
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITEL 
HITELIGÉNYLÉSI ADATLAP

22. Hitelfelvevő aláírása (Az átvétel helyén kell aláírni!)

P. H.

25. Átvevő aláírása

Átvétel igazolása

23. Átvétel dátuma: 24. Átvevőhely kódja:

6.1. Anyja születési 
családi neve:

2.1. Születési családi 
név:

3.1. Születési hely:

5.1. Állampolgárság, 
státusz:

5.3. Tartózkodást iga- 
zoló okmány száma:

5.4. Tartózkodást igazoló 
okmány érvényessége:

5.5. Tartózkodást igazoló 
okmány jogcíme:

6.2. Anyja születési 
utóneve(i):

2.2. Születési 
utónév(ek):

3.2. Születési idő:

4. Adóazonosító jel:

3.3. Nem:
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8. Lakóhely

10. Értesítési cím

8.1. Irányítószám:

10.1. Irányítószám:

8.2. Település 
neve:

10.2. Település 
neve:

8.3. Közterület 
elnevezése:

10.3. Közterület
elnevezése:

8.4. Közterület jellege:

10.4. Közterület 
jellege:

8.5. Házszám:

11.1. Telefonszám 1.: +36

12.1. Havi
hitelösszeg: Ft

14. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. más cégek termékeiről, illetve 
szolgáltatásairól részemre tájékoztatást nyújtson.

N E  F E L E J T S E  E L  A L Á Í R N I  A  H I T E L I G É N Y L É S I  A D AT L A P  É S  A  H I T E L S Z E R Z Ő D É S  M I N D K É T  P É L D Á N YÁT !

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a nevemet, az elérhetőségi adataimat, 
továbbá a képzésemre és életkoromra vonatkozó adatokat más cégeknek átadja annak 
érdekében, hogy azok termékeikről, illetve szolgáltatásaikról részemre tájékoztatást 
nyújthassanak.

16. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. továbbítsa a Diákhitelemet fogadó 
hitelintézethez azokat az adataimat, amelyek alapján a hitelintézet megállapíthatja, hogy a 
velem kötött bankszámlaszerződéshez kapcsolódó kedvezmények feltételei fennállnak-e.

21. Kijelentem, hogy a Hiteligénylési adatlapon általam megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az 
igényelt Diákhitel utalására csak a hitelszerződés 9.2. pontjában 
meghatározott hatálybalépési időpontot követően kerülhet sor.

12.2. Egyösszegű
folyósítás:

12.3. Hitelfelvevő saját bankszámla-
száma (folyószámlaszáma):

11.2. Telefonszám 2.: 11.3 E-mail cím:

8.6. Épület: 8.7. Lépcsőház: 8.9. Ajtó:

5.5.1. Keresőtevékenység/családtagi 
jogállás/állandó tartózkodás: 5.5.2. Egyéb:

5.2. Egyéb 
állampolgárság:

7. Ország neve:

9. Külföldi lakóhely:

19. A tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel 
Központ Zrt.-vel kötött hallgatói hitelszerződésem kapcsán a Központi 
Hitelinformációs Rendszerbe átadott referenciaadataimat más referenciaadat-
szolgáltató is átvehesse.

20. A tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Köz-
pont Zrt.-vel kötött hallgatói hitelszerződésem kapcsán átadott referenciaadataim 
ezen szerződéses jogviszony megszűnését követően is, legfeljebb további öt évig 
kezelhetők legyenek a Központi Hitelinformációs Rendszerben.

1.1. Megkülönböztető 
betűjel:

1.2. Családi név: 1.3. Utónév(ek):

8.8. Emelet:

10.5. Házszám: 10.6. Épület: 10.7. Lépcsőház: 10.9. Ajtó:10.8. Emelet:

17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. továbbítsa a nevemet, elérhetőségi 
adataimat, továbbá a képzésemre és életkoromra, illetőleg szerződésem státuszára 
vonatkozó adataimat harmadik személy részére abból a célból, hogy az a Diákhitel Központ 
Zrt. megbízása alapján társadalomtudományi, gazdasági kutatási tevékenységet végezzen.

18. Kijelentem, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a rendelkezésemre bocsátotta a Köz-
ponti Hitelinformációs Rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatá-
rozott tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem 
és tudomásul vettem.

Bizonylatkód:
H016

Szerződésszám:

Felhasználónév:

MINTA

NEM KITÖLTHETŐ, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY
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13. Tanulmányi adatok 13.1. Hallgatói 
azonosító szám:

13.2. Oktatási intézmény, 
kar számkódja:

13.3. Oktatási intézmény, 
kar betűkódja:

13.7. Képzés típusa: 13.8. Képzési 
forma:
13.11. Képesítési követelmények 
szerinti képzési idő (félév):

13.12. Elvégzett félévek száma a 
megjelölt képzésben:

13.9. Nyelv:

13.5. Telephely:

13.4. NYSZID:

13.6. Szak 
megnevezése:

13.10. Finanszírozás 
típusa:



amely létrejött egyrészről a Diákhitel Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044593, székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., képviseli: dr. Magyar Péter vezérigazgató), mint hitelező (a továbbiakban: 
Hitelező), másrészről

mint hitelfelvevő, akinek személyes adatait a jelen szerződés mellékletét képező Hiteligénylési Adatlap tartalmazza (a továbbiakban: Hitelfelvevő) között, a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik. 3/2

1. A szerződés tárgya

1.1 A Hitelfelvevő jelen szerződés aláírásával a Rendeletben szabályozott, szabad felhasználású 
hallgatói hitel (a továbbiakban: Hitel) Hiteligénylési Adatlapon meghatározott összegű folyósítását 
igényli a Hitelezőtől. A Hitel felvehető maximális havi összegét a Rendelet 5. § (1) bekezdés a) 
pontja határozza meg. A Hitelező a felvehető minimális és maximális összeget, illetve a köztes 
összegeket tanulmányi félévenként, a félév megkezdése előtt legalább 7 nappal teszi közzé.

1.2 A Hitelező a Hitelfelvevő részére a Hiteligénylési Adatlapon meghatározott összegű Hitel 
folyósítását vállalja a Rendeletben foglalt jogosultságok megléte esetén.

1.3 Jelen szerződés alkalmazásában a Hitel, a Rendelet rendelkezései szerint meghatározott feltételek 
alkalmazásával, a diákhitel rendszer keretében Hitelfelvevő számára, szabad felhasználás céljára 
nyújtott pénzkölcsön, amelyet a Hitelező jelen szerződés alapján, a folyósítási feltételek 
fennállásának ellenőrzését követően folyósít a Hitelfelvevő részére.

1.4 A Hitel folyósítása személyhez kötött, azt a Hitelfelvevő a Rendelet rendelkezései alapján kizárólag 
olyan, a Hitel igénybevételére jogosító képzését folytató felsőoktatási intézményre (a továbbiakban: 
„felsőoktatási intézmény”) engedményezheti, amellyel a Hitelező erre vonatkozóan 
együttműködési megállapodást kötött.

2.  Az ügyleti kamat

2.1 A Hitelfelvevő köteles a Hitelt és annak kamatait az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint a 
Hitelezőnek visszafizetni. A Hitelfelvevő a Hitel összege után köteles ügyleti kamatot fizetni a 
folyósítás első napjától a Hitel teljes megfizetéséig.

2.2 A Hitel változó kamatozású, annak összegére és számítására a Rendelet, valamint az Üzletszabályzat 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ügyleti kamat mértéke féléves kamatperiódusokban 
kerül meghatározásra. A Hitelező köteles a Hitel aktuális kamatának mértékét legkésőbb az adott 
naptári félévet megelőző 7 nappal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint közzétenni.

3. Hitelező jogai és kötelezettségei

3.1 A Hitelező a Hitelfelvevő által igényelt Hitelt a folyósítási időszakban havonta részletekben, vagy a 
Hitelfelvevő kérelme alapján tanulmányi félévenként egy összegben folyósítja az 
Üzletszabályzatában foglaltak szerint. A Hitelező a Hitel összegét a Hitelfelvevő által megjelölt 
bankszámlára vagy engedményezés esetén közvetlenül a felsőoktatási intézmény bankszámlájára 
átutalással, forintban folyósítja.

3.2 A Hitelező a Rendelet szerint, az Üzletszabályzatában meghatározott szolgáltatásaiért, illetve a 
Hitelfelvevő nem szerződésszerű magatartása miatt díjat és költségtérítést számolhat fel.

3.3 A Hitelező jelen szerződés fennállásának időtartamára jogosult a Hitelfelvevő részére elektronikus 
úton igénybe vehető szolgáltatások nyújtására, az internet hálózat alkalmazásával (Diákhitel Direkt 
szolgáltatás).

3.4 A Hitelező jogosult az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint közérdekű és egyedi 
tájékoztatásait, értesítéseit a Hitelfelvevő részére a Diákhitel Direkt szolgáltatás útján kézbesíteni, a 
Hitelfelvevő részére fenntartott elektronikus postaládába.

3.5 A Hitelező jogosult a Diákhitel Direkt szolgáltatás elérhetőségét karbantartás idejére szüneteltetni, 
előre nem látható események bekövetkezése esetén felfüggeszteni. A Hitelfelvevő sikertelen 
bejelentkezése esetén a Hitelező jogosult a Hitelfelvevő belépési jogosultságát korlátozni, letiltani, 
új jelszó generálását kezdeményezni.

3.6 A Hitelező jogosult a Hitelszerződés azonnali hatályú felmondására a Hitelfelvevő Rendeletben, 
illetve az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén.

3.7 Hitelező köteles a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:
a.) a Hitelfelvevő hátralékos tartozása a részére – a törlesztési kötelezettség szüneteltetésével 

érintett időszakot ide nem értve – előírt havi törlesztőrészletek egy évnek megfelelő összegét 
meghaladja, feltéve, hogy Hitelfelvevő ezen tartozását Hitelező írásbeli felszólításában foglalt 
határidőben nem teljesíti,

b.) Hitelfelvevő jogosulatlanul vette igénybe a Hitelt.

4.  Hitelfelvevő jogai és kötelezettségei

4.1 A Hitelszerződés alapján a Hitelező a Hitelfelvevő ellenkező rendelkezéséig mindaddig folyósítja a 
Hitelt, ameddig a Hitelfelvevő a Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 21. § (1) 
bekezdésében foglalt folyósítási feltételeknek megfelel, és a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti 
jogosultsági ideje fennáll. A Hitelfelvevőt egyoldalú szerződésmódosítási jog illeti meg a 
jogosultsági ideje alatt a Hitel összegére vonatkozóan, a Rendeletben, illetve az Üzletszabályzatban 
foglalt rendelkezések szerint, amely jogával szeptember 30-ig és február 28-ig élhet az adott 
tanulmányi félév vonatkozásában.

4.2 A Hitelfelvevő jogosult a Hitelszerződés fennállása alatt bármikor, banki átutalással, forintban, az 
Üzletszabályzatban meghatározott módon és feltételek szerint előtörlesztést teljesíteni.

4.3 A Hitelfelvevő köteles a Hiteligénylési Adatlapon a bankszámlaszámát feltüntetni. A Hitelfelvevő 
köteles a Hitelszerződésben és a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett személyi és képzési 
adataiban bekövetkezett változást, illetve a Hitelszerződés fenntartásával, módosításával vagy 
megszüntetésével összefüggő adatok változását, bankszámlaszámának megváltozását, a változás 
bekövetkezésétől számított 14 napon belül a Hitelezőnek bejelenteni.

4.4 A Hitelfelvevő jelen Hitelszerződés aláírásával, annak hatályba lépését követően jogosult a Hitelező 
által nyújtott Diákhitel Direkt szolgáltatás igénybevételére, az Üzletszabályzatban meghatározott 
módon.

4.5 A Hitelfelvevő jogosult a Diákhitel Direkt szolgáltatás igénybevételéhez használt jelszavának 
megváltoztatására, köteles azonban a jelszó, azonosító kódok megtartásáról, biztonságos 
tárolásáról, illetve harmadik személyek általi hozzáférhetetlenségéről gondoskodni.

4.6 A Hitelfelvevő jogosult a Hitelszerződést bármikor, 15 napi felmondással megszüntetni, kivéve az 
engedményezés során az Üzletszabályzatban meghatározott esetben. Az Üzletszabályzatban 
meghatározott esetben a Hitelfelvevőt ennél hosszabb idejű rendes felmondási jog is megilletheti.

5. Törlesztés

5.1 A Hitel törlesztésére és behajtására a Rendeletben, a Ptk-ban, az adóhatóság által foganatosítandó   
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben (Avt.) és az Üzletszabályzatban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. A Hitelfelvevő köteles megkezdeni a Hitel törlesztését 
a hallgatói jogviszonya megszűnésének, legkésőbb azonban a 45. életéve betöltésének időpontját 
követő negyedik hónapban. A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettségét a Rendelet 14. § (2)-(5) 
bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.

5.2  A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége fennállása alatt köteles a törlesztőrészletet minden 
hónap 12. napjáig a Hitelező 10032000-01800126 számú bankszámlájára forintban megfizetni, 
nyolcjegyű szerződésszámának az átutalás közlemény rovatában történő egyidejű feltüntetésével. 

5.3 A törlesztőrészlet, illetve az előtörlesztés elszámolásának időpontja a befizetés Hitelező számláján 
történő jóváírásának a napja.

5.4 A Hitelfelvevő késedelmes teljesítése esetén a Hitelező késedelmi kamat felszámítására jogosult. A 
késedelmi kamat mértékét és számításának módját az Üzletszabályzat tartalmazza.

6. A szerződés megszűnése

 A Hitelszerződés megszűnik:
a) a teljes tartozás teljesítésével az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint
b) ha Hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi 

nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi jövedelemadó-köteles jövedelme,
c) a Hitelfelvevő halálával,
d) a Hitelfelvevő általi felmondással,
e) a Hitelező általi felmondással,
f ) az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Hitelezőhöz történő benyújtásakor, 

amennyiben a Hitelfelvevő az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi 

HITELSZERZŐDÉS
szabad felhasználású hitel

folyósításáraBizonylatkód:
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Szerződésszám:
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Bizonylatkód:
H016

P. H.

Átvevő aláírása

Átvétel igazolása
Átvétel dátuma: Átvevőhely kódja:

Kelt:

felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, 
egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.

7. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei

7.1 A Hitelszerződés 6. b), c) és f ) pontok szerinti megszűnésének eseteiben Hitelfelvevő teljes – 
kamattal és esetleges költségekkel terhelt – tartozása elengedésre kerül.

7.2 A Hitelszerződés Hitelező részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelfelvevő teljes 
tartozása egy összegben esedékessé válik.

7.3 A Hitelszerződés Hitelfelvevő általi felmondással történő megszüntetése esetén, a Hitelfelvevő 
legkésőbb a felmondási idő leteltét követő napon köteles a teljes tartozás összegét egy összegben 
a Hitelezőnek megfizetni.

7.4 A Hitel meg nem fizetése esetén a Hitelező köteles a követelését a Rendeletben meghatározott 
módon engedményezni az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen  Működő Részvénytársaságra.

8. Hitelfelvevő személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatai

8.1 A Hitelfelvevő felhatalmazza a Hitelezőt, hogy a Hitelszerződés megkötése, módosítása, teljesítése, 
megszüntetése, valamint tájékoztatása érdekében a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett, 
valamint Hitelező részére jelen szerződés kapcsán tudomására hozott adatait, továbbá azok jelen 
szerződés 4.3. pontja szerinti változásait nyilvántartsa, kezelje.

8.2 A Hitelfelvevő hozzájárul, hogy a Hitelező és a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal a 
jelen szerződés 8.1. pontja szerinti adatait a Hitel folyósításával és törlesztésével kapcsolatosan 
adategyeztetés céljából egymásnak átadja.

8.3 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a bankszámláját vezető hitelintézet a Hitelező részére adatot 
szolgáltasson az általa vezetett, a Hitel folyósítására megjelölt folyószámlára vonatkozó szerződés 
létrejöttéről, módosításáról és megszüntetéséről.

8.4 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hitelfelvevővel kötött Hitelszerződésből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, és jogosultságának gyakorlásához szükség szerint 
adatfeldolgozóként harmadik személyek közreműködését vegye igénybe.

8.5 A Hitelfelvevőnek joga van megismerni minden olyan adatot, amelyet a Hitelező a személyével 
kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. A Hitelfelvevő írásbeli kérésére a Hitelező minden, 
Hitelfelvevő személyére és a szerződésére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt, illetve továbbított 
adatot írásban közöl a Hitelfelvevővel.

8.6 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hitelszerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatosan – így különösen a folyósításról; a törlesztés kezdetéről és módjáról; 
hátralék összegéről – a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett és/vagy a Hitelező részére megadott 

egyéb más telefonszámon vagy e-mail címen hívás, sms, illetve elektronikus levél útján 
tájékoztassa.

8.7 A Hitelfelvevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Hitelező a Hitelszerződés megkötését 
megelőzően a központi hitelinformációs rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott tájékoztatót átvette, megértette és tudomásul vette.

8.8 A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hitelfelvevő a Hitelszerződés megkötését 
követően kötött felhasználású pénzkölcsön nyújtására irányuló hitelszerződést is köt Hitelezővel, a 
már nyilvántartott személyes adatai eltérés esetén az újabb szerződésben foglaltaknak 
megfelelően módosításra kerülnek.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A szerződés a Hitelfelvevő és Hitelező között azon a napon jön létre, amikor a Rendelet 3. § (1) és 
(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő Hitelfelvevő, a hiánytalanul és valóságnak 
megfelelően, a Hitelező www.diakhitel.hu honlapján e célra felkínált program segítségével 
kitöltött majd kinyomtatott és aláírt Hiteligénylési Adatlapot és Hitelszerződést, a Hitelező 
honlapján megjelölt átvevő helyeken személyesen leadja a Hitelező részére, és ezen 
dokumentumok Hitelezőhöz beérkeznek.

9.2 Hitelező és Hitelfelvevő kijelentik, hogy a Hitelszerződés hatálybalépését – a Rendelet 3. § (1)-(2) 
bekezdése, valamint a 21. § (1) bekezdésében előírt feltételek fennállása esetén – a Rendelet 
szerint, a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal által kiadott, Hitelfelvevő bejelentkezett 
hallgatói jogviszonya fennállására vonatkozó, pozitív visszaigazolás Hitelező részére történő 
beérkezésének napjában határozzák meg.

9.3 Amennyiben Hitelfelvevő igénylése a szerződéskötéskor nem felel meg a Rendelet által előírt 
jogosultsági feltételeknek, a szerződés érvényesen nem jön létre.

9.4 A Hitelező kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése során, a mindenkor hatályos információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően jár el.

9.5 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képezi a 
Hiteligénylési Adatlap, valamint a Hitelező Üzletszabályzata. A Hitel igénybevételével kapcsolatos 
részletes szabályokat a Hitelező mindenkori Üzletszabályzata állapítja meg. A Hitelfelvevő kijelenti, 
hogy Hitelező Üzletszabályzatát teljes körűen ismeri, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
ismeri el.

9.6 A Hitel EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz történő igénybevételének 
különös feltételeit a Rendelet 20-23. §-a és az Üzletszabályzat tartalmazzák. Ezen Hitelfelvevők 
esetében a jelen szerződés 9.5. pontjában foglaltakon túl a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét 
képezi a Tanulmányi Adatlap is, melyet a Hitelfelvevő – az Üzletszabályzatban meghatározottak 
szerint – közvetlenül köteles a Hitelező részére eljuttatni.

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik.

Hitelfelvevő aláírása (Az átvétel helyén kell aláírni!)
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KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ HITEL 
HITELIGÉNYLÉSI ADATLAP

22. Hitelfelvevő aláírása (Az átvétel helyén kell aláírni!)

P. H.

25. Átvevő aláírása

Átvétel igazolása

23. Átvétel dátuma: 24. Átvevőhely kódja:

6.1. Anyja születési 
családi neve:

2.1. Születési családi 
név:

3.1. Születési hely:

5.1. Állampolgárság, 
státusz:

5.3. Tartózkodást iga- 
zoló okmány száma:

5.4. Tartózkodást igazoló 
okmány érvényessége:

5.5. Tartózkodást igazoló 
okmány jogcíme:

6.2. Anyja születési 
utóneve(i):

2.2. Születési 
utónév(ek):

3.2. Születési idő:

4. Adóazonosító jel:

3.3. Nem:

3/1

8. Lakóhely

10. Értesítési cím

8.1. Irányítószám:

10.1. Irányítószám:

8.2. Település 
neve:

10.2. Település 
neve:

8.3. Közterület 
elnevezése:

10.3. Közterület
elnevezése:

8.4. Közterület jellege:

10.4. Közterület 
jellege:

8.5. Házszám:

11.1. Telefonszám 1.: +36

12.1. Féléves
hitelösszeg: Ft

14. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. más cégek termékeiről, illetve 
szolgáltatásairól részemre tájékoztatást nyújtson.

N E  F E L E J T S E  E L  A L Á Í R N I  A  H I T E L I G É N Y L É S I  A D AT L A P  É S  A  H I T E L S Z E R Z Ő D É S  M I N D K É T  P É L D Á N YÁT !

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a nevemet, az elérhetőségi adataimat, 
továbbá a képzésemre és életkoromra vonatkozó adatokat más cégeknek átadja annak 
érdekében, hogy azok termékeikről, illetve szolgáltatásaikról részemre tájékoztatást 
nyújthassanak.

16. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. továbbítsa a Diákhitelemet fogadó 
hitelintézethez azokat az adataimat, amelyek alapján a hitelintézet megállapíthatja, hogy a 
velem kötött bankszámlaszerződéshez kapcsolódó kedvezmények feltételei fennállnak-e.

21. Kijelentem, hogy a Hiteligénylési adatlapon általam megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az 
igényelt Diákhitel utalására csak a hitelszerződés 9.2. pontjában 
meghatározott hatálybalépési időpontot követően kerülhet sor.

12.3. Hitelfelvevő saját bankszámla-
száma (folyószámlaszáma):

11.2. Telefonszám 2.: 11.3 E-mail cím:

8.6. Épület: 8.7. Lépcsőház: 8.9. Ajtó:

5.5.1. Keresőtevékenység/családtagi 
jogállás/állandó tartózkodás: 5.5.2. Egyéb:

5.2. Egyéb 
állampolgárság:

7. Ország neve:

9. Külföldi lakóhely:

19. A tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel 
Központ Zrt.-vel kötött hallgatói hitelszerződésem kapcsán a Központi 
Hitelinformációs Rendszerbe átadott referenciaadataimat más referenciaadat-
szolgáltató is átvehesse.

20. A tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Köz-
pont Zrt.-vel kötött hallgatói hitelszerződésem kapcsán átadott referenciaadataim 
ezen szerződéses jogviszony megszűnését követően is, legfeljebb további öt évig 
kezelhetők legyenek a Központi Hitelinformációs Rendszerben.

1.1. Megkülönböztető 
betűjel:

1.2. Családi név: 1.3. Utónév(ek):

8.8. Emelet:

10.5. Házszám: 10.6. Épület: 10.7. Lépcsőház: 10.9. Ajtó:10.8. Emelet:

17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. továbbítsa a nevemet, elérhetőségi 
adataimat, továbbá a képzésemre és életkoromra, illetőleg szerződésem státuszára 
vonatkozó adataimat harmadik személy részére abból a célból, hogy az a Diákhitel Központ 
Zrt. megbízása alapján társadalomtudományi, gazdasági kutatási tevékenységet végezzen.

18. Kijelentem, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a rendelkezésemre bocsátotta a Köz-
ponti Hitelinformációs Rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatá-
rozott tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem 
és tudomásul vettem.

Bizonylatkód:
H017

Szerződésszám:

Felhasználónév:

MINTA

NEM KITÖLTHETŐ, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

NEM KITÖLTHETŐ, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

13. Tanulmányi adatok 13.1. Hallgatói 
azonosító szám:

13.2. Oktatási intézmény, 
kar számkódja:

13.3. Oktatási intézmény, 
kar betűkódja:

13.7. Képzés típusa: 13.8. Képzési 
forma:
13.11. Képesítési követelmények 
szerinti képzési idő (félév):

13.12. Elvégzett félévek száma a 
megjelölt képzésben:

13.9. Nyelv:

13.5. Telephely:

13.4. NYSZID:

13.6. Szak 
megnevezése:

13.10. Finanszírozás 
típusa:



HITELSZERZŐDÉS
kötött felhasználású hitel

folyósításáraBizonylatkód:
H017

amely létrejött egyrészről a Diákhitel Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044593, székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., képviseli: dr. Magyar Péter vezérigazgató), mint hitelező (a továbbiakban: 
Hitelező), másrészről

mint hitelfelvevő, akinek személyes adatait a jelen szerződés mellékletét képező Hiteligénylési Adatlap tartalmazza (a továbbiakban: Hitelfelvevő) között, a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik. 3/2

1. A szerződés tárgya

1.1 A Hitelfelvevő jelen szerződés aláírásával a Rendeletben szabályozott kötött felhasználású hallgatói 
hitel (a továbbiakban: Hitel) Hiteligénylési Adatlapon meghatározott összegű folyósítását igényli a 
Hitelezőtől. A Hitel felvehető maximális összege a Hitelfelvevő által, a Hitel igénybevételére 
jogosító képzését folytató felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: „felsőoktatási intézmény”) 
részére fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg.

1.2 A Hitelező a Hitelfelvevő részére a Hiteligénylési Adatlapon meghatározott, de legfeljebb a 
felsőoktatási intézmény által igazolt, részére fizetendő képzési költségnek megfelelő összegű Hitel 
folyósítását vállalja a Rendeletben foglalt jogosultságok megléte esetén.

1.3 Jelen szerződés alkalmazásában a Hitel, a Rendelet rendelkezései szerint meghatározott feltételek 
alkalmazásával, a diákhitel rendszer keretében Hitelfelvevő számára, kötött felhasználás céljára 
nyújtott pénzkölcsön, amelyet a Hitelező jelen szerződés alapján, a folyósítási feltételek 
fennállásának ellenőrzését követően folyósít.

1.4 A Hitel folyósítása személyhez kötött, azonban azt a Hitelfelvevő a Rendelet kötelező rendelkezései 
alapján, a jogszabály erejénél fogva a felsőoktatási intézményre engedményezi.

2.  Az ügyleti kamat

2.1 A Hitelfelvevő köteles a Hitelt és annak járulékait az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint a 
Hitelezőnek visszafizetni.

2.2 A Hitel változó kamatozású, ügyleti kamatára a Magyar Állam a Rendeletben foglaltak szerint  a 
Hitelfelvevő részére általános kamattámogatást nyújt.

2.3 Az ügyleti kamat mértéke féléves kamatperiódusokban kerül meghatározásra. A Hitelező köteles a 
Hitel aktuális kamatának mértékét legkésőbb az adott naptári félévet megelőző 7 nappal a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint közzétenni. Az ügyleti kamat összegére és számítására 
a Rendelet, valamint az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3. Hitelező jogai és kötelezettségei

3.1  A Hitelező a Hitelfelvevő által igényelt Hitelt a folyósítási időszakban tanulmányi félévenként egy 
összegben folyósítja az Üzletszabályzatában foglaltak szerint. A Hitelező a Hitel összegét 
közvetlenül a felsőoktatási intézmény bankszámlájára átutalással, forintban folyósítja.

3.2  A Hitelező a Rendelet szerint, az Üzletszabályzatában meghatározott szolgáltatásaiért, illetve a 
Hitelfelvevő nem szerződésszerű magatartása miatt díjat és költségtérítést számolhat fel.

3.3 A Hitelező jelen szerződés fennállásának időtartamára jogosult a Hitelfelvevő részére elektronikus 
úton igénybe vehető szolgáltatások nyújtására, az internet hálózat alkalmazásával (Diákhitel Direkt 
szolgáltatás).

3.4  A Hitelező jogosult az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint közérdekű és egyedi 
tájékoztatásait, értesítéseit a Hitelfelvevő részére a Diákhitel Direkt szolgáltatás útján kézbesíteni a 
Hitelfelvevő részére fenntartott elektronikus postaládába.

3.5 A Hitelező jogosult a Diákhitel Direkt szolgáltatás elérhetőségét karbantartás idejére szüneteltetni, 
előre nem látható események bekövetkezése esetén felfüggeszteni. A Hitelfelvevő sikertelen 
bejelentkezése esetén a Hitelező jogosult a Hitelfelvevő belépési jogosultságát korlátozni, letiltani, 
új jelszó generálását kezdeményezni.

3.6  A Hitelező jogosult a Hitelszerződés azonnali hatályú felmondására a Hitelfelvevő Rendeletben, 
illetve az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén.

3.7  A Hitelező köteles a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:
a) a Hitelfelvevő hátralékos tartozása a részére – a törlesztési kötelezettség szüneteltetésével 

érintett időszakot ide nem értve – előírt havi törlesztőrészletek egy évnek megfelelő összegét 
meghaladja, feltéve, hogy Hitelfelvevő ezen tartozását Hitelező írásbeli felszólításában foglalt 
határidőben nem teljesíti,

b) Hitelfelvevő jogosulatlanul vette igénybe a Hitelt.

4. Hitelfelvevő jogai és kötelezettségei

4.1  A Hitelszerződés alapján a Hitelező a Hitelfelvevő ellenkező rendelkezéséig mindaddig folyósítja a 
Hitelt, ameddig a Hitelfelvevő a Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében foglalt folyósítási feltételeknek 
megfelel, és a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági ideje fennáll. A Hitelfelvevőt 
egyoldalú szerződésmódosítási jog illeti meg a jogosultsági ideje alatt a Hitel összegére 
vonatkozóan, a Rendeletben, illetve az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések szerint. A 
Hitelfelvevő ezen jogával szeptember 30-ig és február 28-ig élhet az adott tanulmányi félév 
vonatkozásában, azonban az így módosított Hitel összege sem haladhatja meg a felsőoktatási 
intézmény részére fizetendő képzési költség összegét.

4.2 A Hitelfelvevő jogosult a Hitelszerződés fennállása alatt bármikor, banki átutalással, forintban, az 
Üzletszabályzatban meghatározott módon és feltételek szerint előtörlesztést teljesíteni.

4.3 A Hitelfelvevő köteles a Hitelszerződésben és a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett személyi és 
képzési adataiban bekövetkezett változást, illetve a Hitelszerződés fenntartásával, módosításával 
vagy megszüntetésével összefüggő adatok változását, a bankszámlaszámának megváltozását a 
változás bekövetkezésétől számított 14 napon belül a Hitelezőnek bejelenteni.

4.4 A Hitelfelvevő jelen Hitelszerződés aláírásával, annak hatályba lépését követően jogosult a Hitelező 
által nyújtott Diákhitel Direkt szolgáltatás igénybevételére, az Üzletszabályzatban meghatározott 
módon.

4.5 A Hitelfelvevő jogosult a Diákhitel Direkt szolgáltatás igénybevételéhez használt jelszavának 
megváltoztatására, köteles azonban a jelszó, azonosító kódok megtartásáról, biztonságos 
tárolásáról, illetve harmadik személyek általi hozzáférhetetlenségéről gondoskodni.

4.6 A Hitelfelvevő jogosult a Hitelszerződést bármikor, 15 napi felmondással megszüntetni, kivéve a 
jogszabályi engedményezéshez kapcsolódóan az Üzletszabályzatban meghatározott esetet. Az 
Üzletszabályzatban meghatározott esetben a Hitelfelvevőt ennél hosszabb idejű rendes 
felmondási jog is megilletheti.

5. Törlesztés

5.1  A Hitel törlesztésére és behajtására a Rendeletben, a Ptk-ban, az adóhatóság által foganatosítandó   
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben (Avt.) és az Üzletszabályzatban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. A Hitelfelvevő köteles megkezdeni a Hitel törlesztését 
a hallgatói jogviszonya megszűnésének, legkésőbb azonban a 45. életéve betöltésének időpontját 
követő negyedik hónapban. A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettségét a Rendelet 14. § (2)-(5) 
bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.

5.2 A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége fennállása alatt köteles a törlesztőrészletet minden 
hónap 12. napjáig a Hitelező 10032000-01800157 számú bankszámlájára forintban megfizetni 
nyolcjegyű szerződésszámának az átutalás közlemény rovatában történő egyidejű feltüntetésével. 

5.3 A törlesztőrészlet, illetve az előtörlesztés elszámolásának időpontja a befizetés Hitelező számláján 
történő jóváírásának a napja.

5.4 A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése vagy megszűntetése esetén a 
Hitel teljes összege lejárttá válik. A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy a lejárt tőketartozás után a 
Hitelfelvevőt általános kamattámogatás nem illeti meg.

5.5 A Hitelfelvevő késedelmes teljesítése esetén a Hitelező késedelmi kamat felszámítására jogosult. A 
késedelmi kamat mértékét és számításának módját az Üzletszabályzat tartalmazza.

6.  A szerződés megszűnése

 A Hitelszerződés megszűnik:
a) a teljes tartozás teljesítésével az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint
b) ha Hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi 

nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi jövedelemadó-köteles jövedelme,
c) a Hitelfelvevő halálával,
d) a Hitelfelvevő általi felmondással,
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e) a Hitelező általi felmondással,
f ) az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Hitelezőhöz történő benyújtásakor, 

amennyiben a Hitelfelvevő az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi 
felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, 
egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.

7. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei

7.1 A Hitelszerződés 6. b), c) és f ) pontok szerinti megszűnésének eseteiben Hitelfelvevő teljes – 
kamattal és esetleges költségekkel terhelt – tartozása elengedésre kerül.

7.2 A Hitelszerződés Hitelező részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelfelvevő teljes 
tartozása egy összegben esedékessé válik.

7.3 A Hitelszerződés Hitelfelvevő általi felmondással történő megszüntetése esetén, a Hitelfelvevő 
legkésőbb a felmondási idő leteltét követő napon köteles a teljes tartozás összegét egy összegben 
a Hitelezőnek megfizetni.

7.4 A Hitel meg nem fizetése esetén a Hitelező köteles a követelését a Rendeletben meghatározott 
módon engedményezni az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen  Működő Részvénytársaságra.

8. Hitelfelvevő személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatai

8.1 A Hitelfelvevő felhatalmazza a Hitelezőt, hogy a Hitelszerződés megkötése, módosítása, teljesítése, 
megszüntetése, valamint tájékoztatása érdekében a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett, 
valamint Hitelező részére jelen szerződés kapcsán tudomására hozott adatait, továbbá azok jelen 
szerződés 4.3. pontja szerinti változásait nyilvántartsa, kezelje.

8.2 A Hitelfelvevő hozzájárul, hogy a Hitelező és a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal a 
jelen szerződés 8.1. pontja szerinti adatait a Hitel folyósításával és törlesztésével kapcsolatosan 
adategyeztetés céljából egymásnak átadja.

8.3 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a bankszámláját vezető hitelintézet a Hitelező részére adatot 
szolgáltasson az általa vezetett, a Hitel folyósítására megjelölt folyószámlára vonatkozó szerződés 
létrejöttéről, módosításáról és megszüntetéséről.

8.4 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hitelfelvevővel kötött Hitelszerződésből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, és jogosultságának gyakorlásához szükség szerint 
adatfeldolgozóként harmadik személyek közreműködését vegye igénybe.

8.5 A Hitelfelvevőnek joga van megismerni minden olyan adatot, amelyet a Hitelező a személyével 
kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. A Hitelfelvevő írásbeli kérésére a Hitelező minden, 
Hitelfelvevő személyére és a szerződésére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt, illetve továbbított 
adatot írásban közöl a Hitelfelvevővel.

8.6 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hitelszerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatosan – így különösen a folyósításról; a törlesztés kezdetéről és módjáról; 

hátralék összegéről – a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett és/vagy a Hitelező részére megadott 
egyéb más telefonszámon vagy e-mail címen hívás, sms, illetve elektronikus levél útján 
tájékoztassa.

8.7 A Hitelfelvevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Hitelező a Hitelszerződés megkötését 
megelőzően a központi hitelinformációs rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott tájékoztatót átvette, megértette és tudomásul vette.

8.8 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy az állami kamattámogatás igénybevétele céljából a Hitelező 
továbbítsa személyazonosító adatait, lakcímét, adóazonosító jelét, a részére folyósított hitel 
összegét, tőketartozása összegét, az igényelt kamattámogatás összegét, valamint a felsőoktatási 
intézmény megnevezését a Magyar Államkincstárnak.

8.9. A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hitelfelvevő a Hitelszerződés megkötését 
követően szabad felhasználású pénzkölcsön nyújtására irányuló hitelszerződést is köt Hitelezővel, 
a már nyilvántartott személyes adatai eltérés esetén az újabb szerződésben foglaltaknak 
megfelelően módosításra kerülnek.

9. Vegyes rendelkezések

9.1  A szerződés Hitelfelvevő és Hitelező között azon a napon jön létre, amikor a Rendelet 3. § (1) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő Hitelfelvevő, a hiánytalanul és valóságnak 
megfelelően, a Hitelező www.diakhitel.hu honlapján e célra felkínált program segítségével 
kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt Hiteligénylési Adatlapot és Hitelszerződést, a Hitelező 
honlapján megjelölt átvevő helyeken személyesen leadja a Hitelező részére, és ezen 
dokumentumok Hitelezőhöz beérkeznek.

9.2  Hitelező és Hitelfelvevő kijelentik, hogy a Hitelszerződés hatálybalépését – a Rendelet 3. § (1)-(2) 
bekezdésében előírt feltételek fennállása esetén – a Rendelet szerint, a felsőoktatási intézmény 
vagy az Oktatási Hivatal által kiadott, Hitelfelvevő bejelentkezett hallgatói jogviszonya fennállására 
vonatkozó, pozitív visszaigazolás Hitelező részére történő beérkezésének napjában határozzák 
meg.

9.3 Amennyiben Hitelfelvevő igénylése a szerződéskötéskor nem felel meg a Rendelet által előírt 
jogosultsági feltételeknek, a szerződés érvényesen nem jön létre.

9.4. A Hitelező kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése során, a mindenkor hatályos információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően jár el.

9.5 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képezi a 
Hiteligénylési Adatlap, valamint a Hitelező Üzletszabályzata. A Hitel igénybevételével kapcsolatos 
részletes szabályokat a Hitelező mindenkori Üzletszabályzata állapítja meg. A Hitelfelvevő kijelenti, 
hogy Hitelező Üzletszabályzatát teljes körűen ismeri, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
ismeri el.

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik.
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