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A Diákhitel Központ Zrt. Üzletszabályzata 

(Általános Szerződési Feltételek) 

 

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, 

Csalogány u. 9-11., a továbbiakban: Diákhitel Központ) a Fővárosi Bíróságon, mint 

Cégbíróságon 01-10-044593 cégjegyzékszámon bejegyzett, részvénytársasági formában 

működő gazdasági társaság, mely a hallgatói hitelrendszer működtetése és a hallgatói hitelek 

folyósítása érdekében jött létre.  

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban 

való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől. 

 

I. Általános rész 

 

Értelmező rendelkezések 

1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában: 

a) aláírásminta: a Hitelfelvevő vagy a jogszerűen meghatalmazott képviselő saját kezű, 

a Hiteligénylési Adatlapon, az ellenőrzött leadású Módosító Adatlapon vagy az 

Aláírás minta nyomtatványon szereplő aláírása,  

b) alapképzés: 2006. szeptember 1-jét megelőzően indított, alapképzési szakon egyetemi 

vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, 

c) bachelor (baccalaureus) képzés: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.  

tv.-ben (a továbbiakban: Fot.) szabályozott, alapfokozat és szakképzettség 

megszerzésére irányuló képzés; az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, 

amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére, 

d) bejelentkezett hallgatói jogviszony: hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatónak 

az adott tanulmányi félév megkezdése előtt, tanulmányai folytatása céljából 

felsőoktatási intézménybe történő bejelentkezése, 

e) doktori képzés: a tudományos (doktori) fokozat megszerzésére felkészítő képzés, 

f) egységes, osztatlan képzés: a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a 

szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. sz. 

mellékletében felsorolt képzés, 

g) előtörlesztés: a teljesítési határidő előtt az előtörlesztési cél megjelölésével történő, 

banki átutalás útján teljesített, a Hitelfelvevő tartozását csökkentő befizetés, 

h) Európai Gazdasági Térségben működő felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: 

EGT felsőoktatási intézmény): a j) pontban foglaltak kivételével az a felsőoktatási 

intézmény, amely államilag elismert az Európai Unió tagállamában vagy az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az 

államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 
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nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, 

i) felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint 

felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói 

– jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény 

alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú 

szakképesítést ad,  

j) felsőoktatási intézmény: a Fot. 1. számú mellékletében felsorolt intézmény és a 

felsőfokú szakképzést folytató szakközépiskola,  

k) hallgató: az „Értelmező rendelkezések” h.) és j.) pontjában megjelölt intézményekben 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy, valamint a felsőoktatási intézménnyel 

kötött megállapodás alapján szakközépiskolában szervezett felsőfokú szakképzésben 

résztvevő, a közoktatási törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkező személy,  

l) hallgatói hitel (a továbbiakban: Kölcsön): a Diákhitel Központ, mint hitelező és a 

Hitelfelvevő közötti Kölcsönszerződés alapján a Rendeletben és a jelen 

Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, 

m) Hitelfelvevő: a Rendelet 3. § (1) bekezdésében, valamint a 21. § (1) bekezdésében 

meghatározott személy, aki hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó érvényes 

Kölcsönszerződéssel rendelkezik, illetve akinek Kölcsönszerződése felmondásra 

került és lejárt, meg nem fizetett tartozása áll fenn a Diákhitel Központtal szemben, 

n) hitel futamideje: a hallgatói hitel első folyósításának napjától számított, a Kölcsön és 

kamata visszafizetéséig tartó időtartam,  

o) jogosultsági idő: tanulmányi félévekben meghatározott és tanulmányi hónapokban 

számított, a hallgatói hitel igénybevételére lehetőséget biztosító maximális időszak,  

p) kamatperiódus: az az időszak, amely alatt a kamatperiódus kezdő napjára 

megállapított ügyleti kamat mértéke nem változik, 

q) kézbesítési meghatalmazott: a Diákhitel Központ részéről a Hitelfelvevőnek 

kézbesítendő postai küldemények átvételére feljogosított, belföldi lakóhellyel 

rendelkező személy, 

r) kiegészítő alapképzés: 2006. szeptember 1-jét megelőzően indított, a főiskolai szintű 

végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon szerzett egyetemi 

végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő 

tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés, 

s) Kölcsönszerződés: a Diákhitel Központ, mint hitelező és a Hitelfelvevő között 

határozatlan időre létrejött – írásbeli – polgári jogi szerződés, melynek 

elválaszthatatlan részét képezi a Hiteligénylési Adatlap, valamint jelen 

Üzletszabályzat, illetve EGT felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató 

Hitelfelvevő esetén a Tanulmányi Adatlap is, 

t) Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR): a hitelintézetekről 

és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (a továbbiakban Hpt.) alapján 

létrehozott olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség 

differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, 

valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a 

hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése, 
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u) költségtérítéses képzés: a felsőoktatási intézmény által indított olyan képzés, 

amelynek költségeit a hallgató viseli, 

v) Oktatási Hivatal: a Kormány által létrehozott központi államigazgatási szerv, 

amelynek feladata közé tartozik a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló 2001. évi C. törvény alapján a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése,  

w) master képzés: a Fot.-ban szabályozott, olyan mesterfokozat (magister, master) és 

szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amely második felsőfokú végzettségi 

szintet ad, 

x) minimálbér: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére külön 

jogszabályban megállapított személyi alapbér legkisebb összege, a teljes munkaidő 

teljesítése és havibér alkalmazása esetén, 

y) Minisztérium: a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. 

(IV. 12.) Korm. rendelet szerint, a célzott kamattámogatás anyagi fedezetének 

biztosítására megjelölt költségvetési szerv, 

z) negyedév: három, egymást követő teljes naptári hónapot magában foglaló időszak, 

aa) Országos Felsőoktatási Információs Központ (a továbbiakban: OFIK): az oktatási 

miniszter által a felsőoktatási információs rendszer működtetésére, illetve a Fot.-ban 

meghatározott egyéb feladatok ellátására létrehozott közhasznú szervezet, 

bb) referenciaadat: a Hitelfelvevő KHR-ben nyilvántartható, a Hpt. 3. számú melléklet 

II. fejezet 1.1.-1.3. pontjában meghatározott adatainak köre, 

cc) Rendelet: a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 

12.) Korm. rendelet, 

dd) résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben 

vendéghallgatói jogviszony keretében folytat tanulmányokat és szerez kreditet, 

ee) szakirányú továbbképzés: olyan speciális szaktudást biztosító képzés, melynek során 

az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség 

szerezhető, 

ff) szerződésszám: a Kölcsönszerződés azonosítására szolgáló a Diákhitel Központ 

részére hiteligénylés céljából leadott Hiteligénylési Adatlapon szereplő nyolcjegyű 

számsor. A szerződésszám megegyezik a 001 bizonylatkódú Hiteligénylési adatlap 

leadását követően a Diákhitel Központ által a Hitelfelvevőnek küldött „hiteligénylés 

elfogadása” tárgyú visszaigazoló levélben megjelölt szerződésszámmal, valamint a 

011, 013 bizonylatkódú Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett bizonylatazonosító 

számmal, 

gg) tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év június 30-ig 

terjedő időszaka,  

hh) tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év január 

31-ig terjedő, illetőleg az adott naptári év február 1-jétől június 30-ig terjedő időszaka,  

ii) tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belüli naptári hónap, 

jj) törlesztési kötelezettség: a Hitelfelvevőnek a törlesztő részlet határidőben történő 

megfizetésére vonatkozó kötelezettsége,  

kk) törlesztő részlet: a Rendelet alapján meghatározott, a Hitelfelvevő által a Diákhitel 

Központnak a törlesztési kötelezettség kezdetét követően, havi rendszerességgel 

fizetendő összeg. 
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Az Üzletszabályzat jogi jellege 

2. Az Üzletszabályzat a Diákhitel Központ, mint hitelező és a Hitelfelvevő között 

létrejövő kölcsönügylet általános jellegű szerződési feltételeit tartalmazza, és rendelkezései 

mind a Diákhitel Központra, mind pedig a Hitelfelvevőre külön kikötés nélkül is kötelezőek.  

A Hitelfelvevő az Üzletszabályzatot a Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten elfogadja és 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. A Diákhitel Központ és a Hitelfelvevő között létrejövő kölcsönügyletre – jelen 

Üzletszabályzatban nem rendezett kérdéseket illetően – a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a 

továbbiakban: Art.), a Rendelet, valamint a hitelező és a Hitelfelvevő jogviszonyát szabályozó 

más hatályos jogszabályok az irányadóak. 

 

Az Üzletszabályzat közlése 

4. Az Üzletszabályzat nyilvános, amelyet a Diákhitel Központ legkésőbb a 

Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg a Hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, valamint 

az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségében – megtekintés céljából – kifüggeszt, 

illetve a www.diakhitel.hu honlapján letölthető formában közzétesz.  

 

Az Üzletszabályzat módosításának rendje 

5. A Diákhitel Központ jogosult Üzletszabályzatának egyoldalú módosítására. A 

Diákhitel Központ az Üzletszabályzata módosításának tényét köteles a Népszabadság és a 

Magyar Nemzet című országos napilapokban közzétenni. Az Üzletszabályzat módosítását a 

Hitelfelvevő részéről elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 

napon belül ellentétes nyilatkozatot nem tesz a Diákhitel Központ felé. Abban az esetben, ha a 

Hitelfelvevő a módosítást nem fogadja el, úgy a Hitelfelvevő a Kölcsönszerződést 60 napos 

felmondási idővel rendes felmondással megszüntetheti. 

 

Képviselet, aláírás, írásbeliség 

6.1. A Diákhitel Központ jogosult meggyőződni a Hitelfelvevő, illetve a képviselő 

személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. A 

képviselő a képviseleti jogosultságát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazással köteles igazolni. 

Amennyiben a Hitelfelvevő vagy képviselője személyazonosságának, képviseleti jogának 

bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Diákhitel Központ rendelkezésére, a Diákhitel 

Központ jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt a Hitelfelvevő 

költségére lefordíttatni.  

A meghatalmazott részéről a meghatalmazás aláírása a meghatalmazásban foglaltak 

elfogadására vonatkozó nyilatkozatnak tekintendő. 

Korlátozó rendelkezést nem tartalmazó meghatalmazást a Diákhitel Központ általános 

érvényű, visszavonásig érvényes állandó meghatalmazásnak tekinti.  

http://www.diákhitel.hu/
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6.2. A Diákhitel Központ nem felel az általában elvárható gondos vizsgálat során sem 

felismerhető hamis vagy hamisított meghatalmazásba foglaltak teljesítésének 

következményeiért. 

7.1. A Diákhitel Központ az általa nyilvántartott aláírásmintával összehasonlítja a 

Hitelfelvevő beadványain szereplő aláírásokat. Amennyiben a beadványon szereplő aláírás az 

aláírásmintától jól felismerhetően eltér, a Diákhitel Központ a rendelkezést nem teljesíti és 

erről a Hitelfelvevőt értesíti. 

7.2. A Hitelfelvevő névváltozása esetén a Hitelfelvevő szerződéses nyilatkozatai 

tekintetében a Hitelfelvevőnek a Diákhitel Központ által az adatmódosítás bejelentésre 

rendszeresített nyomtatványon szereplő aláírását kell érvényes aláírásmintának tekinteni. 

8. A Hitelfelvevő által szolgáltatott dokumentumoknak (pl. igazolásoknak, 

meghatalmazásoknak, egyéb okiratoknak) eredetinek vagy közjegyző által hitelesített 

másolatoknak kell lenniük. A külföldön kiállított okiratok hitelességével kapcsolatban a 

mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadók, kivételt képeznek ez alól a 47.2. 

a-b). pontokban meghatározott igazolások. 

 

Értesítések, kézbesítés 

9.1. A Diákhitel Központ – a 9.4. és a 48. pontban foglaltak kivételével – a Hitelfelvevő 

részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat elsősorban 

arra a címre küldi, amelyet a Hitelfelvevő értesítési címként megadott részére (értesítési cím). 

Ilyen cím hiányában a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő általa ismert címére küldi az iratokat. 

A Diákhitel Központ fenntartja magának a jogot arra, hogy a Hitelfelvevő számára küldendő 

értesítéseit a Hitelfelvevő által megadott, illetve a Diákhitel Központ által ismert bármely más 

címére is megküldje.  

A Diákhitel Központ nem felel azért, ha a Hitelfelvevő által megadott név, cím, vagy a 

kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más, a 

Diákhitel Központon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.  

A Hitelfelvevő által közölt hibás, téves, hiányos, aktualitását vesztett címadatok miatti téves 

postázásból adódó károkat és többletköltségeket a Diákhitel Központ a Hitelfelvevővel 

szemben érvényesítheti. 

9.2. A Diákhitel Központ részére szóló írásos küldeményeket – a nyolcjegyű 

szerződésszám feltűntetésével – a Diákhitel Központ levelezési címére (1245 Budapest, Pf.: 

1003) kell küldeni.  

9.3. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles 

ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. A szerződés felmondására vonatkozó jognyilatkozatot 

azonban a Diákhitel Központ köteles tértivevénnyel kézbesíteni. Az elküldést megtörténtnek 

kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, a Diákhitel Központ alkalmazottjának kézjegyével 

ellátott példánya, vagy az elektronikus formátumban tárolt dokumentum a Diákhitel Központ 

birtokában van, és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény, avagy a 

Diákhitel Központ nyilvántartása igazolja.  

A Hitelfelvevők széles körét érintő értesítés esetében a dokumentum egyetlen példányban 

meglévő másolata is elegendő az elküldés igazolására.  

A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevőnek nem tértivevényesen küldött írásbeli értesítéseket 

belföldi cím esetén a postára adást követő 2., európai cím esetén a postára adást követő 10., 

Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. munkanap elteltével a Diákhitel Központ 

jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés a Hitelfelvevő részére kézbesítésre került, 
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illetve azt a Hitelfelvevő kézhez is vette. A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevőknek 

küldött tértivevényes küldeményeket – amennyiben a kézbesítés eredménytelen vagy a 

tértivevény nem érkezik meg a Diákhitel Központhoz – legkésőbb a postára adást követő 10. 

napon kézbesítettnek, illetve a Hitelfelvevő részéről átvettnek kell tekinteni. 

9.4. Ha a Hitelfelvevő Magyarország területét előreláthatólag legalább 2 hónapot 

meghaladó időtartamra elhagyja, vagy elhagyta – a Diákhitel Központ tájékoztatási és 

értesítési kötelezettségének teljesíthetősége érdekében – köteles gondoskodni a postai 

küldemények átvételére jogosult, belföldi lakóhellyel rendelkező kézbesítési 

meghatalmazottról.  

A kézbesítési meghatalmazott nevét és lakcímét a Hitelfelvevő legkésőbb a külföldi 

tartózkodása megkezdésének időpontját követő 45. napig köteles a Diákhitel Központ 

számára bejelenteni. A kézbesítési meghatalmazottnak írásban kell nyilatkoznia a 

meghatalmazás elfogadásáról. 

9.5. A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevő 6.1. pont szerinti képviselőjének, illetve a 

9.4. és 48. pontok szerinti kézbesítési meghatalmazottjának kézbesített postai küldemények a 

Hitelfelvevőnek joghatályosan kézbesített iratnak minősülnek. 

 

Határidők számítása 

10.1. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen a határidő 

megkezdésére okot adó cselekmény, illetve esemény történt.  

Napon – ha az Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik – naptári napot kell érteni. 

A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a kezdő 

napnak megfelel. Hónapokban vagy években megállapított határidő (időtartam) lejártának 

napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő napnak megfelel, ha ez a nap a lejárat 

hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja. 

Ha a határidő napja szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a határidő a 

következő munkanapon jár le. 

A határidő elmulasztásának vagy a késedelemnek a jogkövetkezményei csak a határidő utolsó 

napjának elteltével állnak be. 

10.2. Amennyiben az Üzletszabályzat valamely, Hitelfelvevő által előterjesztett beadvány 

elintézésével összefüggésben határidőt állapít meg, és a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt 

hiánypótlásra hívja fel, a hiánypótlás teljesítéséig eltelt időszak az ügyintézési határidőbe nem 

számít bele. 

 

Felelősség szabályai 

11.1. A Diákhitel Központ a Kölcsönszerződések teljesítése során minden intézkedést 

megtesz a Kölcsönszerződések pontos teljesítése érdekében, és tevékenységét úgy fejti ki, 

amint az a gondos hitelezőtől az adott helyzetben általában elvárható. 

11.2. Ha a Hitelfelvevő a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem 

egyértelműen, illetve hiányosan adja meg vagy az általa megadott adatok aktualitása már 

érvényét vesztette, abban az esetben a Hitelfelvevő ennek jogkövetkezményeit viseli, illetve 

az ebből eredő kárért felel. A Hitelfelvevő viseli továbbá azokat a károkat, amelyek valamely 

megbízás vagy értesítés bármilyen hírközlési eszközön történő továbbítása során keletkezett 
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hibából, tévedésből adódnak, kivéve, ha azokért a Diákhitel Központ felelőssége 

megállapítható.  

A Hitelfelvevő viseli azt a kárt is, amely abból származik, hogy a Hitelfelvevőt terhelő 

értesítési kötelezettség elmaradása miatt a Diákhitel Központ nem szerzett tudomást a 

képviseleti jogosultságban bekövetkezett, illetve a kézbesítési meghatalmazott személyét 

érintő bármilyen változásról. 

11.3. A Kölcsönszerződés, a Hiteligénylési Adatlap, illetve a Tanulmányi Adatlap lényeges 

szerződési adatainak a hiteligénylés céljára szolgáló dokumentumokon történő hiánytalan és a 

valósággal megegyező feltüntetése a Hitelfelvevők felelőssége, ezek elmaradásának 

jogkövetkezményei a Hitelfelvevőt terhelik. 

11.4. A Diákhitel Központ nem felel az olyan károkért, melyek erőhatalom (természeti 

katasztrófa, háború és más hasonló esemény) vagy hatósági rendelkezés, jogszabályváltozás 

folytán következnek be.  

A Diákhitel Központ nem felel továbbá azokért a károkért sem, amelyek a szükséges hatósági 

engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be, feltéve, hogy a 

Diákhitel Központ az engedélyezési kérelmeket a jogszabályoknak megfelelően, határidőben 

nyújtotta be, és minden tőle elvárhatót megtett az engedélyek kiadása érdekében. 

11.5. Ha a Diákhitel Központ a Kölcsönszerződés teljesítése során közreműködőt vesz 

igénybe, és a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Diákhitel Központ 

felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik.  

11.6.  A Diákhitel Központ felelősségének a 11.1 - 11.5 pontok szerinti korlátozása nem 

érinti a Diákhitel Központnak azt a felelősségét, amelyet a Ptk. szerint szerződésben 

érvényesen nem lehet kizárni. 

 

II. A hallgatói hitel igénybevételének feltételei 

 

Jogosultság a Kölcsön igénybevételére 

12.1. A Kölcsön igénybevételére – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult:  

a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a letelepedési vagy 

bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, 

b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki 

b.a.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Szmtv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó 

tartózkodásra jogosult, 

b.b.) a b.a.) pontban meghatározott személy családtagjaként az Szmtv. 6. § 

(2) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult, 

b.c.) kereső tevékenységet folytató magyar állampolgárnak a három hónapot 

meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja, vagy 

b.d.) az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult. 

12.2. A Kölcsön igénylésének feltétele – a 45. pontban foglalt feltételek figyelembe 

vételével –, hogy az igénylő 
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a) felsőoktatási intézményben – államilag támogatott, illetőleg költségtérítéses 

képzésben, a Fot. által meghatározott képzési formákban, illetve szinten – érvényes 

hallgatói, illetve tanulói jogviszonnyal (a továbbiakban: hallgatói jogviszony) 

rendelkezzen, 

b) lakóhelyét külön jogszabályban meghatározottak szerint a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba bejelentette, és 

c) tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett, valamint, 

d) nem rendelkezik érvényes Kölcsönszerződéssel a Diákhitel Központtal. 

13.1. Nem jogosult Kölcsönre az, akinek korábban kötött Kölcsönszerződése megszűnt és a 

Kölcsönszerződéssel összefüggő tartozása van. 

13.2. Egy Hitelfelvevő kizárólag egy érvényes Kölcsönszerződéssel rendelkezhet. 

 

Jogosultsági idő 

14. A Kölcsön a Hitelfelvevőt – a 15-16. pontokban foglaltak kivételével – 10 tanulmányi 

félévre, tanulmányi félévenként legfeljebb 5 tanulmányi hónapra illeti meg.  

15. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a 

képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 10 tanulmányi félévet, a 

Hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de így sem haladhatja meg a 14 

tanulmányi félévet.  

16. A felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt megkezdő és a 

felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési 

követelmények szerint folytató Hitelfelvevők jogosultsági ideje – ha az egyetemi képzési 

idejük meghaladja a 10 tanulmányi félévet – az egyetemi alapképzés szerinti szak képesítési 

követelményében meghatározott képzési idő tanulmányi hónapokban kifejezett mértékének 

időtartamával egyezik meg.  

17. A Hitelfelvevő jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevételével érintett tanulmányi 

hónapok számával csökken. 

18. A Diákhitel Központ a hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági időt a 

hallgatói hitelrendszer stabilitásának veszélyeztetése nélkül szakértői felülvizsgálatok és 

számítások alapulvételével megváltoztathatja, azonban az egyes Hitelfelvevőkre a 14-15. 

pontokban meghatározott időnél alacsonyabb mértékben nem állapíthatja meg.  

A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó, jelen pont alapján megváltoztatott jogosultsági 

időt a Diákhitel Központ köteles a tanulmányi félév megkezdése előtt legalább 7 nappal a 

Népszabadság és a Magyar Nemzet című országos napilapokban, a www.diakhitel.hu című 

honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben hirdetményként közzétenni. 

 

III. Kölcsönszerződés 

 

A Kölcsönszerződés 

19.1. A Diákhitel Központ határozatlan idejű Kölcsönszerződés alapján meghatározott 

pénzösszeget bocsát a Hitelfelvevő rendelkezésére. A Hitelfelvevő a Kölcsön összegének 

visszafizetésére és a kamat összegének megfizetésére köteles. 

Az egyéni Kölcsöntartozás mindenkori értéke két részből áll: 

http://www.diakhitel.hu/
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 tőketartozás  

 ügyleti kamat  

A tőketartozás a folyósítás napján a folyósított Kölcsön összegével növekszik. 

19.2. A kölcsönügylethez kapcsolódóan a Hitelfelvevőt terheli továbbá a törlesztő részletek 

késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása miatt felszámított késedelmi kamat 

megfizetésének, valamint az Üzletszabályzat alapján a Hitelfelvevő oldalán keletkező 

költségek, díjak megfizetésének kötelezettsége. 

 

A Kölcsönszerződés megkötése 

20.1. A Kölcsönszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.  

A Kölcsönszerződés érvényes létrejöttének feltétele, hogy  

a) mind a Diákhitel Központ, mind pedig a Hitelfelvevő a Kölcsönszerződést 

aláírja és 

b) a Hitelfelvevő a Hiteligénylési Adatlapot is aláírja, valamint 

c) a Hitelfelvevő a Kölcsönszerződés lényeges elemeinek minősülő, a 21. pont 

a.a)-a.e), b), valamint a c.b, c.c), c.d.), c.f), c.g), c.h) és c.j) pontjaiban meghatározott 

adatokat a Hiteligénylési Adatlapon feltüntesse. 

A 12.1. b) pontjában megjelölt, Magyarország területén szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy esetében a Kölcsönszerződés érvényes létrejöttének különös feltétele 

továbbá, hogy a Hitelfelvevő a Hiteligénylési Adatlapon a tartózkodás jogát igazoló 

okmányával kapcsolatos, a 21. d) pontban meghatározott adatokat is feltüntesse. 

20.2. A Hitelfelvevő a tanulmányi félév során – a 46.1. pontban foglaltak kivételével – a 

tárgyév december 15-ig, illetőleg a tárgyév május 15-ig kezdeményezheti a Kölcsön felvételét 

az Üzletszabályzat 21. pontja szerint. Ha a Kölcsönszerződés leadása ezen időpontig nem 

történik meg, abban az esetben a Hitelfelvevő a Kölcsön összegére az adott tanulmányi 

félévben nem válik jogosulttá.  

20.3. A Kölcsönszerződés hatályba lépésének időpontja – a 12.1. és 12.2. pontokban 

meghatározott feltételek fennállta esetén – a felsőoktatási intézmény vagy az OFIK által 

kiadott, a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonya fennállására vonatkozó, pozitív visszaigazolás 

Diákhitel Központ részére történő kézbesítésének napja. 

21. A hallgatói hitel igénylését az erre a célra rendszeresített magyar nyelvű 

formanyomtatványon lehet kezdeményezni. A kétpéldányos (első és másodpéldányból álló) 

formanyomtatvány Kölcsönszerződésből, valamint Hiteligénylési Adatlapból áll. A 

formanyomtatványhoz a Diákhitel Központ www.diakhitel.hu című honlapján megjelölt 

helyeken lehet hozzájutni. 

A Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja az általa aláírt Kölcsönszerződés és az általa kitöltött 

és aláírt Hiteligénylési Adatlap egy példányát a Diákhitel Központ www.diakhitel.hu című 

honlapján megjelölt helyen adja le a Diákhitel Központ részére a következőkben ismertetett 

eljárás szerint. 

A Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja az általa aláírt Kölcsönszerződés, valamint a kitöltött 

és aláírt Hiteligénylési Adatlap mind a két példányát ellenőrzés céljából bemutatja a Diákhitel 

Központ által megjelölt átvételi helyen az átvételre feljogosított személynek.  

http://www.diakhitel.hu/
http://www.diakhitel.hu/
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A Hitelfelvevő vagy a meghatalmazottja mind a Kölcsönszerződést, mind a Hiteligénylési 

Adatlapot az átvételre feljogosított személy előtt köteles aláírni. Az átvételre jogosult személy 

megtagadja az átvételt, ha a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja nem írja alá mind a 

Kölcsönszerződés, mind a Hiteligénylési Adatlap 2-2 példányát. 

Az átvételt meg kell tagadni továbbá akkor is, ha a Kölcsönszerződésen és/vagy a 

Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok illetőleg az aláírás nem egyeznek meg a 2-2 

példányon, illetve az alábbi adatok nem vagy nem pontosan, illetve az okiratok ellenőrzése 

alapján nem a tényleges állapotnak megfelelően kerültek kitöltésre. 

A Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok ellenőrzése az alábbiak szerint történik: 

a) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a Hitelfelvevő személyi okmányai, 

illetve a közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 

alapján: 

a.a) a Hitelfelvevő viselt családi és utóneve, születési családi és utóneve,  

a.b) a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

a.c) a Hitelfelvevő anyja születési családi és utóneve,  

a.d) a Hitelfelvevő állampolgársága,  

a.e) a Hitelfelvevő lakóhelye.  

b) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a Hitelfelvevő adóigazolványa, illetve 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján: a 

Hitelfelvevő adóazonosító jele. 

c) Csak a kitöltöttség ellenőrzése: 

c.a) a Hitelfelvevő értesítési címe,  

c.b) igényelt havi hitelösszeg,  

c.c) a folyósítás gyakorisága (havonta vagy egy összegben), 

c.d) oktatási intézmény és kar betű- és számkódja, szak megnevezése, a 

Hitelfelvevő hallgatói azonosító száma, 

c.e) képzési forma,  

c.f) képzés típusa (képzési szint), 

c.g) finanszírozás típusa,  

c.h) képesítési követelmények szerinti képzési idő (félévek száma),  

c.i) elvégzett félévek száma a megjelölt képzésben, 

c.j) Hitelfelvevő Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vezetett saját 

bankszámlaszáma, amelyre a Hitelfelvevő a Kölcsön folyósítását kéri, 

c.k) Hitelfelvevő neme. 

d) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a 12.1. b) pontjában megjelölt, szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodási jogát igazoló okmány (a 

továbbiakban: tartózkodási jogot igazoló okmány), illetve közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján: a Hitelfelvevő tartózkodási jogát igazoló 

okmány száma, érvényessége és jogcíme. 
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Ha a Kölcsönszerződésen és a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok az ellenőrzés 

szempontjai alapján megfelelőek, az átvételre feljogosított személy igazolja az átvételt, és a 

másodpéldányt a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja részére átadja. 

A Kölcsönszerződés leadása során az alábbi hivatalos okiratokat kell az adatellenőrzéshez 

bemutatni: 

 Személyazonosító okmány: régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány, új 

típusú, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét 

követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló személyi 

igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító igazolvány, 

EGT állampolgár tartózkodási engedélye, tartózkodási jogot igazoló okmány 

(regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya), 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, kivéve ha a lakcímét régi típusú, könyv 

formátumú személyi igazolvány tartalmazza,  

 Adóigazolvány, vagy az APEH által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági 

bizonyítvány, 

 Meghatalmazott útján történő eljárás esetén: a képviselő személyazonosságát 

igazoló személyi okmány és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint 

közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amely 

legalább az alábbiakat tartalmazza:  

- a Hitelfelvevőnek a 21. a.a)-a.e), a 21. b) és a 21. d) pontokban megjelölt 

adatait, 

- a Hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását, 

- a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az 

értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát igazoló 

okirat azonosító adatát (száma, betűjele),  

- valamint a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 

meghatalmazott jogosult a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében 

kitölteni, valamint a Kölcsönszerződést, és a Hiteligénylési Adatlapot helyette 

és nevében aláírni. 

 

A Kölcsön összege 

22. Az államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a költségtérítéses képzésben 

részt vevő hallgatók számára felvehető Kölcsön minimális és maximális összegét, illetőleg a 

köztes összegeket a Diákhitel Központ köteles tanulmányi félévenként – a félév megkezdése 

előtt legalább 7 nappal – a Népszabadság és a Magyar Nemzet című országos napilapokban, a 

www.diakhitel.hu című honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben hirdetményként 

közzétenni.  

23. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók – az 58-59. pontban meghatározott 

eltérő törlesztési szabályok figyelembe vételével – magasabb összegű hallgatói hitelt vehetnek 

igénybe. 

24. A Kölcsönt a Hitelfelvevő választása szerint havonta részletekben, vagy tanulmányi 

félévenként egy összegben veheti fel.  

 

A Kölcsön összegének és a folyósítás gyakoriságának módosítása 

http://www.diakhitel.hu/


2007.07.01. – 2008. 01.31. 12 

25. A Hitelfelvevő az igényelt Kölcsönösszeg mértékét szeptember 30-ig, illetőleg február 

28-ig beérkező írásbeli bejelentéssel módosíthatja.  

26. Amennyiben a Hitelfelvevő a Kölcsön összegét módosítani kívánja, akkor a 

módosítási kérelmet az Üzletszabályzat 25. pontjában meghatározott határidőig, a Diákhitel 

Központ www.diakhitel.hu című honlapján közölt helyeken, postai úton, vagy a személyes 

ügyfélszolgálaton adhatja le a Diákhitel Központ részére. A Kölcsönszerződés módosítása az 

első módosított Kölcsönösszeg folyósításával hatályba lép a Diákhitel Központ 

visszaigazolása nélkül is. 

27. Amennyiben a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató a 23. pont alapján 

biztosított magasabb összegű hallgatói hitelt igényelt, azonban a hallgatói jogviszonyának 

fennállása, illetve egyben a hallgatói hitel folyósítása alatt tanulmányait államilag támogatott 

képzésben folytatja tovább, abban az esetben nem jogosult a költségtérítéses képzésre 

megállapított magasabb összegű hallgatói hitelre.  

Ebben az esetben a Diákhitel Központ – a Hitelfelvevő ellentétes tartalmú kérelme hiányában 

– az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók számára biztosított legmagasabb 

összegű hallgatói hitelt folyósítja tovább a Hitelfelvevő részére.  

28. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével 

kezdeményezheti a folyósítás gyakoriságának módosítását. Amennyiben a Hitelfelvevő 

tanulmányi félévente egy összegben történő folyósításra irányuló nyilatkozata a folyósítással 

érintett hónap 1. napjáig megérkezik a Diákhitel Központhoz, úgy tárgyhó 15-ig, ellenkező 

esetben a tárgyhót követő hónap 15-ig folyósítja egy összegben a Kölcsönt a Diákhitel 

Központ. 

 

A hallgatói jogviszony ellenőrzésének rendje 

29.1. A Diákhitel Központ a hallgatói hitel jogszerű folyósítása érdekében a 

Kölcsönszerződés létrejöttét követően, illetőleg a Kölcsönszerződés fennállása alatt az egyes 

tanulmányi félévek során, minden tanulmányi hónapban elektronikus adathordozó 

megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján megkeresi vagy a felsőoktatási 

intézményeket, vagy az OFIK-ot, hogy a Hitelfelvevők hallgatói jogviszonyának 

fennállásával és képzésével kapcsolatos adatokat beszerezze. 

29.2. A felsőoktatási intézmény a Diákhitel Központ által lekérdezett, a Hitelfelvevők 

hallgatói jogviszonyával kapcsolatos adatokat a beiratkozott és bejelentkezett hallgatók 

adataival összeveti, majd ennek eredményét megküldi a Diákhitel Központ részére.  

A Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmények az alábbi adatok egyeztetésére 

jogosultak: a hallgató személyes adatai; tanulmányok folytatása céljából a hallgató képzési 

időszakra történő bejelentkezésének ténye; a hallgatói jogviszony fennállásának, 

szünetelésének, megszűnésének ténye; a hallgató képzési adatai, a hallgató által folytatott 

képzés finanszírozásának típusa.  

29.3. Az OFIK a Diákhitel Központ által lekérdezett, a Hitelfelvevők hallgatói 

jogviszonyával kapcsolatos adatokat összeveti a felsőoktatási információs rendszerben tárolt 

adatokkal, majd annak eredményét megküldi a Diákhitel Központ részére. 

Az OFIK a Diákhitel Központ megkeresésére az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésre: a 

hallgatói jogviszony fennállásának, szünetelésének, megszűnésének tényére, a tanulmányok 

folytatása céljából a hallgató képzési időszakra történő bejelentkezésének tényére; a hallgató 

képzésére, illetve a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának típusára vonatkozó 

adatokat. 
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29.4. Amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy az OFIK pozitívan igazolja vissza a 

Hitelfelvevő bejelentkezett hallgatói jogviszonyát, úgy a Kölcsönösszeg, illetve a Kölcsön 

módosított összegének folyósítása az Üzletszabályzat 28. és 32-35. pontjában szabályozottak 

szerint történik. 

30. A 29.1-29.3. pontokban foglalt adategyeztetés eredményeként a Diákhitel Központ a 

Hitelfelvevő által a Hiteligénylési adatlapon megadott, a szerződés hatályosulását nem érintő 

adatokat – abban az esetben is, ha azok eltérnek a Hitelfelvevő által megadottaktól – a 

felsőoktatási intézmény, vagy az OFIK nyilvántartásával egyező módon tartja nyilván.  

31. Amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy az OFIK nem igazolja vissza pozitívan a 

Hitelfelvevő adott képzési időszakra bejelentkezett hallgatói jogviszonyának fennállását, 

abban az esetben a Diákhitel Központ írásban felszólítja a Hitelfelvevőt, hogy az erre 

vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a Diákhitel Központ részére igazolja 

az adott képzési időszakra bejelentkezett hallgatói jogviszonyának fennállását. Ha a megjelölt 

határidőn belül a Hitelfelvevő igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, a Diákhitel 

Központ úgy tekinti, hogy a Hitelfelvevőnek az adott képzési időszak vonatkozásában 

bejelentkezett hallgatói jogviszonya nem áll fenn, ebből következőleg az adott képzési 

időszak alatt nem jogosult a Kölcsön igénybevételére. Amennyiben az egyeztetés eredményre 

vezet, a Diákhitel Központ a Kölcsön összegét a Hitelfelvevő részére az Üzletszabályzat 28. 

és 32-35. pontjai szerint folyósítja.  

 

A Kölcsön összegének folyósítása 

32. A Diákhitel Központ a Kölcsönszerződés létrejöttét követően, feltéve, hogy a 

Hitelfelvevő hallgatói jogviszonya a 29.1-31. pontok alapján fennáll, a Kölcsönt, illetve a 

Kölcsön módosított összegét a Hitelfelvevő által megadott bankszámlára történő banki 

átutalással bocsátja a Hitelfelvevő rendelkezésére.  

A Hitelfelvevő a Kölcsön folyósítására szolgáló bankszámlaszámot a Kölcsönszerződés 

fennállása alatt módosíthatja a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentéssel. Abban az 

esetben, ha a folyósításra szolgáló bankszámlaszámra vonatkozó bejelentés a Diákhitel 

Központhoz történő megérkezése a 33., illetve 52. pontokban megjelölt folyósítási határnapot 

legalább 5 munkanappal megelőzi a Diákhitel Központ a bejelentett bankszámlára folyósítja a 

Kölcsönt. Amennyiben a bejelentés nem az előzőekben megjelölt határidőn belül érkezik a 

Diákhitel Központhoz, a Diákhitel Központ csak az aktuálisan következő folyósítási 

határnapon folyósítja a Kölcsön összegét a bejelentett bankszámlára. 

33.1. Egyösszegű folyósítás esetében a Diákhitel Központ – az 52. pontban foglaltak 

kivételével – a folyósítási feltételek fennállása esetén a következők szerint folyósítja a 

Kölcsönt: 

a) a tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának első időpontja a második 

tanulmányi hónap 15. napja,  

b) amennyiben a Hitelfelvevő hiteligénylési kérelmét a Kölcsönszerződés benyújtásával a 

tanulmányi félév első tanulmányi hónapjának 15-ig az Üzletszabályzat 21. pontjában 

meghatározott módon és a 20.2. pontban foglaltak figyelembe vételével leadja, úgy a 

tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy összegben a Diákhitel Központ a tanulmányi félév 

második tanulmányi hónapjának 15-éig folyósítja; 

c) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét a b) pontban meghatározott 

határidő után az adott tanulmányi félév tanulmányi hónapjának 16-31. napja közötti 

időszakában adja le az Üzletszabályzat 21. pontjában meghatározott módon és a 20.2. pontban 
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foglaltak figyelembe vételével, úgy tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy összegben a 

Diákhitel Központ a leadást követő második tanulmányi hónap 15-éig folyósítja, 

d) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét a b) pontban meghatározott 

határidő után az adott tanulmányi félév tanulmányi hónapjának 1-15. napja közötti 

időszakában adja le az Üzletszabályzat 21. pontjában meghatározott módon és a 20.2. pontban 

foglaltak figyelembe vételével, úgy tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy összegben a 

Diákhitel Központ a leadást követő első tanulmányi hónap 15-éig folyósítja, 

e) a Kölcsön folyamatos folyósítása esetén, amennyiben a Hitelfelvevő nem nyilatkozik 

az Üzletszabályzat 25. pontjában meghatározott határidőkön belül a Kölcsönösszeg 

módosításáról, illetve a b)-d) pontokban meghatározott határidőn belül a Kölcsön 

folyósításának szüneteltetéséről, a tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy összegben a Diákhitel 

Központ az aktuális tanulmányi félév második hónapjának 15-éig folyósítja.  

33.2. Havonta részletekben történő folyósítás esetében a Diákhitel Központ – az 52. pontban 

foglaltak kivételével – a folyósítási feltételek fennállása esetén a következők szerint folyósítja 

a Kölcsönt: 

a) a tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának első időpontja a második 

tanulmányi hónap 15. napja, 

b) amennyiben a Hitelfelvevő hiteligénylési kérelmét a Kölcsönszerződés benyújtásával a 

tanulmányi félév első tanulmányi hónapjának 15-éig az Üzletszabályzat 21. pontjában 

meghatározott módon és a 20.2. pontban foglaltak figyelembe vételével leadja, úgy a 

Diákhitel Központ egy összegben a tanulmányi félév első és második tanulmányi hónapjára 

járó Kölcsönt a tanulmányi félév második tanulmányi hónapjának 15-éig folyósítja; 

c) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét a b) pontban meghatározott 

határidő után az adott tanulmányi félév tanulmányi hónapjának 16-31. napja közötti 

időszakában adja le az Üzletszabályzat 21. pontban meghatározott módon és a 20.2. pontban 

foglaltak figyelembe vételével, úgy a Diákhitel Központ a kifizetés hónapjára és a tanulmányi 

félévből a kifizetés hónapjáig eltelt hónapokra járó Kölcsönt egy összegben a tárgyhónapot 

követő második hónap 15-éig folyósítja; 

d) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét a b) pontban meghatározott 

határidő után az adott tanulmányi félév tanulmányi hónapjának 1-15. napja közötti 

időszakában adja le az Üzletszabályzat 21. pontjában meghatározott módon és a 20.2. pontban 

foglaltak figyelembe vételével, úgy a Diákhitel Központ a kifizetés hónapjára és a tanulmányi 

félévből a kifizetés hónapjáig eltelt hónapokra járó Kölcsönt egy összegben a tárgyhónapot 

követő hónap 15-éig folyósítja; 

e) a Kölcsön folyamatos folyósítása esetén, amennyiben a Hitelfelvevő nem nyilatkozik 

az Üzletszabályzat 25. pontjában meghatározott határidőkön belül a Kölcsönösszeg 

módosításáról, illetve a b)-d) pontokban meghatározott határidőn belül a Kölcsön 

folyósításának szüneteltetéséről, a Diákhitel Központ a Kölcsön tárgyi tanulmányi félévének 

első két hónapjára járó összegét az aktuális tanulmányi félév második hónapjának 15-éig, 

majd azt követően havonta folyamatosan az adott hónap 15-éig folyósítja.  

 

 

Áttekintő táblázat a Kölcsön egy összegű folyósítási igénye, valamint havonta részletekben 

történő folyósítási igénye esetén 

Hiteligénylési kérelem 

leadási időpontja 

Folyósítás időpontja Egyösszegű 

folyósítás esetén 

Havi összegek egyidejű 

utalása 
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I. félév    

 

Szeptember 15-ig 

 

Október 15. 

 

5 havi összeg 

 

2 havi összeg* 

Szeptember 16- 

Október 15. között 

 

November 15. 

 

5 havi összeg 

 

3 havi összeg* 

Október 16- 

November 15. között 

 

December 15. 

 

5 havi összeg 

 

4 havi összeg* 

November 16- 

December 15. között 

 

Január 15. 

 

5 havi összeg 

 

5 havi összeg* 

II. félév    

 

Február 15-ig 

 

Március 15. 

 

5 havi összeg 

 

2 havi összeg* 

Február 16- 

Március 15. között 

 

Április 15. 

 

5 havi összeg 

 

3 havi összeg* 

Március 16- 

Április 15. között 

 

Május 15. 

 

5 havi összeg 

 

4 havi összeg* 

Április 16- 

Május 15. között 

 

Június 15. 

 

5 havi összeg 

 

5 havi összeg* 

* A folyósítás a továbbiakban havi rendszerességgel történik. 

 

34. Nem részesülhet Kölcsön folyósításában a Hitelfelvevő 

a) mindaddig, amíg lejárt hallgatói hitel tartozása áll fenn a Diákhitel Központtal 

szemben, illetve 

b) a 40. életéve betöltésének időpontját követő tanulmányi félévtől, kivéve, ha a 

Rendelet hatályba lépését megelőzően kötött Kölcsönszerződést a Diákhitel 

Központtal és a hallgatói hitel igénybevételére még rendelkezik jogosultsági idővel. 

35. A folyósításra vonatkozó, 33. pont szerinti határidők értelmében azon 

Hitelfelvevőknek köteles a Diákhitel Központ folyósítani, akiknek a Kölcsönszerződése az 

Üzletszabályzat 20.3. pontja értelmében hatályba lépett a hivatkozott határidőket megelőző 

legalább 5 munkanappal. 

 

A Kölcsön folyósításának szüneteltetése 

36. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével – amennyiben a 

hallgatói jogviszonya fennáll – kezdeményezheti a Kölcsön folyósításának szüneteltetését. A 

Diákhitel Központ a Kölcsön folyósítását a Hitelfelvevő által megjelölt időponttól, vagy a 

kérelem beérkezésének időpontjára eső tanulmányi hónaptól szünetelteti, kivéve, ha a 

kérelemben megjelölt időpont, vagy a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határnapot 

legalább 5 munkanappal nem előzi meg. Ezekben az esetekben a Diákhitel Központ a 

Kölcsön folyósítását a soron következő tanulmányi hónaptól szünetelteti. 

37. A Kölcsön folyósítása szünetel: 

a) a Hitelfelvevő által a kérelemben megjelölt időpontig, vagy  

b) időpont megjelölés nélküli kérelem esetén a folyósítás újraindítására vonatkozó 

kérelem Diákhitel Központhoz történő beérkezéséig.  

 

A Kölcsön folyósításának újraindítása 

38. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével 

kezdeményezheti a Kölcsön folyósításának folytatását. A Kölcsön folyósításának újraindítását 
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– feltéve, hogy a Kölcsön folyósításának egyéb feltételei fennállnak – a Diákhitel Központ a 

következők szerint teljesíti a Hitelfelvevő részére: 

a) ha a kérelem a tanulmányi hónap 15-éig a Diákhitel Központhoz megérkezik, 

az azt követő tanulmányi hónapban, 

b) ha a kérelem a tanulmányi hónap 15-ét követően érkezik meg a Diákhitel 

Központhoz, az azt követő második tanulmányi hónapban.  

A Kölcsön folyósításához szükséges hallgatói jogviszony ellenőrzésére az Üzletszabályzat 

29.1.-31. pontjaiban írt rendelkezések az irányadók. 

A Kölcsön folyósításának folytatására vonatkozó bejelentést követően az adott tanulmányi 

félévre a Diákhitel Központ legfeljebb az egy tanulmányi félévben folyósítható 5 havi 

Kölcsönösszeget folyósítja ki a Hitelfelvevő részére. A Hitelfelvevő ellenkező tartalmú 

kérelme hiányában a Diákhitel Központ a hallgatói hitelt az adott tanulmányi félév 

vonatkozásában visszamenőlegesen folyósítja ki a Hitelfelvevő részére. 

 

A Kölcsön folyósításának szünetelése 

39. Amennyiben a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, de az adott képzésre 

nem jelentkezett be - figyelembe véve az Üzletszabályzat 31. pontjában írt rendelkezéseket is 

- a tárgyi tanulmányi félévre a Kölcsön folyósítása szünetel. 

Amennyiben a soron következő tanulmányi félévek során az Üzletszabályzat 29.1. pontja 

szerinti ellenőrzés pozitív eredményre vezet, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő ez irányú 

külön kérelme nélkül is tovább folyósítja a Kölcsönt az Üzletszabályzat 33. pontjában írt 

rendelkezések szerint.  

 

Ügyleti kamat 

40.  A Hitelfelvevő a folyósított Kölcsön összege után az ügyleti kamatszámítás kezdő 

napjától kezdődően a Kölcsön visszafizetésének napjáig ügyleti kamatot köteles fizetni. Az 

ügyleti kamatszámítás kezdő napja a hallgatói hitel folyósításának első napja. 

A hallgatói hitel változó kamatozású.  

41. A hallgatói hitel aktuális ügyleti kamatát a Diákhitel Központ féléves 

kamatperiódusban állapítja meg és annak mértékét minden naptári félév első napjától 

alkalmazza. A Diákhitel Központ jogosult a Rendeletben meghatározott korlátok között az 

aktuális ügyleti kamat mértékét megváltoztatni, és azt köteles legkésőbb az adott naptári 

félévet megelőző 7 nappal a Népszabadság és a Magyar Nemzet című országos napilapokban, 

a www.diakhitel.hu című honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben hirdetményként 

közzétenni.  

42. A kamatszámítás naponta történik időarányos (lineáris) kamatszámítás mellett. A napi 

kamat összegét a Diákhitel Központ a következő képlet alapján számítja ki: 

aktuális tőketartozás x aktuális kamatláb 

365 X 100 

43. A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente, december 31-ei értéknappal 

kerül sor. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi 

kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított tőketartozás állományra számított 

egy napra vetített kamat összegével azonos.  

http://www.diakhitel.hu/
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IV. A Kölcsön EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz történő 

igénybevételének különös feltételei 

 

44. A hallgatói hitel EGT felsőoktatási intézményekben – a résztanulmányok 

folytatásának kivételével – oklevél megszerzésére irányuló képzésben folytatott 

tanulmányokhoz történő igénybevételének külön feltételeire az Üzletszabályzatban foglaltakat 

a IV. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

45. A hallgatói hitelre – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult az a 

magyar állampolgár, illetve menekültként elismert, valamint letelepedési vagy bevándorlási 

engedéllyel rendelkező hallgató, aki 

a) EGT felsőoktatási intézményben, oklevél megszerzésére irányuló olyan 

képzésben vesz részt, amely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget ad, 

és 

b) az a) pontban foglalt képzésben fennálló hallgatói jogviszonyát igazolta a 

Diákhitel Központ felé, valamint 

c) a 12.2. b-d) pontban meghatározott feltételeknek megfelel, és nem esik a 13.1. 

pont szerinti kizáró rendelkezés hatálya alá. 

46.1. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz a Kölcsön felvételét a 

Hitelfelvevő tárgyév október 31-éig, illetőleg a tárgyév március 31-éig kezdeményezheti az 

Üzletszabályzat 21. és 47.2. pontja szerinti rendben. Ha a Kölcsönszerződés leadása ezen 

időpontig nem történik meg, abban az esetben a Hitelfelvevő a Kölcsön összegére az adott 

tanulmányi félévben nem válik jogosulttá.  

46.2. A Hitelfelvevő a Kölcsön folyósítását félévente kizárólag egy összegben igényelheti. 

46.3. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt hallgatói hitel 

esetében a Kölcsönszerződés érvényes létrejöttének a feltétele – a 20.1. a-b) pontban 

foglaltakon túl –  

a) a Tanulmányi Adatlap kitöltése és aláírása, valamint a Diákhitel Központhoz 

történő eljuttatása, valamint 

b) hogy a Hitelfelvevő a Kölcsönszerződés lényeges elemének minősülő, a 21. a.a 

– a.e.), 21. b), valamint a 21. c.b), c.d), c.g) és c.j) pontokban meghatározott adatokat 

Hiteligénylési Adatlapon feltüntesse. 

47.1. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt Kölcsön 

esetében a hallgatói jogviszony fennállásának igazolása a Hitelfelvevő kötelezettsége.  

47.2. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt hallgatói hitel 

esetében a Hitelfelvevő köteles benyújtani a Diákhitel Központ részére  

a) első alkalommal, a tanulmányai megkezdésekor az érintett EGT felsőoktatási 

intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára, valamint a folyósításhoz szükséges 

képzési adataira vonatkozó, az EGT felsőoktatási intézmény által kiállított 

igazolásokat, valamint azok hiteles magyar nyelvű fordítását, 

b) a további tanulmányi félévek során az érintett EGT felsőoktatási intézménnyel 

fennálló hallgatói jogviszonyára vonatkozó, az EGT felsőoktatási intézmény által 

kiállított igazolást, valamint annak hiteles magyar nyelvű fordítását, 
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c) első alkalommal, majd azt követően minden tanulmányi félévben Tanulmányi 

Adatlapot, amely tartalmazza a hallgató személyes adatait, valamint az EGT 

felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára vonatkozó adatokat.  

48. EGT felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató Hitelfelvevők kötelesek 

kézbesítési meghatalmazottat megjelölni a Tanulmányi Adatlapon. A kézbesítési 

meghatalmazott részéről a Tanulmányi Adatlap aláírása a kézbesítési meghatalmazotti 

feladatok ellátására vonatkozó elfogadó nyilatkozatnak minősül. 

49.1. A Hitelfelvevő a Tanulmányi Adatlapot és az EGT felsőoktatási intézménnyel fennálló 

hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást, valamint annak hiteles magyar 

nyelvű fordítását köteles minden tanulmányi félévben október 31-éig, illetve március 31-éig a 

Diákhitel Központ részére postai úton eljuttatni vagy a Diákhitel Központ ügyfélszolgálati 

irodájában személyesen leadni. 

A Hitelfelvevő a hallgatói jogviszonya fennállását a folyósítás szüneteltetésével érintett 

időszak alatt is köteles a Diákhitel Központ számára igazolni. 

49.2. Ha a Hitelfelvevő a hallgatói jogviszonya fennállását – a 47.2. pontjában 

meghatározott módon – nem igazolja a Diákhitel Központ felé a 49.1. pontban meghatározott 

határidőig, abban az esetben az igazolt tanulmányi félév elteltét követő második negyedév 

első napjától kezdődően a Hitelfelvevőt törlesztési kötelezettség terheli. 

50. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő által a 47.2. a)-b) pontja szerint benyújtott 

igazolásokat és a Tanulmányi Adatlapot továbbítja az Oktatási Hivatalhoz annak igazolása 

érdekében, hogy a Hitelfelvevő által megjelölt képzés Magyarországon elismert felsőfokú 

végzettséget ad-e.  

51. A Kölcsönszerződés hatályba lépésének időpontja – a 45. pontban meghatározott 

feltételek fennállása esetén – az Oktatási Hivatal által kiadott, az EGT felsőoktatási intézmény 

jogállására, valamint a hallgató által folytatott képzésre vonatkozó pozitív visszaigazolás 

Diákhitel Központ részére történő kézbesítésének napja. 

52. A Diákhitel Központ az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz 

igényelt Kölcsön esetében a folyósítási feltételek fennállása esetén a következők szerint 

folyósítja a Kölcsönt:  

a) a tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának első időpontja a második 

tanulmányi hónap 15. napja,  

b) amennyiben a Hitelfelvevő hiteligénylési kérelmét a Kölcsönszerződés benyújtásával a 

tanulmányi félév első tanulmányi hónapjának 15-éig az Üzletszabályzat 21. és a 46.1. – 46.3. 

pontban foglaltak figyelembe vételével leadja, úgy a tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy 

összegben a Diákhitel Központ a tanulmányi félév második tanulmányi hónap 15-éig 

folyósítja; 

c) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét a b) pontban meghatározott 

határidő után az adott tanulmányi félév tanulmányi hónapjának 16-31. napja közötti 

időszakban az Üzletszabályzat 21. és a 46.1. – 46.3. pontban foglaltak figyelembe vételével 

leadja, úgy tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy összegben a Diákhitel Központ a leadást 

követő második tanulmányi hónap 15-éig folyósítja, 

d) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét a b) pontban meghatározott 

határidő után az adott tanulmányi félév tanulmányi hónapjának 1-15. napja közötti időszakban 

az Üzletszabályzat 21. és a 46.1. – 46.3. pontban foglaltak figyelembe vételével leadja, úgy 

tanulmányi félévre járó Kölcsönt egy összegben a Diákhitel Központ a leadást követő első 

tanulmányi hónap 15-éig folyósítja. 
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Áttekintő táblázat az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt 

Kölcsön folyósításához 

Hiteligénylési kérelem leadási 

időpontja 

Folyósítás időpontja Havi összeg 

összesen 

I. félév   

 

Szeptember 15-ig 

 

Október 15. 

 

5 havi összeg 

Szeptember 16- 

Október 15. között 

 

November 15. 

 

5 havi összeg 

 

Október 16-31. között 

 

December 15. 

 

5 havi összeg 

II. félév   

 

Február 15-ig 

 

Március 15. 

 

5 havi összeg 

Február 16- 

Március 15. között 

 

Április 15. 

 

5 havi összeg 

 

Március 16-31 között 

 

Május 15. 

 

5 havi összeg 

 

53. A Diákhitel Központ a folyósításra vonatkozó, 52. pont szerinti határidők értelmében 

azon Hitelfelvevőknek köteles a hallgatói hitelt folyósítani, akiknek a Kölcsönszerződése az 

Üzletszabályzat 51. pontja értelmében hatályba lépett a hivatkozott határidőket megelőző 

legalább 5 munkanappal. 

 

V. A Kölcsön törlesztése és az előtörlesztés szabályai 

 

A Kölcsön törlesztése 

54. A Kölcsön törlesztésére és behajtására az Art.-ban és a Rendeletben meghatározott 

rendelkezések irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete - az Üzletszabályzat 49.2. és 

126. pontjában foglaltak kivételével - a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját, 

legkésőbb azonban a 40. életév betöltésének napját követő második negyedév első napja. 

55. Az Art. 177. §-ának (1) bekezdése alapján a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő 

adóazonosító jelének közlésével megkeresi az állami adóhatóságot a hallgatói hitel 

törlesztésére kötelezett Hitelfelvevőnek a tárgyévet megelőző második adóévben keletkezett, 

a törlesztési kötelezettség alapját képező jövedelmének közlése végett. Amennyiben a 

törlesztésre kötelezett Hitelfelvevőnek a megkeresésben közölt és az állami adóhatóság által 

nyilvántartott adatai között eltérés van, az adatokat a Diákhitel Központ és az állami 

adóhatóság a Hitelfelvevő kétséget kizáró beazonosítása érdekében egyezteti. Amennyiben az 

egyeztetés nem vezet eredményre, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevővel tisztázza az eltérés 

okát. A Hitelfelvevő köteles az adateltérés tisztázásához szükséges információkat a Diákhitel 

Központ részére, annak felhívása kézhezvételétől számított 15 napon belül rendelkezésre 

bocsátani, illetve a szükséges hatósági eljárásokat, intézkedéseket megindítani. 

56.1. A törlesztésre kötelezett Hitelfelvevő a törlesztés beálltának évében és az azt követő 

évben a tárgyévet megelőző év október 31. napján alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres 

összege után köteles megfizetni a törlesztést. 

56.2. A Kölcsön törlesztő részletének alapja - az 56.1. pontban szabályozott esetet kivéve - a 

tárgyévet megelőző második évben:  
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a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó 

és külön adózó, a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást 

helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő 

adómegállapítása során elszámolt éves jövedelem, kivéve a vagyonátruházásból 

származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;  

b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szerinti, az 

egyszerűsített vállalkozói adó alapjául szolgáló bevétel; 

c) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. 

törvény szerinti, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 

bevétel. 

57. Ha a Kölcsön Hitelfelvevő által fizetendő törlesztő részletének éves alapja nem éri el a 

minimálbér tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel Központ nem közli a 

törlesztő részlet összegét, akkor a törlesztő részlet alapjaként a tárgyévet megelőző év október 

31-én alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni. 

58. A Kölcsön tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke az 56.1 - 57. pontokban foglalt 

rendelkezések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem 6 százalékának 1/12-ed 

része. Amennyiben a Hitelfelvevő a költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott 

hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vette, esetében a Kölcsön tárgyévi havi törlesztő 

részletének mértéke az 56.1. - 57. pontokban foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával 

számított éves jövedelem 8 százalékának 1/12-ed része. 

59. A Rendelet 6. § (5) bekezdésében előírt felülvizsgálat eredményétől függően a 

Diákhitel Központ a Kormány jóváhagyásával az 58. pontban százalékban kifejezett mértéket 

naptári évenként legfeljebb egy százalékponttal megváltoztathatja, de 8 százaléknál – a 

költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott hitelösszeget akár egy alkalommal is 

igénybe vett Hitelfelvevők esetében 10 százaléknál – magasabbra nem növelheti. 

60. A Diákhitel Központ az állami adóhatóságnak az Art. 177. §-ának (1) bekezdésében 

meghatározott adatszolgáltatását követően évente, minden év december 15-éig közli a 

Hitelfelvevőkkel a következő naptári évre a havi törlesztő részlet összegét abban az esetben 

is, ha a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel. 

61. Amennyiben a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége a 70. pont szerinti szünetelést 

követően ismételten kezdetét veszi, a Hitelfelvevő tárgyévi törlesztő részletének 

megállapítására az 58-59. pontban foglaltak figyelembe vételével kerül sor. Ha az így 

megállapított törlesztő részlet – annak mértékére tekintettel – eltér a 60. pont szerint már 

korábban közölttől, a Diákhitel Központ a tárgyévi módosított havi törlesztő részlet összegét a 

Hitelfelvevővel közli. 

62. A Hitelfelvevő az esedékes törlesztő részletet – amennyiben a Rendelet másként nem 

rendelkezik – minden hónap 5. napjáig köteles a Diákhitel Központ részére, a Diákhitel 

Központ által a honlapján közzétett 10032000-01800126 számú bankszámlára banki 

átutalással megfizetni. Az átutalási megbízás Közlemény rovatában a Kölcsönszerződés 

nyolcjegyű szerződésszámát fel kell tüntetni. 

63. A törlesztő részlet elszámolásának időpontja átutalás esetében a befizetés Diákhitel 

Központ bankszámláján való jóváírásának napja. 

64. A Diákhitel Központ a 62. pont szerinti befizetések összegéből jogosult a 

Hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. Ha a Hitelfelvevő költséggel és 

kamattal is tartozik, és a javára befizetett összeg a teljes lejárt, meg nem fizetett tartozás 

kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra, és végül a 
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tőketartozásra kell elszámolni. Az elszámolás időpontja minden esetben a befizetés Diákhitel 

Központ bankszámláján történő jóváírásának napja. A Hitelfelvevő eltérő rendelkezése 

hatálytalan. 

65. A törlesztési kötelezettség teljesítésével, valamint a 66-67. pontokban foglalt 

teljesítésekkel összefüggően keletkezett költségeket a Hitelfelvevő viseli. 

 

Előtörlesztés 

66. A Kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor, forintban, banki átutalás útján 

előtörlesztés teljesíthető, a Diákhitel Központ által a honlapján közzétett 10032000-01800126 

számú bankszámlára történő átutalással. Az előtörlesztés szerződésszerű teljesítésének módja 

az „előtörlesztés” kifejezésnek, és azt követően a Hitelfelvevő nyolcjegyű szerződésszámának 

az átutalási megbízás közlemény rovatában történő, egyértelmű feltüntetése. Az előtörlesztés 

összege - a 68. pont második mondatában foglaltak figyelembe vételével - a Hitelfelvevő 

tőketartozását csökkenti. Az előtörlesztés elszámolásának időpontja az átutalás Diákhitel 

Központ bankszámláján történő jóváírásának napja. Azonos értéknapon beérkező befizetések 

esetében elsődlegesen az előtörlesztés elszámolására kerül sor.  

67. Amennyiben a Hitelfelvevő javára szóló, a 66. pontban meghatározott befizetés nem 

az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, a Diákhitel Központ az ilyen 

befizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra számolja el. Az 

elszámolás időpontja a befizetés Diákhitel Központ bankszámláján történő jóváírásának 

napja. 

68. A 66. pont szerinti befizetés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. A 

Diákhitel Központ a 66-67. pont szerinti befizetések összegéből jogosult a Hitelfelvevővel 

szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A Diákhitel Központ az előtörlesztésre szánt 

összegből a lejárt követelések levonása után fennmaradó összeget a 66. pontban foglaltak 

szerint számolja el. 

69. A Hitelfelvevő 62. pontban meghatározott kötelezettsége a 67. pontban meghatározott 

teljesítésekre tekintettel, annak mértékéig halasztásra kerül. A halasztás időtartamát a 

Diákhitel Központ a 60-61. pont szerint közölt törlesztő részlet összegére és a 67-68. pontok 

szerint elszámolt befizetések összegére tekintettel állapítja meg. 

A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő 67. pont szerinti befizetésének lejárt tartozásokkal 

csökkentett összegét elosztja a Hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részletének összegével. A 

művelet eredményeként a Diákhitel Központ nyilvántartja, hogy a befizetés milyen 

időtartamra (hány havi esedékesség erejéig) nyújt halasztást a Hitelfelvevő részére a törlesztő 

részletek megfizetése alól. A Hitelfelvevő a halasztás Rendelet előírásai alapján bekövetkező 

lejártát követően köteles a 62. pontban foglalt kötelességének határidőben és maradéktalanul 

eleget tenni. 

 

VI. A törlesztési kötelezettség szüneteltetése
 
 

70. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége kezdetét követően ismételten hallgatói 

jogviszonyt létesít, törlesztési kötelezettsége a hallgatói jogviszonya létesítésének időpontjától 

az 54. pontban meghatározott bármely feltétel bekövetkezéséig szünetel. A törlesztési 

kötelezettség szüneteltetésének kezdete a hallgatói jogviszony ismételt létesítésének 

időpontját magába foglaló hónap első napja. A szüneteltetés vége az 54. pontban foglaltaknak 

megfelelően kerül meghatározásra. 
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71. A Hitelfelvevő – a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon – 

kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt, a 

terhességi gyermekágyi segélyre (a továbbiakban: TGYES), a GYED-re, GYES-re, a 

rokkantsági nyugdíjra, rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság 

időszakának a 72. pontra való tekintettel meghatározott időtartamára. 

72. A törlesztési kötelezettség szünetelhet a 71. pontban meghatározott jogcímek első 

napjára visszamenőlegesen, ha az nem korábbi időpont a kérelem benyújtása évének első 

napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím első napja ennél korábbi időpont, a törlesztés a 

kérelem benyújtása évének első napjától szünetelhet. 

73. A Hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtását követően a 

Diákhitel Központnak a törlesztési kötelezettség szüneteltetése tárgyában hozott döntésében 

foglalt időpontig nem köteles az esedékessé vált törlesztő részleteket megfizetni.  

A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelem benyújtásának napja az a nap, 

amikor a Hitelfelvevő a kérelmet tartalmazó levelet igazoltan postára adta, illetve a kérelmet a 

Diákhitel Központ ügyfélszolgálatán átadta. 

74. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelemben a Hitelfelvevő köteles 

a kérelmet aláírásával ellátni, a szükséges okiratokat csatolni és az alábbi adatokat közölni: 

a) Hitelfelvevő szerződésszáma, 

b) Hitelfelvevő családi és utóneve, 

c) Hitelfelvevő anyja születési családi és utóneve, 

d) Hitelfelvevő születési helye, ideje, 

e) igénylés jogcíme. 

75.1. A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban 

részesülő Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelméhez az említett 

nyugdíjat, járadékot megállapító, jogerős határozatot, valamint a legutolsó nyugdíj- illetve 

járadékfolyósítási csekkszelvényt vagy bankszámlakivonatot köteles igazolásként mellékelni. 

A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetéséről a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül dönt.  

75.2. A TGYES és a GYED igazolására a területileg illetékes megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár, a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely, illetve a 

társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár Területi 

Igazgatósága, a GYES igazolására a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága, illetve a 

munkáltatónál működő családtámogatási kifizetőhely igazolásai szolgálnak. 

A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum 

a célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására is szolgál.  

75.3. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem hiánypótlásra 

szorul, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a 

Hitelfelvevő a felszólítást követő 8 napon belül nem tesz eleget a hiánypótlásnak, a Diákhitel 

Központ a 75.1. pontban meghatározott jogcímek esetében a kérelmet elutasítja, a 76. pontban 

meghatározott jogcímek esetében pedig az Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: 

Kincstár) a 86. pont szerinti határozatában foglaltakra figyelemmel dönt. 

76. Amennyiben a Hitelfelvevő TGYES, GYES, GYED jogcímén a célzott 

kamattámogatásra jogosulttá válik, a törlesztési kötelezettség szüneteltetése egyaránt 

megilleti. Ebben az esetben a Diákhitel Központ a Kincstárnak a célzott kamattámogatás 
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tárgyában hozott jogerős határozata kézhezvételét követő 15 napon belül dönt a törlesztési 

kötelezettség szüneteltetéséről, figyelemmel a Kincstár határozatában foglaltakra. 

77. A Diákhitel Központ a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési 

kötelezettség szünetelésének várható utolsó napját is. A törlesztési kötelezettség 

szüneteltetésének engedélyezése esetén a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének első 

napjától számított időszakban befizetett törlesztéseket a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőnek 

az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtott írásbeli kérelme alapján 

visszautalja. Egyéb esetben a törlesztések elszámolására a 67. pont rendelkezései szerint kerül 

sor. 

78. Amennyiben a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettség 

szüneteltetésére irányuló kérelmét elutasítja, a Hitelfelvevő az elutasító döntés kézhezvételét 

követő második hónap 5. napjáig köteles a nem teljesített törlesztő részleteket a késedelem 

időszakára járó késedelmi kamattal növelten megfizetni. Amennyiben a Hitelfelvevő a fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, a Diákhitel Központ jogosult a Kölcsönszerződést azonnali 

hatállyal felmondani. A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti 

kérelem elutasító döntésében közli a Hitelfelvevővel a meg nem fizetett törlesztő részlet 

késedelmi kamattal növelt összegét.  

79. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének jogcíme a GYES, abban az 

esetben a törlesztési kötelezettség feléled, valamint a 84. pont szerint biztosított célzott 

kamattámogatásra vonatkozó jogosultság érvényét veszíti azon a napon, amelytől kezdődően 

a Hitelfelvevő teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat.  

80. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló, a 71. 

pontban meghatározott jogcím megszűnik, vagy a 79. pontban meghatározott esemény 

bekövetkezik, illetőleg a Diákhitel Központ szüneteltetésnek helyt adó döntésében 

meghatározott jogcímben változás következik be, úgy a Hitelfelvevő a megszűnést, illetve a 

változást követő 15 napon belül köteles azt – a Diákhitel Központ által az e célra 

rendszeresített nyomtatványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni. Ha a Hitelfelvevő által 

benyújtott, a változás bejelentésére irányuló kérelem, illetve a jogosultsági idő 

meghosszabbítása esetén szükséges igazolás hiánypótlásra szorul, a Diákhitel Központ a 

Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a felszólító levél 

kézhezvételét követő 8 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel Központ a 

rendelkezésére álló adatok alapján módosítja az adatokat, illetve a Kölcsönszerződést. 

81. Amennyiben a törlesztési kötelezettség alapjául szolgáló jogcím megváltozik, a 

Hitelfelvevő a 71. pont szerinti nyomtatvány benyújtásával kérelmezheti a törlesztési 

kötelezettség szüneteltetését. 

82. A Diákhitel Központ a Kincstárnak – a 90. pont szerinti – a célzott kamattámogatás 

jogosulatlan igénybevételét megállapító jogerős határozata alapján a törlesztési kötelezettség 

szüneteltetésére való jogosultság utolsó napját a célzott kamattámogatásra jogosító utolsó 

nappal azonos napban határozza meg. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség 

szüneteltetésére jogosulatlan időszakban nem tett eleget törlesztési kötelezettségének, a 

Diákhitel Központ megállapítja a Hitelfelvevővel szemben fennálló követelést és egyebekben 

a 78. pontban meghatározott módon jár el. 

83. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztő részlet időarányos részét – az 

esedékes törlesztő részleten felül – a megszűnést követő hónap 5. napjáig kell megfizetni. A 

megszűnés hónapjára járó törlesztő részletet a jogosultság tényleges utolsó napjának 

figyelembe vételével kell meghatározni. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való 

jogosultság megszűnésének hónapjára járó törlesztés meghatározása az alábbi képlet szerint 

történik: 
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Havi törlesztő részlet x törlesztési kötelezettség szüneteltetésére nem jogosult napok száma a megszűnés hónapjában 

Megszűnés hónapjában a naptári napok száma 

 

VII. A Kölcsönnel kapcsolatos célzott kamattámogatás
 
 

84. A Hitelfelvevő célzott és teljes kamattámogatásban részesül (a továbbiakban: célzott 

kamattámogatás) a TGYES, a GYES, a GYED folyósítása időszakának a 87. pontban 

meghatározott részében, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel Központ által 

az e célra rendszeresített nyomtatványon - benyújtja a Diákhitel Központhoz, és rendelkezik a 

75.2. pontban megjelölt ellátásokat folyósító szervek általi igazolással. 

85. A célzott kamattámogatás és a törlesztési kötelezettség szüneteltetése a Diákhitel 

Központ által e célra rendszeresített, közös nyomtatványon kérelmezhető. A kérelem 

benyújtására és elbírálására a 72 - 74, 75.2 - 75.3. pontokban foglaltak megfelelően 

irányadóak. Amennyiben a célzott kamattámogatás iránti kérelem hiánypótlásra szorul, a 

Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. 

86. A 84. pontban meghatározott okiratokat a Diákhitel Központ azok beérkezésétől 

számított 15 napon belül továbbítja a Kincstárhoz. Amennyiben a Hitelfelvevő a 85. pont 

szerinti hiánypótlásnak a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül nem tett eleget, a 

Diákhitel Központ a rendelkezésére álló dokumentumokat továbbítja a Kincstárnak. A 

kamattámogatásról a Kincstár határoz, határozatában megjelöli az igényjogosultság kezdő és 

várható utolsó napját. 

87. A célzott kamattámogatás a 84. pontban meghatározott jogcímek első napjára 

visszamenően engedélyezhető, ha az nem korábbi időpont a kérelem benyújtása évének első 

napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím első napja ennél korábbi időpont, a teljes és 

célzott kamattámogatásra való jogosultság első napja a kérelem benyújtása évének első napja. 

88. A Kincstár határozatáról írásban értesíti a Diákhitel Központot, a Hitelfelvevőt, 

továbbá a Minisztériumot. A célzott kamattámogatás összegét a Minisztérium a Diákhitel 

Központ számlájára a jogosult Hitelfelvevő megjelölésével utalja át. 

89. Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képező jogcímnek a 86. pont 

szerinti határozatban megjelölt időszakában változás következik be – figyelemmel a 79. 

pontban foglaltakra – akkor azt a célzott kamattámogatást igénybevevő Hitelfelvevőnek a 84. 

pont szerinti jogosultság megszűnését, illetve meghosszabbítását követő 15 napon belül a 

Diákhitel Központhoz írásban - a Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon - be kell jelentenie. A 86. és 88. pontban foglaltak ez esetben is irányadóak 

azzal, hogy a jogosultsági időnek a Kincstár határozatában megjelölt időpont előtti 

megszűnéshez igazolást csatolni nem kell. 

Amennyiben a 86. pont szerinti határozatban megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául 

szolgáló jogcím megváltozik, akkor a Hitelfelvevőnek a 84. pontban meghatározott okiratok 

benyújtásával kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie. 

Ha a Hitelfelvevő által benyújtott, a változás bejelentésére irányuló kérelem, illetve a 

jogosultsági idő meghosszabbítása esetén szükséges igazolás hiánypótlásra szorul, a 

Hitelfelvevőt a Diákhitel Központ hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a 

felszólító levél kézhezvételét követő 8 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel 

Központ a rendelkezésére álló beadványt továbbítja a Kincstárnak. 

90. A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a Hitelfelvevő a Kincstár 

jogerős határozata alapján a kamattámogatásnak az igénybevétel időpontjában érvényes 

jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt összegét a Minisztérium számlájára 

köteles megfizetni.  
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91. Nem tekinthető jogosulatlan igénybevételnek az, ha a Hitelfelvevő célzott 

kamattámogatásra való jogosultságának megszűnését a 89. pontban meghatározott határidőn 

belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való jogosultság más jogcímen megilleti, 

azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium az eredeti jogcím alapján tovább folyósítja 

a Diákhitel Központnak a kamattámogatás összegét. 

 

VIII. A Kölcsönszerződés megszűnése, a felmondás és jogkövetkezményei 

 

A Kölcsönszerződés megszűnése, a tartozás elengedése 

92. A Kölcsönszerződés megszűnik 

a) ha a Hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette - a 93. 

pontban foglaltak kivételével -, 

b) ha a Hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. tv. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi 

jövedelemadó köteles jövedelme, 

c) a Hitelfelvevő halálával, 

d) a Hitelfelvevő általi felmondással, 

e) a Diákhitel Központ általi felmondással.  

93. Amennyiben a Hitelfelvevő a kamatokkal növelt tartozását a törlesztési kötelezettsége 

beálltát megelőző, vagy a 70. pont szerinti szünetelés időszakában fizeti meg, a 

Kölcsönszerződés 92. a) pont szerinti megszűnésére a Hitelfelvevő által benyújtott írásbeli 

felmondás alapján kerülhet sor. 

94. A Kölcsönszerződésnek a 92. b) pontban írt megszűnésére a Hitelfelvevő által a 

Diákhitel Központ részére írásban benyújtott kérelem alapján kerül sor. A kérelemhez csatolni 

kell a megszűnés jogalapját igazoló dokumentumokat. A Diákhitel Központ a 

Kölcsönszerződés megszűnését - amennyiben annak feltételei fennállnak - a Hitelfelvevő 

kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül írásban visszaigazolja. 

95. A Kölcsönszerződés 92. b) és c) pont szerinti megszűnése esetében a Hitelfelvevő 

teljes tartozása elengedésre kerül. 

 

A Kölcsönszerződés felmondása és jogkövetkezményei 

96. A Hitelfelvevő a határozatlan idejű Kölcsönszerződést a 92. d) pont alapján 15 napos 

felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő elteltével a Kölcsönszerződés megszűnik 

és a tartozás egy összegben esedékessé válik. 

97.1 A Kölcsönszerződés a 92. e) pont alapján a Diákhitel Központ általi azonnali hatályú 

felmondással megszűnik: 

a.a) ha a 2002. december 31-ét követően megkötött Kölcsönszerződések esetében a 

Hitelfelvevővel szembeni lejárt követelésének összege a Hitelfelvevő tárgyévre előírt 

havi törlesztő részletének hatszorosát eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a 

Hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel Központ írásbeli felszólításában foglalt 

határidőben nem teljesíti, 

a.b) ha a 2003. január 1-jét megelőzően megkötött Kölcsönszerződések esetében a 

Hitelfelvevő több mint egy évnek megfelelő részletfizetési törlesztéssel adós marad, 
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b) ha a Hitelfelvevő a 12. pontban meghatározott bármely feltétel hiánya ellenére 

vette igénybe a hallgatói hitelt (jogosulatlan hitelfelvétel), 

c) súlyos szerződésszegés esetén, 

d) a 78. és a 82. pontban meghatározott feltételek esetén. 

97.2. Diákhitel Központ a 97. a.a)-a.b) és b) pontokban foglaltak esetében köteles a 

Kölcsönszerződést felmondani, egyéb esetben a Kölcsönszerződést felmondhatja.  

98. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Hitelfelvevő: 

a) a jogszabályban előírt, illetve a Kölcsönszerződésben vállalt adatszolgáltatási és 

változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan adatokat szolgáltat, és ezzel a 

Kölcsönszerződésben foglaltak teljesítését veszélyezteti, 

b) a Kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségét a Diákhitel Központ írásbeli felszólítása 

ellenére nem teljesíti, és ezzel a Kölcsönszerződés teljesítését akadályozza. 

99. A szerződés bármely fél részéről történő felmondása esetén a Hitelfelvevő még meg 

nem fizetett teljes tartozása (tőke, kamat, költség) egy összegben esedékessé és lejárttá válik, 

és a Diákhitel Központ jogosult azt meg nem fizetés esetén – az Art. rendelkezései szerint – 

az állami adóhatóságnak behajtásra átadni. A Diákhitel Központtal szemben fennálló tartozás 

megfizetésén felül a Hitelfelvevő köteles viselni a követelés behajtása iránti eljárás során 

felmerült költségeket. 

 

IX. A KHR-be történő adatszolgáltatás rendje
1
 

 

100. A Diákhitel Központ a KHR-be átadja azon Hitelfelvevő referenciaadatait,  

a) aki a hallgatói hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz 

eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés 

időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget 

meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt; 

b) aki a hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot 

közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható 

c) akiknek a már átadott referenciaadataiban történt módosulásáról tudomást szerez. 

101. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hitelfelvevő referenciaadatait a megőrzési idő 

leteltéig kezeli. A megőrzési idő a 100. a.) esetben a tartozás kiegyenlítésétől, a 100. b.) 

esetben az adatátadás időpontjától számított 5 év. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 

102. A referenciaadatok átadásának tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről a 

Diákhitel Központ a megőrzési idő lejártáig nyilvántartást vezet.  

103. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő részére írásbeli tájékoztatást ad: 

a) a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően arról, hogy adatai a 

100. b.) pontban meghatározott esetben bekerülhetnek a KHR-be, 

b) a szerződés megkötését megelőzően arról, hogy adatai a 100. a.) pontban 

meghatározott esetben bekerülhetnek a KHR-be, 

                                                 
1
 A KHR-be történő adatszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok csak azon Hitelfelvevők esetében 

alkalmazhatóak, akik 2003. január 1-jét követően kötöttek Kölcsönszerződést a Diákhitel Központtal. 
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c) az adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően arról, hogy a 100. 

a.) pontban meghatározott esetben referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz 

eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, és 

d) az adatátadást követően legfeljebb 8 napon belül, annak megtörténtéről. 

104. A Hitelfelvevő jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a 

KHR-ben. A Diákhitel Központ a hozzá benyújtott, tájékoztatás iránti kérelmet a kézhezvételt 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozás részére. A zárt módon megkapott választ a Diákhitel Központ 

ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában, a kézhezvételt 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatja a tájékoztatást kérő 

Hitelfelvevőnek. 

105. A tájékoztatás a Hitelfelvevő, mint kérelmező számára évente egy alkalommal 

díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmező Hitelfelvevőnek költségtérítést kell 

fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazza. A 

megfizetett költségtérítést a Diákhitel Központ a neki felróható jogellenes adatközlés, a 

referenciaadat kifogásolást követő helyesbítése vagy törlése esetén a Hitelfelvevő részére 

visszafizeti. 

106. A Hitelfelvevő kifogást emelhet adatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 

részére történt átadása ellen, illetve kérheti a referenciaadat helyesbítését, törlését. A 

Hitelfelvevő a kifogást a Diákhitel Központhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozáshoz nyújthatja be. 

107. A Diákhitel Központ a kifogást annak kézhezvételét követő 15 napon belül 

kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a Hitelfelvevőt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal 

feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja. 

108. Ha a Diákhitel Központ a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 2 

munkanapon belül a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a Hitelfelvevő egyidejű 

értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja, amely a változást 

haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles átvezetni. 

109. A Hitelfelvevő a referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok 

helyesbítése vagy törlése céljából a Diákhitel Központ – és a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás – ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 107. pontban meghatározott 

tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a Hitelfelvevő lakóhelye szerint 

illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

 

 

X. A záró elszámolás 

 

110. A Kölcsönszerződés 92. a), d) és e) pontjai szerinti megszűnése esetén a felek között 

záró elszámolásra kerül sor. A záró elszámolás a Hitelfelvevő tartozásainak és teljesítéseinek 

egyenlege. 

111. A Diákhitel Központ a Kölcsönszerződés megszűnésének időpontjában fennálló 

többletbefizetés összegéről a Hitelfelvevőt a záró elszámolásban értesíti. A Diákhitel Központ 

a többletbefizetés összegét a Ptk. 301. §-ában meghatározott késedelmi kamattal megnövelve 

a Hitelfelvevő által megadott bankszámlára utalja. 
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112. A Diákhitel Központ az 1 000 forintot meg nem haladó túlfizetés összegét nem téríti 

vissza, az 1 000 forintot meg nem haladó tartozás összegét a Hitelfelvevőtől nem követeli. 

113. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettségének megszűnéséről a 92. 

a), b), vagy c) pontjában meghatározott események bekövetkezése esetén igazolást állít ki. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

 

Tájékoztatási kötelezettség 

114. A Diákhitel Központ minden év január 31-éig egyenlegértesítőt küld a Hitelfelvevők 

részére az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően. Amennyiben a Hitelfelvevő nem 

ért egyet az egyenlegértesítő tartalmával, egyeztetést kezdeményezhet a Diákhitel Központtal. 

115. A Hitelfelvevő köteles a Diákhitel Központot minden olyan változásról értesíteni - a 

változás beálltát követő 14 napon belül -, amely a Kölcsönszerződésben feltüntetett személyes 

és képzési adataira, a hallgatói jogviszonyára, vagy képviseletére, kézbesítési 

meghatalmazottjára vonatkozik. Ilyen adat különösen a név, a lakcím, a levelezési cím, a 

bankszámlaszám és az adóazonosító jel megváltozása, illetőleg a hallgatói jogviszony 

megszűnése, szüneteltetése. 

116. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő kérelme alapján nyújtott külön szolgáltatatásaiért 

és a Hitelfelvevő nem szerződésszerű magatartása miatt számíthat fel díjakat és 

költségtérítéseket. A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevő kérelmére teljesített 

szolgáltatások, különösen: soron kívüli egyenlegértesítő megküldése, illetve másolatok, 

igazolások készítése. 

A Diákhitel Központ a költség- és díjtáblázatot bevezetését követően köteles a Népszabadság 

és a Magyar Nemzet című országos napilapokban és a www.diakhitel.hu című honlapján 

hirdetmény formájában közzétenni. A költségek és díjak fajtáira, összegére, megfizetésére 

vonatkozó és a Diákhitel Központ tulajdonosa által jóváhagyott költség- és díjtáblázat a 

mindenkor hatályos Üzletszabályzat részét képezi.  

117. Mind a Hitelfelvevő, mind a Diákhitel Központ tájékoztatási kötelezettségének 

teljesítésekor a Hitelfelvevő nyolcjegyű szerződésszáma felhasználásával jár el. 

A Hitelfelvevő a telefonon történő ügyintézés során ügyfél-azonosító számával és a 

Kölcsönszerződés számával azonosítja magát. A Hitelfelvevő ügyfél-azonosító száma 

megegyezik a Kölcsönszerződése számával, plusz a szerződésszáma utolsó négy 

számjegyével. A Hitelfelvevő jogosult a szerződésszám utolsó négy számjegyének 

megváltoztatásával ügyfél-azonosító számát módosítani a Diákhitel Központhoz telefonon 

történő bejelentkezésekor. Ezt követően a szerződésszám és a Hitelfelvevő által megadott 

négy számjegy szolgál a Hitelfelvevő ügyfél-azonosítójaként. 

 

Késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés 

118. A Hitelfelvevő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel 

Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat felszámítása napi 

kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat összegének számítására az 

alábbi képletet alkalmazza: 

(lejárt tartozás x aktuális késedelmi kamatláb) 

(365 x 100). 

http://www.diakhitel.hu/
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119. A késedelmi kamatláb mértéke: 

a) a 2004. május 1-ét megelőzően kötött Kölcsönszerződések esetében az ügyleti 

kamat 4 százalékkal, 

b) a 2004. április 30-át követően kötött Kölcsönszerződések esetében az ügyleti 

kamatnak a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 

jegybanki alapkamat egyharmadával 

növelt összege. 

 

Átmeneti rendelkezések 

120. A hallgatói hitel visszafizetésének megkezdésére szolgáló, 54. pontban meghatározott 

időpont a Rendelet hatálybalépése (2006. augusztus 15.) előtt hallgatói hitelt igénybe vett, 40. 

életévük betöltésének időpontjában még hiteligénylési idővel rendelkező Hitelfelvevők 

esetében a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontja, legkésőbb azonban a Rendelet 

hatályba lépését megelőző napon a Diákhitel Központ által nyilvántartott képzési adatok 

szerint a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezései alapján számított hiteligénylési idő elteltének időpontját követő hónap 

első napja.  

121. A 79. pont rendelkezését azokra a szerződésekre kell alkalmazni, amelyeknél a 

Hitelfelvevő a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmét a Rendelet hatályba lépését (2006. 

augusztus 15.) követően nyújtotta be a Diákhitel Központhoz.  

 

Diákhitel Központ Zrt. 

 


