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Megkülönböztető 
betűjel:

Családi név:

Anyja születési 
családi neve:

Születési hely:

Utónév(ek):

Anyja születési 
utóneve(i):

Születési idő:

Adóazonosító jel:

G Y E R M E K  A D ATA I

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Bejelentés dátuma (év, hó, nap): Aláírás: 

Kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Bizonylatkód:
G012

Családi név:

Anyja születési 
családi neve:

Utónév(ek):

Anyja születési 
utóneve(i):

Név: 

Lakcím: 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 

Aláírás: 

Tanú 1. Tanú 2.

Az EU Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján a Diákhitel Központ Zrt. www.diakhitel.hu honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak ismeretében jelen nyilatkozat aláírásával - nyilatkozattételre 
jogosult személyként - hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a gyermektámogatásra való jogosultság elbírálása és a támogatás összegének elszámolása céljából a kérelem, illetve annak melléklete 
útján közölt személyes adataimat, továbbá gyermekem személyes adatait kezelje. 

Születési hely: Születési 
idő: Adóazonosító jel:

A gyermekkel közös 
háztartásban élek:

Anyakönyvi azonosító / igazolás / 
gyámhatósági határozat száma:

Gyámhatósági 
határozat dátuma:

Hitelszerződés száma:

Tudomásul veszem, hogy ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy Diákhitel Központtal fennálló szerződés vonatkozásában folyósítható a gyermektámogatás.

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a kérelem elbírálása során a Diákhitel Központ a kedvezményre való jogosultság vizsgálata céljából a tanulmányi szakrendszerrel vagy az adott felsőoktatási intézménnyel 
lefolytatott adategyeztetés útján ellenőrizze a hallgatói jogviszonyommal, illetőleg a kiállított oklevéllel kapcsolatos adatokat.

A nyomtatványhoz mellékelem az alábbi igazoló dokumentumokat*: 
• Gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 
• Gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát. 
• Felsőoktatásban folytatott tanulmányok esetén a képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek születése vagy örökbefogadása időpontjában hallgatói jogviszonyom 

állt fenn. 
• A tanulmányok sikeres befejezése (oklevél megszerzése) esetén a gyermek születése, illetve örökbefogadása időpontját megelőzően legfeljebb két évvel korábban kibocsátott oklevél másolatát.

*Megjegyzések:
Az alábbi speciális esetekben kérjük, hogy az alábbi dokumentumok másolatait csatolja:

a. A gyermek külföldön történő születése esetén a születési anyakönyvvel egyenértékű külföldi okirat.
b. Ha azon gyermek, amelyre tekintettel a gyermektámogatást igényli halva születik, úgy az „Igazolás késői magzati halálozásról” elnevezésű okirat. 
c. A gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen igazolással egyenértékű külföldi okirat.

Hallgatói jogviszony igazolása érdekében a tanulmányi rendszer „Ügyintézés” menüje „Kérvények” almenüjében található „Jogviszony igazolás” sablont használja. Amennyiben ez a funkció tanulmányi 
rendszerében nem áll rendelkezésre, az igazolást a tanulmányi osztálytól igényelje.
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