrációval kapcsolatos
felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR)”
dokumentumból ismerhet meg.
A dokumentum a http://mokk.hu/index.php?menuid=133 címen érhető el.

9.) Mi a teendő abban az esetben, ha elfelejtette felhasználó azonosítóját (email cím)?
Elektronikus aláírással regisztrált felhasználó esetén, a regisztrációkor használt elektronikus
aláírással ellátott kérelmet kell küldeni a MOKK Technikai Információs Csoport
hbnyinfo@mokk.hu elérhetőségére.
A kérelemben szerepelnie kell a felhasználó telefonos elérhetőségének és e-mail címének,
amelyre a technikai információs csoport az érintett azonosítóként használt adatot eljuttatja.
Elektronikus aláírás nélkül regisztrált felhasználó keresse munkatársainkat a +36/1-231-4008as telefonszámon.
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10.) Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavamat?
A jelszó megváltoztatását a nyitóoldal (https://hbny.mokk.hu) jobb oldalán lévő Bejelentkezés panel – alján található „elfelejtett jelszó…” feliratra kattintva lehet megkezdeni.
Elfelejtett jelszó cseréjének lépései:
A megadott e-mail címre (regisztrációs e-mail cím) a rendszer néhány percen belül levelet
küld.
Ha az e-mail-ben kapott linkre kattint, a Hbny. rendszer automatikusan egy új jelszót generál
az ön számára, amelyet a böngészőben megjelenő szövegben fog megtalálni. (a link csak
egyszer használható).
A kapott jelszóval már beléphet a rendszerbe. (Kérjük, hogy belépés után változtassa meg az
automatikusan generált jelszót a 'Regisztrációs adatok megváltoztatása' menüpont alatt.)

Budapest, 2015. szeptember

MOKK Informatikai Iroda
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