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8. Belföldi lakóhely

10. Értesítési cím

8.1. Irányítószám:

10.1. Irányítószám:

8.2. Település 
neve:

10.2. Település 
neve:

8.3. Közterület 
elnevezése:

10.3. Közterület
elnevezése:

8.4. Közterület jellege:

10.4. Közterület 
jellege:

8.5. Házszám:

11.1. Telefonszám 1.: +36

12.1. Havi
hitelösszeg: Ft

14. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. saját elégedettségmérési 
elemzései érdekében elektronikus vagy postai úton megkeressen.

15. Kijelentem, hogy a Diákhitel Központ Zrt. rendelkezésemre bocsátotta az általános 
szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatot és az Adatkezelési Tájékoztatót. 
Ezen dokumentumok tartalmát áttanulmányoztam, megértettem, és a hitelszerződést 
mindezek ismeretében kötöm meg.

22. Kijelentem, hogy a Hiteligénylési adatlapon általam megadott adatok a 
valóságnak megfelelnek.

12.2. Egyösszegű
folyósítás:

12.3. Hitelfelvevő saját 
bankszámlaszáma:

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

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

7. Ország neve:

9. Külföldi lakóhely

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

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

1.1. Megkülönböztető 
betűjel:

1.2. Családi név: 1.3. Utónév(ek):

8.8. Emelet:

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

Bizonylatkód:
H021

Szerződésszám:

Felhasználónév:

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik.

3.2. Születési hely:

5.1. Állampolgárság, 
státusz:
5.3. Tartózkodást iga- 
zoló okmány száma:

5.4. Tartózkodást igazoló 
okmány érvényessége:

5.5. Tartózkodást igazoló 
okmány jogcíme:

3.3. Születési idő: 4. Adóazonosító jel:3.4. Nem:

5.5.1. Állandó tartózkodás: 5.5.2.  Egyéb jogcím:

5.2. Egyéb 
állampolgárság:

3.1. Születési ország:

13. Tanulmányi adatok 13.1. Oktatási 
azonosító szám:

13.2. Oktatási intézmény 
azonosítója:

13.3. Oktatási intézmény 
neve:

13.6. Képzés kezdete: 13.7. Képzés várható 
befejezése:

13.9. Képzés 
megnevezése:

12.4. Törlesztés időtartama: év

13.4. Képzés típusa: 13.5. Képzés célja:

13.8. Képzés 
azonosító:

16. Kijelentem, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a rendelkezésemre bocsátotta a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tájékoz-
tatót. A tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem és tudomásul vet-
tem.

1.Személyazonosító adatok

12. Hitelkondíciók

19. Kijelentem, hogy nem állok jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés 
büntetés hatálya alatt
20. Kijelentem, hogy nem állok cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 
gondnokság hatálya alatt.
21. Kijelentem, hogy az elektronikus úton kötött szerződések, illetőleg távollevők 
között kötött fogyasztói szerződések esetében előírt kötelező előzetes tájékozta-
tást a Diákhitel Központ Zrt. - így különösen a szerződés létrejöttéről, a szerződés 
lényeges tulajdonságairól és az elállási jogról - a rendelkezésemre bocsátotta, az 
abban foglaltakat megértettem és tudomásul vettem.
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amely létrejött egyrészről
a Diákhitel Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044593, székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., képviseli: dr. Magyar Péter vezérigazgató), mint hitelező (a továbbiakban: Hitelező),  másrészről

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

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

1. A szerződés tárgya

1.1 A Hitelfelvevő jelen határozott időtartamú, fix futamidejű szerződés aláírásával a Rendeletben 
meghatározott szabad felhasználású képzési hitel (a továbbiakban: Hitel) Hiteligénylési Adatlapon 
meghatározott összegű folyósítását igényli a Hitelezőtől, egyben kötelezi magát a Hitel összegének 
visszafizetésére és ezen szerződés szerinti járulékai megfizetésére. A futamidő alatt fizetendő 
kötelező törlesztőrészlet havi összege tartalmazza a tőkerészletet és az időarányos ügyleti kamatot. 
A törlesztőrészlet összege az ügyleti kamat változása esetén, illetőleg amennyiben a Hitelfelvevő 
előteljesítést vagy előtörlesztést teljesített, illetve gyermektámogatásban részesült, évente 
változhat.

1.2 A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Hitelező a Hitelfelvevő képzési hitelre való 
jogosultságát a Szakképzés Információs Rendszerének és/vagy a Felnőttképzés Adatszolgáltatási 
Rendszerének adatkezelőjével lefolytatott adategyeztetés útján megállapítsa. A Hitelező a 
folyósítási feltételek ellenőrzését követően kötelezi magát a Hiteligénylési Adatlapon 
meghatározott összegű Hitel folyósítására.

2.  Az ügyleti kamat

2.1 A Hitel mindenkori tőkeösszege után a Hitelező napi kamatszámítással ügyleti kamatot számít fel.

2.2 Amennyiben az ügyleti kamat mértéke meghaladja a szabad felhasználású hallgatói hitel ügyfél 
által fizetendő kamatmértékét, a Rendelet alapján az ezt meghaladó kamatrészt a Magyar Állam 
általános kamattámogatás formájában átvállalja a Hitelfelvevőtől. 

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

3. Hitelező jogai és kötelezettségei

3.1 A Hitelező a Hitelfelvevő által igényelt Hitelt a jogosultsági feltételek ellenőrzését követően a 
Hitelfelvevő által meghatározott ütemezésben havonta részletekben vagy egy összegben 
folyósítja az Üzletszabályzatában foglaltak szerint. A Hitelező a Hitel összegét a Hitelfelvevő által 
megjelölt bankszámlára banki átutalással, forintban folyósítja.

3.2 Hitelező kötelezi magát a Hitelfelvevőt terhelő törlesztőrészletek megállapítására és a Hitelfelvevő 
befizetéseinek elszámolására.

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

3.4 A Hitelező jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására a Hitelfelvevő Üzletszabályzatban 
meghatározott súlyos szerződésszegése esetén.

3.5 Hitelező köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:

a.) a Hitelfelvevő hátralékos tartozása a részére előírt havi törlesztőrészletek egy évnek megfelelő 
összegét meghaladja, feltéve, hogy Hitelfelvevő ezen tartozását Hitelező írásbeli 
felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,

b.) Hitelfelvevő jogosulatlanul vette igénybe a Hitelt.

4. Hitelfelvevő jogai és kötelezettségei

4.1 A Hitelfelvevő a törlesztési időszak alatt minden hónap 12. napjáig köteles a Hitelező által 
meghatározott havi törlesztőrészletekben visszafizetni képzési hiteltartozását.

4.2 A Hitelfelvevő jogosult a szerződés fennállása alatt bármikor, banki átutalással, vagy bankkártyás 
fizetés útján forintban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon és feltételek szerint 
előtörlesztést teljesíteni.

4.3 A Hitelfelvevő köteles a szerződésben és a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adataiban 
bekövetkezett változást, a változás bekövetkezésétől számított 14 napon belül a Hitelezőnek 
bejelenteni.

4.4 Amennyiben a Hitelfelvevő a szakképző intézménynél folytatott szakmai oktatáshoz kapcsolódó 
tanulói vagy felnőttképzési jogviszonya megszűnését követő első év utolsó napjáig magyarországi 
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesít, és ezt kérelmezi, jogosult ezen új 
jogviszony idejére a törlesztési kötelezettségét szüneteltetni.

4.5 A Rendeletben meghatározott körülmények fennállása – meghatározott ellátásokra való 
jogosultság, súlyos egészségkárosodás bekövetkezése, várandósság vagy örökbefogadás – esetén 
jogosult a törlesztési kötelezettsége szüneteltetését kérni. A kérelem benyújtásának módjáról és a 
kedvezmény feltételeiről az Üzletszabályzat rendelkezik.

4.6 A Hitelfelvevő nő jogosult a második, illetve harmadik vagy további gyermek születése vagy 
örökbefogadása esetén gyermektámogatási kedvezményt igénybe venni. A kérelem benyújtásának 
módjáról és a kedvezmény feltételeiről az Üzletszabályzat rendelkezik.

5. Törlesztés

5.1 A Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége a hiteligénylés alapjául szolgáló szakképzési, illetve 
felnőttképzési jogviszonya megszűnését követő negyedik hónapban kezdődik meg. A Hitelfelvevő 
által a Hiteligénylési Adatlapon meghatározott törlesztési időtartam alatt fizetendő kötelező 
törlesztőrészlet összegét az aktuálisan fennálló tartozás összegének figyelembevételével a 
Hitelező elsőként a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig határozza meg.

5.2  A kötelező havi törlesztőrészlet összege évente módosulhat, amennyiben a Hitelfelvevő által 
fizetendő ügyleti kamat mértéke változik, illetőleg a Hitelfelvevő az adott évben előteljesítést, 
előtörlesztést teljesített, vagy gyermektámogatási kedvezményben részesült. A módosult 
törlesztőrészlet összegét a Hitelező a következő év kezdetét követő 15 napon belül közli a 
Hitelfelvevővel.

HITELSZERZŐDÉS
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ

KÉPZÉSI HITELBizonylatkód:
H021

Szerződésszám:

Felhasználónév:

NEM KITÖLTHETŐ, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

NEM KITÖLTHETŐ, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

MINTA



3/3

Bizonylatkód:
H021

5.3 A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége fennállása alatt köteles a Hitelező által meghatározott 
törlesztőrészletet minden hónap 12. napjáig a Hitelező 10032000-01800236-00000000 számú 
bankszámlájára forintban megfizetni, nyolcjegyű szerződésszámának az átutalás közlemény 
rovatában történő egyidejű feltüntetésével. A Hitelfelvevő jogosult továbbá bármikor önkéntes 
előtörlesztést teljesíteni az Üzletszabályzatban meghatározott módon. 

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

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

6. A szerződés megszűnése

 A szerződés megszűnik:

a) a futamidő lejártával

b) a teljes tartozás teljesítésével az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint,

c) a Hitelfelvevő halálával,

d) a Hitelező általi azonnali hatályú felmondással,

e) az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Hitelezőhöz történő benyújtásakor, 
amennyiben a Hitelfelvevő az orvosi szakvélemény vagy a minősítést végző szakértői 
bizottság által kiállított szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat 
megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi 
felülvizsgálata nem szükséges,

f ) a Hitelfelvevő által a szerződés megkötését követő 14 napon belül közölt elállásával, 
amennyiben a folyósításra még nem került sor.

7. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei

7.1 A szerződés 6. c) és e) pontok szerinti megszűnésének eseteiben Hitelfelvevő teljes - kamattal és 
esetleges költségekkel terhelt - tartozása elengedésre kerül.

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

7.3 A Hitelező köteles a felmondott szerződésből eredő követelését – amennyiben a Hitelfelvevő azt 
határidőre nem teljesíti - engedményezni az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra.

8. Hitelfelvevő személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatai

8.1 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, 
valamint a Hitelfelvevő tájékoztatása céljából a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett, valamint 
Hitelező részére jelen szerződés kapcsán tudomására hozott adatait az Üzletszabályzat részét 
képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint nyilvántartsa, kezelje.

8.2 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hiteligénylési Adatlapon közölt személyazonosító 
és képzési adatait a Szakképzés Információs Rendszerének és/vagy a Felnőttképzés 
Adatszolgáltatási Rendszerének adatkezelőjével, illetőleg a Hitelfelvevő képzését folytató 
szakképző intézménnyel vagy felnőttképzővel a jogosultsági és folyósítási feltételek ellenőrzése 
céljából egyeztesse.

8.3 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a szerződésből eredő kötelezettségeinek 
teljesítéséhez, és jogosultságainak gyakorlásához szükség szerint adatfeldolgozóként harmadik 
személyek közreműködését vegye igénybe.

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

8.5 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatosan - így különösen a folyósításról; a törlesztés kezdetéről és módjáról; 
hátralék összegéről - a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett és/vagy a Hitelező részére más módon 
megadott egyéb más telefonszámon vagy e-mail címen hívás, sms, illetve elektronikus levél útján 
tájékoztassa.

8.6 A Hitelfelvevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Hitelező a szerződés megkötését 
megelőzően a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott tájékoztatót, valamint az elektronikusan létrejött szerződések esetében és a 
fogyasztói szerződések esetében jogszabály által előírt kötelező tájékoztatást megismerte, 
megértette és tudomásul vette.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Jelen elektronikus úton, távollevők között létrejött szerződés akkor lép hatályba, ha a Hitelező a 
jogosultsági feltételek fennállásáról a Szakképzés Információs Rendszerének és/vagy a 
Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerének adatkezelőjével lefolytatott adategyeztetés útján 
megbizonyosodott.

9.2 Amennyiben a Hitelfelvevő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, vagy valótlan adatot közölt 
a hiteligénylés során, a szerződést a Hitelező azonnali hatállyal felmondja.

9.3 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 
Hiteligénylési Adatlap, valamint a Hitelező Üzletszabályzata. A Hitel igénybevételével kapcsolatos 
részletes szabályokat Általános Szerződési Feltételekként a Hitelező mindenkori Üzletszabályzata 
állapítja meg. A Hitelfelvevő kijelenti, hogy Hitelező Üzletszabályzatát teljeskörűen ismeri, 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik.
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6.1. Anyja születési 
családi neve:

2.1. Születési családi 
név:

6.2. Anyja születési 
utóneve(i):

2.2. Születési 
utónév(ek):

3/1

8. Lakóhely

10. Értesítési cím

8.1. Irányítószám:

10.1. Irányítószám:

8.2. Település 
neve:

10.2. Település 
neve:

8.3. Közterület 
elnevezése:

10.3. Közterület
elnevezése:

8.4. Közterület jellege:

10.4. Közterület 
jellege:

8.5. Házszám:

11.1. Telefonszám 1.: +36 11.2. Telefonszám 2.: 11.3 E-mail cím:

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

7. Ország neve:

9. Külföldi lakóhely:

1.2. Családi név: 1.3. Utónév(ek):

8.8. Emelet:

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

Bizonylatkód:
H022

Szerződésszám:

Felhasználónév:

Az Európai Beruházási Bank a hallgatói hitelrendszer finanszírozói közé tartozik.

3.2. Születési hely:

5.3. Tartózkodást iga- 
zoló okmány száma:

5.4. Tartózkodást igazoló 
okmány érvényessége:

5.5. Tartózkodást igazoló 
okmány jogcíme:

3.3. Születési idő: 4. Adóazonosító jel:3.4. Nem:

3.1. Születési ország:

5.5.1. Állandó tartózkodás: 5.5.2.  Egyéb jogcím:

5.1. Állampolgárság, 
státusz:

5.2. Egyéb 
állampolgárság:

14. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. saját elégedettségmérési 
elemzései érdekében elektronikus vagy postai úton megkeressen.

15. Kijelentem, hogy a Diákhitel Központ Zrt. rendelkezésemre bocsátotta az általános 
szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatot és az Adatkezelési Tájékoztatót. 
Ezen dokumentumok tartalmát áttanulmányoztam, megértettem, és a hitelszerződést 
mindezek ismeretében kötöm meg.

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

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

16. Kijelentem, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a rendelkezésemre bocsátotta a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tájékoz-
tatót. A tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem és tudomásul vet-
tem.

21. Kijelentem, hogy a Hiteligénylési adatlapon általam megadott adatok a 
valóságnak megfelelnek.

19. Kijelentem, hogy nem állok cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 
gondnokság hatálya alatt.

20. Kijelentem, hogy az elektronikus úton kötött szerződések, illetőleg távollevők 
között kötött fogyasztói szerződések esetében előírt kötelező előzetes tájékozta-
tást a Diákhitel Központ Zrt. - így különösen a szerződés létrejöttéről, a szerződés 
lényeges tulajdonságairól és az elállási jogról - a rendelkezésemre bocsátotta, az 
abban foglaltakat megértettem és tudomásul vettem.

1.1. Megkülönböztető 
betűjel:1.Személyazonosító adatok

12.1. Havi
hitelösszeg: Ft 12.2. Hitelfelvevő saját 

bankszámlaszáma:

13. Tanulmányi adatok 13.1. Oktatási 
azonosító szám:

13.2. Oktatási intézmény 
azonosítója:

13.3. Oktatási intézmény 
neve:

13.6. Képzés kezdete: 13.7. Képzés várható 
befejezése:

13.9. Képzés 
megnevezése:

12.3. Törlesztés időtartama: év

13.4. Képzés típusa: 13.5. Képzés célja:

13.8. Képzés 
azonosító:

12. Hitelkondíciók
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HITELSZERZŐDÉS
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ

KÉPZÉSI HITELBizonylatkód:
H022

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

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

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

Szerződésszám:

Felhasználónév:

1. A szerződés tárgya

1.1 A Hitelfelvevő jelen határozott időtartamú, fix futamidejű szerződés aláírásával a Rendeletben 
meghatározott kötött felhasználású képzési hitel (a továbbiakban: Hitel) Hiteligénylési Adatlapon 
meghatározott összegű folyósítását igényli a Hitelezőtől, egyben kötelezi magát a Hitel összegének 
visszafizetésére és ezen szerződés szerinti járulékai megfizetésére. A futamidő alatt fizetendő 
kötelező törlesztőrészlet havi összege tartalmazza a tőkerészletet és – amennyiben a szerződés 
alapján a Hitelfelvevő ügyleti kamat fizetésére köteles – a fizetendő időarányos ügyleti kamatot. A 
törlesztőrészlet összege a Hitelfelvevő által fizetendő ügyleti kamat változása esetén, illetőleg 
amennyiben a Hitelfelvevő előteljesítést vagy előtörlesztést teljesített, illetve 
gyermektámogatásban részesült, évente változhat.

1.2 A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Hitelező a Hitelfelvevő képzési hitelre való 
jogosultságát a Szakképzés Információs Rendszerének és/vagy a Felnőttképzés Adatszolgáltatási 
Rendszerének adatkezelőjével lefolytatott adategyeztetés útján megállapítsa. Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű képzésre tekintettel igényelt, ötmillió forintot meghaladó 
összegű hiteligénylés esetén a szerződés hatálybalépésének további feltétele, hogy a Hitelfelvevő 
képzését folytató felnőttképző készfizető kezességet vállaljon a hiteltartozás visszafizetésére. A 
Hitelező a folyósítási feltételek ellenőrzését követően kötelezi magát a Hiteligénylési Adatlapon 
meghatározott összegű Hitel folyósítására.

2.  Az ügyleti kamat

2.1 A Hitel mindenkori tőkeösszege után a Hitelező napi kamatszámítással ügyleti kamatot számít fel.

2.2 Amennyiben az ügyleti kamat mértéke meghaladja a kötött felhasználású hallgatói hitel ügyfél 
által fizetendő kamatmértékét, a Rendelet alapján az ezt meghaladó kamatrészt a Magyar Állam 
általános kamattámogatás formájában átvállalja a Hitelfelvevőtől. 

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

3. Hitelező jogai és kötelezettségei

3.1 A Hitelező a Hitelfelvevő által igényelt Hitelt a jogosultsági feltételek ellenőrzését követően egy 
összegben, illetve félévente egy összegben folyósítja az Üzletszabályzatában foglaltak szerint. A 
Hitelező a Hitel összegét a Hitelfelvevő képzését folytató szakképző intézmény vagy felnőttképző 
bankszámlaszámára banki átutalással, forintban folyósítja abból a célból, hogy ezen összeget a 
szakképző intézmény vagy felnőttképző a Hitelfelvevő által fizetendő képzési díjtartozással 
szemben, a Hitelfelvevő javára elszámolja.

3.2 Hitelező kötelezi magát a Hitelfelvevőt terhelő törlesztőrészletek megállapítására és a Hitelfelvevő 
befizetéseinek elszámolására.

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

3.4 A Hitelező jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására a Hitelfelvevő Üzletszabályzatban 
meghatározott súlyos szerződésszegése esetén.

3.5 Hitelező köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:

a.) a Hitelfelvevő hátralékos tartozása a részére előírt havi törlesztőrészletek egy évnek megfelelő 
összegét meghaladja, feltéve, hogy Hitelfelvevő ezen tartozását Hitelező írásbeli 
felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,

b.) Hitelfelvevő jogosulatlanul vette igénybe a Hitelt.

4. Hitelfelvevő jogai és kötelezettségei

4.1 A Hitelfelvevő a törlesztési időszak alatt minden hónap 12. napjáig köteles a Hitelező által 
meghatározott havi törlesztőrészletekben visszafizetni képzési hiteltartozását.

4.2 A Hitelfelvevő jogosult a szerződés fennállása alatt bármikor, banki átutalással, vagy bankkártyás 
fizetés útján forintban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon és feltételek szerint 
előtörlesztést teljesíteni.

4.3 A Hitelfelvevő köteles a szerződésben és a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adataiban 
bekövetkezett változást, a változás bekövetkezésétől számított 14 napon belül a Hitelezőnek 
bejelenteni.

4.4 Amennyiben a Hitelfelvevő a szakképző intézménynél folytatott szakmai oktatáshoz kapcsolódó 
tanulói vagy felnőttképzési jogviszonya megszűnését követő első év utolsó napjáig magyarországi 
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesít, és ezt kérelmezi, jogosult ezen új 
jogviszony idejére a törlesztési kötelezettségét szüneteltetni.

4.5 A Rendeletben meghatározott körülmények fennállása – meghatározott ellátásokra való 
jogosultság, súlyos egészségkárosodás bekövetkezése, várandósság vagy örökbefogadás – esetén 
jogosult a törlesztési kötelezettsége szüneteltetését kérni. A kérelem benyújtásának módjáról és a 
kedvezmény feltételeiről az Üzletszabályzat rendelkezik.

4.6 A Hitelfelvevő nő jogosult a második, illetve harmadik vagy további gyermek születése vagy 
örökbefogadása esetén gyermektámogatási kedvezményt igénybe venni. A kérelem benyújtásának 
módjáról és a kedvezmény feltételeiről az Üzletszabályzat rendelkezik.

5. Törlesztés

5.1 A Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége a hiteligénylés alapjául szolgáló szakképzési, illetve 
felnőttképzési jogviszonya megszűnését követő negyedik hónapban kezdődik meg. A Hitelfelvevő 
által a Hiteligénylési Adatlapon meghatározott törlesztési időtartam alatt fizetendő kötelező 
törlesztőrészlet összegét az aktuálisan fennálló tartozás összegének figyelembevételével a 
Hitelező elsőként a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig határozza meg.

5.2  A kötelező havi törlesztőrészlet összege évente módosulhat, amennyiben a Hitelfelvevő által 
fizetendő ügyleti kamat mértéke változik, illetőleg a Hitelfelvevő az adott évben előteljesítést, 
előtörlesztést teljesített, vagy gyermektámogatási kedvezményben részesült. A módosult 
törlesztőrészlet összegét a Hitelező a következő év kezdetét követő 15 napon belül közli a 
Hitelfelvevővel.
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Szerződésszám:

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

Felhasználónév:

5.3 A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége fennállása alatt köteles a Hitelező által meghatározott 
törlesztőrészletet minden hónap 12. napjáig a Hitelező 10032000-01800250-00000000 számú 
bankszámlájára forintban megfizetni, nyolcjegyű szerződésszámának az átutalás közlemény 
rovatában történő egyidejű feltüntetésével. A Hitelfelvevő jogosult továbbá bármikor önkéntes 
előtörlesztést teljesíteni az Üzletszabályzatban meghatározott módon. 

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

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

6. A szerződés megszűnése

 A szerződés megszűnik:

a) a futamidő lejártával

b) a teljes tartozás teljesítésével az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint,

c) a Hitelfelvevő halálával,

d) a Hitelező általi azonnali hatályú felmondással,

e) az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Hitelezőhöz történő benyújtásakor, 
amennyiben a Hitelfelvevő az orvosi szakvélemény vagy a minősítést végző szakértői 
bizottság által kiállított szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat 
megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi 
felülvizsgálata nem szükséges,

f ) a Hitelfelvevő által a szerződés megkötését követő 14 napon belül közölt elállásával, 
amennyiben a folyósításra még nem került sor.

7. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei

7.1 A szerződés 6. c) és e) pontok szerinti megszűnésének eseteiben Hitelfelvevő teljes - kamattal és 
esetleges költségekkel terhelt - tartozása elengedésre kerül.

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

7.3 A Hitelező köteles a felmondott szerződésből eredő követelését – amennyiben a Hitelfelvevő azt 
határidőre nem teljesíti - engedményezni az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra.

8. Hitelfelvevő személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatai

8.1 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, 
valamint a Hitelfelvevő tájékoztatása céljából a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett, valamint 
Hitelező részére jelen szerződés kapcsán tudomására hozott adatait az Üzletszabályzat részét 
képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint nyilvántartsa, kezelje.

8.2 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hiteligénylési Adatlapon közölt személyazonosító 
és képzési adatait a Szakképzés Információs Rendszerének és/vagy a Felnőttképzés 
Adatszolgáltatási Rendszerének adatkezelőjével, illetőleg a Hitelfelvevő képzését folytató 
szakképző intézménnyel vagy felnőttképzővel a jogosultsági és folyósítási feltételek ellenőrzése 
céljából egyeztesse.

8.3 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a szerződésből eredő kötelezettségeinek 
teljesítéséhez, és jogosultságainak gyakorlásához szükség szerint adatfeldolgozóként harmadik 
személyek közreműködését vegye igénybe.

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

8.5 A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatosan - így különösen a folyósításról; a törlesztés kezdetéről és módjáról; 
hátralék összegéről - a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett és/vagy a Hitelező részére más módon 
megadott egyéb más telefonszámon vagy e-mail címen hívás, sms, illetve elektronikus levél útján 
tájékoztassa.

8.6 A Hitelfelvevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Hitelező a szerződés megkötését 
megelőzően a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott tájékoztatót, valamint az elektronikusan létrejött szerződések esetében és a 
fogyasztói szerződések esetében jogszabály által előírt kötelező tájékoztatást megismerte, 
megértette és tudomásul vette.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Jelen elektronikus úton, távollevők között létrejött szerződés akkor lép hatályba, ha a Hitelező a 
jogosultsági feltételek fennállásáról a Szakképzés Információs Rendszerének és/vagy a 
Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerének adatkezelőjével lefolytatott adategyeztetés útján 
megbizonyosodott.

9.2 Amennyiben a Hitelfelvevő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, vagy valótlan adatot közölt 
a hiteligénylés során, a szerződést a Hitelező azonnali hatállyal felmondja.

9.3 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 
Hiteligénylési Adatlap, valamint a Hitelező Üzletszabályzata. A Hitel igénybevételével kapcsolatos 
részletes szabályokat Általános Szerződési Feltételekként a Hitelező mindenkori Üzletszabályzata 
állapítja meg. A Hitelfelvevő kijelenti, hogy Hitelező Üzletszabályzatát teljeskörűen ismeri, 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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