
 1 / 77 

 

 

AJÁNLATI 

DOKUMENTÁCIÓ 

 
 

 

 

 

Diákhitel Központ Zrt. 

 (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám)  

 

 

 

 

 

 

A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási biztonságához szükséges készenléti hitel 

megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig: 

- 1. rész tekintetében: 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint keretösszegű, újrafeltöltődő 

jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés 

keretében,  

- 2. rész tekintetében: 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint keretösszegű, 

újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, 

hitelszerződés keretében. 

- 3. rész tekintetében: 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegű, 

újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, 

hitelszerződés keretében. 

 

 

 

 

a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  
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Az eljárás alapadatai: 
 

 
Az eljárás tárgya: 
 
Banki hitelkeret-szerződés 
 
Az eljárás típusa: 
 
közösségi értékhatárokat meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás 
 
 
Az ajánlatkérő: 
 
neve:   Diákhitel Központ Zrt. 
címe:   1027    Budapest Csalogány u. 9-11.   
telefonszáma:  +36/1-224-96-46  
faxszáma:  +36/1-224-96-73  
e-mail címe:  kozbeszerzes@diakhitel.hu  
kapcsolattartó: Mészáros Ildikó, Beszerzési és Létesítménygazdálkodási Osztályvezető I. 

emelet 130. szoba  
 
(a továbbiakban: ajánlatkérő) 
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I. Részletes ajánlati feltételek 

 

a) Általános információk 

 
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) alapján kerül lebonyolításra. 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell 
ajánlatát benyújtania. 
 
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben 
található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. 
Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat 
teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető. 
 
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért 
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az 
ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén Kbt. 45. § 
(6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.  
 
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos 
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a 
beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 
 
Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a 
teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. 
 
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. 
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos 
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. 
 
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen 
dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. 
 
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a 
dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak 
megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, 
hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és 
az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja. 
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A megajánlott és a teljesítendő szolgáltatásoknak teljes mértékben meg kell felelniük a 
specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg gyártóra, 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges. 
 
Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok 
értékelésében nem vesz részt. 
 
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 
 
Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás 
keretében lehet felhasználni. 
 

1. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlati felhívás tartalmazza, a 
határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A 
felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET) 
szerint értendők. 
 

2. Definíciók: 
 
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 
 
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag szállítót, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 
 
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely 
a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását kínálja; 

 
hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól szándékosan eltérően közölt adat; 
 
hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített 
másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel tanúsítja. 
 
cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében 
olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási 
nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza. 
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3. Pénzforrások, szerződéskötési engedély 

 
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó 
jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik. 
 
Üzleti titok 
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) 
bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne 
tartalmazzák a Kbt. 80.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. 
 
 

4. Alkalmazandó jogszabályok 
 
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) 
rendelkezései az irányadók. 
 
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, 
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére 
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá 
tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni. 
 

b) Az ajánlat elkészítése 

 
 

1. A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 
 
Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál 
az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő 
által adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban 
foglalt rendelkezések módosítását a Kbt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt eset kivételével. 
 
Az ajánlattevő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján, írásban az ajánlati felhívásban meghatározott 
címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez 
szükséges bármely információ tekintetében. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (2)-(3) és (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért 
tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az 
ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő oly módon tesz eleget, hogy azon gazdasági 
szereplők számára, akik a felhívás VI.3.3) pontja szerint jelezték az eljárás iránti érdeklődésüket, 
közvetlenül írásban megküldi a kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a 
felhívás VI.3.3) pontjában megadott webcímen is elérhetővé teszi. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja 
a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni (Kbt. 45.§ (4) bekezdés). Ajánlatkérő az 
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ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és 
egyidejűleg értesít.  

 
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni 
és benyújtani. 
 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása 
 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati 
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított 
feltételekről hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. 
Ajánlatkérő a módosításról értesítést küld az addig ismertté vált ajánlattevőknek, továbbá a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(4) 
bekezdés) 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni az ajánlati felhívást. 
A visszavonásról hirdetményt kell feladni. Ajánlatkérő a visszavonásról értesítést küld az addig 
ismertté vált ajánlattevőknek. (Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdés) 
 

3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása 
 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. 
(Kbt. 60. § (7) bekezdés)  
A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények szerint kell elkészíteni és 
benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de szorítkozhat csak az ajánlat 
módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelműen kell meghatározni (pl. 
oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal). 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal 
visszavonhatja ajánlatát. Ebben az esetben – amennyiben ennek nyújtása követelményként 
előírásra került – az ajánlati biztosíték összegét ajánlatkérő a visszavonás bejelentését követő 10 
napon belül visszafizeti ajánlattevőnek. 
 
Amennyiben ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség alatt visszavonja, úgy a Kbt. 59. § (4) 
bekezdése értelmében az ajánlati biztosíték – amennyiben ennek nyújtása követelményként elő 
volt írva – az ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás ajánlattételi határidő utáni 
visszavonásával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti. 
 

4. Az ajánlattétel költségei 
 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő 
viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 
 
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését – Kbt. 52. § (2) bekezdésében és 
a 165. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti 
ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges 
megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült 
kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel. 
 
A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő visszafizeti az ajánlattevőnek az ajánlati 
dokumentáció ellenértékét, ha 
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a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; 
b) az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; 
c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az 
ajánlattevőkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjaként 
megjelölt határidőig nem küldi meg a részvételre jelentkezőknek. 

 
5. Az ajánlat nyelve 

 
Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar. 
 
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített 
fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a 
„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum 
tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást. 
 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
 
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során jogosult részajánlatot tenni. Ajánlatot tenni lehet 
egy, vagy több, vagy akár mindhárom részre is.  
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be. 
 
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki 
előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi. 
 

7. Teljesítési és fizetési határidő 
 
A jelen ajánlati dokumentációban specifikált szolgáltatást a IV. fejezetében foglalt 
szerződéstervezet alapján kell teljesíteni. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésével összhangban, a 
szerződéstervezetnek megfelelően, az alábbiak szerint történik: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást 
az Art. 36/A. §-ában foglaltakra is figyelemmel teljesíti. A törlesztés és a kamatfizetés 
elszámolása forint-alapú. Ajánlatkérő a hitelkeret fennállása alatt bármikor jogosult, de legkésőbb 
a hitelkeret lejáratának napján köteles fennálló hiteltartozását törleszteni. 
A hitel változó kamatozású, az első kamatláb az adott lehívásra kerülő kölcsön lehívásának 
napját megelőző 2. munkanapon jegyzett 1 hónapos BUBOR (Referencia kamatláb) és a 
Kamatfelár alapján kerül megállapításra. Ezt követően – az adott kölcsön visszafizetéséig – 
havonként kerül megállapításra az aktuális kamatláb, a kamatperiódus első napját megelőző 2. 
munkanapon jegyzett 1 hónapos BUBOR (Referencia kamatláb) és a Kamatfelár alapján. A 
kamatfizetés minden lehívott kölcsönre havonta egyszer, ugyanazon a meghatározott naptári 
napon esedékes, amely az adott kamatperiódust követő kamatperiódus első napja. A 
kamatperiódus a lehívás első napjától, illetve a hónap 15. napjától a következő hónap 14. 
napjáig, illetve az utolsó kamatperiódus esetén a végső lejárat napjáig tart. A kamatfizetés 
minden hónap 15. napján, vagy az azt követő banki munkanapon, illetve a végső lejárat napján 
esedékes. 
 
 

8. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napig maradnak érvényben, amely 
időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig érvényes 
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ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati 
kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak 
meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban 
nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően 
az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben – a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 
 

9. Kizáró okok 
 
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha 
a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a 
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
 
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 
 
g) 
 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - 
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ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti 
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült; 
 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 
 
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell 
eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja 
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a 
szerződés alapján kapott jövedelem, 
 
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
 
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező 
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 
vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
 
A Kbt. 57. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki 
 
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – 
jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt 
évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy 
a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 
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határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési 
eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság 
– öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 
 
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két 
éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
 
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása 
által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 
 
A kizáró okok igazolási módja: 
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2-6. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell 
igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet vonatkozásában. 
 

10. Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy kapacitásaira támaszkodva) 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés) 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 
esetekben támaszkodhat: 
 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
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c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban 
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely 
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
 

11. A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek 
(hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást 
kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
 
1094 Budapest, Páva u. 6. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Tel: 06-1-323-3600 
Fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi Felügyelősége 
 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. III. em. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
Tel: 06-1-429-8010 
Fax: 06-1-429-8013 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
1054 Budapest, Bástya u. 35. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
Tel: 06-1-484-8080 
Fax: 06-1-484-8083 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
MBFH 
Budapesti Bányakapitányság  
  
Illetékességi terület: 
Budapest főváros és Pest megye   
(megállapította a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet)  

Székhely: 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf. 310 
Email: bbk@mbfh.hu 
Tel:  (+36-1) 373-1800  
Fax. (+36-1) 373-1810 
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12. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása 

 
Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok 
részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az 
ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges 
érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, 
továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint 
lehetőséget biztosít. 
 
A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat 
módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a 
jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az 
ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként 
megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban 
kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. 
 
Az ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében 
szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre 
jelentkezőkkel történő tárgyalásra. 
 
A hiánypótlásról és a felvilágosítás kéréséről az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban 
tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. 
 
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 
a) a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 
 
A b) ponttól eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban 
előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a 
teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 
eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. 
Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatja. 
 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69.§) 
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Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak 
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre, 
elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az 
ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti.(Kbt. 70. §) 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az 
ajánlati dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok 
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 

13. Az ajánlat érvénytelensége 
 
Az ajánlatok érvénytelensége Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)-(c) 
pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról 
ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha: 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi 
jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az 
összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 
 
A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt 
vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be. 
 
A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki 
a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illetőleg 
b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 
(Kbt. 2. § (5) bekezdése). 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás az ajánlattevő kizárásáról, a 
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § 
szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az 
erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 

14. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 
 

Mindegyik rész tekintetében: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló, 
érvényes Ajánlatot tett Ajánlattevőt hirdeti ki nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevők 
ellenszolgáltatásként Kamatlábat számíthatnak fel. Ajánlattevők rendelkezésre tartási jutalékot, 
vagy egyéb jogcímen más díjat, jutalékot, költséget nem számíthatnak fel. 
Kamatláb: Az 1 hónapos BUBOR referencia kamatláb és a Kamatfelár együtt alkotja az ügyleti 
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kamatláb százalékos mértékét, amely az igénybe vett kölcsönösszegre számítható fel az 
igénybevétel időszakára. (További részletek a szerződés-tervezetben.) A Kamatfelárat az 
ajánlatban éves bázispontban (bp p.a.) szükséges megadni. 
 
 

15. Az elbírálás szempontja 
 
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból 
alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, 
szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint értékeli. 
 

16. Az eljárás eredménye 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot tette. 
 
A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; 
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot; 
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése]; 
e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a 
többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 
ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; 
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében 
lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 
eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 
döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 
 
 
 

 
17. Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele  

 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan 
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés) 
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Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön 
jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a 
nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés 
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti 
titokhoz fűződő érdekeit is. (Kbt. 81. §) 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy 
eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az 
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. § 
(9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő közzétételre megküldi. 
 

18. A szerződés megkötése 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a 
Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés 
megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban. 
 
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a 
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, 
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) 
bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő 
akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
A szerződés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják 
megtenni – az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására 
felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében 
megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a 
meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 
 
Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és 
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés 
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés) 
 

19. Az eljárás nyertesének visszalépése 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
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minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
 

c) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 

 
Az ajánlattétel formája és aláírása 
 
Az ajánlatokat az eljárást megindító felhívás VI.3) 7.) pontjában meghatározott példányban kell 
benyújtani a VI.3.) 19.) pontban megadott formai követelményeknek megadott formai 
követelményeknek megfelelően. 
 
A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését az alábbiak szerint: 
 
 

„Készenléti hitelkeret-szerződés 2014-2015” 
Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!” 

 
továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen 
szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 
 
 
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha 
abból további roncsolás nélkül az ajánlat kivehető. 
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d) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 

 
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni 
lehetőség szerint az alábbi sorrendben -, a szerint, hogy a felhívásban és a dokumentációban 
leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, 
alvállalkozójára, illetőleg a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre vonatkozik. Az 
ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és 
formai követelményeknek. 
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban 
megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni! 
 

 tartalmi követelmény formai követelmény 

borítólap az Iratminta szerint  

tartalomjegyzék tartalmazza az oldalszámokat  

felolvasólap az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

1. Általános jellegű 
dokumentumok 

  

meghatalmazás az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés 
alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés 
a)-b) pontja alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés 
és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés 
alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

2. Kizáró okok fenn nem állásának 
igazolása 

  

nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
b), f) és i), 57. § (1) bekezdés a)-c) 
és f) pontjai szerinti kizáró okokról 

az Iratminta szerint 
cégszerűen aláírva, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 

amennyiben a nem magánszemély 
gazdasági szerepelő nem minősül 
cégnek nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdés c) pontja szerinti kizáró 
okokról 

az Iratminta szerint 
cégszerűen aláírva, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 

nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
kc) pontja alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés 
alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 
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 tartalmi követelmény formai követelmény 

a Kbt. 57.§ (1) bekezdés e) pontja 
szerinti kizáró okról 

Csatolandó a hitelezési 
tevékenység végzéséhez 
szükséges működési engedély. 
A működési engedély kapcsán 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
adott esetben csatolandó a 
hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény 14.§ (1) bekezdés 
c) pontjára és a 20.§ a) pontjára 
figyelemmel a cégnév változása 
tekintetében az alapító okirat 
módosításának Felügyelet általi 
engedélyezését tartalmazó 
határozata is.  

egyszerű másolat  

NAV/APEH, VPOP igazolás, illetve a 
megfelelő külföldi adóhatóság és 
társadalombiztosítási szerv 
igazolása 

 egyszerű másolatban 

cégkivonat 

adott esetben (csak akkor kell 
csatolni, ha a cégkivonat nem 
érhető el a http://www.e-
cegjegyzek.hu adatbázisban) 

 

3. Alkalmasság igazolása   

3./a. Pénzügyi, gazdasági 
alkalmasság 

  

árbevételről szóló nyilatkozat 
kötelezően 

az Iratminta szerint  
Csatolni kell az előző három 
üzleti évre vonatkozóan a 
közbeszerzés tárgyából, azaz 
banki hitel nyújtásából származó 
– általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről (azaz 
kapott kamatok és kamatjellegű 
bevételek, kapott jutalék- és 
díjbevételek) szóló nyilatkozatát, 
attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak. 

cégszerűen aláírt 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet kötelezettségvállaló 
nyilatkozata pénzügyi, gazdasági 
feltételekről 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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 tartalmi követelmény formai követelmény 

3./b Műszaki, szakmai 
alkalmasság 

  

referenciaigazolás / nyilatkozat 

az Iratminta szerint 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 
16. § (1) – (2) bekezdésének 
megfelelően  

igazolás esetében:  
egyszerű másolatban 
nyilatkozat esetében: cégszerűen 
aláírva 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet kötelezettségvállaló 
nyilatkozata szakmai, műszaki 
feltételekről 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

4. Egyéb dokumentumok   

aláírási címpéldány(ok) vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § szerinti aláírás 
mintá(k) 

azon cégjegyzésre jogosult 
képviselőé, aki az ajánlatot 
aláírja, vagy annak aláírására 
meghatalmazást ad 

egyszerű másolatban 

nyilatkozat a Kkvt. szerinti 
besorolásról Kbt. 60. § (5) bekezdés 
alapján 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a szerződéstervezet 
elfogadásáról 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat dokumentáció letöltéséről az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

elektronikus ajánlat  
CD-DVD adathordozón, pdf 
formátumban 

 
a.e.: adott esetben 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az 
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást 
(konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás 
során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A 
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges 
felelősséget vállalnak. 
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II. Specifikáció 

 

A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási biztonságához szükséges készenléti hitel megállapodás 2014. 
március 10. napjától 2015. március 09. napjáig: 

- 1. rész tekintetében: 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint keretösszegű, újrafeltöltődő jellegű, 
készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés keretében,  
- 2. rész tekintetében: 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint keretösszegű, újrafeltöltődő jellegű, 
készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés keretében. 
- 3. rész tekintetében: 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegű, 
újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés 
keretében. 

A készenléti hitel nyújtásával kapcsolatos az Ajánlatkérő által előírt további részletezést a szerződés-
tervezet tartalmaz.  
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III. Szerződéstervezet 

 

II. Hitelszerződés-tervezet 

Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell a 60.§ (3) bekezdésében foglaltakról, valamint a szerződés-
tervezetben foglaltakat kifejezetten el kell fogadnia (ld. Iratminta).  
A nyilatkozatokra mintát a Dokumentáció tartalmaz. A nyilatkozatok megtételével Ajánlattevő elfogadja 
a jelen ajánlati felhívás Dokumentációjában foglalt szerződés-tervezetet, valamint annak összes 
mellékletét, így azt külön benyújtani nem szükséges, egyúttal Ajánlattevő a nyilatkozatok megtételével 
eltekint a saját szerződéses feltételeitől. A szerződés-tervezet rendelkezéseinek módosítására, 
kiegészítésére, megváltoztatására, vagy az abban történő bármely más címen történő változtatásra 
nem tehet Ajánlattevő ajánlatot. 
 

Szerződésszám:  
 

 
H I T E L S Z E R Z Ő D É S  

 
1 .  r é s z  

 
rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 

éven belüli lejáratú újrafeltöltődő jellegű készenléti hitel nyújtására 
 

A szerződő felek:  
 

Hitelező: 
Neve:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
Székhelye:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
KSH jelzőszáma:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Cégjegyzék száma:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
(a továbbiakban: Bank); 

 
Hitelfelvevő:  Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye:   1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 
KSH jelzőszáma:  12657331-6492-114-01 
Cégjegyzék száma:  01-10-044593 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-01800016-00000000 (Magyar Államkincstár) 
(a továbbiakban: Ügyfél); 
 
Bank és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek 

 
 

Preambulum  

 
Felek rögzítik, hogy a jelen Hitelszerződés az Ügyfél által kiírt „A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási 
biztonságához szükséges készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. 
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napjáig: 1. rész tekintetében: 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint keretösszegű, újrafeltöltődő 
jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés keretében.”  
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre az ajánlatkérő Ügyfél és a nyertes 
ajánlattevő Bank között az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt 
feltételek szerint. A közbeszerzési eljárásra tekintettel jelen Hitelszerződés mellékletét képezi a 
közbeszerzési eljárást megindító, ajánlatkérő által készített ajánlati felhívás, annak dokumentációja és 
az esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat, 
valamint minden egyéb, a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum (felvilágosítás kérés és 
arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és annak dokumentumai). Minden olyan kérdésben, amit jelen 
szerződés nem rendez, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok az irányadók.  

 
1.  Hitelkeret összege: 

 
2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint 
keretösszegű, újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel, amely a Rendelkezésre tartási időszak alatt 
vehető igénybe a szerződés időtartama alatt. 

 
2.  Hitelkeret célja:  

A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javítása. 
 
Hitelkeret jellege:  
Újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel.  

 
3.  A Bank a hitelkeretet a következők szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére: 

 
A Rendelkezésre tartási időszak 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig tart. 

 
4.  Igénybevétel, kölcsönök lehívása: 
 
 A kölcsönök folyósítása forint-alapú. 
 

A hitelkeretből az Ügyfél a Rendelkezésre tartási időszakban a finanszírozási szükségletének 
megfelelően hívhat le és fizethet vissza kölcsönösszegeket, de a lehívások alapján kifolyósított, egy 
időpontban fennálló kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg az 1. pontban rögzített 
hitelkeret összegét. A Bank az Ügyfél rendelkezésére álló kereten felüli lehívások teljesítését 
visszautasítja. 
 
A hitelkeretből egy alkalommal lehívható kölcsön legkisebb összege 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 
forint, kivéve, ha az igénybe vehető szabad keret összege ezen összeget nem éri el; ekkor a teljes, 
még nem folyósított szabad keretösszeg. 
 
Ügyfél a keret terhére kölcsönt a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt, kitöltött 
Rendelkező levélen jogosult igényelni, amelyet a jelen szerződés 23. pontjában részletezett 
kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti példányban kell 
eljuttatni. Az igényelt összeget a Bank visszaigazolja. 
 
A kölcsön folyósítása tekintetében a Bank akkor teljesít szerződésszerűen, amennyiben a 
Rendelkező levél kézhezvétele (akár faxon, vagy szkennelve e-mailben) a lehívás megjelölt 
értéknapját megelőző banki munkanapon 14:00 óráig megtörténik, akkor a lehívás megjelölt 
értéknapján 10:00 óráig, amennyiben e kézhezvétel a lehívás megjelölt értéknapját megelőző banki 
munkanap 14:00 óra után történik, akkor a lehívás megjelölt értéknapját követő banki munkanapon 
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10:00 óráig az aktuálisan lehívásra kerülő kölcsön összege az Ügyfél pénzforgalmi számlájára 
jóváírásra kerül. A folyósítás az Ügyfél által, a Rendelkező levélben megnevezett számlájára 
történik.  

 
5.  A hitelkeret lejáratának időpontja, a kölcsönök visszafizetése:  

 
A Hitelszerződés annak aláírásától 2015. március 09. napjáig tart.  
 
Ügyfél a lehívott kölcsönöket forintban, a hitelkeret fennállása alatt bármikor, de legkésőbb a 
hitelkeret lejáratának napján fizeti vissza. Előtörlesztés esetén minimálisan 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint, illetve annak egész számú többszöröse törleszthető, kivéve azt az utolsó 
törlesztőrészletet, amellyel 0,- Ft, azaz Nulla forintra csökken a lehívott hitelállomány. Az 
előtörlesztést Ügyfél legkésőbb 1 banki munkanappal az előtörlesztés tervezett értéknapját 
megelőzően a Bank felé írásban jelzi. 
 
Ügyfél a keret terhére folyósított kölcsön törlesztését a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti 
cégszerűen aláírt, kitöltött Előtörlesztési értesítőn jogosult igényelni, amelyet a jelen szerződés 23. 
pontjában részletezett kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti 
példányban kell eljuttatni. A törlesztendő összeget a Bank visszaigazolja. 
 
Ügyfél az igénybevett kölcsönök összegét legkésőbb a lejáratkor egy összegben köteles 
visszafizetni. Az igénybevett kölcsönök törlesztése esedékességkor a ………….-………….-…………. 
számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a 
fenti számlán esedékességkor a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon. 
 
A törlesztés, előtörlesztés elszámolása forint-alapú. 

 
6. Hitelkeret feltöltése: 

 
Ügyfél jogosult a fenti lejáratot megelőzően előtörlesztéssel keretfeltöltést teljesíteni, amely lejárt 
fizetési esedékesség hiányában teljes összegében tőketörlesztésre kerül elszámolásra. Amennyiben 
a keretfeltöltésre átutalt összeg megfizetésének időpontjában esedékes hiteldíj fizetési kötelezettség 
is fennáll, úgy a keretfeltöltésre befizetett összegből először a befizetés napjáig esedékes hiteldíj 
kerül elszámolásra, és csak az ezt követően fennmaradt összeget fordítja a Bank a keret 
feltöltésére. A keretfeltöltésre fordított összeg a hitelkeret futamidején belül – az igénybevételi 
lehetőség megszűnéséig – újra igénybe vehető. 
 

7.  Hiteldíj: 
 
Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszegek alapulvételével ügyleti kamatot tartozik 
fizetni. 
 
Ügyleti kamat 

  
A Kamatperiódus hossza 1 hónap. A Kamatperiódus minden hónap 15. naptári napjától kezdődő és 
a következő hónap 14. naptári napján végződő időszak. Az első Kamatperiódus a kölcsön 
folyósításának napjával kezdődik és a következő hónap 14. naptári napján végződik. Az utolsó 
Kamatperiódus a hitelkeret lejáratának napján végződik. 
 
Ügyleti kamatláb: A hitel változó kamatozású, az ügyleti kamatláb mértéke 1 havi BUBOR jegyzés, 
mint referencia kamatláb + .... bázispont kamatfelár. 
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Az Ügyleti kamatláb megállapításának módja: Az adott lehívásra kerülő kölcsön lehívásának napját 
megelőző 2. munkanapon érvényes 1 havi BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a kamatfelár 
alapján. Ezt követően – az adott kölcsön visszafizetéséig – havonként kerül megállapításra az 
aktuális ügyleti kamatláb, a kamatperiódus első napját megelőző 2. munkanapon jegyzett 1 havi 
BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a kamatfelár alapján. 
 
Az Ügyleti kamat megfizetése: A kamatfizetés minden lehívott kölcsönre havonta egyszer, 
ugyanazon a meghatározott naptári napon esedékes, amely az adott kamatperiódust követő 
kamatperiódus első napja. A kamatfizetés minden hónap 15. naptári napján, amennyiben ez nem 
banki munkanap, akkor az azt követő banki munkanapon esedékes, illetve az utolsó kamatfizetés a 
hitelkeret lejárata napján esedékes. 
 
Az Ügyleti kamat számításának módja: Az Ügyleti kamatot a Bank naptári napokra számítja fel. Az 
első kamatnap a folyósítás értéknapja, az utolsó kamatnap a kölcsön törlesztésének értéknapját 
megelőző nap. A Bank az Ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja 
fel. Az Ügyleti kamat összegét a Bank a ténylegesen eltelt napok száma / 360 napos év 
figyelembevételével határozza meg. A ténylegesen eltelt nap(ok) száma annak/azoknak a 
nap(ok)nak a száma, amely nap(ok) alatt a hiteltartozás fennállt.  
 
A kamatfizetés várható összegéről a Bank a fizetés esedékessége előtt 5 banki munkanappal 
korábban az akkor fennálló információi alapján levélben értesíti az Ügyfelet. 
 
A Referencia kamatláb megállapítása: A “BUBOR” az a Bank által közölt éves kamatláb (felfelé 
kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amelyet az adott Kamatperiódusra, illetve kamatozó 
időszakra kínálnak budapesti idő szerint 11:00 órakor vagy akörül két banki nappal az adott 
Kamatperiódus kezdő napját megelőzően, amely a Reuters monitor (vagy más hivatalos elektronikus 
médium) azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel (“BUBOR oldal”). A Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), 
amelyet a releváns BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra 
jegyeznek. 
 
Az Alternatív kamatlábak: Alternatív kamatláb akkor alkalmazandó, ha valamely kölcsönhöz 
kapcsolódó soron következő Kamatperiódusra vonatkozó jegyzési napon a fentiek szerinti BUBOR 
oldalon (vagy azt felváltó más hivatalos oldalon) nincs BUBOR jegyzés. Ebben az esetben az adott 
Kamatperiódus időtartama egy hét, illetve ennél rövidebb, ha az a törlesztési napon ér véget. 
Amennyiben a fenti eset következik be, a Bank haladéktalanul értesíteni köteles az Ügyfelet az 
Alternatív kamatláb alkalmazásáról és annak okáról, valamint ebben az esetben az Ügyfél és a Bank 
haladéktalanul tárgyalást kezdeményeznek új Referencia kamatláb megállapítása céljából. 
 
Az egyes Kamatperiódusokra számított Ügyleti kamat megfizetése a ……………-…………….-
……………. számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél az esedékes Ügyleti 
kamat összegét átutalja a fenti számlára. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy legkésőbb a 
kamatfizetés napján a jelen szerződés szerinti Ügyleti kamat megfizetéséhez szükséges összeg a 
fenti számlán esedékességkor rendelkezésre álljon. 
 
A kamatfizetés elszámolása forint-alapú. 
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Az Ügyleti kamaton felüli egyéb költségek, jutalékok és díjak: 
 
Az Ügyleti kamaton felül – szerződésszerű teljesítés esetén – egyéb költség, jutalék és díj nem 
számítható fel. 
 

8. Biztosíték: 
 
A Bankot az általa nyújtott kölcsön fizetési biztosítékául a mindenkori költségvetési törvény által 
tartalmazott, az Ügyfél fizetési kötelezettségeiért vállalt állami készfizető kezességvállalás illeti meg. 
Jelen szerződés aláírásának napján a Magyar Állam készfizető kezességvállalását a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 44. paragrafusa szabályozza. 
 

9. Bankszámlák: 
 
Az Ügyfél az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezik: 
Magyar Államkincstárnál vezetett                    10032000-01800016 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800047 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800078 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800092 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800126 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800133 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800140 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800157 számú számla 
…………………………………..1 
 

10. Jelentéstétel: 
 
Az Ügyfél a következő pénzügyi kimutatásait köteles megküldeni a Bank részére: 
 

Pénzügyi kimutatás Évente Negyedévente 

Éves beszámoló X  

Nem auditált mérleg és eredmény-kimutatás  X 

 
Ügyfél vállalja, hogy a Hitelszerződés megszűnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes 
visszafizetéséig éves auditált beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését és 
könyvvizsgálói jelentését minden év június 15. napjáig a Bank részére megküldi. Az Ügyfél köteles 
továbbá a Hitelszerződés megszűnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes visszafizetéséig 
minden naptári negyedévet követő második hónap 15. napjáig a nem auditált mérlegét és 
eredmény-kimutatását a Bank részére megküldeni. 
 

11. Számlavezetési feltételek: 
 

Felek rögzítik, hogy a ………….-……………-………. számú technikai hitelszámla kizárólag a jelen 
Hitelszerződésre vonatkozó hitellel kapcsolatos, Hitelfelvevő általi tranzakciók nyilvántartására 
szolgál és vele kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel. Az Ügyfél 
tájékoztatja a Bankot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (1) bekezdés első mondatának első 

                                                 
1
 Adott esetben: újonnan nyitott számla száma. 
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fordulata alapján a szerződéskötés időpontjában kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezethet 
pénzforgalmi számlát. 

 
A Bank az Ügyfél számára a fenti technikai hitelszámlával kapcsolatosan elektronikus 
számlainformációs rendszert biztosít, vagy tranzakciónként papír alapú kivonatot küld, amellyel 
kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel. 
 

12. Késedelem, Késedelmi kamatláb: 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek 
azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában előírt késedelmi kamatot köteles fizetni a Bank részére. 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Banknál a követelés érvényesítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megfizetésére köteles. 
 
A Bank követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeit jogosult az általa történt 
megfizetéssel egyidejűleg tőkésíteni és ettől a naptól kezdődően az így megállapított tőke után, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában előírt késedelmi kamatot 
felszámítani. 
 

13. Szerződésszegés: 
 
Ügyfél arra az esetre, ha a Bank a teljesítési értéknapra a szerződés szerint nem, vagy csak részben 
teljesít késedelmi, illetve nem teljesítési kötbért köt ki. A szerződésszerű teljesítés időpontja 
(teljesítési értéknap) az adott kölcsön lehívását tartalmazó rendelkező levélben megjelölt napon 
10:00 óráig tartó időszak. A késedelmi kötbér, valamint a nem teljesítési kötbér alapja a 
késedelemmel, illetve a nem teljesítéssel érintett aktuálisan lehívásra kerülő kölcsön összege. 
Késedelmi kötbért a Banknak akkor kell fizetnie, ha a teljesítési értéknap 10:00 órájáig nem, vagy 
csak részben teljesít és késedelme a 24 órát nem haladja meg, ebben az esetben az aktuálisan 
lehívásra kerülő hitel összegének 0,005%-át kell megfizetnie, míg 24 órát meghaladó késedelem 
esetén nem teljesítési (meghiúsulási) kötbért köteles fizetni, amely az aktuálisan lehívásra kerülő 
hitel összegének 0,01%-a. 
 
A késedelmi kötbérrel szankcionált késedelem csak 1 napig (24 óra) állhat fenn, az ezt meghaladó 
késedelem esetén az aktuálisan lehívásra kerülő kölcsönösszeget már nem kell folyósítani, amely 
esetben a Bank meghiúsulási kötbért köteles fizetni a szerződés ezen 13. pontja szerint. 
 

14. Felmondási események: 
 
A Bank a kölcsönt a Polgári Törvénykönyv 525. paragrafusában meghatározott felmondási 
események bekövetkezése esetén, a jelen Hitelszerződésbe foglalt céljától eltérő felhasználása 
esetén, továbbá a 18. és 19. pontokban részletezett esetekben jogosult – egyes esetekben akár 
azonnali hatállyal is – felmondani. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Bank nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Bank adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. A Bank a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
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szerkezetét az Ügyfél számára megismerhetővé teszi és az alábbi a.a)-a.b) pont szerinti ügyletekről 
az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. 

 
a)  Az Ügyfél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a.a) a Bankban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
a.b) a Bank közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
A fentiekben hivatkozott felmondás esetén a Bank a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
15. Irányadó dokumentum: 

 
A szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Hitelszerződés nem kerül közokiratba foglalásra és 
amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, úgy a Bank által őrzött példány 
rendelkezéseit fogadják el irányadónak. 
 

16. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 
 
Egyebekben a jelen Hitelszerződésre a hitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.), valamint a Polgári Törvénykönyvben 
foglaltak az irányadók. 
 

17. Szerződésmódosítás: 
 
Feleknek a szerződés módosítására a Kbt. 132. § rendelkezéseire figyelemmel van lehetősége. 
 

18. Záradékok: 
 
Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem 
nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a jelen 
szerződésben a Bank számára biztosít. 
 
Ügyfél kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl eszközeit 
– kivéve, ha a Bank ehhez kifejezetten, előzetesen írásban hozzájárul – nem adja el, nem adja 
bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más 
rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli. 
 
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hitelszerződéssel kapcsolatban felmerült és felmerülő 
fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövőbeli 
kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövőben a jelen Hitelszerződés alapján 
igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k)nak teljes visszafizetése előtt más, harmadik személynek a 
tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a jelen szerződés alapján a 
Banknak nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Bank számára is egyidejűleg, írásban 
felajánlja. 
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Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely hitelintézettel, illetve a Bank érdekeltségi körébe 
tartozó, illetve a Bank által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal kötött bármely 
szerződését jelentős mértékben megszegi, a Bank a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 
 
Felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(öke)t 
azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 

 
19. Információ-szolgáltatás: 
 

Ügyfélnek a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes 
visszafizetéséig azonnal értesítenie kell a Bankot az alábbi tények és események bekövetkezéséről: 
 

a) végelszámolás, csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó előterjesztésről az Ügyfél 
döntéshozatalra jogosult szervének ülése előtt 3 munkanappal; 

b) felszámolási eljárás megindítása iránti előterjesztésről az Ügyfél döntéshozatalra jogosult 
szervének ülése előtt 3 (három) munkanappal, illetve más személyek ilyen irányú, vagy 
végrehajtás kezdeményezése iránti szándékáról történt tudomásszerzést követően 
haladéktalanul; 

c) bármilyen jogerős hatósági, vagy bírósági határozatról, amely az Ügyfél számára az 
alaptőke/törzstőke vagy az Ügyfél Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásának 10% -át 
meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő; 

d) az Ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltásról, korlátozásról vagy 
intézkedésről; 

e) bármely, az Ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményről; 
f) az Ügyfél tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változásról abban az esetben, 

amennyiben az nem marad a Magyar Állam 100%-os tulajdonában; 
g) az Ügyfél által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésről, amely társaság szintén 

hitelezési kapcsolatban áll a Bankkal, amennyiben az Ügyfél erről tudomást szerez; 
h) az Ügyfélnek harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli, lejárt fizetési 

kötelezettségéről; 
i) az Ügyfél gazdálkodásának irányításában bekövetkezett változásról, amennyiben az a 

vezérigazgató vagy vezérigazgató-helyettes személyének változását jelenti; 
j) az Ügyfél jelen szerződés megkötése időpontjában tehermentes vagyontárgyainak 

megterheléséről vagy biztosítékul adásáról; 
k) a Bank és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során 

megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásokról, a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül. 

 
A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(öke)t 
azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 
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20. Felhatalmazás információk kérésére: 

 
Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a jelen szerződésből származó tartozása teljes 
megfizetéséig köztartozásairól, így különösen adó, vám és jövedéki tartozásairól (NAV), 
társadalombiztosítási (TB), az illetékes hatóságoktól minden további hozzájárulása, vagy 
felhatalmazása nélkül információt kérhessen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes hatóság 
minden további hozzájárulása, vagy felhatalmazása nélkül ezen tartozásairól adatot szolgáltasson a 
Bank részére. 
 

21. Kapcsolattartás: 
 
Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést 
írásban kell elküldeni. Ennek módja lehet: 
 

a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.: az 
átvétel tényét a címzett két munkavállalója aláírásával igazolja, a címzett két tanú együttes 
jelenlétében a küldemény átvételét megtagadja); 

 
b) ajánlott, vagy tértivevényes postai küldemény útján; 

 
c) vagy telefax üzenet, vagy e-mailben küldött szkennelt dokumentum útján. 

 
A telefax üzeneteket, vagy e-mailben küldött szkennelt dokumentumokat ezek elküldését követő 3 
napon belül postázott, ajánlott postai küldemények útján meg kell erősíteni. 
 
Az ellenkező bizonyításáig a telefax, vagy e-mail visszaigazoló jelentésében megjelölt időpontot kell 
a megérkezés időpontjának tekinteni. 
 

22. Hatálybalépés: 
 
A szerződés hatályba lépésének napja: 2014. március 10. 
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23. Értesítések: 

 
Az Ügyfél részére    A Bank részére 
 
Értesítési cím: Diákhitel Központ Zrt  Értesítési cím:  

     1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.   
Tel:      Tel:  
Fax:      Fax:  
 
Kapcsolattartó személy: 
 
Név:      Név:  
Tel:       Tel:  
Fax:       Fax:  
E-mail:     E-mail:  
        

24. Mellékletek: 
 
A jelen Hitelszerződés elválaszthatatlan tartozékai: 
1. számú melléklet:  Rendelkező levél 
2. számú melléklet:  Előtörlesztési értesítő 
3. számú melléklet:  Fennálló hitelek és terhek listája 2014. március 10-én 
4. számú melléklet:             Ajánlatkérő által készített Ajánlati felhívás, annak dokumentációja és az 

esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), valamint minden 
egyéb, a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum 
(felvilágosítás kérés és arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és 
annak dokumentumai). 

5. számú melléklet:  A Bank által benyújtott Ajánlat  
 

 
Kelt: Budapest, 2014. ……………….  
 
 
 

 
………………………………….. 

 
……………………………… 

  
 

Diákhitel Központ Zrt. 
(Ügyfél) 

  
(Bank) 
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1. számú melléklet a XXX számú Hitelszerződéshez 
 

Rendelkező levél 

 

Szerződésszám: xxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Diákhitel Központ Zrt. 
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 

 
 
 
Kérjük, a 2014. év ………… hó ………………. napján kelt, xxxxxxxx számú hitelszerződésünk alapján 

…... év ………… hó ………… értéknappal a Diákhitel Központ Zrt. …….-nál vezetett ………………… 

számú számlájára ………………… Ft, azaz …………………….. forint kölcsönösszeget folyósítani 

szíveskedjenek. 

 
 
Dátum:  …………. 

 
 

............................................... 
Diákhitel Központ Zrt. 
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2. számú melléklet a XXX számú Hitelszerződéshez 
 

Előtörlesztési értesítő 
 

 

Szerződésszám: xxxxxxxx.  

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Diákhitel Központ Zrt. 
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 

 
 
Kérjük, a 2014. év ………… hó ………………. napján kelt, xxxxxxxxxx számú hitelszerződésünk alapján 

….. év ………… hó ………… értéknappal ………………… Ft, azaz ……………………….. forint 

kölcsönösszeget törleszteni szíveskedjenek. 

 
 
 
Dátum: ……….……… 

 

 
............................................... 

Diákhitel Központ Zrt. 
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H I T E L S Z E R Z Ő D É S  
 

2 .  r é s z  
 

rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 
éven belüli lejáratú újrafeltöltődő jellegű készenléti hitel nyújtására 

 
A szerződő felek:  

 
Hitelező: 
Neve:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
Székhelye:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
KSH jelzőszáma:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Cégjegyzék száma:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
(a továbbiakban: Bank); 

 
Hitelfelvevő:  Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye:   1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 
KSH jelzőszáma:  12657331-6492-114-01 
Cégjegyzék száma:  01-10-044593 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-01800016-00000000 (Magyar Államkincstár) 
(a továbbiakban: Ügyfél); 
 
Bank és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek 

 
 

Preambulum  
 

Felek rögzítik, hogy a jelen Hitelszerződés az Ügyfél által kiírt „A Diákhitel Központ Zrt. 
finanszírozási biztonságához szükséges készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 
2015. március 09. napjáig: 2. rész tekintetében: 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint 
keretösszegű, újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, 
hitelszerződés keretében.”  tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre az 
ajánlatkérő Ügyfél és a nyertes ajánlattevő Bank között az ajánlati felhívásban, a dokumentációban 
és a nyertes ajánlatban foglalt feltételek szerint. A közbeszerzési eljárásra tekintettel jelen 
Hitelszerződés mellékletét képezi a közbeszerzési eljárást megindító, ajánlatkérő által készített 
ajánlati felhívás, annak dokumentációja és az esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), a 
nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat, valamint minden egyéb, a közbeszerzési eljárásban 
keletkezett dokumentum (felvilágosítás kérés és arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és annak 
dokumentumai). Minden olyan kérdésben, amit jelen szerződés nem rendez, a közbeszerzési eljárás 
során keletkezett dokumentumok az irányadók.  

 
1.  Hitelkeret összege: 

 
2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig : 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint 
keretösszegű, újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel, amely a Rendelkezésre tartási időszak alatt 
vehető igénybe a szerződés időtartama alatt. 

 
2.  Hitelkeret célja:  

A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javítása. 
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Hitelkeret jellege:  
Újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel.  

 
3.  A Bank a hitelkeretet a következők szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére: 

 
A Rendelkezésre tartási időszak 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig tart. 

 
4.  Igénybevétel, kölcsönök lehívása: 
 
 A kölcsönök folyósítása forint-alapú. 
 

A hitelkeretből az Ügyfél a Rendelkezésre tartási időszakban a finanszírozási szükségletének 
megfelelően hívhat le és fizethet vissza kölcsönösszegeket, de a lehívások alapján kifolyósított, egy 
időpontban fennálló kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg az 1. pontban rögzített 
hitelkeret összegét. A Bank az Ügyfél rendelkezésére álló kereten felüli lehívások teljesítését 
visszautasítja. 
 
A hitelkeretből egy alkalommal lehívható kölcsön legkisebb összege 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 
forint, kivéve, ha az igénybe vehető szabad keret összege ezen összeget nem éri el; ekkor a teljes, 
még nem folyósított szabad keretösszeg. 
 
Ügyfél a keret terhére kölcsönt a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt, kitöltött 
Rendelkező levélen jogosult igényelni, amelyet a jelen szerződés 23. pontjában részletezett 
kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti példányban kell 
eljuttatni. Az igényelt összeget a Bank visszaigazolja. 
 
A kölcsön folyósítása tekintetében a Bank akkor teljesít szerződésszerűen, amennyiben a 
Rendelkező levél kézhezvétele (akár faxon, vagy szkennelve e-mailben) a lehívás megjelölt 
értéknapját megelőző banki munkanapon 14:00 óráig megtörténik, akkor a lehívás megjelölt 
értéknapján 10:00 óráig, amennyiben e kézhezvétel a lehívás megjelölt értéknapját megelőző banki 
munkanap 14:00 óra után történik, akkor a lehívás megjelölt értéknapját követő banki munkanapon 
10:00 óráig az aktuálisan lehívásra kerülő kölcsön összege az Ügyfél pénzforgalmi számlájára 
jóváírásra kerül. A folyósítás az Ügyfél által, a Rendelkező levélben megnevezett számlájára 
történik.  

 
5.  A hitelkeret lejáratának időpontja, a kölcsönök visszafizetése:  

 
A Hitelszerződés annak aláírásától 2015. március 09. napjáig tart.  
 
Ügyfél a lehívott kölcsönöket forintban, a hitelkeret fennállása alatt bármikor, de legkésőbb a 
hitelkeret lejáratának napján fizeti vissza. Előtörlesztés esetén minimálisan 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint, illetve annak egész számú többszöröse törleszthető, kivéve azt az utolsó 
törlesztőrészletet, amellyel 0,- Ft, azaz Nulla forintra csökken a lehívott hitelállomány. Az 
előtörlesztést Ügyfél legkésőbb 1 banki munkanappal az előtörlesztés tervezett értéknapját 
megelőzően a Bank felé írásban jelzi. 
 
Ügyfél a keret terhére folyósított kölcsön törlesztését a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti 
cégszerűen aláírt, kitöltött Előtörlesztési értesítőn jogosult igényelni, amelyet a jelen szerződés 23. 
pontjában részletezett kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti 
példányban kell eljuttatni. A törlesztendő összeget a Bank visszaigazolja. 
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Ügyfél az igénybevett kölcsönök összegét legkésőbb a lejáratkor egy összegben köteles 
visszafizetni. Az igénybevett kölcsönök törlesztése esedékességkor a ………….-………….-…………. 
számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a 
fenti számlán esedékességkor a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon. 
 
A törlesztés, előtörlesztés elszámolása forint-alapú. 

 
6. Hitelkeret feltöltése: 

 
Ügyfél jogosult a fenti lejáratot megelőzően előtörlesztéssel keretfeltöltést teljesíteni, amely lejárt 
fizetési esedékesség hiányában teljes összegében tőketörlesztésre kerül elszámolásra. Amennyiben 
a keretfeltöltésre átutalt összeg megfizetésének időpontjában esedékes hiteldíj fizetési kötelezettség 
is fennáll, úgy a keretfeltöltésre befizetett összegből először a befizetés napjáig esedékes hiteldíj 
kerül elszámolásra, és csak az ezt követően fennmaradt összeget fordítja a Bank a keret 
feltöltésére. A keretfeltöltésre fordított összeg a hitelkeret futamidején belül – az igénybevételi 
lehetőség megszűnéséig – újra igénybe vehető. 
 

7.  Hiteldíj: 
 
Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszegek alapulvételével ügyleti kamatot tartozik 
fizetni. 
 
Ügyleti kamat 

  
A Kamatperiódus hossza 1 hónap. A Kamatperiódus minden hónap 15. naptári napjától kezdődő és 
a következő hónap 14. naptári napján végződő időszak. Az első Kamatperiódus a kölcsön 
folyósításának napjával kezdődik és a következő hónap 14. naptári napján végződik. Az utolsó 
Kamatperiódus a hitelkeret lejáratának napján végződik. 
 
Ügyleti kamatláb: A hitel változó kamatozású, az ügyleti kamatláb mértéke 1 havi BUBOR jegyzés, 
mint referencia kamatláb + .... bázispont kamatfelár. 
 
Az Ügyleti kamatláb megállapításának módja: Az adott lehívásra kerülő kölcsön lehívásának napját 
megelőző 2. munkanapon érvényes 1 havi BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a kamatfelár 
alapján. Ezt követően – az adott kölcsön visszafizetéséig – havonként kerül megállapításra az 
aktuális ügyleti kamatláb, a kamatperiódus első napját megelőző 2. munkanapon jegyzett 1 havi 
BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a kamatfelár alapján. 
 
Az Ügyleti kamat megfizetése: A kamatfizetés minden lehívott kölcsönre havonta egyszer, 
ugyanazon a meghatározott naptári napon esedékes, amely az adott kamatperiódust követő 
kamatperiódus első napja. A kamatfizetés minden hónap 15. naptári napján, amennyiben ez nem 
banki munkanap, akkor az azt követő banki munkanapon esedékes, illetve az utolsó kamatfizetés a 
hitelkeret lejárata napján esedékes. 
 
Az Ügyleti kamat számításának módja: Az Ügyleti kamatot a Bank naptári napokra számítja fel. Az 
első kamatnap a folyósítás értéknapja, az utolsó kamatnap a kölcsön törlesztésének értéknapját 
megelőző nap. A Bank az Ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja 
fel. Az Ügyleti kamat összegét a Bank a ténylegesen eltelt napok száma / 360 napos év 
figyelembevételével határozza meg. A ténylegesen eltelt nap(ok) száma annak/azoknak a 
nap(ok)nak a száma, amely nap(ok) alatt a hiteltartozás fennállt.  
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A kamatfizetés várható összegéről a Bank a fizetés esedékessége előtt 5 banki munkanappal 
korábban az akkor fennálló információi alapján levélben értesíti az Ügyfelet. 
 
A Referencia kamatláb megállapítása: A “BUBOR” az a Bank által közölt éves kamatláb (felfelé 
kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amelyet az adott Kamatperiódusra, illetve kamatozó 
időszakra kínálnak budapesti idő szerint 11:00 órakor vagy akörül két banki nappal az adott 
Kamatperiódus kezdő napját megelőzően, amely a Reuters monitor (vagy más hivatalos elektronikus 
médium) azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel (“BUBOR oldal”). A Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), 
amelyet a releváns BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra 
jegyeznek. 
 
Az Alternatív kamatlábak: Alternatív kamatláb akkor alkalmazandó, ha valamely kölcsönhöz 
kapcsolódó soron következő Kamatperiódusra vonatkozó jegyzési napon a fentiek szerinti BUBOR 
oldalon (vagy azt felváltó más hivatalos oldalon) nincs BUBOR jegyzés. Ebben az esetben az adott 
Kamatperiódus időtartama egy hét, illetve ennél rövidebb, ha az a törlesztési napon ér véget. 
Amennyiben a fenti eset következik be, a Bank haladéktalanul értesíteni köteles az Ügyfelet az 
Alternatív kamatláb alkalmazásáról és annak okáról, valamint ebben az esetben az Ügyfél és a Bank 
haladéktalanul tárgyalást kezdeményeznek új Referencia kamatláb megállapítása céljából. 
 
Az egyes Kamatperiódusokra számított Ügyleti kamat megfizetése a ……………-…………….-
……………. számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél az esedékes Ügyleti 
kamat összegét átutalja a fenti számlára. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy legkésőbb a 
kamatfizetés napján a jelen szerződés szerinti Ügyleti kamat megfizetéséhez szükséges összeg a 
fenti számlán esedékességkor rendelkezésre álljon. 
 
A kamatfizetés elszámolása forint-alapú. 
 
Az Ügyleti kamaton felüli egyéb költségek, jutalékok és díjak: 
 
Az Ügyleti kamaton felül – szerződésszerű teljesítés esetén – egyéb költség, jutalék és díj nem 
számítható fel. 
 

8. Biztosíték: 
 
A Bankot az általa nyújtott kölcsön fizetési biztosítékául a mindenkori költségvetési törvény által 
tartalmazott, az Ügyfél fizetési kötelezettségeiért vállalt állami készfizető kezességvállalás illeti meg. 
Jelen szerződés aláírásának napján a Magyar Állam készfizető kezességvállalását a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 44. paragrafusa szabályozza. 
 

9. Bankszámlák: 
 
Az Ügyfél az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezik: 
Magyar Államkincstárnál vezetett                    10032000-01800016 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800047 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800078 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800092 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800126 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800133 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800140 számú számla 
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Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800157 számú számla 
…………………………………..2 
 

10. Jelentéstétel: 
 
Az Ügyfél a következő pénzügyi kimutatásait köteles megküldeni a Bank részére: 
 

Pénzügyi kimutatás Évente Negyedévente 

Éves beszámoló X  

Nem auditált mérleg és eredmény-kimutatás  X 

 
Ügyfél vállalja, hogy a Hitelszerződés megszűnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes 
visszafizetéséig éves auditált beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését és 
könyvvizsgálói jelentését minden év június 15. napjáig a Bank részére megküldi. Az Ügyfél köteles 
továbbá a Hitelszerződés megszűnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes visszafizetéséig 
minden naptári negyedévet követő második hónap 15. napjáig a nem auditált mérlegét és 
eredmény-kimutatását a Bank részére megküldeni. 
 

11. Számlavezetési feltételek: 

Felek rögzítik, hogy a ………….-……………-………. számú technikai hitelszámla kizárólag a jelen 
Hitelszerződésre vonatkozó hitellel kapcsolatos, Hitelfelvevő általi tranzakciók nyilvántartására 
szolgál és vele kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel. Az Ügyfél 
tájékoztatja a Bankot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (1) bekezdés első mondatának első 
fordulata alapján a szerződéskötés időpontjában kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezethet 
pénzforgalmi számlát. 

A Bank az Ügyfél számára a fenti technikai hitelszámlával kapcsolatosan elektronikus 
számlainformációs rendszert biztosít, vagy tranzakciónként papír alapú kivonatot küld, amellyel 
kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel. 
 

12. Késedelem, Késedelmi kamatláb: 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek 
azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában előírt késedelmi kamatot köteles fizetni a Bank részére. 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Banknál a követelés érvényesítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megfizetésére köteles. 
 
A Bank követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeit jogosult az általa történt 
megfizetéssel egyidejűleg tőkésíteni és ettől a naptól kezdődően az így megállapított tőke után, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában előírt késedelmi kamatot 
felszámítani. 
 

13. Szerződésszegés: 
 

                                                 
2
 Adott esetben: újonnan nyitott számla száma. 
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Ügyfél arra az esetre, ha a Bank a teljesítési értéknapra a szerződés szerint nem, vagy csak részben 
teljesít késedelmi, illetve nem teljesítési kötbért köt ki. A szerződésszerű teljesítés időpontja 
(teljesítési értéknap) az adott kölcsön lehívását tartalmazó rendelkező levélben megjelölt napon 
10:00 óráig tartó időszak. A késedelmi kötbér, valamint a nem teljesítési kötbér alapja a 
késedelemmel, illetve a nem teljesítéssel érintett aktuálisan lehívásra kerülő kölcsön összege. 
Késedelmi kötbért a Banknak akkor kell fizetnie, ha a teljesítési értéknap 10:00 órájáig nem, vagy 
csak részben teljesít és késedelme a 24 órát nem haladja meg, ebben az esetben az aktuálisan 
lehívásra kerülő hitel összegének 0,005%-át kell megfizetnie, míg 24 órát meghaladó késedelem 
esetén nem teljesítési (meghiúsulási) kötbért köteles fizetni, amely az aktuálisan lehívásra kerülő 
hitel összegének 0,01%-a. 
 
A késedelmi kötbérrel szankcionált késedelem csak 1 napig (24 óra) állhat fenn, az ezt meghaladó 
késedelem esetén az aktuálisan lehívásra kerülő kölcsönösszeget már nem kell folyósítani, amely 
esetben a Bank meghiúsulási kötbért köteles fizetni a szerződés ezen 13. pontja szerint. 
 

14. Felmondási események: 
 
A Bank a kölcsönt a Polgári Törvénykönyv 525. paragrafusában meghatározott felmondási 
események bekövetkezése esetén, a jelen Hitelszerződésbe foglalt céljától eltérő felhasználása 
esetén, továbbá a 18. és 19. pontokban részletezett esetekben jogosult – egyes esetekben akár 
azonnali hatállyal is – felmondani. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Bank nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Bank adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. A Bank a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az Ügyfél számára megismerhetővé teszi és az alábbi a.a)-a.b) pont szerinti ügyletekről 
az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. 

 
a)  Az Ügyfél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a.a) a Bankban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
a.b) a Bank közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
A fentiekben hivatkozott felmondás esetén a Bank a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
15. Irányadó dokumentum: 

 
A szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Hitelszerződés nem kerül közokiratba foglalásra és 
amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, úgy a Bank által őrzött példány 
rendelkezéseit fogadják el irányadónak. 
 

16. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 
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Egyebekben a jelen Hitelszerződésre a hitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.), valamint a Polgári Törvénykönyvben 
foglaltak az irányadók. 
 

17. Szerződésmódosítás: 
 
Feleknek a szerződés módosítására a Kbt. 132. § rendelkezéseire figyelemmel van lehetősége. 
 

18. Záradékok: 
 
Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem 
nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a jelen 
szerződésben a Bank számára biztosít. 
 
Ügyfél kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl eszközeit 
– kivéve, ha a Bank ehhez kifejezetten, előzetesen írásban hozzájárul – nem adja el, nem adja 
bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más 
rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli. 
 
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hitelszerződéssel kapcsolatban felmerült és felmerülő 
fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövőbeli 
kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövőben a jelen Hitelszerződés alapján 
igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k)nak teljes visszafizetése előtt más, harmadik személynek a 
tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a jelen szerződés alapján a 
Banknak nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Bank számára is egyidejűleg, írásban 
felajánlja. 
 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely hitelintézettel, illetve a Bank érdekeltségi körébe 
tartozó, illetve a Bank által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal kötött bármely 
szerződését jelentős mértékben megszegi, a Bank a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 
 
Felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(öke)t 
azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 
 

19. Információ-szolgáltatás: 
 

Ügyfélnek a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes 
visszafizetéséig azonnal értesítenie kell a Bankot az alábbi tények és események bekövetkezéséről: 
 

a) végelszámolás, csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó előterjesztésről az Ügyfél 
döntéshozatalra jogosult szervének ülése előtt 3 munkanappal; 

b) felszámolási eljárás megindítása iránti előterjesztésről az Ügyfél döntéshozatalra jogosult 
szervének ülése előtt 3 (három) munkanappal, illetve más személyek ilyen irányú, vagy 
végrehajtás kezdeményezése iránti szándékáról történt tudomásszerzést követően 
haladéktalanul; 

c) bármilyen jogerős hatósági, vagy bírósági határozatról, amely az Ügyfél számára az 
alaptőke/törzstőke vagy az Ügyfél Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásának 10%-át 
meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő; 
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d) az Ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltásról, korlátozásról vagy 
intézkedésről; 

e) bármely, az Ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményről; 
f) az Ügyfél tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változásról abban az esetben, 

amennyiben az nem marad a Magyar Állam 100%-os tulajdonában; 
g) az Ügyfél által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésről, amely társaság szintén 

hitelezési kapcsolatban áll a Bankkal, amennyiben az Ügyfél erről tudomást szerez; 
h) az Ügyfélnek harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli, lejárt fizetési 

kötelezettségéről; 
i) az Ügyfél gazdálkodásának irányításában bekövetkezett változásról, amennyiben az a 

vezérigazgató vagy vezérigazgató-helyettes személyének változását jelenti; 
j) az Ügyfél jelen szerződés megkötése időpontjában tehermentes vagyontárgyainak 

megterheléséről vagy biztosítékul adásáról; 
k) a Bank és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során 

megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásokról, a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül. 

 
A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(öke)t 
azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 
 

20. Felhatalmazás információk kérésére: 
 
Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a jelen szerződésből származó tartozása teljes 
megfizetéséig köztartozásairól, így különösen adó, vám és jövedéki tartozásairól (NAV), 
társadalombiztosítási (TB), az illetékes hatóságoktól minden további hozzájárulása, vagy 
felhatalmazása nélkül információt kérhessen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes hatóság 
minden további hozzájárulása, vagy felhatalmazása nélkül ezen tartozásairól adatot szolgáltasson a 
Bank részére. 
 

21. Kapcsolattartás: 
 
Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést 
írásban kell elküldeni. Ennek módja lehet: 
 

a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.: az 
átvétel tényét a címzett két munkavállalója aláírásával igazolja, a címzett két tanú együttes 
jelenlétében a küldemény átvételét megtagadja); 

 
b) ajánlott, vagy tértivevényes postai küldemény útján; 

 
c) vagy telefax üzenet, vagy e-mailben küldött szkennelt dokumentum útján. 

 
A telefax üzeneteket, vagy e-mailben küldött szkennelt dokumentumokat ezek elküldését követő 3 
napon belül postázott, ajánlott postai küldemények útján meg kell erősíteni. 
 
Az ellenkező bizonyításáig a telefax, vagy e-mail visszaigazoló jelentésében megjelölt időpontot kell 
a megérkezés időpontjának tekinteni. 
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22. Hatálybalépés: 

 
A szerződés hatályba lépésének napja: 2014. március 10. 
 

23. Értesítések: 
 
Az Ügyfél részére    A Bank részére 
 
Értesítési cím: Diákhitel Központ Zrt.  Értesítési cím:  

     1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.   
Tel:      Tel:  
Fax:      Fax:  
 
Kapcsolattartó személy: 
 
Név:      Név:  
Tel:       Tel:  
Fax:       Fax:  
E-mail:     E-mail:  
        

24. Mellékletek: 
 
A jelen Hitelszerződés elválaszthatatlan tartozékai: 
1. számú melléklet:  Rendelkező levél 
2. számú melléklet:  Előtörlesztési értesítő 
3. számú melléklet:  Fennálló hitelek és terhek listája 2014. március 10-én 
4. számú melléklet:             Ajánlatkérő által készített Ajánlati felhívás, annak dokumentációja és az 

esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), valamint minden 
egyéb, a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum 
(felvilágosítás kérés és arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és 
annak dokumentumai). 

5. számú melléklet: A Bank által benyújtott Ajánlat  
 

 
Kelt: Budapest, 2014. ……………….  
 
 
 

 
………………………………….. 

 
……………………………… 

  
 

Diákhitel Központ Zrt. 
(Ügyfél) 

  
(Bank) 
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1. számú melléklet a XXX számú Hitelszerződéshez 
 

Rendelkező levél 

 

Szerződésszám: xxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Diákhitel Központ Zrt. 
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 

 
 
 
Kérjük, a 2014. év ………… hó ………………. napján kelt, xxxxxxxx számú hitelszerződésünk alapján 

…... év ………… hó ………… értéknappal a Diákhitel Központ Zrt. …….-nál vezetett ………………… 

számú számlájára ………………… Ft, azaz …………………….. forint kölcsönösszeget folyósítani 

szíveskedjenek. 

 
 
Dátum:  …………. 

 
 

............................................... 
Diákhitel Központ Zrt. 
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2. számú melléklet a XXX számú Hitelszerződéshez 
 

Előtörlesztési értesítő 
 

 

Szerződésszám: xxxxxxxx.  

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Diákhitel Központ Zrt. 
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 

 
 
Kérjük, a 2014. év ………… hó ………………. napján kelt, xxxxxxxxxx számú hitelszerződésünk alapján 

….. év ………… hó ………… értéknappal ………………… Ft, azaz ……………………….. forint 

kölcsönösszeget törleszteni szíveskedjenek. 

 
 
 
Dátum: ……….……… 

 

 
............................................... 

Diákhitel Központ Zrt. 
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H I T E L S Z E R Z Ő D É S  
 

3 .  r é s z  
 

rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 
éven belüli lejáratú újrafeltöltődő jellegű készenléti hitel nyújtására 

 
A szerződő felek:  

 
Hitelező: 
Neve:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
Székhelye:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
KSH jelzőszáma:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Cégjegyzék száma:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
(a továbbiakban: Bank); 

 
Hitelfelvevő:  Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye:   1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 
KSH jelzőszáma:  12657331-6492-114-01 
Cégjegyzék száma:  01-10-044593 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-01800016-00000000 (Magyar Államkincstár) 
(a továbbiakban: Ügyfél); 
 
Bank és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek 

 
 

Preambulum  

 
Felek rögzítik, hogy a jelen Hitelszerződés az Ügyfél által kiírt „A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási 
biztonságához szükséges készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. 
napjáig: 3. rész tekintetében: 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegű, 
újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel nyújtása, állami készfizető kezességvállalással, hitelszerződés 
keretében.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre az ajánlatkérő Ügyfél és 
a nyertes ajánlattevő Bank között az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban 
foglalt feltételek szerint. A közbeszerzési eljárásra tekintettel jelen Hitelszerződés mellékletét képezi a 
közbeszerzési eljárást megindító, ajánlatkérő által készített ajánlati felhívás, annak dokumentációja és 
az esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat, 
valamint minden egyéb, a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum (felvilágosítás kérés és 
arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és annak dokumentumai). Minden olyan kérdésben, amit jelen 
szerződés nem rendez, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok az irányadók.  

 
1.  Hitelkeret összege: 

 
2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-
ötszázmillió forint keretösszegű, újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel, amely a Rendelkezésre tartási 
időszak alatt vehető igénybe a szerződés időtartama alatt. 

 
2.  Hitelkeret célja:  

A diákhitelezési rendszer finanszírozási biztonságának javítása. 
 
Hitelkeret jellege:  
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Újrafeltöltődő jellegű, készenléti hitel.  
 
3.  A Bank a hitelkeretet a következők szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére: 

 
A Rendelkezésre tartási időszak 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig tart. 

 
4.  Igénybevétel, kölcsönök lehívása: 
 
 A kölcsönök folyósítása forint-alapú. 
 

A hitelkeretből az Ügyfél a Rendelkezésre tartási időszakban a finanszírozási szükségletének 
megfelelően hívhat le és fizethet vissza kölcsönösszegeket, de a lehívások alapján kifolyósított, egy 
időpontban fennálló kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg az 1. pontban rögzített 
hitelkeret összegét. A Bank az Ügyfél rendelkezésére álló kereten felüli lehívások teljesítését 
visszautasítja. 
 
A hitelkeretből egy alkalommal lehívható kölcsön legkisebb összege 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 
forint, kivéve, ha az igénybe vehető szabad keret összege ezen összeget nem éri el; ekkor a teljes, 
még nem folyósított szabad keretösszeg. 
 
Ügyfél a keret terhére kölcsönt a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt, kitöltött 
Rendelkező levélen jogosult igényelni, amelyet a jelen szerződés 23. pontjában részletezett 
kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti példányban kell 
eljuttatni. Az igényelt összeget a Bank visszaigazolja. 
 
A kölcsön folyósítása tekintetében a Bank akkor teljesít szerződésszerűen, amennyiben a 
Rendelkező levél kézhezvétele (akár faxon, vagy szkennelve e-mailben) a lehívás megjelölt 
értéknapját megelőző banki munkanapon 14:00 óráig megtörténik, akkor a lehívás megjelölt 
értéknapján 10:00 óráig, amennyiben e kézhezvétel a lehívás megjelölt értéknapját megelőző banki 
munkanap 14:00 óra után történik, akkor a lehívás megjelölt értéknapját követő banki munkanapon 
10:00 óráig az aktuálisan lehívásra kerülő kölcsön összege az Ügyfél pénzforgalmi számlájára 
jóváírásra kerül. A folyósítás az Ügyfél által, a Rendelkező levélben megnevezett számlájára 
történik.  

 
5.  A hitelkeret lejáratának időpontja, a kölcsönök visszafizetése:  

 
A Hitelszerződés annak aláírásától 2015. március 09. napjáig tart.  
 
Ügyfél a lehívott kölcsönöket forintban, a hitelkeret fennállása alatt bármikor, de legkésőbb a 
hitelkeret lejáratának napján fizeti vissza. Előtörlesztés esetén minimálisan 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint, illetve annak egész számú többszöröse törleszthető, kivéve azt az utolsó 
törlesztőrészletet, amellyel 0,- Ft, azaz Nulla forintra csökken a lehívott hitelállomány. Az 
előtörlesztést Ügyfél legkésőbb 1 banki munkanappal az előtörlesztés tervezett értéknapját 
megelőzően a Bank felé írásban jelzi. 
 
Ügyfél a keret terhére folyósított kölcsön törlesztését a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti 
cégszerűen aláírt, kitöltött Előtörlesztési értesítőn jogosult igényelni, amelyet a jelen szerződés 23. 
pontjában részletezett kapcsolattartó személyek részére faxon vagy szkennelve e-mailben és eredeti 
példányban kell eljuttatni. A törlesztendő összeget a Bank visszaigazolja. 
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Ügyfél az igénybevett kölcsönök összegét legkésőbb a lejáratkor egy összegben köteles 
visszafizetni. Az igénybevett kölcsönök törlesztése esedékességkor a ………….-………….-…………. 
számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a 
fenti számlán esedékességkor a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon. 
 
A törlesztés, előtörlesztés elszámolása forint-alapú. 

 
6. Hitelkeret feltöltése: 

 
Ügyfél jogosult a fenti lejáratot megelőzően előtörlesztéssel keretfeltöltést teljesíteni, amely lejárt 
fizetési esedékesség hiányában teljes összegében tőketörlesztésre kerül elszámolásra. Amennyiben 
a keretfeltöltésre átutalt összeg megfizetésének időpontjában esedékes hiteldíj fizetési kötelezettség 
is fennáll, úgy a keretfeltöltésre befizetett összegből először a befizetés napjáig esedékes hiteldíj 
kerül elszámolásra, és csak az ezt követően fennmaradt összeget fordítja a Bank a keret 
feltöltésére. A keretfeltöltésre fordított összeg a hitelkeret futamidején belül – az igénybevételi 
lehetőség megszűnéséig – újra igénybe vehető. 
 

7.  Hiteldíj: 
 
Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszegek alapulvételével ügyleti kamatot tartozik 
fizetni. 
 
Ügyleti kamat 

  
A Kamatperiódus hossza 1 hónap. A Kamatperiódus minden hónap 15. naptári napjától kezdődő és 
a következő hónap 14. naptári napján végződő időszak. Az első Kamatperiódus a kölcsön 
folyósításának napjával kezdődik és a következő hónap 14. naptári napján végződik. Az utolsó 
Kamatperiódus a hitelkeret lejáratának napján végződik. 
 
Ügyleti kamatláb: A hitel változó kamatozású, az ügyleti kamatláb mértéke 1 havi BUBOR jegyzés, 
mint referencia kamatláb + .... bázispont kamatfelár. 
 
Az Ügyleti kamatláb megállapításának módja: Az adott lehívásra kerülő kölcsön lehívásának napját 
megelőző 2. munkanapon érvényes 1 havi BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a kamatfelár 
alapján. Ezt követően – az adott kölcsön visszafizetéséig – havonként kerül megállapításra az 
aktuális ügyleti kamatláb, a kamatperiódus első napját megelőző 2. munkanapon jegyzett 1 havi 
BUBOR jegyzés (Referencia kamatláb) és a kamatfelár alapján. 
 
Az Ügyleti kamat megfizetése: A kamatfizetés minden lehívott kölcsönre havonta egyszer, 
ugyanazon a meghatározott naptári napon esedékes, amely az adott kamatperiódust követő 
kamatperiódus első napja. A kamatfizetés minden hónap 15. naptári napján, amennyiben ez nem 
banki munkanap, akkor az azt követő banki munkanapon esedékes, illetve az utolsó kamatfizetés a 
hitelkeret lejárata napján esedékes. 
 
Az Ügyleti kamat számításának módja: Az Ügyleti kamatot a Bank naptári napokra számítja fel. Az 
első kamatnap a folyósítás értéknapja, az utolsó kamatnap a kölcsön törlesztésének értéknapját 
megelőző nap. A Bank az Ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja 
fel. Az Ügyleti kamat összegét a Bank a ténylegesen eltelt napok száma / 360 napos év 
figyelembevételével határozza meg. A ténylegesen eltelt nap(ok) száma annak/azoknak a 
nap(ok)nak a száma, amely nap(ok) alatt a hiteltartozás fennállt.  
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A kamatfizetés várható összegéről a Bank a fizetés esedékessége előtt 5 banki munkanappal 
korábban az akkor fennálló információi alapján levélben értesíti az Ügyfelet. 
 
A Referencia kamatláb megállapítása: A “BUBOR” az a Bank által közölt éves kamatláb (felfelé 
kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amelyet az adott Kamatperiódusra, illetve kamatozó 
időszakra kínálnak budapesti idő szerint 11:00 órakor vagy akörül két banki nappal az adott 
Kamatperiódus kezdő napját megelőzően, amely a Reuters monitor (vagy más hivatalos elektronikus 
médium) azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel (“BUBOR oldal”). A Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), 
amelyet a releváns BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra 
jegyeznek. 
 
Az Alternatív kamatlábak: Alternatív kamatláb akkor alkalmazandó, ha valamely kölcsönhöz 
kapcsolódó soron következő Kamatperiódusra vonatkozó jegyzési napon a fentiek szerinti BUBOR 
oldalon (vagy azt felváltó más hivatalos oldalon) nincs BUBOR jegyzés. Ebben az esetben az adott 
Kamatperiódus időtartama egy hét, illetve ennél rövidebb, ha az a törlesztési napon ér véget. 
Amennyiben a fenti eset következik be, a Bank haladéktalanul értesíteni köteles az Ügyfelet az 
Alternatív kamatláb alkalmazásáról és annak okáról, valamint ebben az esetben az Ügyfél és a Bank 
haladéktalanul tárgyalást kezdeményeznek új Referencia kamatláb megállapítása céljából. 
 
Az egyes Kamatperiódusokra számított Ügyleti kamat megfizetése a ……………-…………….-
……………. számú számláról a Bank általi beszedéssel történik. Az Ügyfél az esedékes Ügyleti 
kamat összegét átutalja a fenti számlára. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy legkésőbb a 
kamatfizetés napján a jelen szerződés szerinti Ügyleti kamat megfizetéséhez szükséges összeg a 
fenti számlán esedékességkor rendelkezésre álljon. 
 
A kamatfizetés elszámolása forint-alapú. 
 

Az Ügyleti kamaton felüli egyéb költségek, jutalékok és díjak: 
 
Az Ügyleti kamaton felül – szerződésszerű teljesítés esetén – egyéb költség, jutalék és díj nem 
számítható fel. 
 

8. Biztosíték: 
 
A Bankot az általa nyújtott kölcsön fizetési biztosítékául a mindenkori költségvetési törvény által 
tartalmazott, az Ügyfél fizetési kötelezettségeiért vállalt állami készfizető kezességvállalás illeti meg. 
Jelen szerződés aláírásának napján a Magyar Állam készfizető kezességvállalását a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 44. paragrafusa szabályozza. 
 

9. Bankszámlák: 
 
Az Ügyfél az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezik: 
Magyar Államkincstárnál vezetett                    10032000-01800016 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800047 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800078 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800092 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800126 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800133 számú számla 
Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800140 számú számla 
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Magyar Államkincstárnál vezetett   10032000-01800157 számú számla 
…………………………………..3 
 

10. Jelentéstétel: 
 
Az Ügyfél a következő pénzügyi kimutatásait köteles megküldeni a Bank részére: 
 

Pénzügyi kimutatás Évente Negyedévente 

Éves beszámoló X  

Nem auditált mérleg és eredmény-kimutatás  X 

 
Ügyfél vállalja, hogy a Hitelszerződés megszűnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes 
visszafizetéséig éves auditált beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését és 
könyvvizsgálói jelentését minden év június 15. napjáig a Bank részére megküldi. Az Ügyfél köteles 
továbbá a Hitelszerződés megszűnéséig, illetve a kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes visszafizetéséig 
minden naptári negyedévet követő második hónap 15. napjáig a nem auditált mérlegét és 
eredmény-kimutatását a Bank részére megküldeni. 
 

11. Számlavezetési feltételek: 
 
Felek rögzítik, hogy a ………….-……………-………. számú technikai hitelszámla kizárólag a jelen 
Hitelszerződésre vonatkozó hitellel kapcsolatos, Hitelfelvevő általi tranzakciók nyilvántartására 
szolgál és vele kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel. Az Ügyfél 
tájékoztatja a Bankot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (1) bekezdés első mondatának első fordulata 
alapján a szerződéskötés időpontjában kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezethet pénzforgalmi 
számlát. 
A Bank az Ügyfél számára a fenti technikai hitelszámlával kapcsolatosan elektronikus 
számlainformációs rendszert biztosít, vagy tranzakciónként papír alapú kivonatot küld, amellyel 
kapcsolatosan a Bank semmiféle külön díjat, költséget nem számít fel. 
 

12. Késedelem, Késedelmi kamatláb: 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek 
azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában előírt késedelmi kamatot köteles fizetni a Bank részére. 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Banknál a követelés érvényesítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megfizetésére köteles. 
 
A Bank követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeit jogosult az általa történt 
megfizetéssel egyidejűleg tőkésíteni és ettől a naptól kezdődően az így megállapított tőke után, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. paragrafusában előírt késedelmi kamatot 
felszámítani. 
 

13. Szerződésszegés: 
 

                                                 
3
 Adott esetben: újonnan nyitott számla száma. 
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Ügyfél arra az esetre, ha a Bank a teljesítési értéknapra a szerződés szerint nem, vagy csak részben 
teljesít késedelmi, illetve nem teljesítési kötbért köt ki. A szerződésszerű teljesítés időpontja 
(teljesítési értéknap) az adott kölcsön lehívását tartalmazó rendelkező levélben megjelölt napon 
10:00 óráig tartó időszak. A késedelmi kötbér, valamint a nem teljesítési kötbér alapja a 
késedelemmel, illetve a nem teljesítéssel érintett aktuálisan lehívásra kerülő kölcsön összege. 
Késedelmi kötbért a Banknak akkor kell fizetnie, ha a teljesítési értéknap 10:00 órájáig nem, vagy 
csak részben teljesít és késedelme a 24 órát nem haladja meg, ebben az esetben az aktuálisan 
lehívásra kerülő hitel összegének 0,005%-át kell megfizetnie, míg 24 órát meghaladó késedelem 
esetén nem teljesítési (meghiúsulási) kötbért köteles fizetni, amely az aktuálisan lehívásra kerülő 
hitel összegének 0,01%-a. 
 
A késedelmi kötbérrel szankcionált késedelem csak 1 napig (24 óra) állhat fenn, az ezt meghaladó 
késedelem esetén az aktuálisan lehívásra kerülő kölcsönösszeget már nem kell folyósítani, amely 
esetben a Bank meghiúsulási kötbért köteles fizetni a szerződés ezen 13. pontja szerint. 
 

14. Felmondási események: 
 
A Bank a kölcsönt a Polgári Törvénykönyv 525. paragrafusában meghatározott felmondási 
események bekövetkezése esetén, a jelen Hitelszerződésbe foglalt céljától eltérő felhasználása 
esetén, továbbá a 18. és 19. pontokban részletezett esetekben jogosult – egyes esetekben akár 
azonnali hatállyal is – felmondani. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Bank nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Bank adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. A Bank a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az Ügyfél számára megismerhetővé teszi és az alábbi a.a)-a.b) pont szerinti ügyletekről 
az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. 

 
a)  Az Ügyfél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a.a) a Bankban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
a.b) a Bank közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
 
A fentiekben hivatkozott felmondás esetén a Bank a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
15. Irányadó dokumentum: 

 
A szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Hitelszerződés nem kerül közokiratba foglalásra és 
amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, úgy a Bank által őrzött példány 
rendelkezéseit fogadják el irányadónak. 
 

16. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 
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Egyebekben a jelen Hitelszerződésre a hitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.), valamint a Polgári Törvénykönyvben 
foglaltak az irányadók. 
 

17. Szerződésmódosítás: 
 
Feleknek a szerződés módosítására a Kbt. 132. § rendelkezéseire figyelemmel van lehetősége. 
 

18. Záradékok: 
 
Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem 
nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a jelen 
szerződésben a Bank számára biztosít. 
 
Ügyfél kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl eszközeit 
– kivéve, ha a Bank ehhez kifejezetten, előzetesen írásban hozzájárul – nem adja el, nem adja 
bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más 
rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli. 
 
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hitelszerződéssel kapcsolatban felmerült és felmerülő 
fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövőbeli 
kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövőben a jelen Hitelszerződés alapján 
igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k)nak teljes visszafizetése előtt más, harmadik személynek a 
tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a jelen szerződés alapján a 
Banknak nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Bank számára is egyidejűleg, írásban 
felajánlja. 
 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely hitelintézettel, illetve a Bank érdekeltségi körébe 
tartozó, illetve a Bank által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal kötött bármely 
szerződését jelentős mértékben megszegi, a Bank a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 
 
Felek megállapodnak, hogy a fentiek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(öke)t 
azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 

 
19. Információ-szolgáltatás: 
 

Ügyfélnek a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai(k) teljes 
visszafizetéséig azonnal értesítenie kell a Bankot az alábbi tények és események bekövetkezéséről: 
 

a) végelszámolás, csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó előterjesztésről az Ügyfél 
döntéshozatalra jogosult szervének ülése előtt 3 munkanappal; 

b) felszámolási eljárás megindítása iránti előterjesztésről az Ügyfél döntéshozatalra jogosult 
szervének ülése előtt 3 (három) munkanappal, illetve más személyek ilyen irányú, vagy 
végrehajtás kezdeményezése iránti szándékáról történt tudomásszerzést követően 
haladéktalanul; 

c) bármilyen jogerős hatósági, vagy bírósági határozatról, amely az Ügyfél számára az 
alaptőke/törzstőke vagy az Ügyfél Bankkal szemben fennálló kölcsöntartozásának 10% -át 
meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő; 
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d) az Ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltásról, korlátozásról vagy 
intézkedésről; 

e) bármely, az Ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményről; 
f) az Ügyfél tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változásról abban az esetben, 

amennyiben az nem marad a Magyar Állam 100%-os tulajdonában; 
g) az Ügyfél által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésről, amely társaság szintén 

hitelezési kapcsolatban áll a Bankkal, amennyiben az Ügyfél erről tudomást szerez; 
h) az Ügyfélnek harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli, lejárt fizetési 

kötelezettségéről; 
i) az Ügyfél gazdálkodásának irányításában bekövetkezett változásról, amennyiben az a 

vezérigazgató vagy vezérigazgató-helyettes személyének változását jelenti; 
j) az Ügyfél jelen szerződés megkötése időpontjában tehermentes vagyontárgyainak 

megterheléséről vagy biztosítékul adásáról; 
k) a Bank és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során 

megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásokról, a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül. 

 
A fentiek tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melynek alapján a Bank jogosult a jelen Hitelszerződés alapján igénybe vett kölcsön(öke)t 
azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni. 
 

20. Felhatalmazás információk kérésére: 
 
Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a jelen szerződésből származó tartozása teljes 
megfizetéséig köztartozásairól, így különösen adó, vám és jövedéki tartozásairól (NAV), 
társadalombiztosítási (TB), az illetékes hatóságoktól minden további hozzájárulása, vagy 
felhatalmazása nélkül információt kérhessen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes hatóság 
minden további hozzájárulása, vagy felhatalmazása nélkül ezen tartozásairól adatot szolgáltasson a 
Bank részére. 
 

21.Kapcsolattartás: 
 
Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést 
írásban kell elküldeni. Ennek módja lehet: 
 

a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.: az 
átvétel tényét a címzett két munkavállalója aláírásával igazolja, a címzett két tanú együttes 
jelenlétében a küldemény átvételét megtagadja); 

 
b) ajánlott, vagy tértivevényes postai küldemény útján; 

 
c) vagy telefax üzenet, vagy e-mailben küldött szkennelt dokumentum útján. 

 
A telefax üzeneteket, vagy e-mailben küldött szkennelt dokumentumokat ezek elküldését követő 3 
napon belül postázott, ajánlott postai küldemények útján meg kell erősíteni. 
 
Az ellenkező bizonyításáig a telefax, vagy e-mail visszaigazoló jelentésében megjelölt időpontot kell 
a megérkezés időpontjának tekinteni. 
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22. Hatálybalépés: 

 
A szerződés hatályba lépésének napja: 2014. március 10. 
 

23. Értesítések: 
 
Az Ügyfél részére    A Bank részére 
 
Értesítési cím: Diákhitel Központ Zrt  Értesítési cím:  

     1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.   
Tel:      Tel:  
Fax:      Fax:  
 
Kapcsolattartó személy: 
 
Név:      Név:  
Tel:       Tel:  
Fax:       Fax:  
E-mail:     E-mail:  
        

24. Mellékletek: 
 
A jelen Hitelszerződés elválaszthatatlan tartozékai: 
1. számú melléklet:  Rendelkező levél 
2. számú melléklet:  Előtörlesztési értesítő 
3. számú melléklet:  Fennálló hitelek és terhek listája 2014. március 10-én 
4. számú melléklet:              Ajánlatkérő által készített Ajánlati felhívás, annak dokumentációja és az 

esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), valamint minden 
egyéb, a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum 
(felvilágosítás kérés és arra adott válasz, hiánypótlási felhívás és 
annak dokumentumai). 

5. számú melléklet:  A Bank által benyújtott Ajánlat  
 

 
Kelt: Budapest, 2014. ……………….  
 
 
 

 
………………………………….. 

 
……………………………… 

  
 

Diákhitel Központ Zrt. 
(Ügyfél) 

  
(Bank) 

 



1. számú melléklet a XXX számú Hitelszerződéshez 
 

Rendelkező levél 

 

Szerződésszám: xxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Diákhitel Központ Zrt. 
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 

 
 
 
Kérjük, a 2014. év ………… hó ………………. napján kelt, xxxxxxxx számú hitelszerződésünk alapján 

…... év ………… hó ………… értéknappal a Diákhitel Központ Zrt. …….-nál vezetett ………………… 

számú számlájára ………………… Ft, azaz …………………….. forint kölcsönösszeget folyósítani 

szíveskedjenek. 

 
 
Dátum:  …………. 

 
 

............................................... 
Diákhitel Központ Zrt. 
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2. számú melléklet a XXX számú Hitelszerződéshez 
 

Előtörlesztési értesítő 
 

 

Szerződésszám: xxxxxxxx.  

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Diákhitel Központ Zrt. 
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 

 
 
Kérjük, a 2014. év ………… hó ………………. napján kelt, xxxxxxxxxx számú hitelszerződésünk alapján 

….. év ………… hó ………… értéknappal ………………… Ft, azaz ……………………….. forint 

kölcsönösszeget törleszteni szíveskedjenek. 

 
 
 
Dátum: ……….……… 

 

 
............................................... 

Diákhitel Központ Zrt. 
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IV. Iratminták 

 

BORÍTÓLAP 

 

Az eljárás megnevezése: 
 

Banki hitelkeret-szerződés  

Az cég pontos neve: 
 

 

A cég eljárásban betöltött szerepe: 
(kérjük a megfelelőt egyértelműen 
megjelölni) 

ajánlattevő 
alvállalkozó 

 
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

Címe: 
 

 

Telefonszáma: 
 

 

Telefax száma: 
 

 

E-mail címe: 
 

 

A cég cégjegyzék száma: 
 

 

Cégbírósága: 
 

 

Statisztikai számjele: 
 

 

Adószáma: 
 

 

Uniós adószáma: 
 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy 
neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil 
száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 
száma: 

 

 
A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni 

 ajánlattevő (közös ajánlattevők) 

 alvállalkozó 

 kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában. 
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FELOLVASÓLAP 
 
 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve: ……………………………………………………………………… 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe: ……………………………………………………………………… 
 
 
 

Az 1. rész tekintetében:*  
 
Kamatfelár bázispontban (minél alacsonyabb): ………………… bázispont 

 

A 2. rész tekintetében:* 

Kamatfelár bázispontban (minél alacsonyabb): ………………… bázispont 

  
A 3. rész tekintetében:* 

Kamatfelár bázispontban (minél alacsonyabb): ………………… bázispont 

 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírása 
*a megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő 
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MEGHATALMAZÁS 
 

 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 

 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet 
 

 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
meghatalmazom ………………………………………………………………………..…..-t a 
………………………………………………………………………………… dolgozóját az alábbiakra: 

 jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben 
történő aláírására 

 információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására 

 a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve 
kötelezőnek ismer el 

 ………. 
 
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani) 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 
 
 
……………………………….     ……………………………….. 
 Meghatalmazó    Meghatalmazott 
 cégszerű aláírás 
 
 
Megjegyzés: 
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! 
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 
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Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján 

 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy 
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden 
vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével 
ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak, 
szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét 
képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján 
A …….. rész tekintetében* /*a nyilatkozatot minden rész tekintetében meg kell tenni és a pontozott 
részre beírandó az a rész vagy azon részek száma, amely(ek) tekintetében a nyilatkozatot teszik. A 

részek tekintetében esetlegesen eltérő nyilatkozat esetén több ilyen nyilatkozat töltendő és nyújtandó 
be, megjelölve, hogy melyik részre szól a nyilatkozat./4 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 

a) Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint (a megfelelő válasz előtti négyzet X jellel 
jelölendő, az első négyzet megjelölése esetén a nyilatkozat kitöltendő!):  

□  Nyilatkozik, hogy a közbeszerzés …………………… részének teljesítéséhez alvállalkozót 
kíván igénybe venni.  

 
□  Nyilatkozik, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 
b) Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) szerint (a megfelelő válasz előtti négyzet X jellel jelölendő, 

az első négyzet megjelölése esetén a nyilatkozat kitöltendő!):  
 
□  Nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez a 6.) pont szerinti rész tekintetében, a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t 
kívánja igénybe venni (a táblázat szükség szerint bővíthető) 

 

Alvállalkozó 
neve 

Alvállalkozó 
címe 

A közbeszerzésnek az a része, 
amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozó közre fog működni 

A közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amilyen mértékben a megjelölt 

alvállalkozó közre fog működni 

    

 
□  Nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem kíván a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni.  

 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás  

                                                 
4 (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza 
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 
Részajánlattétel biztosítása esetén ez részajánlatonként értelmezendő.) 
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Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 

A …….. rész tekintetében* /*a nyilatkozatot minden rész tekintetében meg kell tenni és a pontozott 

részre beírandó az a rész vagy azon részek száma, amely(ek) tekintetében a nyilatkozatot teszik. A 

részek tekintetében esetlegesen eltérő nyilatkozat esetén több ilyen nyilatkozat töltendő és nyújtandó 

be, megjelölve, hogy melyik részre szól a nyilatkozat./ 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági 
követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni: 
 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet megnevezése: 

Kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet székhelye: 

Vonatkozó alkalmassági feltétel 
megjelölése az ajánlati felhívás adott 
pontjára hivatkozással: 

   

   

 
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a szervezet(ek) által 
rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk 
venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:5 
 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet megnevezése: 

A rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének módja: 
 

  

  

 
3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy a referenciát mint 
erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe, amely 
lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:6 
 
  

                                                 
5
 Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre, az 

erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a 
Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt. 
6
 Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel 

alkalmasságának igazolásához.  
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Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet megnevezése: 

A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történő 
bevonásának módja: 
 

  

  

 
4.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés érdekében nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni 
igénybe venni. 
 
 
(*Kérjük a megfelelő rész kitöltését. A minta nem alkalmazott részei törölhetőek.) 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 



 63 

Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során figyelembe vette 
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos 
kötelezettségeket. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról 
 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 

 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak 
fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 57. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás7 

                                                 
7 Közjegyző előtti aláírás 
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Amennyiben a nem magánszemély gazdasági szerepelő nem minősül cégnek, nyilatkozat a Kbt. 
56.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okokról 

 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak 
fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok. 
 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki: 
 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta.  
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, 
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, 
amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja 
alapján nyilatkozom, hogy  
 
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: ……………………………. 
 
b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 
 
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.), illetőleg a 2.) a) vagy b) kitöltését.) 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban az alábbi jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 
 
………………………………….. 
 
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak 
fenn. 
 
 
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban nincs olyan jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, 
mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
 
 
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését) 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja alapján 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerinti, valamint a Kbt. 57.§ a)-f) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolás érdekében más szervezetet. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat árbevételről 

 

 
 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunknak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. 
§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés 
tárgyából, azaz banki hitel nyújtásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 
(azaz kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, kapott jutalék- és díjbevételek) az alábbi:  
 

Év A közbeszerzés tárgyából, azaz banki hitel nyújtásából 
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele (azaz kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, 
kapott jutalék- és díjbevételek) Forintban megadva 

………. üzleti év  

………. üzleti év  

………. üzleti év  

Átlag  

 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, 
gazdasági feltételekről 

 
A …….. rész tekintetében* /*a nyilatkozatot minden rész tekintetében meg kell tenni és a pontozott 

részre beírandó az a rész vagy azon részek száma, amely(ek) tekintetében a nyilatkozatot teszik. A 

részek tekintetében esetlegesen eltérő nyilatkozat esetén több ilyen nyilatkozat töltendő és nyújtandó 

be, megjelölve, hogy melyik részre szól a nyilatkozat./ 

 
 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a 
……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági 
feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk és azok 
rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik: 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 

Egyúttal nyilatkozom, hogy a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállalunk az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 
olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Referenciaigazolás / –nyilatkozat 
 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: referenciaadó 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat kiállítására 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
A referencia tárgya (a továbbiakban: referencia) olyan részletességgel leírva, hogy abból az 
alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen: 
 
Az I. rész tekintetében:  
 

 Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezés

e (név, 
székhely) 

A szolgáltatás 
tárgya, az 

ellenszolgáltat
ás összege és 

annak 
megjelölése, 
hogy milyen 

(HUF) 
keretösszegű 
banki hitelről 

szólt a 
szerződés 

A 
szerződésk

ötés 
dátuma 

év/hó/nap** 

A 
szerződés 
befejezésé

nek 
időpontja 
(lejárta): 

év/hó/nap** 

A szerződés 
teljesítése 

szerződéssz
erű volt-e 

(igen/nem) 

A referenciát adó 
személy neve és 

telefonos 
elérhetősége 

1  tárgy: … 

ellenszolgáltat
ás összege: … 

keretösszeg: 
… 

    

2       

3       

 
 
A II. rész tekintetében:  
 

 Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezés

A szolgáltatás 
tárgya, az 

ellenszolgáltat
ás összege és 

A 
szerződésk

ötés 
dátuma 

A 
szerződés 
befejezésé

nek 

A szerződés 
teljesítése 

szerződéssz
erű volt-e 

A referenciát adó 
személy neve és 

telefonos 
elérhetősége 
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e (név, 
székhely) 

annak 
megjelölése, 
hogy milyen 

(HUF) 
keretösszegű 
banki hitelről 

szólt a 
szerződés 

év/hó/nap** időpontja 
(lejárta): 

év/hó/nap** 

(igen/nem) 

1  tárgy: … 

ellenszolgáltat
ás összege: … 

keretösszeg: 
… 

    

2       

3       

 
A III. rész tekintetében:  
 

 Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezés

e (név, 
székhely) 

A szolgáltatás 
tárgya, az 

ellenszolgáltat
ás összege és 

annak 
megjelölése, 
hogy milyen 

(HUF) 
keretösszegű 
banki hitelről 

szólt a 
szerződés 

A 
szerződésk

ötés 
dátuma 

év/hó/nap** 

A 
szerződés 
befejezésé

nek 
időpontja 
(lejárta): 

év/hó/nap** 

A szerződés 
teljesítése 

szerződéssz
erű volt-e 

(igen/nem) 

A referenciát adó 
személy neve és 

telefonos 
elérhetősége 

1  tárgy: … 

ellenszolgáltat
ás összege: … 

keretösszeg: 
… 

    

2       

3       

 
 
** osztható szolgáltatás esetében: 



 73 

A szerződéskötés dátuma év/hó/nap**: az alapszerződés megkötésének dátuma, valamint, annak 

dátuma, hogy mikor került sor a lejárat hosszabbítását tartalmazó szerződésmódosításra (tehát itt 

kettő dátumot kérünk szerepeltetni, a rubrikában megadva, hogy melyik dátum mit takar). 

A szerződés befejezésének időpontja (lejárta): év/hó/nap**: az osztható szolgáltatásra vonatkozó 

befejezés időpontja.  

 
A nyilatkozatot minden esetben úgy kell megtenni, hogy egyértelmű legyen, melyik részre melyik 
referencia vonatkozik. Több, vagy valamennyi részre történő ajánlat esetében a részek keretösszegei 
nem adódnak össze, hanem a részek közül, amelyekre az ajánlatot teszik, a legmagasabb összegű 
keretösszegnek kell megfelelni. 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 aláírás  
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, 
műszaki feltételekről 

 
A …….. rész tekintetében* /*a nyilatkozatot minden rész tekintetében meg kell tenni és a pontozott 

részre beírandó az a rész vagy azon részek száma, amely(ek) tekintetében a nyilatkozatot teszik. A 

részek tekintetében esetlegesen eltérő nyilatkozat esetén több ilyen nyilatkozat töltendő és nyújtandó 

be, megjelölve, hogy melyik részre szól a nyilatkozat./ 

 
 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: erőforrást nyújtó szervezet 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a 
……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki 
feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 
szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal rendelkezünk és azok 
rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
A kötelezettségvállalás az alábbi szakmai, műszaki alkalmassági feltételekre vonatkozik: 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 
 
 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi 
XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk 
 

□ mikrovállalkozás 
□ kisvállalkozás 
□ középvállalkozás 
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá 

 
 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 

 
A …….. rész tekintetében* /*a nyilatkozatot minden rész tekintetében meg kell tenni és a pontozott 

részre beírandó az a rész vagy azon részek száma, amely(ek) tekintetében a nyilatkozatot teszik./ 

 
 
Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 
 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban megadott 
szerződéstervezetben foglaltakat teljes körűen elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul 
teljesítjük. 
 
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat dokumentációról 

 

Az eljárás tárgya: Banki hitelkeret-szerződés 
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zrt. 

 

A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó  

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője 
a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban  

nyilatkozom, 

 

hogy a közbeszerzési eljárás jelen dokumentációját, annak 1-………oldalait* az ajánlatkérő honlapjáról 
letöltöttem, amelynek megtörténtéről jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával az ajánlatkérőt tájékoztatom.  

 
 

…………………… helység ………….év, …………… hó, ……. nap 
 

  

 ……………………………… 

 Cégszerű aláírás  

 
 

*Értelemszerűen kitöltendő. 

 

 

 

 


