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A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata 

(Általános Szerződési Feltételek) 

A Diákhitel Központ Rt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) a Fővárosi Bíróságon, 

mint Cégbíróságon 01-10-044593 cégjegyzékszámon bejegyzett, részvénytársasági formában 

működő gazdasági társaság, amelyet az Oktatási Minisztérium, mint alapító hozott létre a 

hallgatói hitelrendszer működtetésére és a hallgatói hitelek folyósítására. 

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden tehetséges 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. akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények 

által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező, illetve felsőoktatási 

intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolában történő, tanulói 

jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény 

főiskolai, egyetemi szintű programjába, és egyben olyan szakmai képesítést ad, 

mely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel,  

b. alapképzés: alapképzési szakon egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 

szakképzettség megszerzésére irányuló képzés,  

c. Art.: az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény,  

d. felsőoktatási intézmény: a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a 

továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében felsorolt intézmények és az 

akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzést folytató szakközépiskolák,  

e. GYED: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvényben és az annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendeletben szabályozott gyermekgondozási díj,  

f. GYES: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben és az 

annak végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben 

szabályozott gyermekgondozási segély,  

g. hallgatói hitel: a Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: 

Diákhitel Rt.), mint hitelező és a hitelfelvevő közötti kölcsön-, illetve 

hitelszerződés alapján a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról 

szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) és a 

jelen Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön,  

h. hitel futamideje: a hallgatói hitel első folyósításának napjától számított, a 

Kölcsön és kamata visszafizetéséig tartó időtartam,  

i. hitelfelvevő: az a 3. §-ban meghatározott személy, aki hallgatói hitelt vesz fel 

vagy korábban hallgatói hitelt vett fel és tartozását törleszti,  

j. hiteligénylési idő: az a hónapokban kifejezett időszak, amelyen belül – a 

Rendeletben és az Üzletszabályzatban foglalt feltételek fennállása esetén – a 

hitelfelvevő kérheti a hallgatói hitel rendelkezésre bocsátását,  
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k. hitelszámla: a Diákhitel Központ Rt. és a hitelfelvevő között létrejött 

hitelszerződés alapján a hitelfelvevő részére nyitott, a hitel nyilvántartására 

szolgáló számla,  

l. jogosultsági idő: az a hónapokban kifejezett, a hiteligénylési időn belüli 

időszakok összessége, amelyre nézve a hitelfelvevő ténylegesen hallgatói 

hitelben részesülhet,  

m. kamatszámítás kezdő napja: a Rendelet 6. § (5) bek. szempontjából a 

kamatszámítás kezdő napja annak a hónapnak a 15. napja, amely hónapban a 

Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő részére a kölcsön folyósítását megkezdte, 

függetlenül attól, hogy a Hitelfelvevő ezt a napot megelőzően vagy azt 

követően kapta kézhez a Kölcsön összegét,  

n. kiegészítő alapképzés: 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,  

o. kooperatív képzés: az a külső gyakorlati helyen, gazdálkodó szervezeteknél (a 

felsőoktatási intézmény és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési 

megállapodás alapján) a tantervben foglaltak szerint szervezett féléves 

gyakorlati képzés, amelynek időtartama a felsőoktatási alapképzési szakok 

képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő 

kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV.13.) Korm.rendeletben foglalt feltételek 

alapján az adott alapképzési szak képesítési követelményében meghatározott 

képzési időbe beszámít,  

p. minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 

szóló jogszabályban a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított, a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 

kötelező legkisebb személyi alapbér összege,  

q. tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év június 30-

ig terjedő időszaka,  

r. 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,  

s. tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belül minden olyan naptári hónap, 

amelynek során a hallgatói hitel jogosultja valamely, az Ftv. által 

meghatározott képzési formában felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű 

szakképzésben, felsőoktatási intézmény által folytatott akkreditált főiskolai és 

egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben résztvevő beiratkozott 

hallgató vagy tanuló,  

t. tanuló: felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezett 

szakközépiskolában történő akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 

szakképzésben résztvevő a közoktatási törvény szerinti tanulói jogviszonnyal 

rendelkező személy,  

u. terhességi gyermekágyi segély: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 

1.) Korm. rendeletben szabályozott terhességi gyermekágyi segély,  

v. törlesztési kötelezettség: a hitelfelvevőnek a törlesztő részlet határidőben 

történő megfizetésére vonatkozó kötelezettsége,  

w. törlesztő részlet: a Rendelet alapján meghatározott, a hitelfelvevő által a 

Diákhitel Központ Rt-nek fizetendő összeg.  
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Az üzletszabályzat jogi jellege 

2. Az Üzletszabályzat a Diákhitel Rt., mint hitelező és a hitelfelvevő (a továbbiakban: 

Hitelfelvevő) között létrejövő kölcsönügylet általános jellegű feltételeit tartalmazza; 

rendelkezései mind a Diákhitel Rt-re, mind pedig a Hitelfelvevőre külön kikötés nélkül is 

kötelezőek.  

3. A Diákhitel Rt. és a Hitelfelvevő között létrejövő kölcsönügyletre az Üzletszabályzatban 

nem rendezett kérdéseket illetően a többször módosított Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. 

tv; továbbiakban: Ptk.), az Art., a Rendelet, valamint a hitelező és a Hitelfelvevő jogviszonyát 

szabályozó más hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Az üzletszabályzat közlése 

4. Az Üzletszabályzatot a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő rendelkezésére bocsátja (megküldi, 

vagy átadja), valamint azt az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségében - 

megtekintés céljából - kifüggeszti. 

  

Képviselet, aláírás, értesítések, írásbeliség, kézbesítés,  

határidők és a felelősség szabályai 

  
5. A Diákhitel Rt. kérheti, hogy a Hitelfelvevő, illetve a képviselő személyazonosságát, 

képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja.  

Amennyiben az Üzletszabályzat másképp nem rendelkezik, a Hitelfelvevő képviseletében 

eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirattal kell igazolnia. Amennyiben a Hitelfelvevő, vagy képviselője 

személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a 

Diákhitel Rt. rendelkezésére, a Diákhitel Rt. jogosult annak hitelesített magyar nyelvű 

fordítását kérni, vagy azt a Hitelfelvevő költségére lefordíttatni.  

  

6.1. A Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő rendelkezésein szereplő aláírásokat összehasonlítja a 

Hitelfelvevő által, a szerződés megkötésekor a Hiteligénylési Adatlapon, illetve a szerződésen 

feltüntetett aláírásával, mint aláírásmintával, amennyiben a rendelkezésen az aláírásmintától 

jól felismerhetően eltérő aláírás van, a Diákhitel Rt. rendelkezést nem teljesíti és erről a 

Hitelfelvevőt értesíti.  

6.2. A Hitelfelvevő névváltozásra irányuló bejelentésének Diákhitel Rt. általi elfogadása 

esetén a Hitelfelvevő szerződéses nyilatkozatai tekintetében a Hitelfelvevőnek a Diákhitel Rt. 

által az adatmódosítás bejelentésre rendszeresített nyomtatványon szereplő aláírását kell 

érvényes aláírásmintának tekinteni. 

6.3. Amennyiben a Hitelfelvevő nem személyesen jár el, úgy a 6.1. és 6.2. pontok szerinti 

megkülönböztetéssel a Hitelfelvevő a közjegyzői okiratban foglalt meghatalmazáson 

feltüntetett aláírását kell érvényes aláírásmintának tekinteni. 

  

7. A Hitelfelvevő által szolgáltatott dokumentumoknak eredetinek, vagy közjegyző által 

hitelesített másolatoknak kell lenniük. A külföldön kiállított okiratok hitelességével 

kapcsolatban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadók.  

Ha a Hitelfelvevő a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem egyértelműen 

vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért a Hitelfelvevő felel. A Hitelfelvevő viseli 



2003.01.01. – 2006.08.14. 

továbbá azokat a károkat, amelyek valamely megbízás vagy értesítés bármilyen hírközlési 

eszközön történő továbbítása során keletkezett hibából, tévedésből adódnak, kivéve, ha 

azokért a Diákhitel Rt. felelőssége megállapítható. 

  

8.1. A Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, 

értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet a Hitelfelvevő értesítési címként 

megadott részére (értesítési cím). Ilyen cím hiányában a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő általa 

ismert címére küldi az iratokat. A Diákhitel Rt. nem felel azért, ha a Hitelfelvevő által 

megadott név, cím, vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, 

megváltozása miatt, vagy más, a Diákhitel Rt-n kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy 

eredménytelen. A Hitelfelvevő által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó 

többletköltségeket a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevővel szemben érvényesítheti. A Diákhitel Rt. 

által a Hitelfelvevő 6. pont szerinti képviselőjének a kézbesített iratokat Hitelfelvevőnek 

joghatályosan kézbesített iratnak kell tekinteni. 

8.2. A Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, 

tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat 

másolata, vagy a Diákhitel Rt. alkalmazottja kézjegyével ellátott példánya a Diákhitel Rt. 

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

Diákhitel Rt által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. A Hitelfelvevők széles körét érintő 

értesítés esetében a körlevél egyetlen példányban meglévő másolata is elegendő az elküldés 

igazolására.  

Az ebben a pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a szerződési ajánlatokra és 

egyéb olyan okiratokra, amelyeket – a Diákhitel Rt. megítélése szerint – tértivevénnyel 

indokolt kézbesíteni. (Különösen ilyen okiratok: értesítés arról, hogy a Kölcsönszerződés nem 

jött létre; a Kölcsönszerződés megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos okiratok; egyes 

Kölcsönszerződés módosításával kapcsolatos okiratok, valamint a törlesztési kötelezettség 

szüneteltetése tárgyában hozott döntéseket tartalmazó okiratok).  

A Diákhitel Rt. által a Hitelfelvevőnek nem tértivevényesen küldött írásbeli értesítéseket 

belföldi cím esetén a postára adást követő második, európai cím esetén a postára adást követő 

tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik postai munkanap elteltével 

a Diákhitel Rt. jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés a Hitelfelvevő részére 

kézbesítésre került. A tértivevényes küldeményeket – amennyiben a kézbesítés eredménytelen 

vagy a tértivevény nem érkezik meg a Diákhitel Rt-hez - a kézbesítés második megkísérlésének 

napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 

8.3. A határidők számítására a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésről és végrehajtásáról 

szóló 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 3-4. §-aiban foglalt rendelkezések irányadók. Amennyiben az 

Üzletszabályzat valamely, Hitelfelvevő által előterjesztett beadvány elintézésével 

összefüggésben határidőt állapít meg, és a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevőt hiánypótlásra hívja 

fel, a hiánypótlás teljesítéséig eltelt időszak az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

  

9. Mind a Diákhitel Rt, mind a Hitelfelvevő köteles az egymásnak szóló értesítéseket, valamint 

a Szerződéseket írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni a Diákhitel Rt. ellenkező kikötése 

hiányában.  

  

10.1 A Diákhitel Rt. 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. 

10.2 A Diákhitel Rt. nem felel az olyan károkért, melyek erőhatalom (természeti katasztrófa, 

háború és más hasonló esemény) vagy hatósági rendelkezés, jogszabály–változás folytán 

következnek be.  
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A Diákhitel Rt. nem felel továbbá azokért a károkért, amelyek a szükséges hatósági engedély 

megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be, feltéve, hogy a Diákhitel Rt. 

az engedélyezési kérelmeket a jogszabályoknak megfelelően, határidőben nyújtotta be, és 

minden tőle elvárhatót megtett az engedélyek kiadása érdekében. 

10.3 Ha a Diákhitel Rt. a Kölcsönszerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, és a 

közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Diákhitel Rt. felelőssége a közreműködő 

felelősségéhez igazodik.  

10.4 A Diákhitel Rt. felelősségének a 10.1-10.3 pontok szerinti korlátozása nem érinti a 

Diákhitel Rt-nek azt a felelősségét, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen nem lehet 

kizárni.” 

II. A hallgatói hitel igénybevételének feltételei 

  

Jogosultság a Kölcsön igénybevételére 

11. Az a magyar állampolgár jogosult a hallgatói hitel (a továbbiakban: Kölcsön) 

igénybevételére egyéni hitelbírálat és kockázat-értékelés nélkül, a hiteligénylési idő alatt, aki 

a) felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben, valamint felsőoktatási intézmény 

által folytatott akkreditált főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő 

alapképzésben vesz részt - államilag finanszírozott, illetőleg költségtérítéses - beiratkozott 

hallgatóként vagy tanulóként (a továbbiakban együtt: hallgató) az Ftv. által meghatározott 

képzési formákban, 

b) a Kölcsön igénylésének időpontjában a 35. életévét még nem töltötte be, 

c) akinek a Kölcsön igénylésekor nincs érvényes hallgatói Kölcsönszerződése a Diákhitel 

Rt-vel, 

d) a hallgatói vagy tanulói jogviszonya (a továbbiakban együtt: hallgatói jogviszony) nem 

szünetel. 

  

Nem kaphat Kölcsönt az, akinek korábban kötött kölcsönszerződése megszűnt és a Kölcsönnel 

összefüggő tartozása van. 

Egy Hitelfelvevő kizárólag egy érvényes Kölcsönszerződéssel rendelkezhet. 

12. A külföldi ösztöndíjas képzésben résztvevő, a fenti feltételeknek megfelelő hallgató is 

jogosult a Kölcsön felvételére. 

  
12/A. A Diákhitel Rt. a menekült jogállású személyek hallgatói hitel iránti kérelmét a magyar 

állampolgárokra irányadó szabályok szerint bírálja el. Amennyiben a hallgató hitelt menekült 

jogállású személy igényli, úgy személyazonosságát és menekült státuszát a részére kiállított 

személyi igazolvánnyal igazolja. 

  

  
Jogosultsági idő 

  

13. A Kölcsönt tanulmányi félévenként legfeljebb 5 hónapra vonatkozóan, a felsőfokú 

akkreditált iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakmai és vizsgakövetelményben 

meghatározott, egyetemi és főiskolai alapképzés esetén pedig legfeljebb a beiratkozás szerinti 

szak képesítési követelményében meghatározott képzési idő tanulmányi hónapokban kifejezett 

mértékének megfelelő időtartamra lehet felvenni. 

  

14. Amennyiben a Hitelfelvevő több felsőoktatási intézményben, illetőleg karon vagy szakon, 

több – a 11. pont a) alpontjában felsorolt - képzésben vesz részt, a jogosultsági időt a 
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magasabb képzési szintű, illetve a hosszabb képzési idejű szak képesítési követelményében 

meghatározott képzési időtartam szerint kell megállapítani. 

  

15. Amennyiben a felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzéssel rendelkezők 

tanulmányaikat egyetemi vagy főiskolai alapképzésben folytatják a jogosultsági idő ez utóbbi 

képzések képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamra módosul. A módosult 

jogosultsági idő csökken azon tanulmányi hónapok számával, amelyekre a hallgató Kölcsönt 

vett fel. 

  

16. Amennyiben a Hitelfelvevő az oklevél megszerzése után tanulmányait egy másik 

alapképzésben, vagy kiegészítő alapképzésben folytatja, a 13. pont szerinti jogosultsági idő a 

másik alapképzésnek, illetőleg a kiegészítő alapképzésnek megfelelő alapszak képesítési 

követelményében meghatározott időtartamra módosul. A módosult jogosultsági idő csökken 

azon tanulmányi hónapok számával, amelyekre a hallgató Kölcsönt vett fel. 

  

17. Az oklevél megszerzése előtti szakváltás esetén a jogosultsági idő az új szak képesítési 

követelményében meghatározott képzési időtartamra módosul. A módosult jogosultsági idő 

csökken azon tanulmányi hónapok számával, amelyekre a hallgató Kölcsönt vett fel. 

  

  

Hiteligénylési idő 

  

18. A hiteligénylési idő: a jogosultsági idő a hallgatói jogviszony legfeljebb 20 tanulmányi 

hónapnak megfelelő időtartamú szüneteltetési lehetőségével meghosszabbítva, vagy kredit 

rendszerű képzés esetén az intézmény által meghatározott maximális képzési idő.  

  

A hiteligénylési idő a Kölcsön felvételt megelőzően már elvégzett tanulmányi félévek számával 

csökken. 

  
A hiteligénylési időbe a hallgatói jogviszonynak a terhességi gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj (a továbbiakban: GYED), illetve a gyermekgondozási segély (a 

továbbiakban: GYES), folyósításának időtartama alatti szüneteltetése nem számít be. 

  

III. Kölcsönszerződés 

  
Kölcsönszerződés 

  
19. A Diákhitel Rt. határozatlan idejű Kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget 

bocsát a Hitelfelvevő rendelkezésére. A Hitelfelvevő a Kölcsön összegének visszafizetésére 

és a kamat összegének megfizetésére köteles. 

A Kölcsönszerződés megkötése 

20. A Kölcsönszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A 

Kölcsönszerződés érvényes létrejöttéhez mind a Diákhitel Rt., mind pedig a Hitelfelvevő 

aláírása szükséges. A Kölcsönszerződés lényeges elemeinek minősülnek a 21. pont a.a)-a.e), 

b), valamint a c.b, c.c), c.e), c.g) és c.h), c.i), c.k) pontjaiban meghatározott adatok. A 

Kölcsönszerződés kezdő hatálya a 11. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállta 

esetén – a felsőoktatási intézmény által kiadott, a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonya 
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fennállására vonatkozó, pozitív visszaigazolás Diákhitel Rt. részére történő kézbesítés 

időpontja. 

21. A Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja az általa aláírt Kölcsönszerződés, és az általa 

kitöltött Hiteligénylési Adatlap egy példányát a Diákhitel Rt. által közleményben megjelölt 

helyen illetőleg módon adja le a Diákhitel Rt. részére a következő eljárás szerint: Hitelfelvevő 

vagy meghatalmazottja az általa aláírt Kölcsönszerződés mind a két példányát ellenőrzés 

céljából bemutatja a Diákhitel Rt. által megjelölt átvételi helyen az átvételre feljogosított 

személynek. Az átvételre jogosult személy megtagadja az átvételt, ha a Kölcsönszerződés 

adatlapján, a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok nem egyeznek a két példányon, 

illetve az alábbi adatok nem vagy nem pontosan, illetve az okiratok ellenőrzése alapján nem a 

tényleges állapotnak megfelelően kerültek kitöltésre: 

a) A Hitelfelvevő személyi okmányai illetve a közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás 

alapján a kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése: 

a.a) a Hitelfelvevő neve, leánykori neve,  

a.b) a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

a.c) anyja leánykori neve,  

a.d) a Hitelfelvevő állampolgársága,  

a.e) a Hitelfelvevő állandó lakcíme.  

b) A Hitelfelvevő adóigazolványa illetve a közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás alapján 

a kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése: 

a Hitelfelvevő adóazonosító jele.  

c) Csak a kitöltöttség ellenőrzése: 

c.a) a Hitelfelvevő értesítési címe,  

c.b) igényelt havi hitelösszeg, a folyósítás gyakorisága (havonta vagy egy összegben) 

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

c.d) képzési forma,  

c.e) képzés típusa, (képzési szint) 

c.f) finanszírozás típusa,  

c.g) képzési idő (félévek száma),  

c.h) kreditrendszerű képzés esetén a maximális képzési idő, 

c.i) elvégzett félévek száma 

c.j) Hitelfelvevő folyószámlaszáma, amelyre a Hitelfelvevő a Kölcsön folyósítását kéri, 

c.k) Hitelfelvevő neme. 

Az átvételt meg kell tagadni továbbá akkor is, ha a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja nem 

írja alá mind a két Hiteligénylési Adatlapot, illetve a Kölcsönszerződést.  

Ha a Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok az ellenőrzés szempontjai alapján 

megfelelőek, az átvételre feljogosított személy mind a két példányon igazolja az átvételt, és az 

egyik példányt Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja részére átadja. 

A Kölcsönszerződés leadása során az alábbi hivatalos okiratokat kell az adatellenőrzéshez 

bemutatni: 
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 Személyazonosító okmány: személyi igazolvány: régi típusú, könyv formátumú, vagy 

új típusú, kártya formátumú (utóbbi esetben a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

bemutatása is szükséges); útlevél, katonai igazolvány, 2001. január 1-jét követően 

kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló személyi igazolvány,  

 Adóigazolvány,  
 Meghatalmazott eljárása esetén: a meghatalmazott személyazonosságát igazoló 

személyi okmány, valamint közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás, amely legalább 

az alábbiakat tartalmazza:  

 a Hitelfelvevőnek a 21.a) pontban szereplő személyes adatait, 

valamint a Hitelfelvevő adóazonosító jelét,  

 a meghatalmazott 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 és azt, a 

Kölcsönszerződést, valamint a Hiteligénylési Adatlapon 

feltüntetett nyilatkozatokat aláírni.  

22. A Hitelfelvevő a tanulmányi félév során a tárgyév december 15-ig, illetőleg a tárgyév 

május 15-ig kezdeményezheti a Kölcsön felvételét az Üzletszabályzat 21. pontja szerint. A 

Kölcsönszerződés nyomtatványaihoz a Diákhitel Rt. által közleményben megjelölt helyeken 

lehet hozzájutni.” 

  

  
A Kölcsön összege 

  
23. A felvehető Kölcsön minimális és maximális összegét, illetőleg a köztes összegeket a 

Diákhitel Rt. köteles a tanulmányi félév megkezdése előtt legalább 7 nappal két országos 

napilapban, a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben, valamint hirdetményként a 

felsőoktatási intézményben közzétenni a Kormány rendeletében meghatározott összegek 

alapul vételével. 

  

  
A Kölcsön összegének módosítása 

  

24. A Hitelfelvevő az aktuális kamatmérték ismeretében szeptember 30-ig, illetőleg február 

28-ig dönthet az igényelt Kölcsönösszeg mértékének megváltoztatásáról. Ez a rendelkezés az 

első igénylést követő módosításkor nem alkalmazható. 

  

25. Amennyiben a Hitelfelvevő a Kölcsön összegét módosítani kívánja, akkor a módosítási 

kérelmet, a Diákhitel Rt. által meghatározott nyomtatványon, az Üzletszabályzat 24. 

pontjában meghatározott határidőben, a Diákhitel Rt. által közleményben megjelölt helyeken 

illetőleg módon adhatja le a Diákhitel Rt. részére. A hallgatói jogviszony ellenőrzésére a 

Kölcsön igénylése esetén irányadó, az Üzletszabályzat 26-30. pontjaiban meghatározott 

szabályok vonatkoznak. A Kölcsönszerződés módosítása az első módosított Kölcsönösszeg 

folyósításával hatályba lép a Diákhitel Rt. visszaigazolása nélkül is. 

  

  

A hallgatói jogviszony ellenőrzésének rendje 
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26. A Kölcsönszerződés létrejöttét követően, illetőleg a Kölcsön folyósítása során a 

felsőoktatási intézmény, illetőleg a felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzésnél a 

képzést lebonyolító intézmény (a továbbiakban: Intézmény) a Hitelfelvevők hallgatói 

jogviszonyával kapcsolatos adatokat a beiratkozott hallgatókról a Diákhitel Rt. által 

megküldött adatokkal összeveti, majd ennek eredményét megküldi a Diákhitel Rt. részére. 

  

27. A hallgatói jogviszony ellenőrzésére a tanulmányi félévek során havonta kétszer a tárgyi 

hónap első (kivéve a szeptember és február hónapokat) és 13. munkanapjáig kerül sor. 

  

28. Amennyiben az Üzletszabályzat 26. pontjában körülírt Intézmények igazolják a hallgatói 

jogviszonyt, úgy a kölcsönösszeg, illetve a Kölcsön módosított összegének folyósítása az 

Üzletszabályzat 31-32. pontjaiban szabályozottak szerint történik. 

  

29. Amennyiben az Intézmények nem igazolják a hallgatói jogviszony fennállását, a Diákhitel 

Rt. írásban felszólítja a Hitelfelvevőt, hogy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 

30 napon belül a Diákhitel Rt. ügyfélszolgálatánál írásban vagy személyes egyeztetés útján 

igazolja hallgatói jogviszonyának fennállását. Ha a megjelölt határidőn belül Hitelfelvevő a 

Diákhitel Rt-nél a jelen pontban írt kötelezettségének nem tesz eleget, a Diákhitel Rt. úgy 

tekinti, hogy hallgatói jogviszonya nem áll fenn, ebből következőleg nem jogosult a Kölcsön 

igénybevételére, és erről a Hitelfelvevőt írásban értesíti. Amennyiben az egyeztetés 

eredményre vezet, a Diákhitel Rt. a Kölcsön összegét a Hitelfelvevő részére az 

Üzletszabályzat 31/c pontja szerint folyósítja.  

  

  

A Kölcsön összegének folyósítása 

  
31.1. A Diákhitel Rt. a Kölcsönszerződés létrejöttét követően, feltéve, hogy a Hitelfelvevő 

hallgatói jogviszonya fennáll, a Kölcsön, illetve a Kölcsön módosított összegét banki 

átutalással, a Hitelfelvevő által a Hiteligénylési Adatlapon megjelölt folyószámlára bocsátja 

a Hitelfelvevő rendelkezésére. A Hitelfelvevő - az Üzletszabályzat 24. pontjában foglalt 

határidőn belül - a Kölcsön folyósítására új folyószámlaszámot tanulmányi félévente egyszer 

jelenthet be a Diákhitel Rt. által e célra rendszeresített nyomtatványon. 

  

A folyósítás a következő gyakorisággal történhet: 

            a) tanulmányi félévenként egy összegben vagy 

            b) havonta. 

  

31.2. A Diákhitel Rt. a következők szerint folyósítja a Kölcsönt: 

  

a) amennyiben a Hitelfelvevő hiteligénylési kérelmét a Kölcsönszerződés benyújtásával a 

tanulmányi félév tárgyhónap 15-éig az Üzletszabályzat 21. pontjában meghatározott helyeken 

leadja, úgy a kifizetés hónapjára és a tanulmányi félévből a kifizetés hónapjáig eltelt 

hónapokra járó Kölcsönt egy összegben a következő hónap 15-éig; 

  

b) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét az Üzletszabályzat 31./a pontjában 

meghatározott határidő után adja le az Üzletszabályzat 21. pontjában meghatározott 

helyeken, úgy a kifizetés hónapjára és a tanulmányi félévből a kifizetés hónapjáig eltelt 

hónapokra járó Kölcsönt egy összegben a tárgyhónapot követő második hónap 15-éig; 
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c) a Kölcsönök folyamatos folyósítása esetén, amennyiben a Hitelfelvevő nem nyilatkozik az 

Üzletszabályzat 24. pontjában meghatározott határidőkön belül a Kölcsönösszeg 

módosításáról, illetve az Üzletszabályzat 31./a pontjában meghatározott határidőn belül a 

Kölcsön folyósításának szüneteltetéséről, a Kölcsön tárgyi tanulmányi félévének első két 

hónapjára járó összegét a tárgyi tanulmányi félév második hónapjának 15-éig, majd azt 

követően folyamatosan az adott hónap 15-éig.  

  

31.3. A folyósításra vonatkozó 31.2. pont szerint határidők szerint azon Hitelfelvevőknek 

köteles a Diákhitel Rt. folyósítani, akiknek a szerződése az Üzletszabályzat 20. pontja 

értelmében hatályba lépett a folyósításra irányadó határidőt megelőző legalább két 

munkanappal. 

  

32. A Hitelfelvevő a Diákhitel Rt-hez címzett, e célra rendszeresített nyomtatványon 

kezdeményezheti a folyósítás gyakoriságának módosítását. Amennyiben a Hitelfelvevő 

tanulmányi félévente egy összegben történő folyósításra irányuló nyilatkozata a tárgyhó 1-

jéig megérkezik a Diákhitel Rt-hez, úgy tárgyhó 15-étől, ellenkező esetben a tárgyhót követő 

hónap 15-étől folyósítja egy összegben a Kölcsönt. 
  

  

A Kölcsön folyósításának szüneteltetése 

  
33. A Hitelfelvevő a Diákhitel Rt. által az e célra rendszeresített nyomtatványon 

kezdeményezheti a Kölcsön folyósításának szüneteltetését. Amennyiben a Hitelfelvevő 

kérelmét tárgyhó 15-éig leadja a Diákhitel Rt. által közleményben kijelölt helyeken, úgy a 

Diákhitel Rt. a tárgyhót követő hónap első napjától szünetelteti a Kölcsön folyósítását. 

Amennyiben a Hitelfelvevő e határidőt követően adja le a folyósítás szüneteltetésére 

vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó nyomtatványt, úgy a Diákhitel Rt. a Kölcsön folyósítását 

csak a tárgyhónapot követő második hónap első napjától szünetelteti a folyósítást. 

Amennyiben a Hitelfelvevő terhességi gyermekágyi segély vagy GYED/GYES ellátásban 

részesül és a folyósítás szüneteltetése iránti kérelméhez csatolja az említett ellátásban való 

részesülésről szóló igazolást (58.2.a) pont), úgy a Diákhitel Rt. – az egyéb feltételek 

fennállása esetén – az igazolásban szereplő időtartamot a Hitelfelvevő hiteligénylési idejének 

számításánál figyelembe veszi a 18. pontban foglaltak szerint. 

  

34. A Hitelfelvevő az e célra rendszeresített nyomtatványnak a Diákhitel Rt. által 

közleményben kijelölt helyein történő leadásával kezdeményezheti a Kölcsön folyósításának 

folytatását. A Diákhitel Rt. - feltéve, hogy a Kölcsön folyósításának egyéb feltételei fennállnak 

- a Kölcsönt tovább folyósítja, de csak a szüneteltetéssel érintett tárgyi tanulmányi félévet 

követő tanulmányi félév kezdetétől. A hallgatói jogviszony ellenőrzésére az Üzletszabályzat 

26-30. pontjaiban, a Kölcsön folyósítására pedig az Üzletszabályzat 31/a és b valamint 32. 

pontjaiban írt rendelkezések az irányadók. 

  

35. Amennyiben a hallgatói jogviszony - figyelembe véve az Üzletszabályzat 29. pontjában írt 

rendelkezéseket is - szünetel (pl.: a hallgató nem iratkozott be a tárgyi tanulmányi félévre), a 

Diákhitel Rt. a Kölcsön folyósítását a tárgyi félévre szünetelteti. Amennyiben a Hitelfelvevő 

hallgatói jogviszonya a szüneteléssel érintett tanulmányi félévet követő tanulmányi félévben 

már fennáll (a hallgató beiratkozott arra a tanulmányi félévre) a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő 

ez irányú külön kérelme nélkül is tovább folyósítja a hallgatói jogviszony szünetelése miatt 

nem folyósított Kölcsönt az Üzletszabályzat 31/c pontjában írt rendelkezések figyelembe 

vételével. 
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Kamat 

 
 

36. A Hitelfelvevő a folyósított Kölcsön összege után a kamatszámítás kezdő napjától 

kezdődően a Kölcsön visszafizetésének napjáig kamatot köteles fizetni. A Kölcsön kamatának 

mértéke: változó. A Diákhitel Rt. jogosult a Rendeletben meghatározott korlátok között az 

aktuális kamat mértékét megváltoztatni, és azt köteles minden tanulmányi félév kezdetét 

megelőzően 7 nappal két országos napilapban, a Népszabadságban, a Magyar Nemzetben 

valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzétenni.  

37. A kamat összegének megállapítása:  

Az egyéni Kölcsöntartozás mindenkori értéke két részből áll: 

 tőketartozás  

 kamat  

A tőketartozás a folyósítás napján folyósított Kölcsön összegével növekszik. 

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

kamat összegét a Diákhitel Rt. a következő képlet alapján számítja ki: 

  

(aktuális tőketartozás x aktuális kamatláb)/(365 X 100) 

  
  

38. Az esedékessé vált, de meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente kerül sor, amennyiben a 

tárgyévi, ténylegesen befizetett törlesztő részletek összege nem éri el a tárgyévben esedékes 

kamatösszeget. 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. A tőkésítés forduló napja minden év 

december 31. napja. 

  

  

A Kölcsön törlesztése 

  
  

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

rendelkezések az irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony 

megszűnésének, legkésőbb azonban a hiteligénylési idő elteltének időpontját követő hónap 

első napja. 

  

39.2. Az Art. 96/B.§-ának (1) bekezdése alapján a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő adóazonosító-

jelének közlésével megkeresi az állami adóhatóságot a hallgatói hitel törlesztésére kötelezett 

Hitelfelvevőnek az 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 Rt. és az állami adóhatóság egyezteti. Amennyiben az egyeztetés nem 

vezet eredményre, a magánszeméllyel a Diákhitel Központ Rt. tisztázza az adateltérés okát. A 

Hitelfelvevő köteles az adateltérés okának tisztázása érdekében a Diákhitel Rt. felhívásának 
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kézhezvételétől számított 15 napon belül a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve hatósági 

eljárásokat megindítani. 

40. A törlesztésre kötelezett Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség beálltának évében és az azt 

követő évben a törlesztési kötelezettség beállta évének első napján, illetve az azt követő év 

első napján alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összege után köteles megfizetni a 

törlesztést.  

  

41. A Kölcsön törlesztő részletének alapja a 40. pontban szabályozott esetet kivéve a tárgyévet 

megelőző második évben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti  

a) összevont adóalapba tartozó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál 

jövedelemként kell figyelembe venni; 

b) külön adózó jövedelmek közül az adóbevallásban bevallott, illetőleg az adóbevallást 

helyettesítő munkáltatói elszámolásban elszámolt jövedelmek, kivéve a vagyonátruházásból 

származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot. 

  

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

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

törlesztő részlet összegét, akkor a törlesztő részlet alapjaként – ha a Rendelet másképp nem 

rendelkezik és feltéve, hogy törlesztési kötelezettsége a Hitelfelvevőnek fennáll – a tárgyévet 

megelőző év október 31-én alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni. 

  

43. A Kölcsön tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a 40-42. pontokban foglalt 

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

része. 

  

44. A Rendelet 6. § (4) bekezdésében előírt felülvizsgálat eredményétől függően a Diákhitel 

Rt. a Kormány jóváhagyásával a 43. pontban százalékban kifejezett mértékét naptári évenként 

legfeljebb egy százalékponttal megváltoztathatja, de 8%-nál magasabbra nem növelheti.  

  

45. Az állami adóhatóságnak az Art. 96/B.§-ának (1) bekezdésében meghatározott 

adatszolgáltatását követően a Diákhitel Rt. évente, minden év december 15-ig közli a 

Hitelfelvevővel a következő naptári évre a havi törlesztő részlet összegét, abban az esetben is, 

ha a Hitelfelvevő törlesztő kötelezettsége szünetel. 

  

46. 1. A Hitelfelvevő az esedékes törlesztő részletet minden hónap 5. napjáig köteles a 

Diákhitel Rt. részére a Diákhitel Rt. által a honlapján, valamint közleményben a Magyar 

Nemzetben, a Népszabadságban közzétett számlaszámú számlára banki átutalással megfizetni, 

az átutalási megbízás megjegyzés rovatában legalább a Kölcsönszerződés szerződésszámának 

egyidejű közlésével. Az esedékes törlesztő részlet elszámolásának időpontja a törlesztés 

befizetésére előírt határidő és a befizetés Diákhitel Rt. számláján való jóváírásának napja 

közül a későbbi. 

  

46.2. A Hitelfelvevő késedelmes vagy nem teljesítése esetében a lejárt esedékességű tartozás 

után a Diákhitel Rt. a 72. pont szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat 

felszámítása napi kamatszámítással történik. A késedelmi kamat napi összegének számítására 

az alábbi képletet kell megfelelően alkalmazni: 

  

(lejárt tartozás x aktuális késedelmi kamatláb)/(365 X 100) 
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46.3. Ha a Hitelfelvevő költséggel és kamattal is tartozik és az általa fizetett esedékes 

törlesztő részlet az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután 

a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. A Hitelfelvevő eltérő rendelkezése 

hatálytalan. 
  
  

Előtörlesztés, túlfizetés 

  

47. A Hitelfelvevő az esedékes törlesztő részleten felül bármikor, az általa meghatározott 

összegben az előtörlesztési cél megjelölésével törleszthet a Diákhitel Rt. által a honlapján, 

valamint közleményben a Magyar Nemzetben, és a Népszabadságban közzétett számlaszámú 

számlára (előtörlesztés). A 49. pontban foglalt esetet kivéve az előtörlesztés összege csökkenti 

a Hitelfelvevő tőketartozását. Az önkéntes előtörlesztés elszámolásának időpontja a Diákhitel 

Rt. számláján történő jóváírás  napja. Az előtörlesztés a törlesztési kötelezettség teljesítése 

alól nem mentesít. A befizetett előtörlesztésekből a Diákhitel Rt. kizárólag a 61-63. pontban 

meghatározott záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít visszatérítést. 

  

48. Amennyiben a Hitelfelvevő javára szóló befizetés – a törlesztő részlet kivételével – nem az 

előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, illetőleg a befizetésből minden kétséget 

kizáróan nem ismerhető fel az, hogy a befizetést előtörlesztés címén teljesítették, a Diákhitel 

Rt. az ilyen befizetést – figyelemmel a 49.1. pontban foglaltakra is – túlfizetésként tartja 

nyilván.  

  

49.1. A Diákhitel Rt. jogosult az előtörlesztésre szánt összegből, valamint a túlfizetésből a 

Hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A levonást elsődlegesen a 

túlfizetésből kell teljesíteni. A Diákhitel Rt. az előtörlesztésre szánt összegből a lejárt 

követelések levonása után fennmaradó összeget előtörlesztésként számolja el. 

  

49.2. A Hitelfelvevő az egyenlegértesítőben foglaltak alapján írásban rendelkezhet arról, hogy 

kimutatott túlfizetését előtörlesztésként számolja el a Diákhitel Rt. A Hitelfelvevő írásbeli 

rendelkezése alapján – a 48-49.1. pontokban foglaltak figyelembevételével – a Diákhitel Rt. a 

beadvány beérkezésének napjára hajtja végre az elszámolást. 

  

50. A Diákhitel Rt. a Hitelfelvevőt az egyenlegértesítő kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja a 

jövőbeni törlesztési lehetőségekről. A Hitelfelvevő a tájékoztatás alapján a hitel futamidejét a 

kamatokat meghaladó befizetésekkel csökkentheti. 

  

51. A Diákhitel Rt. vállalja, hogy a Hitelfelvevő írásbeli kérelmére a kérelem kézhezvételét 

követő 30 napon belül az Üzletszabályzat 50. pontjában írt tájékoztatást a Hitelfelvevő részére 

megadja. 

  

  

A törlesztési kötelezettség szüneteltetése
 
 

  

52. 1. A Hitelfelvevő – a Diákhitel Rt. által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet 

nyújthat be a Diákhitel Rt-hez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt, a terhességi 

gyermekágyi segélyre, a GYED-re, GYES-re, a rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági 

nyugdíjra való jogosultság, a kötelező sorkatonai szolgálat, és a polgári szolgálat 

időszakának a 52.2. pontra való tekintettel meghatározott időtartamára. 
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52.2. A törlesztési kötelezettség szünetelhet az 52.1. 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. 

  

52.3. A Hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Rt-hez történő benyújtását követően a Diákhitel Rt-

nek a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének 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 Rt. ügyfélszolgálatán átadta. 

  

52.4. 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 neve, 

d)      Hitelfelvevő születési helye, ideje, 

e)      igénylés jogcíme. 

  

52.5. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem hiánypótlásra 

szorul, a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a 

felszólítást követő 8 napon belül nem tesz eleget a hiánypótlásnak, a Diákhitel Rt. az 53.1. 

pontban meghatározott jogcímek esetében a kérelmet elutasítja, az 53.2. pontban 

meghatározott jogcímek esetében pedig az Államháztartási Hivatalnak az 58.4. pont szerinti 

határozatában foglaltakra figyelemmel dönt. 

  

53.1. A rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő Hitelfelvevő a 

törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelméhez az említett nyugdíjat megállapító, 

jogerős határozatot, valamint a legutolsó nyugdíjfolyósítási csekkszelvényt köteles 

igazolásként mellékelni. A Diákhitel Rt. a törlesztési kötelezettség szüneteltetéséről a kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül dönt.  

  

53.2.Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság alapja 

terhességi gyermekágyi segély, GYES, GYED, sorkatonai szolgálat, vagy polgári szolgálat, a 

törlesztési kötelezettség szüneteltetése csak a célzott kamattámogatással együtt kérelmezhető. 

Ebben az esetben a Diákhitel Rt. az Államháztartási Hivatalnak a célzott kamattámogatás 

tárgyában hozott jogerős határozata kézhezvételét követő 15 napon belül dönt a törlesztési 

kötelezettség szüneteltetéséről, figyelemmel az Államháztartási Hivatal határozatában 

foglaltakra. 

  

54.1. A Diákhitel Rt. a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési kötelezettség 

szünetelésének várható utolsó napját is. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésének 

engedélyezése esetén a Diákhitel Rt. a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének 

megkezdésére megjelölt első napjától számított időszakra jutó, befizetett törlesztéseket köteles 

visszautalni a Hitelfelvevőnek az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül - a 

Diákhitel Rt. által az e célra rendszeresített nyomtatványon - benyújtott kérelme alapján. 

Egyéb esetben e törlesztések túlfizetésnek minősülnek. 
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54.2. Amennyiben a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő kérelmét elutasítja, úgy kell tekinteni, hogy a 

Hitelfelvevő késedelembe esik, és az elutasító döntés kézhezvételét követő második hónap 5. 

napjáig köteles a nem teljesített törlesztő részleteket a késedelem időszakára járó késedelmi 

kamattal megfizetni. Amennyiben a Hitelfelvevő a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a 

Diákhitel Rt. jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A Diákhitel Rt. a 

törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem elutasító döntésében közli a 

Hitelfelvevővel a meg nem fizetett törlesztő részlet késedelmi kamattal növelt összegét.  

  

55.1. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló, az 52.1. 

pontban meghatározott körülmény megszűnik, illetőleg a Diákhitel Rt. szüneteltetésnek helyt 

adó döntésében meghatározott jogosultsági időben változás következik be, úgy a Hitelfelvevő 

a megszűnést, illetve a változást követő 15 napon belül köteles azt – a Diákhitel Rt. 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 Hitelfelvevőt a Diákhitel 

Rt. hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a felszólító levél kézhezvételét követő 

8 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel Rt. a rendelkezésére álló adatok alapján 

módosítja az adatokat, illetve a Kölcsönszerződést. 

  

55.2. Amennyiben a törlesztési kötelezettség alapjául szolgáló jogcím megváltozik, akkor a 

Hitelfelvevő az 52.1. pont szerinti nyomtatvány benyújtásával kérelmezheti a törlesztési 

kötelezettség szüneteltetését. 

  

55.3. A Diákhitel Rt. az Államháztartási Hivatalnak – az 58.8. pont szerinti - a célzott 

kamattámogatás jogosulatlan igénybevételét megállapító jogerős határozata alapján a 

törlesztési kötelezettség szüneteltetésére is jogosult Hitelfelvevők esetében a szüneteltetésre 

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 Rt. 

megállapítja a hitelfelvevővel szemben fennálló követelést és egyebekben az 54.2. pontban 

meghatározott módon jár el.  

  

56. 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: 

  
Havi törlesztő részlet x célzott kamattámogatásra nem jogosult napok száma a megszűnés hónapjában 
                        Megszűnés hónapjában a naptári napok száma 
  

57. Az Üzletszabályzat 16. pontjában szabályozott esetben, ha a Hitelfelvevő a két képzés 

közötti időszakban törlesztési kötelezettségét megkezdte, az új alapképzés vagy kiegészítő 

alapképzés - az erre vonatkozó jogosultsági illetve hiteligénylési idő alapján számított - 

időtartama alatt a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel.  

  

  

  

IV. A Kölcsönnel kapcsolatos célzott kamattámogatás
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58.1. A Hitelfelvevő – a Kölcsön futamidején belül - célzott és teljes kamattámogatásban 

részesül: 

  

a) a terhességi gyermekágyi segély, a GYES/GYED folyósításának időszakának, 

b) a kötelező sorkatonai szolgálat időszakának, és 

c) a polgári szolgálat időszakának 

az 58.5. pontban meghatározott részében, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét - a 

Diákhitel Rt. által az e célra rendszeresített nyomtatványon - benyújtja a Diákhitel Rt-hez, és 

ahhoz csatolja az a) pont esetében a terhességi gyermekágyi segély és a GYED tekintetében 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a GYES tekintetében az Államháztartási Hivatal, b) 

pont esetében a Honvédelmi Minisztérium, a c) pont esetében pedig a területileg illetékes 

megyei (fővárosi) munkaügyi központ által meghatározott formában kiállított igazolást. 

  

58.2. Az 58.1. pont szerinti igazolást kiállító szervezet: 

  

a) a terhességi-gyermekágyi segély és a GYED tekintetében a területileg illetékes 

megyei Egészségbiztosítási Pénztár, a munkáltatónál működő társadalombiztosítási 

kifizetőhely, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat ellátó Területi 

Államháztartási Hivatal, a GYES tekintetében a Területi Államháztartási Hivatal, 

illetve a munkáltatónál működő családtámogatási kifizetőhely,  

b) a kötelező sorkatonai szolgálat esetében a Magyar Honvédség Kiképző Központjai, 

illetve a szolgálati hely szerinti katonai szervezet,  

c) a polgári szolgálat esetében a területileg illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi 

központ. 

  

A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési 

kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál. 

  

58.3. A Hitelfelvevő célzott kamattámogatás iránti kérelmére az 52.4. pontban foglaltak – 

kivéve annak a) pontját - az irányadók. Amennyiben a célzott kamattámogatás iránti kérelem 

hiánypótlásra szorul, a Hitelfelvevőt a Diákhitel Rt. hiánypótlásra szólítja fel. Ha a 

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

a Diákhitel Központ Rt. a dokumentumokat továbbítja az Államháztartási Hivatalnak. 

  

58.4. Az 58.1. pontban meghatározott okiratokat a Diákhitel Rt. azok beérkezésétől számított 

15 napon belül továbbítja az Államháztartási Hivatalhoz. A kamattámogatásról az 

Államháztartási Hivatal hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható 

utolsó napját.  

  

58.5. A teljes és célzott kamattámogatás az 58.1. 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. 

  

58.6. Az Államháztartási Hivatal határozatáról írásban értesíti a Diákhitel Rt-t, a 

Hitelfelvevőt, továbbá az 58.1. pont a) pontjával az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztériumot, b) pontjával a Honvédelmi Minisztériumot, a c) pontjával összefüggő döntése 
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esetén pedig az igazolást kiállító területileg illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központot. 

A célzott kamattámogatás összegét az 58.1. pont a) alpontja esetében az Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi Minisztérium, a b) alpontja esetében a Honvédelmi Minisztérium, a c) 

alpontja esetében a területileg illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ a Hitelfelvevő 

Diákhitel Központ Rt.-nél vezetett hitelszámlájára utalja. 

  

58.7. Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képező jogcímnek az 58.4. pont 

szerinti határozatban megjelölt időszakára tekintettel változás következik be, akkor azt a 

célzott kamattámogatást igénybevevő Hitelfelvevőnek az 58.1. pont szerinti jogosultság 

megszűnését, illetve meghosszabbítását követő 15 napon belül a Diákhitel Rt.-hez  írásban - a 

Diákhitel Rt. által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - be kell jelentenie. A 58.4. és 

58.6. pontban foglaltakat ez esetben is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági 

időnek az Államháztartási Hivatal határozatában megjelölt időpont előtti megszűnéshez 

igazolást csatolni nem kell. 

  

Amennyiben az 58.4. pont szerinti határozatban megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául 

szolgáló jogcím megváltozik, akkor a Hitelfelvevőnek az 58.1. 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 Rt. hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a felszólító 

levél kézhezvételét követő 8 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel Rt. a hiányos 

beadványt továbbítja az Államháztartási Hivatalnak. 

  

58.8. A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a Hitelfelvevő az 

Államháztartási Hivatal jogerős határozata alapján a kamattámogatásnak az igénybevétel 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt összegét az érintett 

minisztérium, illetve az 58.1. pont c) alpontja esetén pedig a területileg illetékes megyei 

(fővárosi) munkaügyi központ számlájára köteles megfizetni.  

  

58.9. Nem tekinthető jogosulatlan igénybevételnek az, ha a Hitelfelvevő célzott 

kamattámogatásra való jogosultságának megszűnését az 58.7. pontban meghatározott 

határidőn belül bejelenti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja 

a Diákhitel Rt-nek a kamattámogatás összegét. 

  

  

  

V. A Kölcsön záró elszámolása, a Kölcsönszerződés megszűnése, felmondása és azok 

jogkövetkezményei 

  

A Kölcsönszerződés megszűnése, a tartozás elengedése 

  

59. A Kölcsönszerződés megszűnik, és a Hitelfelvevő a hátralévő teljes tartozása elengedésre 

kerül a következő esetekben:  

a) ha a Hitelfelvevő elérte a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy 

van-e személyi jövedelemadó köteles jövedelme, 

b) a Hitelfelvevő halálával.  
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60. Az Üzletszabályzat fenti 59/a) pontjában írt Kölcsönszerződés megszüntetését a 

Hitelfelvevő írásban kezdeményezi a Diákhitel Rt-nek címzett kérelemben a vonatkozó 

igazolások csatolásával egyidejűleg. A Hitelfelvevő kérelmének kézhezvételét követő 30 

napon belül a Diákhitel Rt., ha annak feltételei fennállnak, írásban visszaigazolja a 

Hitelfelvevőnek a Kölcsönszerződés megszűnését, és a felek az Üzletszabályzat 61-62. 

pontjaiban szabályozott záró elszámolást folytatnak le. 

  

61. A Kölcsön törlesztésének befejezésekor, amikor a Hitelfelvevő minden tartozását 

kamatokkal együtt megfizette, záró elszámolásra kerül sor.  

  

62. Amennyiben a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő hitelszámlájának egyenlegén túlfizetést számol 

el, a záró elszámolásban a túlfizetés összegéről a Hitelfelvevőt értesíti, és a túlfizetés összegét 

a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott késedelmi kamattal megnövelve a 

Hitelfelvevő által megadott számlaszámra utalja. 

  

63. Ezer forintot meg nem haladó túlfizetés esetén a Diákhitel Rt. nem téríti vissza a 

túlfizetést, és ezer forintot meg nem haladó tartozás esetén nem követeli a tartozás összegét. 

  

64. A Kölcsönszerződés megszűnik, amennyiben a Hitelfelvevő törlesztéseit maradéktalanul 

teljesítette. A Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő részére igazolást állít ki a törlesztési kötelezettség 

megszűnéséről. 

  

  
A Kölcsönszerződés felmondása és annak jog-következményei 

  

65. A Diákhitel Rt. a Kölcsönszerződés felmondása esetén is – a 61-63. pontokban foglaltak 

megfelelő alkalmazásával - záró elszámolást készít. 

  

66.1. A határozatlan idejű Kölcsönszerződést a Hitelfelvevő 15 napos felmondási idővel 

felmondhatja. A felmondási idő elteltével a tartozás egy összegben esedékessé válik. 

  

A Diákhitel Rt. köteles a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben: 

a.a) 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 Rt. írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti, 

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

több mint egy évnek megfelelő részletfizetési törlesztéssel adós marad, 

b) a Hitelfelvevő jogosulatlanul vette igénybe a Kölcsönt. 

  

A Diákhitel Rt. a Rendeletben kifejezetten megjelölt eseteken túl csak a Hitelfelvevő súlyos 

szerződésszegése esetén mondhatja fel a Kölcsönszerződést. 

  

66.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

  

a) amennyiben a Hitelfelvevő jogszabályban illetve szerződésben vállalt adatszolgáltatási és 

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

ezzel veszélyezteti a Kölcsönszerződésben foglaltak teljesítését, 

b) szerződésben vállalt kötelezettségét a Hitelfelvevő a Diákhitel Rt. írásbeli felszólítása 

ellenére nem teljesíti, és ezzel a Kölcsönszerződés teljesítését akadályozza. 
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67. A szerződés bármely fél részéről történő felmondása esetén a még meg nem fizetett teljes 

tartozás egy összegben esedékessé válik, és a Diákhitel Rt. jogosult azt – az Art. rendelkezései 

szerint - behajtásra átadni az állami adóhatóságnak.  

  

VI. Egyéb rendelkezések 

Tájékoztatási kötelezettség 

  

68. A Diákhitel Rt. 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 Rt-vel. 

  

69. A Hitelfelvevő köteles a Diákhitel Rt-t minden olyan változásról értesíteni - a változás 

beálltát követő tizennégy napon belül -, amely a kölcsönszerződésben feltüntetett személyes 

adataira, vagy a hallgatói jogviszonyára vonatkozik.  

  

70. A Diákhitel Rt. a következő szolgáltatatásaiért számít fel díjakat, amelyek összegét 

(mértékét) a honlapján, valamint közleményben a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban 

közzéteszi: 

  

a)      a 68. pont szerinti egyenlegértesítő évi egyszeri kiküldésének kivételével az 

egyenlegértesítő kiállításáért és közléséért a Hitelfelvevő részére,  

b)      a Diákhitel Rt. által a Hitelfelvevő kérelmére kiállított másolatok 

elkészítéséért. 

  

71. Mind a Hitelfelvevő, mind a Diákhitel Rt. tájékoztatási kötelezettségének teljesítésekor a 

Hitelfelvevő ügyfél-azonosító száma és a Szerződés száma felhasználásával jár el. 

A Hitelfelvevő ügyfél-azonosító száma megegyezik a Szerződés számával, plusz a 

Szerződésszám utolsó négy számjegyével. A Hitelfelvevő jogosult a Szerződésszám utolsó 

négy számjegyének megváltoztatásával ügyfél-azonosító számát módosítani az első Diákhitel 

Rt-hez telefonon történő bejelentkezésekor. Ezt követően a Szerződésszám és a Hitelfelvevő 

által megadott négy számjegy szolgál a Hitelfelvevő ügyfél-azonosítójaként. 

  

Késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés 

  

72. A Hitelfelvevő késedelmes teljesítése esetén a Diákhitel Rt. a Ptk. szerinti késedelmi 

kamatot számítja fel. 

  

Az Üzletszabályzat módosításának rendje 

  

73. A Diákhitel Rt. jogosult Üzletszabályzatának egyoldalú módosítására. A Diákhitel Rt. az 

Üzletszabályzatának módosítását köteles a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben 

közzétenni Az Üzletszabályzat módosítását a Hitelfelvevő részéről elfogadottnak kell 

tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül ellentétes nyilatkozatot nem 

tesz.. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő a módosítást nem fogadja el, úgy a Hitelfelvevő a 

Kölcsönszerződést 60 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetheti. 

  
Diákhitel Központ Rt. 

 
 


