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A Diákhitel Központ Rt. Üzletszabályzata 

(Általános Szerződési Feltételek) 

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

mint Cégbíróságon 01-10-044593 cégjegyzékszámon be-jegyzett, 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: 

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

továbbiakban: Ftv.) 1. sz. mellékletében felsorolt intézmények,  

 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,  

 kölcsön, kölcsönszerződés: a Diákhitel Rt. a jelen Üzletszabályzat és a 

kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) alapján köteles meghatározott 

pénzösszeget Hitelfelvevő rendelkezésére bocsátani, a Hitelfelvevő pedig köteles a 

kölcsön összegét a meghatározott kamatokkal a szerződés szerint visszafizetni. Az 

Üzletszabályzatban jelenleg a kölcsön felvételének feltételei kerültek szabályozásra.  

 hitel, hitelszerződés: a Diákhitel Rt. arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott 

hitelkeretet tart a Hitelfelvevő rendelkezésére és a keret terhére- az Üzletszabályzatban 

és a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén Kölcsönszerződést köt, 

vagy egyéb hitelműveletet végez. Az Üzletszabályzat jelenleg nem biztosítja ezt a 

lehetőséget, de ha ennek feltételei megteremtődnek, a már megkötött 

Kölcsönszerződések alapján is lehetőség nyílik módosítani a Kölcsönszerződést 

hitelszerződéssé. Ennek bekövetkeztéről és feltételeiről az Üzletszabályzat 

módosításával egyidejűleg a Diákhitel Rt. tájékoztatja a Hitelfelvevőket. 

 jogosultsági idő: azon tanulmányi félévek száma, amelyeken keresztül a hallgató 

hitelfelvételre jogosult,  

 hiteligénylési idő: azon időtartam, amely során a hitelfelvételre való jogosultság 

fennáll a hallgató számára, azaz a jogosultsági idő a hallgatói jogviszony legfeljebb 

négy féléves szüneteltetési lehetőségével meghosszabbítva,  

 hitel futamideje: a hallgatói hitel folyósítása hónapjának első napjától számított, a 

Kölcsön és kamata visszafizetéséig tartó évek,  

 tanév: az adott naptári év szeptember 1-től a következő naptári év június 30-ig terjedő 

időszaka,  

 tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember 1-től a következő naptári év január 

31-ig terjedő, illetőleg az adott naptári év február 1-től június 30-ig terjedő időszaka,  
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 hitelfelvevő: az a Rendelet 3.§-ában meghatározott személy, aki hallgatói hitelt vesz 

fel, vagy korábban hallgatói hitelt vett fel és tartozását törleszti,  

 akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által 

végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási 

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

ad, mely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel,  

 alapképzés: alapképzési szakon egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 

szakképzettség meg-szerzésére irányuló képzés,  

 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,  

 törlesztő részlet: a hitelfelvevő éves jövedelmének a Rendeletben meghatározott 

arányának megfelelő, az állami adóhatóság beszedési számláján keresztül a Diákhitel 

Rt. számára fizetendő összeg,  

 törlesztési kötelezettség: az éves jövedelem arányában meghatározott, az állami 

adóhatóság beszedési számláján keresztül a Diákhitel Rt. számára az adott adóévben 

fizetendő összeg,  

 beszedési számla: az állam adóhatóság által vezetett számla, amelyre a Hitelfelvevők 

törlesztő részletei megérkeznek,  

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

kamatszámítás kezdő napja annak a hónapnak 15. napja, mely hónapban a Diákhitel 

Rt. a Hitelfelvevő részére a Kölcsön folyósítását megkezdte, a módosított Kölcsön 

összegét első ízben folyósítja, a Kölcsön folyósításának szüneteltetését követően újra 

megkezdi a Kölcsön folyósítását függetlenül attól, hogy a Hitelfelvevő az ezen napot 

megelőzően vagy azt követően kapta kézhez a Kölcsön összegét.  

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

 SZJA tv.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.  

 GYES: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben és az annak 

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

gyermekgondozási segély.  

 GYED: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

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

szabályozott gyermekgondozási díj. 

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

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

megtekintés céljából - kifüggeszti. 

 

A Diákhitel Rt. felelőssége 

5. A Diákhitel Rt. a Kölcsönszerződések előkészítése során a legkörültekintőbben jár el. A 

Diákhitel Rt. felelőssége a Kölcsönszerződések létrejöttével, a Kölcsönszerződések teljesítése 

körében áll be. 

6. 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. 

7. A Diákhitel Rt. nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom (természeti katasztrófa, 

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

következnek be.  

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. 

8. 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. 

9. A Diákhitel Rt. kizárja felelősségét a Hitelfelvevő jelen Üzletszabályzatban és a 

Kölcsönszerződésben előírt tájékoztatási, bejelentési kötelezettségének elmulasztása, téves 

adatközlése következtében a Hitelfelvevőnél keletkező költségek, károk bekövetkezte esetén. 

10. A Diákhitel Rt. felelősségének az 5-9. 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 természetes személy jogosult a hallgatói hitel (a továbbiakban: Kölcsön) 

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

 magyar állampolgár,  

 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 az Ftv. által meghatározott képzési formákban,  

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

 akinek hallgatói jogviszonya nem szünetel, és  
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 akinek a Kölcsön igénylésekor nincs érvényes Kölcsönszerződése a Diákhitel Rt.-vel. 

Egy Hitelfelvevő kizárólag egy érvényes Kölcsönszerződéssel rendelkezhet.  

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

jogosult a Kölcsön felvételére. 

 

Jogosultsági idő 

 

13. A Kölcsönt tanulmányi félévenként öt hónapra vonatkozóan, a felsőfokú akkreditált 

iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakmai és vizsga-követelményben meghatározott, 

egyetemi és főiskolai alapképzés esetén pedig legfeljebb a beiratkozás szerinti szak- 

képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamra lehet felvenni. A jogosultsági 

idő a Kölcsön felvételét megelőzően már elvégzett tanulmányi félévek számával csökken. 

 

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

több - az Üzletszabályzat. 11. pontjában felsorolt - képzésben vesz részt, a jogosultsági időt a 

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 rendelkező 

Hitelfelvevők tanulmányaikat egyetemi vagy főiskolai alapképzésben folytatják, a 

jogosultsági idő az Üzletszabályzat 13. pontjában meghatározott képzési időtartamra módosul. 

A módosult jogosultsági idő csökken azon tanulmányi félévek számával, amelyek alatt a 

Hitelfelvevő Kölcsönt vett fel. 

 

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

alapképzésben, vagy kiegészítő alapképzésben folytatja, az Üzletszabályzat 13. pontja szerinti 

jogosultsági idő a másik alapképzésnek, illetőleg a kiegészítő alapképzésnek megfelelő 

alapszak képesítési követelményében meghatározott időtartamra módosul. A módosult 

jogosultsági idő csökken azon tanulmányi félévek számával, amelyek alatt a Hitelfelvevő 

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 félévek számával, amelyek alatt a Hitelfelvevő Kölcsönt vett fel. 

 

 

Hiteligénylési idő 

 

18. A Hitelfelvevő a Kölcsönt az első beiratkozástól számított, a jogosultsági időt legfeljebb 

négy féléves szüneteltetési lehetőséggel meghosszabbított időtartamban veheti igénybe. A 

hiteligénylési időbe a hallgatói jogviszonynak a gyermekgondozási díj, illetőleg a 

gyermekgondozási segély (továbbiakban: GYES/GYED) alatti szüneteltetése nem számít be. 

 

 

 

III. Kölcsönszerződés 

 

Kölcsönszerződés 
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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.  

21. A Hitelfelvevő az általa aláírt Kölcsönszerződés, és az általa kitöltött 

HITELIGÉNYLÉSI ADATLAP egy példányát a Magyar Posta kijelölt hivatalaiban, 

illetőleg egyéb a Diákhitel Rt. által közleményben megjelölt helyen adja le a Diákhitel Rt. 

részére a következő eljárás szerint: Hitelfelvevő az általa aláírt Kölcsönszerződés mind a két 

példányát ellenőrzés céljából bemutatja a Magyar Posta, illetőleg a Diákhitel Rt. által 

megjelölt átvételi hely részéről az átvételre feljogosított személynek. Az átvételre jogosult 

személy megtagadja az átvételt, ha a Kölcsönszerződés adatlapján, a HITELIGÉNYLÉSI 

ADATLAP-on 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 Hitelfelvevő személyi okmányai alapján a kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése: 

 a Hitelfelvevő neve, leánykori neve,  

 a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

 anyja leánykori neve,  

 a Hitelfelvevő állampolgársága,  

 a Hitelfelvevő állandó lakcíme.  

A Hitelfelvevő adóigazolványa alapján a kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése: 

 a Hitelfelvevő adóazonosító jele.  

Csak a kitöltöttség ellenőrzése: 

 a Hitelfelvevő értesítési címe,  

 igényelt havi hitelösszeg,  

 oktatási intézmény, kar kódja, szak neve,  

 képzési forma,  

 képzés típusa,  

 finanszírozás típusa,  

 képzési idő (félévek száma),  

 lezárt félévek száma.  

Az átvétel megtagadható továbbá akkor is, ha a Hitelfelvevő nem írja alá mind a két 

HITELIGÉNYLÉSI ADATLAP-ot, illetve a Kölcsönszerződést.  

Ha a HITELIGÉNYLÉSI ADATLAPOK-on feltüntetett adatok az ellenőrzés szempontjai 

alapján megfelelőek, az átvételre feljogosított személy mind a két példányon igazolja az 

átvételt, és az egyik példányt Hitelfelvevő részére átadja. 
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A Kölcsönszerződés leadása során az alábbi hivatalos okiratokat kell az adatellenőrzéshez 

bemutatni: 

 Személyi igazolvány: régi típusú, könyv formátumú, vagy új típusú, kártya 

formátumú. Utóbbi esetben a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása is 

szükséges.  

 Adóigazolvány  

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 Magyar Posta hivatalaiban, illetőleg egyéb 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 30 nappal két országos napilapban, 

a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben, valamint hirdetményként a felsőoktatási 

intézményben és az Oktatási Közlönyben közzétenni. A hallgatói Kölcsön legmagasabb havi 

összegét 2003-tól a Kormány rendeletben állapítja meg. 

 

A felvehető Kölcsön legkisebb összege a 2001/2002-es tanévben havi 10.000 Ft, azaz tízezer 

forint, köztes összege 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint, legnagyobb összege havi 21.000 Ft, 

azaz huszonegyezer forint. 

 

 

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. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő a Kölcsön összegét módosítani kívánja, akkor a 

módosítási kérelmet, a Diákhitel Rt. által meghatározott nyomtatványt az Üzletszabályzat 24. 

pontjában meghatározott határidőkig a Magyar Posta kijelölt hivatalaiban és a Diákhitel Rt. 

által közleményben megjelölt helyein adja le a Diákhitel Rt. részére. A hallgatói jogviszony 

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

meghatározott szabályok vonatkoznak. A Kölcsön módosítása az első módosított 

Kölcsönösszeg folyósításával hatályba lép a Diákhitel Rt. visszaigazolása nélkül is. 

 

 

A hallgatói jogviszony ellenőrzésének rendje 

 

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. 
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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. Amennyiben az egyeztetés eredményre vezet, a Diákhitel Rt. a Kölcsön 

összegét a Hitelfelvevő részére az Üzletszabályzat 31/c pontja szerint folyósítja.  

 

30. Ha a Kölcsönszerződés időtartama alatt a Hitelfelvevő két alkalommal nem tesz eleget a 

Kölcsönszerződés 29. pontjában foglalt kötelezettségének, úgy a Diákhitel Rt. jogosult az 

Üzletszabályzat 66-67. pontjaiban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni. 

 

A Kölcsön összegének folyósítása 

 

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

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

átutalással, az alábbiak szerint bocsátja a Hitelfelvevő rendelkezésére: 

 

a) amennyiben a Hitelfelvevő hiteligénylési kérelmét a Kölcsönszerződés benyújtásával a 

tanulmányi félév tárgyi hónapjának 13. munkanapjáig 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-ig; 

 

b) amennyiben a Hitelfelvevő a hiteligénylési kérelmét az Üzletszabályzat fenti 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 tárgyi hónapot követő második hónap 15-ig; 

 

c) a Kölcsönök folyamatos folyósítása esetén, amennyiben a Hitelfelvevő nem nyilatkozik az 

Üzlet-szabályzat 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.-ig, majd azt 

követően folyamatosan az adott hónap 15-ig;  

 

d) a Kölcsön módosítása esetén a módosítási igénynek az Üzletszabályzat 21. pontjában 

meghatározott helyeken, a tárgyi tanulmányi félév szeptember 13. munkanapjáig, illetve 

február 13. munkanapjáig történő leadása esetén október illetve március 15-ig, a megjelölt 

határidő utáni leadás esetén pedig november illetve április 15-ig az előző naptári hónapra 

(hónapokra), és a kifizetés hónapjára járó, az adott tanulmányi félévre vonatkozó havi 

Kölcsön/Kölcsönök és a módosított Kölcsön összegének különbözetét. 
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e) A Kölcsön módosított összegének fenti d) pont szerinti folyósítását követően a folyósításra 

az Üzletszabályzat 31/c pontja szerint kerül sor. 

 

f) Az Üzletszabályzat 25.B/ pontjában szabályozott esetben a Kölcsönösszegek közzétételét 

követő tárgyi tanulmányi félévre, a hallgatói jogviszony ellenőrzését követően, az ellenőrzés 

hónapját követő hónap 15-éig az előző naptári hónapra, (hónapokra) és a kifizetés hónapjára 

járó Kölcsön (Kölcsönök) összegét egy összegben, azt követően pedig a tárgyi hónap 15-éig 

bocsátja a Diákhitel Rt. a Hitelfelvevő rendelkezésére.  

 

32. Amennyiben a Hitelfelvevő érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és külföldi 

ösztöndíjas képzésben vesz részt, akkor a Kölcsönt a Diákhitel Rt. címére benyújtott írásbeli 

kérelmére a kérelem kézhezvételét követő 30. napig a Diákhitel Rt. a külföldi képzés 

időtartamára egy összegben bocsátja a Hitelfelvevő rendelkezésére.  

A Diákhitel Rt. ebben az esetben a Hitelfelvevő részéről megjelölt, Magyarországon 

bejegyzett hitelintézetnél vezetett folyószámlára utalja át a Kölcsön összegét. A Diákhitel Rt. 

külföldi hitelintézethez átutalást nem teljesít.  

 

 

A Kölcsön folyósításának szüneteltetése 

 

33. A Hitelfelvevő a Diákhitel Rt-nél a Diákhitel Rt-hez címzett, e célra rendszeresített 

nyomtatványon kezdeményezheti a Kölcsön folyósításának szüneteltetését. Amennyiben a 

Hitelfelvevő ez irányú kérelmét tárgyhó 15-éig a Diákhitel Rt. részére, úgy a Diákhitel Rt. a 

tárgyhót követő hónap első napjától szünetelteti a Kölcsön folyósítását. Ha a Hitelfelvevő 

ezen határidőt elmulasztja, úgy a Diákhitel Rt. a Kölcsön folyósítását csak a tárgyhónapot 

követő második hónap első napjától szünetelteti. 

 

34. A Hitelfelvevő a Diákhitel Rt-nél a Diákhitel Rt-hez címzett, e célra rendszeresített 

nyomtatványon kezdeményezheti a Kölcsön folyósításának folytatását. A Diákhitel Rt. 

feltéve, hogy a Kölcsön folyósításának feltételei fennállnak, a Kölcsönt tovább folyósítja, de 

csak a szüneteltetéssel érintett tárgyi tanulmányi félévet követő tanulmányi félév kezdetétől. 

Ebben az esetben az Üzletszabályzat Üzletszabályzat 31/a, b 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. 

 

 

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 
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megelőzően 30 nappal a két országos napilapban, a Népszabadságban, a Magyar Nemzetben 

és az Oktatási Közlönyben, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben 

közzétenni.  

37. A kamat összegét a Diákhitel Rt. az alábbiak szerint számítja ki:  

Az egyéni Kölcsöntartozás mindenkori értéke két részből áll: 

 tőketartozás  

 kamat  

A tőketartozás a folyósítás kezdő napján - amely a kamatszámítás kezdő napja egyben - a 

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 minden év december 31-i 

fordulónappal kerül sor, amennyiben a törlesztő részletek összege nem éri el az esedékes 

kamatösszeget. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg a tárgy év napi kamatainak összegével 

egyenlő. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított hallgatói 

hiteltartozás állományra számított egy napra vetített kamat értékével azonos. 

 

 

A Kölcsön törlesztése 

 

39. A Kölcsön törlesztésére az Art. 96/B. §-ában és a Rendeletben meghatározott 

rendelkezések az irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony 

megszűnése, legkésőbb azonban a hitelfelvételi jogosultság megszűnése. 

 

40. A Kölcsön törlesztése az adóval (Art. 3. § (1) bekezdésének a) pontja) esik egy tekintet alá 

a megállapítás, a levonás, a bevallás, az adatszolgáltatás, az ellenőrzés, a jogkövetkezmények 

és a végrehajtás tekintetében. 

 

41. A Hitelfelvevő, aki a Diákhitel Rt-vel Kölcsönszerződést kötött, és a szerződés alapján 

Kölcsönhöz jutott, az Art. alapján adózónak minősül.  

 

42. Eltérő rendelkezés hiányában a Kölcsön törlesztésére az Art-nek a SZJA-ra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

43. A törlesztési kötelezettség alapja az SZJA tv. 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 jövedelmet, kivéve a vagyonátruházásból 

származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot. 

 

44. A Kölcsön törlesztésének mértéke: 
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a) A Kölcsön törlesztésének mértéke az Üzletszabályzat 43. pontjában, a törlesztési 

kötelezettség alapjául meghatározott jövedelem 6%-ának megfelelő összeg. 

b) Ha a Kölcsön törlesztő részletének éves alapja nem éri el az éves minimálbér összegét, a 

törlesztő részlet alapjaként - feltéve, hogy a hitelfelvételi jogosultsági idő lejárt - az éves 

minimálbért kell figyelembe venni az Art. 96/B. § (6) bekezdésének. rendelkezéseire is 

tekintettel. 

 

45. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség esedékességekor munkavállaló, akkor a 

törlesztési kötelezettség teljesítésére az Art. 96/B § (7-9) bekezdései, és a (14) bekezdésének 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

46. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség esedékességekor:  

a) a törlesztési kötelezettség alapjába tartozó jövedelme után személyi jövedelemadó-, 

adóelőleg megállapítására kötelezett, vagy  

b) az Üzletszabályzat 43/b pontja szerinti jövedelme nem munkáltatótól származik a törlesztő 

részletet maga állapítja meg és fizeti meg az Art. 96/B § (10) bekezdése szerint. 

 

47. Ha az éves törlesztési kötelezettség teljesítése során túlfizetés keletkezik, arról a 

Hitelfelvevő nem rendelkezhet, a megállapított éves törlesztési kötelezettség önellenőrzéssel, 

utólagos adó-megállapítással nem csökkenthető. Az adóhatóság a törlesztőrészlet tartozást 

nem mérsékelheti, illetőleg a tartozásra fizetési könnyítést nem engedélyezhet. 

 

48. Amennyiben a Hitelfelvevőre vonatkozó hiteligénylési idő eltelt, ugyanakkor célzott 

kamattámogatás vagy hiteltartozás elengedés feltételei nem állnak fenn, és Magyarországon 

nincs, de külföldön van adóköteles jövedelme, és ez után külföldön adózik, a Hitelfelvevő 

köteles erről nyilatkozni és a Diákhitel Rt-t tájékoztatni. Ebben az esetben a Rendelet 14. § (2) 

bekezdésében előírt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentési kötelezettség 

elmulasztásából következően a Diákhitel Rt. ezen rendelkezéseket nem tudja alkalmazni, és a 

Kölcsön törlesztése is megszakad, a Diákhitel Rt. jogosult a törlesztés megszakadásának 

napjától a törlesztés folytatásának kezdő napjáig számított törlesztő részletek összegét és a 

Rendeletben hivatkozott késedelmi kamatot követelni a Hitelfelvevőtől. Amennyiben a 

Hitelfelvevő a Diákhitel Rt. ez irányú felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon 

belül nem teljesíti törlesztési kötelezettségét, a Diákhitel Rt. jogosult az Üzletszabályzat 66. 

pontjában meghatározott, a Rendelet 14. § (2) bekezdésére alapozott jogkövetkezményeket 

alkalmazni. 

 

 

Előtörlesztés 

 

49. A Hitelfelvevő a Rendelet 15. §-ában szabályozott módon, bármikor, az általa 

meghatározott összegben törleszthet közvetlenül a Diákhitel Rt. által vezetett előtörlesztési 

számlára. Az önkéntes előtörlesztés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. 

Az előtörlesztés elszámolására a Rendelet jelen pontban hivatkozott paragrafusában írt 

feltételek az irányadók. A munkáltató, kifizető által befizetett évközi teljesítéseknél jelentkező 

túlfizetések elszámolására a Rendelet 15.§ (2) bekezdésének, illetve a Rendelet 14. § (3) 

bekezdésének szabályai az irányadók. 
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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. 

 

 

Törlesztési kötelezettség szünetelése 

 

52. A törlesztési kötelezettség szünetel az alatt az időtartam alatt, amikor a Hitelfelvevő az 

1997. évi LXXXI. tv. (a továbbiakban: Tny.) szerinti rokkantsági nyugdíjban, baleseti 

rokkantsági nyugdíjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben, vagy gyermekgondozási 

díjban részesül, kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesít és nincs az Art. 96/B § 

(5) bekezdése szerinti, a törlesztési kötelezettség alapjába tartozó jövedelme. 

 

53. Az Üzletszabályzat fenti 52. pontjában írt törlesztési kötelezettség szünetelését az arra 

jogosult a Diákhitel Rt. részére címzett, a jogosultságot igazoló dokumentumok egyidejű 

csatolásával benyújtott írásbeli bejelentéssel kezdeményezi. Amennyiben a Diákhitel Rt. a 

jogosultság fennállását megállapítja, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül 

intézkedik a törlesztési kötelezettség szüneteltetéséről, és erről írásban értesíti a jogosultat.  

 

54. Ha a törlesztési kötelezettség szünetelése alatt megállapítást nyer, hogy az egyébként az 

Üzletszabályzat 52. pontjában írt alanyi jogosultnak a törlesztési kötelezettség alapjába 

tartozó jövedelme van, illetve jövedelme keletkezett és ezt a tényt nem jelentette be a 

Diákhitel Rt-nek a tény bekövetkeztétől számított 14 napon belül a Diákhitel Rt. jogosult a 

jogosulatlanul igénybevett szünetelési időre eső Kölcsönnek a Rendeletben meghatározott 

késedelmi kamattal növelt összegét követelni Hitelfelvevőtől. Amennyiben Hitelfelvevő a 

Diákhitel Rt. ez irányú felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül törlesztési 

kötelezettségének nem tesz eleget, a Diákhitel Rt. jogosult az Üzletszabályzat 66. pontjában 

meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni. 

 

55. Az Üzletszabályzat 17. 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. A törlesztés szünetelése 

iránt a Diákhitel Rt. a munkáltató és az állami adóhatóság felé a Hitelfelvevő hallgatói 

jogviszonya keletkezésére vonatkozó bejelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül 

intézkedik. Az Üzletszabályzat 45. pontjának hatálya alá tartozó Hitelfelvevő a bejelentésben 

köteles megjelölni munkáltatója nevét, székhelyét. 

 

 

IV. A Kölcsönnel kapcsolatos célzott kamattámogatás 

 

A Kölcsönnel kapcsolatos célzott kamattámogatás 

56. A Hitelfelvevő - a törlesztési kötelezettség szüneteltetése mellett - célzott és teljes 

kamattámogatásban részesül: 
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 a GYES/GYED folyósításának időszakára, és  

 a kötelező sorkatonai és polgári szolgálat időszakára.  

57. Az Üzletszabályzat fenti 56. pontjában meghatározott kamattámogatás nem érinti a 

Hitelfelvevő törlesztési kötelezettségének fennállást, amennyiben egyéb, GYES/GYED-en 

kívüli törlesztési kötelezettség alapjába tartozó jövedelemmel rendelkezik. 

 

58. Az Üzletszabályzat fenti 56. pontjában meghatározott kamattámogatás iránti kérelmet a 

Hitelfelvevő - a szükséges igazolásokkal együtt - a Diákhitel Rt-nek nyújtja be, amely 

haladéktalanul továbbítja azt az Államháztartási Hivatalhoz a kamattámogatásról szóló 

határozat meghozatala céljából. 

 

 

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.  

 

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 Hitelfelvevő a Rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint egyéni záró elszámolást 

kér Diákhitel Rt-től a felek a Rendelet ezen bekezdés szerinti eljárást folytatják le azzal, hogy 

a végleges elszámolásra az állami adóhatóságtól beérkezett adatok feldolgozása után kerül 

sor. Bármelyik fél javára fennálló különbözetet a Rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti 

kamattal növelten a tárgy év december 31-ig kötelesek a felek rendezni.  

 

63. A Diákhitel Rt. az állami adóhatóságtól beérkezett adatok feldolgozása után hivatalból 

állapítja meg, hogy a Hitelfelvevő egyenlegén a Kölcsöntartozás teljes összege után túlfizetés 

történt, ennek következtében záró elszámolásra kerül sor a Rendelet 17. § (3) bekezdése 

alapján. 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. 

 



2001.07.09. – 2002.08.13. 13 

 

A Kölcsönszerződés felmondása és annak jog-következményei 

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

a) a Hitelfelvevő több mint egy évnek megfelelő részletfizetési törlesztéssel adós marad,  

b) a Hitelfelvevő jogosulatlanul vette igénybe a Kölcsönt.  

 

66. A Diákhitel Rt. jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést: 

 

a) Ha az Üzletszabályzat 11. pontjában írt feltételek közül a Hitelfelvevőre az alábbi feltételek 

fennállnak: 

- nem magyar állampolgár, 

- a Kölcsön igénylésének időpontjában a 35. életévét betöltötte, 

Akinek a Kölcsön igénylésekor érvényes kölcsönszerződése van a Diákhitel Rt-vel 

b) Az Üzletszabályzat 30., 

c) Az Üzletszabályzat 48., 

d) Az Üzletszabályzat 54. pontjára tekintettel, 

e) Az Üzletszabályzat 70. pontjában írt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén. 

 

67. Ha a Diákhitel Rt. él a felmondási jogával, a teljes tartozás (Kölcsön + kamat) megfizetése 

egy összegben válik esedékessé. A felmondással esedékessé vált tartozást a Diákhitel Rt. 

jogosult behajtásra az adóhatóságnak átadni. 

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

Tájékoztatási kötelezettség 

 

68. A Diákhitel Rt. minden évben az adóhatósághoz beérkezett bevallások, illetve a 

munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások feldolgozása után, de legkésőbb november 30-ig 

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 Hitelfelvevő -a hitelévek alatt -haladéktalanul köteles a mindenkori munkáltatójának 

(kifizetőhely) bejelenteni a Diákhitel Rt-vel szemben fennálló tartozását, illetve törlesztési 

kötelezettségét.  

 

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. 
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Késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés 

 

72. A Rendeletben, és jelen Üzletszabályzatban szabályozott eseteken túl sem a Diákhitel Rt., 

sem a Hitelfelvevő nem jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására. 

 

 

Az Üzletszabályzat módosításának rendje 

 

73. A Diákhitel Rt. Üzletszabályzatának módosítását köteles a Népszabadságban és a Magyar 

Nemzetben, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményekben és az Oktatási 

Közlönyben közzétenni. A Hitelfelvevő a napilapok közül a későbbi közzétételt követő 60 

napon belül nyilatkozhat az Üzletszabályzat módosításának elfogadásáról, vagy elutasításáról. 

Ha a Hitelfelvevő a megjelölt határidőn belül nem nyilatkozik, a Diákhitel Rt. úgy tekinti, 

hogy a Hitelfelvevő a módosítást elfogadta. A módosítás azon Hitelfelvevőkre, akik 

elfogadták a módosítást, illetve nem nyilatkoztak a módosítás elfogadásáról vagy 

elutasításáról, a fent megjelölt határidőt követő 15. nap elteltével hatályos. Azon 

Hitelfelvevőkre, akik az Üzletszabályzat módosítását elutasítják, a módosítás hatálya nem 

terjed ki.  

 

 

Diákhitel Központ Rt. 

 

 


