
FEKTESS A JÖVŐDBE!

FINANSZÍROZD OKOSAN TANULMÁNYAIDAT



Valóban többet lehet keresni diplomával?

Megtérül ez a befektetés?



ÉRETTSÉGIVEL 

RENDELKEZŐK

átlagos bére

DIPLOMÁSOK 

átlagos keresete<
x2

az elmúlt évek során mintegy 30%-kal növekedtek a 

munkavállalói bérek

néhány szektorban (pl.: informatika, műszaki terület) 

500.000 Ft-ot is meghaladhatja a frissdiplomások bére+
+



Mekkora anyagi terhet jelent a továbbtanulás?

Hol lehet erről tájékozódni?



budapesti egyetem/főiskola

700.000 Ft/félév
vidéki egyetem/főiskola

650.000 Ft/félév

Diákhitel Központ Pénzügyi Tájoló alkalmazásában készült közel 7000 kalkuláció alapján.



PÉNZÜGYI TÁJOLÓ ALKALMAZÁS

a diakhitel.hu és a felvi.hu oldalakon



Mire költesz majd

és mire költöd a legtöbbet?



Kiadásokkal számolnod kell akkor is,

ha önköltséget nem kell fizetned.



Miből finanszírozhatók a kiadások?



FORRÁSOK

CSALÁD TÁMOGATÁSA

ÖSZTÖNDÍJAK, TÁMOGATÁSOK

MUNKA TANULÁS MELLETT

DIÁKHITEL



ÖSZTÖNDÍJAK, TÁMOGATÁSOK

teljesítményalapú

támogatások

rászorultsági

alapon elérhető 

támogatások

szakterületi

ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Nemzeti

Felsőoktatási ösztöndíj

Alaptámogatás

Rendszeres és 

rendkívüli szociális

támogatás

Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj

Út a diplomához ösztöndíj-

és önköltségtámogatási

program

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Michalicza-ösztöndíj

IM Nemzeti Kiválósági

Jogászösztöndíj

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj

Magyar Sportcsillagok

Ösztöndíj Program

Törőcsik Mari Ösztöndíj



MUNKA tanulás mellett

KÉPZÉS RÉSZEKÉNT (pl. duális képzés)

DIÁKMUNKA (iskolaszövetkezetekben)

EGYÉB MUNKA (pl. családi vállalkozásban)

…ezekre mindenképpen ügyelj

!

tanulás-munka-pihenés-szórakozás megfelelő 

arányának kialakítása

célod a piacképes tudás megszerzése

új rendszer – szokd meg, alakítsd ki a rutint!
!



Mit érdemes tudni a Diákhitelről?



A legkedvezőbb, célzott pénzügyi megoldás

Nincs hitelbírálat, kezes és fedezet

Rugalmasan módosítható az összeg

Törlesztés a hallgatói jogviszony megszűnése után

Jövedelemarányos törlesztés

Rejtett költségektől mentes

Teljes online ügyintézés

Családtámogatási kedvezmények

- amit már most érdemes tudnod:



15 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő havi 

összeget vehetsz fel

tanulmányi félévenként akár 750 000 Ft-hoz 

is hozzájuthatsz

a kért összeget havonta, vagy félévente egy 

összegben is megkaphatod

a tanulmányaid alatt bármikor igényelheted

a kamat mindössze 1,99%, rejtett költségek nélkül

- MINDENNAPI KIADÁSOKRA



- TANULMÁNYI ÖNKÖLTSÉGRE

legfeljebb a képzésed önköltségi díjának 

megfelelő összeget veheted fel

a Diákhitel2-t az oktatási intézménynek utaljuk, így 

az igénylés után már nincs teendőd

a tanulmányaid alatt bármikor igényelheted

kamatmentes, nincsenek rejtett költségek



Problémát okoz az ügyfeleknek a 

Diákhitel törlesztése?



NEM okoz gondot, mert…

JÖVEDELEMARÁNYOS TÖRLESZTŐRÉSZLET
a harmadik évtől a törlesztőrészlet az élethelyzetedhez igazodik

BÁRMIKOR ELŐTÖRLESZTHETSZ
nincs plusz költsége annak, hogy felgyorsítsd a visszafizetést

TÖRLESZTŐRÉSZLET MÉRSÉKLÉS
ha esetleg rosszabb lesz az élethelyzeted, kérheted 

a törlesztőrészlet minimálbérhez való igazítását

TÖRLESZTÉS A MINIMÁLBÉR ALAPJÁN
az első két évben a törlesztőrészletet a

minimálbérhez viszonyítva állapítjuk meg



Átlagos törlesztés

az előírt törlesztőrészlet

arányában 



FEKTESS A JÖVŐDBE!

Vegyél részt a nyílt napokon.

Szerezz mindél több információt a képzésekről.

Tájékozódj a felvételi eljárás szabályairól.

Látogass el oldalunkra és tudj meg többet 

későbbi kiadásaidról és az elérhető forrásokról.

Gondolkozzatok közösen szüleiddel.

Add be jelentkezésedet határidőre.



#tanuljtovabb #penzugyitajolo


