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Preambulum 
 
A Diákhitel Központ zártkörűen működő részvénytársaság formájában működő gazdasági 
társaság, mely a hallgatói hitelrendszer működtetése és a hallgatói hitelek folyósítása 
érdekében jött létre. 
A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a 
felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő 
képességétől. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

Bevezető rendelkezések 

 

1. Az Üzletszabályzat a Diákhitel Központ, mint hitelező és a Hitelfelvevő között 
létrejövő hallgatói hitelszerződés általános szerződési feltételeit tartalmazza, és 
rendelkezései mind a Diákhitel Központra, mind pedig a Hitelfelvevőre - külön kikötés 
nélkül is - kötelezőek.  

2. A Hitelfelvevő az Üzletszabályzatot a Hitelszerződés aláírásával kifejezetten 
elfogadja és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. A Diákhitel Központ és a Hitelfelvevő között létrejövő hallgatói hitelszerződésre – 
jelen üzletszabályzatban nem rendezett kérdéseket illetően – a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. tv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a 
továbbiakban: Ptk.), az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. tv. (a továbbiakban: Avt.), a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) 
Korm. rendelet, valamint a hitelező és a Hitelfelvevő jogviszonyát szabályozó más 
hatályos jogszabályok az irányadóak. 

4. Az Üzletszabályzat nyilvános, amelyet a Diákhitel Központ az ügyfélforgalom 
lebonyolítására szolgáló helyiségében – megtekintés céljából – kifüggeszt, illetve a 
www.diakhitel.hu honlapján letölthető formában közzétesz.  

5. A Diákhitel Központ jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. A 
Diákhitel Központ az Üzletszabályzata módosításának tényét köteles két országos 
napilapban, valamint honlapján közzétenni. Az Üzletszabályzat módosítását a 
Hitelfelvevő részéről elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 
napon belül ellentétes nyilatkozatot nem tesz a Diákhitel Központ felé. Abban az esetben, 
ha a Hitelfelvevő a módosítást nem fogadja el, úgy a Hitelfelvevő a Hitelszerződést 60 
napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetheti. 

http://www.diákhitel.hu/
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Értelmező rendelkezések 

 

6. Az Üzletszabályzat alkalmazásában: 

6.1. aláírásminta: papíralapú szerződéskötés esetében a Hitelfelvevő vagy a 
jogszerűen meghatalmazott képviselő saját kezű, a Hiteligénylési Adatlapon, illetve az 
ellenőrzött leadású Módosító Adatlapon szereplő aláírása, elektronikus szerződéskötés 
esetében a Hitelfelvevő által első alkalommal postai úton vagy a személyes 
ügyfélszolgálaton előterjesztett okiraton szereplő aláírás; 

6.2. állami ösztöndíjas hallgató: azon hallgató, akinek az Nftv. 46.§ (3) bekezdése 
szerint a képzési költségeit az állam viseli, 

6.3. állami részösztöndíjas hallgató: azon hallgató, akinek az Nftv. 46.§ (3) bekezdése 
szerint a képzési költségeit részben az állam viseli, 

6.4. államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgató: azon hallgató, aki 
tanulmányait az Nftv. hatálybalépése előtt államilag támogatott képzési formában kezdte 
meg és folytatja, 

6.5. álláskereső: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja szerinti személy, 

6.6. általános kamattámogatás: a kötött felhasználású hallgatói hitelt igénybe vevő 
Hitelfelvevő részére, a Hitelszerződése fennállásának időszaka alatt, az állam által 
biztosított kamattámogatás, 

6.7. (hatályon kívül helyezve), 

6.8. beiratkozott hallgató: a felsőoktatási intézményben vagy EGT felsőoktatási 
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy,  

6.9. bejelentkezett (aktív) hallgató: olyan beiratkozott hallgató, aki az adott tanulmányi 
félév megkezdése előtt, tanulmányai folytatása céljából felsőoktatási intézménybe 
bejelentkezett, 

6.10. DH1: szabad felhasználású hallgatói hitel, amelyet az Nftv. 46. § (1) bekezdése 
szerint tanulmányokat folytató hallgatók, illetőleg az Nftv. hatályba lépése előtt 
megkezdett államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató 
hallgatók a hallgatói léttel kapcsolatos költségeik finanszírozásához vehetnek igénybe, 

6.11. DH2: kötött felhasználású hallgatói hitel, amelyet az Nftv. 46. § (1) bekezdése 
szerinti magyar állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató 
hallgatók képzésük finanszírozása érdekében vehetnek igénybe, 

6.11.1.  Elektronikus ügyintézés: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján, központi azonosítási 
ügynöki szolgáltatással (KAÜ) történő személyazonosítást, illetve hiteligénylés esetén az 
adóazonosító jel és a lakcímadat összerendelési nyilvántartás szolgáltatással (ÖNY+) 
történő egyeztetését követően, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési 
szolgáltatás igénybevételével történő nyilatkozattétel, 

6.12.  

a) előtörlesztés: az előtörlesztési szándék és szerződésszám megjelölésével, banki 
átutalás útján teljesített, a Hitelfelvevő tőketartozásának csökkentésére irányuló 
befizetés, 
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b) előteljesítés: A kötelező havi törlesztő részletek összegét meghaladó, nem 
előtörlesztés címén teljesített befizetések összege. Az elszámolt előteljesítés a befizetés 
időpontjában jóváírásra kerül az ügyfélszámlán. Az összeg külön nyilvántartásának célja, 
hogy annak mértékéig a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége az Üzletszabályzat 143-
144. valamint 242-243. pontjaiban foglaltak szerint halasztásra kerül. 

6.13. EGT felsőoktatási intézmény: a 6.14. pontban foglaltak kivételével az a 
felsőoktatási intézmény, amely államilag elismert az Európai Unió tagállamában vagy az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban 
az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 
nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez, továbbá a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának az államilag elismert felsőoktatási intézménye, ha azzal a hitelfelvevő 
2021. január 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyban állt;” 

6.14. felsőoktatási intézmény: az Nftv. 1. számú mellékletében felsorolt Magyarország 
államilag elismert felsőoktatási intézményei 

6.15. FIR: Felsőoktatási Információs Rendszer - a felsőoktatási intézmények kötelező, 
rendszeres adatszolgáltatásai alapján többek között a hallgatók képzési adatait is kezelő, 
az Oktatási Hivatal által vezetett központi elektronikus nyilvántartás,  

6.16. hallgatói hitel (a továbbiakban: Hitel): a Diákhitel Központ, mint hitelező és a 
Hitelfelvevő közötti Hitelszerződés alapján a Rendeletben és a jelen Üzletszabályzatban 
meghatározott - szabad és/vagy kötött felhasználású hitelcélra igénybe vehető - feltételek 
szerint nyújtott pénzkölcsön,  

6.17. Hitelfelvevő: a Rendelet 3. § (1) bekezdésében, valamint a 21. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő személy, aki Hitel igénybevételére vonatkozó 
érvényes Hitelszerződéssel rendelkezik, illetve akinek Hitelszerződése felmondásra 
került és lejárt, meg nem fizetett hallgatói hiteltartozása áll fenn, 

6.18. Hitel futamideje: a Hitel első folyósításának napjától számított, a teljes tartozás 
(tőke és járulékai) visszafizetéséig tartó időtartam,  

6.19. Hitelszerződés: a Diákhitel Központ mint hitelező és a Hitelfelvevő között az 
Üzletszabályzatban meghatározott módon írásban létrejött, határozatlan időre szóló, 
szabad és/vagy kötött hitelcélra igényelt pénzkölcsönök (DH1, DH2) nyújtására 
vonatkozó polgári jogi szerződés, ideértve a 2012. május 15. előtt kötött 
kölcsönszerződést is, melynek elválaszthatatlan részét képezi a Hiteligénylési Adatlap, 
valamint jelen Üzletszabályzat, illetve EGT felsőoktatási intézményben tanulmányokat 
folytató Hitelfelvevő esetén a Tanulmányi Adatlap,  

6.20. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(Általános Adatvédelmi Rendelet), 

6.21. jogosultsági idő: tanulmányi félévekben meghatározott és tanulmányi hónapokban 
számított, a Hitel igénybevételére lehetőséget biztosító maximális időszak,  

6.22. kamatperiódus: jelenti azt a naptári félévet, amely január 1. napjával kezdődik, és 
június 30. napjával végződik, valamint július 1. napjával kezdődik és december 31. 
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napjával végződik, amely időszak alatt a kamatperiódus kezdő napjára megállapított 
ügyleti kamat mértéke nem változik, 

6.23. kézbesítési meghatalmazott: a Diákhitel Központ részéről a Hitelfelvevőnek 
kézbesítendő postai küldemények átvételére közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazással feljogosított, belföldi lakóhellyel rendelkező 
személy, 

6.24. KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer. A BISZ Zrt. által, a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Khr tv.) 
alapján működtetett zárt rendszerű adatbázis. A rendszerben nyilvántartott adatok 
kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős 
hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása 
az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében, 

6.25. költségtérítéses hallgató: azon hallgató, aki tanulmányait az Nftv. hatálybalépése 
előtt költségtérítéses képzési formában kezdte meg és folytatja, 

6.26. minimálbér: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére külön 
jogszabályban megállapított személyi alapbér legkisebb összege, a teljes munkaidő 
teljesítése és havibér alkalmazása esetén, 

6.27. Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 

6.28. Oktatási Hivatal: a Kormány által létrehozott központi államigazgatási szerv, 
amelynek feladata közé tartozik a Felsőoktatási Információs Rendszer vezetése és a 
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján a 
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése,  

6.29. Onytv.: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. tövény, 

6.30. önköltséges hallgató: azon hallgató, aki az Nftv. 46. § (3) bekezdése szerint a 
képzési költségeit teljes egészében maga köteles viselni, 

6.31. referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyi 
azonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Khr tv. alapján 
kezelhet, 

6.32. Rendelet: a többször módosított, a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) 
Kormányrendelet, 

6.33. résztanulmányok folytatása: ha a Hitelfelvevő másik felsőoktatási intézményben 
vendéghallgatói jogviszony keretében folytat tanulmányokat és szerez kreditet, 

6.34. szerződésszám: a Hitelszerződés azonosítására szolgáló, a Hiteligénylési 
Adatlapon szereplő, illetve a Diákhitel Központ által a Hitelfelvevőnek küldött, a 
hiteligénylés elfogadásáról, illetőleg a Hitelszerződés létrejöttéről szóló 
visszaigazolásban megjelölt nyolcjegyű számsor. A szerződésszám megegyezik a 
Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett szerződésazonosító számmal,  

6.35. (hatályon kívül helyezve), 

6.36. tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év június 30-ig 
terjedő képzési időszak,  

6.37. 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,  



 8 

6.38. tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belüli naptári hónap, 

6.39. telefonos ügyfél-azonosító szám: tizenkét számjegyből álló számsor, amely a 
szerződésszámból, valamint 2012. május 15. előtt kötött hitelszerződések esetében a 
Hitelfelvevő szerződésszámának, 2012. május 15-től kötött hitelszerződések esetében a 
Hitelfelvevő adóazonosító jelének utolsó négy számjegyéből áll. Az utolsó négy számjegy 
a Hitelfelvevő által megváltoztatható.   

6.40. törlesztési kötelezettség: a Hitelfelvevőnek a törlesztőrészlet határidőben történő 
megfizetésére vonatkozó kötelezettsége,  

6.41. törlesztőrészlet: a Rendelet alapján meghatározott, a Hitelfelvevő által a Diákhitel 
Központnak a törlesztési kötelezettség kezdetét követően, havi rendszerességgel, banki 
átutalással fizetendő összeg a szerződésszám megjelölésével. 

 

Azonosítás és a képviselet szabályai 

 

7.1. A Diákhitel Központ jogosult meggyőződni a Hitelfelvevő, illetve a Hitelfelvevőt 
meghatalmazás alapján képviselő személy személyazonosságáról, a képviselő 
tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. A képviselő a képviseleti jogosultságát 
meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást az Üzletszabályzatban külön 
meghatározott esetekben közokiratba, egyebekben teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni. 

Amennyiben a Hitelfelvevő vagy képviselője személyazonosságának, képviseleti jogának 
bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Diákhitel Központ rendelkezésére, a 
Diákhitel Központ jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt a 
Hitelfelvevő költségére lefordíttatni.  

A meghatalmazott részéről a meghatalmazás aláírása a meghatalmazásban foglaltak 
elfogadására vonatkozó nyilatkozatnak tekintendő. 

Korlátozó rendelkezést nem tartalmazó meghatalmazást a Diákhitel Központ általános 
érvényű, visszavonásig érvényes állandó meghatalmazásnak tekinti.  

7.2. A Diákhitel Központ az általa nyilvántartott aláírásmintával összehasonlítja a 
Hitelfelvevő beadványain szereplő aláírásokat. Amennyiben a beadványon szereplő 
aláírás az aláírásmintától jól felismerhetően eltér, a Diákhitel Központ a rendelkezést nem 
teljesíti és erről a Hitelfelvevőt írásban értesíti.  

7.3. A Diákhitel Központ nem felel az általában elvárható gondos vizsgálat során sem 
felismerhető hamis vagy hamisított meghatalmazásban foglaltak teljesítésének 
következményeiért. 

7.4. A Hitelfelvevő névváltozása esetén a Hitelfelvevő szerződéses nyilatkozatai 
tekintetében a Hitelfelvevőnek a Diákhitel Központ által az adatmódosítás bejelentésre 
rendszeresített nyomtatványon szereplő aláírását kell érvényes aláírásmintának tekinteni. 

7.5. A Hitelfelvevő által szolgáltatott dokumentumoknak (pl. igazolásoknak, 
meghatalmazásoknak, egyéb okiratoknak) eredetinek vagy közjegyző által hitelesített 
másolatoknak kell lenniük. A külföldön kiállított okiratok hitelességével kapcsolatban a 
mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadók, kivételt képeznek ez alól az 
Üzletszabályzat II. fejezet 61. a-b. pontokban meghatározott igazolások. 
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7.6. A szerződési nyilatkozat megtételére, illetőleg a szerződéssel összefüggésben a 
Diákhitel Központnál kezelt személyes adatok módosítására az Üzletszabályzat alapján 
a Hitelfelvevő elektronikus ügyintézés útján is jogosult. 

 

Értesítés és a kézbesítés szabályai 

 

8.1. A Diákhitel Központ az alábbi módokon tarthat kapcsolatot a Hitelfelvevővel: 

(1) írásban 

(a) levélben (postai úton) 

(b) Diákhitel Direkt szolgáltatáson keresztül 

(c) elektronikus úton (e-mailben)  

(d) sms-ben 

(e) hirdetmény útján 

(f) a Diákhitel Központ megbízott jogi képviselője által 

(g) a Diákhitel Központ megbízott képviselője által (regionális képviselők). 

(2) szóban 

(a) telefonon a Diákhitel Központ dolgozói által 

(b) személyes ügyfélszolgálaton, illetve a Diákhitel Központ partnerein (Magyar 
Posta, felsőoktatási intézmények, közreműködő pénzintézetek) keresztül, 

c) a Diákhitel Központ megbízott képviselője által. 

 

8.2. A Hitelfelvevő által a Diákhitel Központ részére benyújtandó dokumentumok 
beadásának, adatok módosításának, illetve a Hitelfelvevő részére a Diákhitel Központ 
által küldendő dokumentumok kézbesítésének szabályai: 

 

Személyes benyújtás 

 

8.2.1. A Hitelfelvevő – figyelemmel a 8.2.2. pontban foglaltakra is - személyesen, vagy 
közokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró képviselő által nyújthatja be a Diákhitel 
Központhoz  a Hitelszerződés megkötéséhez (Hiteligénylési Adatlap, Hitelszerződés, a 
Hitel megkötésére vonatkozó közokiratba foglalt meghatalmazás) szükséges iratokat.  

A Hitelfelvevő – figyelemmel a 8.2.2. pontban foglaltakra is - kizárólag személyesen vagy 
meghatalmazás alapján eljáró képviselő útján módosíthatja a következő személyes 
adatokat: név, állandó lakhely, adóazonosító jel, állampolgársági vagy tartózkodási 
státusz. 

A Hitelfelvevő a személyesen benyújtandó dokumentumokat a Diákhitel Központ 
ügyfélszolgálatán vagy a www.diakhitel.hu honlapon feltüntetett hiteligénylési helyeken 
adhatja le.  

 

http://www.diakhitel.hu/
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Elektronikus ügyintézési út 

 

8.2.2. A Hitelfelvevő a Hitelszerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatait 
elektronikus ügyintézés útján is megteheti. Amennyiben a Hitelfelvevő elektronikus 
ügyintézés útján igényel Hitelt, a Diákhitel Központ a Hitelszerződés létrejöttéről a 
Diákhitel Direkt hiteligénylési felületén, elektronikus válaszüzenetben tájékoztatja azzal, 
hogy a Hitelszerződés a Diákhitel Direkt elektronikus postafiókjában érhető el.  

Amennyiben a hiteligénylés elutasításra kerül, erről a Diákhitel Központ a Diákhitel Direkt 
hiteligénylési felületén, elektronikus válaszüzenetben tájékoztatja a Hitelfelvevőt. 

A Hitelfelvevő elektronikus ügyintézés útján módosíthatja a Diákhitel Központ által a 
Hitelszerződésével összefüggésben kezelt következő személyes adatait: név, állandó 
lakhely, adóazonosító jel, állampolgársági vagy tartózkodási státusz, továbbá egyes 
Diákhitel Központ Zrt. által meghatározott nyomtatványokat nyújthat be. Az elektronikus 
ügyintézés útján benyújtott adatmódosítási kérelmek teljesítéséről és nyomtatványok 
befogadásáról a Hitelfelvevő külön értesítést nem kap, amennyiben azonban a kérelem 
elutasításra kerül vagy a nyomtatvány befogadására nem kerül sor, erről a Diákhitel 
Központ Diákhitel Direkt üzenetben tájékoztatást küld ki részére. 

 

Postai út 

 

8.2.3. Azon dokumentumokat, amelyek nem kizárólag személyesen vagy elektronikus 
ügyintézés útján nyújthatók be, a Hitelfelvevő postai úton is eljuttathatja a Diákhitel 
Központ részére. A Diákhitel Központ részére szóló írásos küldeményeket – a nyolcjegyű 
szerződésszám feltüntetésével – a Diákhitel Központ levelezési címére (Diákhitel 
Központ Zrt. 1996 Budapest) kell küldeni.  

8.3. A Hitelfelvevő részére küldendő dokumentumok tartalmának meghatározását és 
kézbesítésének módját az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.   

A Diákhitel Központ a Hitelszerződéshez kapcsolódóan az általa kiemelt fontosságúnak 
tartott dokumentumokat postai úton küldi meg a Hitelfelvevő részére, így különösen az 
utolsó fizetési felszólítás, a Hitelszerződés felmondása, KHR adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó értesítések, egyes eljárási cselekményekhez, a Hitelszerződés 
megszűnéséhez és a záró elszámoláshoz kapcsolódó iratok.   

8.4. A Diákhitel Központ a postai úton megküldendő dokumentumokat elsősorban arra 
a címre küldi, amelyet a Hitelfelvevő értesítési címként megadott (értesítési cím). 
Értesítési címként kizárólag belföldi cím adható meg. A Diákhitel Központ az általa kiemelt 
fontosságúnak tartott küldeményeit – különösen fizetési felszólításait, felmondó 
nyilatkozatait, KHR-adatszolgáltatással kapcsolatos értesítéseit - jogosult abban az 
esetben is kizárólag az állandó lakcímre továbbítani, ha a Hitelfelvevő ettől eltérő 
értesítési címet is megadott. A Diákhitel Központ fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
Hitelfelvevő számára küldendő értesítéseit a Hitelfelvevő által megadott, illetve a központi 
lakcímnyilvántartásból vagy egyéb forrásból szerzett címadatok felhasználásával 
továbbítsa.  

A Diákhitel Központ nem felel azért, ha a Hitelfelvevő által megadott név, cím, vagy a 
kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy 
más, a Diákhitel Központon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.  
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A Hitelfelvevő által közölt hibás, téves, hiányos, aktualitását vesztett címadatok miatti 
téves postázásból adódó károkat és többletköltségeket a Diákhitel Központ a 
Hitelfelvevővel szemben jogosult érvényesíteni. 

8.5. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő részére szóló iratokat, értesítéseket nem 
köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. A szerződés felmondására vonatkozó 
jognyilatkozatot a Diákhitel Központ köteles tértivevénnyel kézbesíteni. Az elküldést 
megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy másodpéldánya a Diákhitel 
Központ birtokában van, és az elküldést könyvelt küldemény esetén postai feladójegyzék, 
illetve feladóvevény, nem könyvelt küldemény esetén pedig a Diákhitel Központ 
informatikai nyilvántartása igazolja.  

A Hitelfelvevők széles körét érintő értesítés esetében a dokumentum egyetlen 
példányban meglévő másolata is elegendő az elküldés igazolására. 

A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevőknek küldött tértivevényes küldeményeket – 
amennyiben a kézbesítés eredménytelen vagy a tértivevény a postára adástól számított 
30 napon belül nem érkezik meg a Diákhitel Központhoz – legkésőbb a postára adást 
követő 10. napon kézbesítettnek, illetve a Hitelfelvevő részéről átvettnek kell tekinteni. 

8.6. A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevőnek - az előző pont alá nem tartozó - minden 
más módon küldött írásbeli értesítéseket belföldi cím esetén a postára adást követő 2., 
európai cím esetén a postára adást követő 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást 
követő 20. munkanap elteltével a Diákhitel Központ jogosult úgy tekinteni, hogy az adott 
értesítés a Hitelfelvevő részére kézbesítésre került, illetve azt a Hitelfelvevő kézhez is 
vette.  

8.7. Ha a Hitelfelvevő Magyarország területét előreláthatólag legalább 2 hónapot 
meghaladó időtartamra elhagyja, vagy elhagyta – a Hitelfelvevő együttműködési 
kötelezettségére tekintettel – köteles gondoskodni a postai küldemények átvételére 
jogosult, belföldi lakóhellyel rendelkező kézbesítési meghatalmazottról.  

A kézbesítési meghatalmazott személyazonosító adatait és lakcímét a Hitelfelvevő 
legkésőbb a külföldi tartózkodása megkezdésének időpontját követő 45. napig köteles a 
Diákhitel Központ számára bejelenteni. A kézbesítési meghatalmazottnak írásban kell 
nyilatkoznia a meghatalmazás elfogadásáról. A Hitelfelvevő köteles a kézbesítési 
meghatalmazott adataiban bekövetkezett minden változást, annak bekövetkezésétől 
számított 14 napon belül bejelenteni a Diákhitel Központ részére.  

8.8. A Diákhitel Központ által a Hitelfelvevő képviselőjének, illetve kézbesítési 
meghatalmazottjának kézbesített postai küldemények a Hitelfelvevőnek joghatályosan 
kézbesített iratnak minősülnek. 

 

 

Diákhitel Direkt szolgáltatás 

 

9.1. Azok a Hitelfelvevők, akik 2012. augusztus 15-ét követően kötöttek 
Hitelszerződést a Diákhitel Központtal, a Hiteligénylési Adatlap és a Hitelszerződés 
aláírásával jogosulttá válnak a Diákhitel Központ által a Hitelfelvevők részére nyújtott, 
elektronikus úton igénybe vehető szolgáltatások használatára, amelyet egyedi 
felhasználónév és jelszó segítségével a Diákhitel Központ honlapján, a www.diakhitel.hu 

http://www.diakhitel.hu/
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vagy közvetlenül a www.diakhiteldirekt.hu weboldalon tudnak igénybe venni (Diákhitel 
Direkt szolgáltatás).   

Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-ig kötöttek Hitelszerződést a Diákhitel 
Központtal, a www.diakhiteldirekt.hu honlapon történő Diákhitel Direkt-regisztrációval 
válnak jogosulttá az elektronikusan igénybe vehető szolgáltatásokra. 

9.2. A Diákhitel Direkt szolgáltatás igénybevételével a Diákhitel Központ minden, a 
Hitelszerződéssel kapcsolatos nyilatkozatot, értesítést a Hitelfelvevő elektronikus 
postafiókjába megküld. Amennyiben a Hitelfelvevő írásban vagy a Diákhitel Direkt 
portálon keresztül kéri, a Diákhitel Központ postai úton is kézbesíti azon 
dokumentumokat, amelyeket egyébként csak elektronikus úton kézbesítene a 
Hitelfelvevő részére. 

9.3. A Hitelfelvevő azon dokumentumokat, amelyek nem kizárólag személyesen 
nyújthatók be, illetve amelyekhez mellékleteket nem kell csatolni, a Diákhitel Direkt 
portálon keresztül, elektronikus úton is jogosult benyújtani, illetve az adatokat ilyen módon 
is jogosult módosítani. Ilyen adatok különösen: értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, 
kézbesítési megbízott adatai, bankszámlaszám, hitel összege, hitel igénybevételének 
gyakorisága, hitel folyósításának szüneteltetése és újraindítása, törlesztő részlet 
összegének mérséklése. Amennyiben a célzott kamattámogatás jogcíme a 
gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása, a célzott kamattámogatás és a törlesztési 
kötelezettség szüneteltetése is kérhető a Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül. 

Az elektronikus módon történő benyújtáshoz illetve adatmódosításhoz a Hitelfelvevőnek 
rendelkeznie kell a Diákhitel Direkt szolgáltatás használatához szükséges 
felhasználónévvel és jelszóval, be kell jelentkeznie a saját felhasználói fiókjába és a 
bejelentést azon keresztül kell megtennie. 

9.4. A Hitelszerződés megkötésével, illetve 2012. május 15-ig megkötött 
Hitelszerződés esetében a Diákhitel Direkt-regisztrációval a Hitelfelvevő kötelezettséget 
vállal arra, hogy elektronikus postafiókját rendszeresen figyelemmel kíséri, egyúttal 
tudomásul veszi, hogy az elektronikus postafiókba feltöltött nyilatkozatok a feltöltéssel 
egyidejűleg közöltnek minősülnek.  

Amennyiben az elektronikus postafiókba bármely okból kifolyólag olyan dokumentum 
kerül feltöltésre, amely nem nyitható meg vagy nem olvasható, együttműködési 
kötelezettsége keretén belül a Hitelfelvevő köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot 
a Diákhitel Központ ügyfélszolgálatával. 

 

E-mail 

 

10. A Diákhitel Központ minden esetben e-mail értesítést küld a Hitelfelvevő részére 
az általa megadott e-mail címre, amennyiben a Diákhitel Direkt portálon található fiókba 
bármilyen értesítés érkezik. 

 

Telefon 

 

http://www.diakhiteldirekt.hu/
http://www.diakhitel.hu/
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11.1. A Diákhitel Központ munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig telefonos 
ügyfélszolgálatot tart fenn, amelynek telefonszámát a www.diakhitel.hu honlapon teszi 
közzé.  

11.2. A Diákhitel Központ a telefonos megkereséseket a Hiteligénylési Adatlapon 
feltüntetett, illetve utóbb bejelentett telefonszámokon kezdeményezi. 

A Hitelfelvevő a telefonon történő ügyintézés során a telefonos ügyfél-azonosító 
számával azonosítja magát.  

11.3. A telefonos megkeresés célja általános kapcsolattartás, különösen a 
figyelemfelhívás az elmaradt kötelezettségek teljesítésére. A telefonbeszélgetések a 
Hitelfelvevő hozzájárulása esetén rögzítésre kerülnek. A visszakeresésre a 
beszélgetéskor rögzített és a telefonos ügyfélszolgálat automata hangbemondó 
rendszere által közölt azonosítószám alapján kerülhet sor.  

 

Sms 

 

12. A Hitelfelvevő szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (különösen 
fizetési hátralék fennállása) a Diákhitel Központ sms-t küldhet a Hitelfelvevő Hiteligénylési 
Adatlapon feltüntetett, illetve utóbb bejelentett telefonszámára. 

 

Hirdetmény 

13. A Diákhitel Központ a Rendeletben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott 
esetekben köteles értesítéseit hirdetményben a www.diakhitel.hu honlapján, illetve két 
országos napilapban is közzétenni, és a felsőoktatási intézményeknek a hirdetőtáblán 
való közzététel céljából megküldeni.  

 

Tájékoztatási és változás-bejelentési kötelezettség 

 

14. Mind a Hitelfelvevő, mind a Diákhitel Központ tájékoztatási kötelezettségének 
írásbeli teljesítésekor a Hitelfelvevő nyolcjegyű szerződésszáma felhasználásával jár el. 

15. A Diákhitel Központ minden év január 31-éig egyenlegértesítőt küld a Hitelfelvevők 
részére az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően. Amennyiben a Hitelfelvevő 
nem ért egyet az egyenlegértesítő tartalmával, egyeztetést kezdeményezhet a Diákhitel 
Központtal. Amennyiben az éves egyenlegértesítő bármely okból kifolyólag a tárgyév 
február 15-éig nem érkezik meg a Hitelfelvevőhöz, együttműködési kötelezettsége 
keretében köteles felvenni a kapcsolatot a Diákhitel Központtal. 

16. A Hitelfelvevő köteles a Diákhitel Központot minden olyan változásról értesíteni, – 
a változás beálltát követő 14 napon belül - amely a Hitelszerződésben feltüntetett 
személyes és képzési adataira, a hallgatói jogviszonyára vagy képviseletére, kézbesítési 
meghatalmazottjára vonatkozik. Ilyen adat különösen a név, a lakcím, a levelezési cím, 
az adóazonosító jel megváltozása, DH1 Hitel esetén bankszámlaszám, illetőleg a 
hallgatói jogviszony megszűnése, szüneteltetése. 

http://www.diakhitel.hu/
http://www.diakhitel.hu/
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A hiteligénybevétel életkori határának betöltéséig, de legkésőbb a Hitelszerződés 
megszűnéséig a Diákhitel Központ jogosult a FIR-ből átvenni a Hitelfelvevő adatváltozás-
bejelentése hiányában is az alábbi adatok változása esetén az új adatot: képzést folytató 
intézmény kar- és betűkódja, képzés szintje, típusa, megnevezése, finanszírozás típusa, 
hallgatói jogviszony megszűnésének ténye, módja  és időpontja, hallgatói jogviszony 
szüneteltetésének ténye és időtartama, valamint új hallgatói jogviszony létrejötte, és ezen 
új hallgatói jogviszonnyal összefüggésben az előbbiekben felsorolt adatok. Megváltozott 
adatok átvétele esetén a Diákhitel Központ erről a Hitelfelvevőt tájékoztatja. 

17. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő kérelme alapján nyújtott, illetve a Hitelfelvevő 
nem szerződésszerű magatartása miatt bekövetkezett külön szolgáltatatásaiért díjakat és 
költségtérítéseket számíthat fel.  

A Diákhitel Központ a költség- és díjtáblázatot, annak bevezetését követően köteles két 
országos napilapban és a www.diakhitel.hu honlapján hirdetmény formájában közzétenni. 
A költségek és díjak fajtáira, összegére, megfizetésére vonatkozó és a Diákhitel Központ 
tulajdonosa által jóváhagyott költség- és díjtáblázat a mindenkor hatályos Üzletszabályzat 
részét képezi.  

 

Határidők számítása 

 

18. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen a 
határidő megkezdésére okot adó cselekmény, illetve esemény történt.  

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

A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a 
kezdő napnak megfelel. Hónapokban vagy években megállapított határidő (időtartam) 
lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő napnak megfelel, ha pedig ez 
a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja. 

Ha a határidő napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, - és az Üzletszabályzat 
másként nem rendelkezik - akkor a határidő az azt követő legközelebbi munkanapon jár 
le. 

A határidő elmulasztásának vagy a késedelemnek a jogkövetkezményei csak a határidő 
utolsó napjának elteltét követő napon állnak be. 

Amennyiben az Üzletszabályzat valamely, Hitelfelvevő által előterjesztett beadvány 
elintézésével összefüggésben határidőt állapít meg, és a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt 
hiánypótlásra hívja fel, a hiánypótlás teljesítéséig eltelt időszak az ügyintézési határidőbe 
nem számít bele. 

 

Adatvédelem 

 

19. A Hitelfelvevő a Hitelszerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a Diákhitel 
Központ az Üzletszabályzat 2. sz. függelékét képező Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltaknak megfelelően, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkörben és 
adatkezelési célból, az abban megjelölt adatkezelési időtartam lejártáig, a felsorolt 
adatfeldolgozók bevonásával a GDPR, valamint a személyes adatok kezelésére 

http://www.diakhitel.hu/
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vonatkozó egyéb jogszabályi előírásokat betartva kezelje személyes adatait. A 
Hitelszerződés megkötését megelőzően a Hitelfelvevő rendelkezésére bocsátott 
Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza többek között a Diákhitel Központ egyes 
adatkezeléseit, a kezelt adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát és célját, a 
kezelt személyes adatok forrását, az adattovábbítások tényét és címzettjeit, az érintettek 
adatkezeléssel összefüggő jogait, valamint az adatfeldolgozók igénybevételének 
lehetőségét és a Diákhitel Központ adatfeldolgozóit. Amennyiben a jelen 
Üzletszabályzatban meghatározott adatkezelésre vonatkozó rendelkezések esetlegesen 
az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaktól eltérnek, az Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltak irányadók.  

20-24. Hatályon kívül helyezve. 

 

A felelősség szabályai 

 

25.1. A Diákhitel Központ a Hitelszerződések teljesítése során minden intézkedést 
megtesz azok pontos teljesítése érdekében, és tevékenységét úgy fejti ki, amint az a 
gondos hitelezőtől az adott helyzetben általában elvárható. 

25.2. Ha a Hitelfelvevő a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem 
egyértelműen, illetve hiányosan adja meg vagy az általa megadott adatok aktualitása már 
érvényét vesztette, abban az esetben a Hitelfelvevő ennek jogkövetkezményeit viseli, 
illetve az ebből eredő kárért felel. A Hitelfelvevő viseli továbbá azokat a károkat, amelyek 
valamely megbízás vagy értesítés bármilyen hírköz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
lési eszközön történő továbbítása során keletkezett hibából, tévedésből adódnak, kivéve, 
ha azokért a Diákhitel Központ felelőssége megállapítható.  

A Hitelfelvevő viseli azt a kárt is, amely abból származik, hogy a Hitelfelvevőt terhelő 
értesítési kötelezettség elmaradása miatt a Diákhitel Központ nem szerzett tudomást a 
képviseleti jogosultságban bekövetkezett, illetve a kézbesítési meghatalmazott személyét 
érintő bármilyen változásról. 

25.3. A Hitelszerződések, a Hiteligénylési Adatlapok lényeges szerződési adatainak a 
hiteligénylés céljára szolgáló dokumentumokon történő hiánytalan és a valósággal 
megegyező feltüntetése a Hitelfelvevők felelőssége, ezek elmaradásának 
jogkövetkezményei a Hitelfelvevőt terhelik. 

25.4. A Diákhitel Központ nem felel az olyan károkért, melyek erőhatalom (természeti 
katasztrófa, háború és más hasonló esemény) vagy hatósági rendelkezés, 
jogszabályváltozás folytán következnek be.  

A Diákhitel Központ nem felel továbbá azokért a károkért sem, amelyek a szükséges 
hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be, 
feltéve, hogy a Diákhitel Központ az engedélyezési kérelmeket a jogszabályoknak 
megfelelően, határidőben nyújtotta be, és minden tőle elvárhatót megtett az engedélyek 
kiadása érdekében. 

25.5. Ha a Diákhitel Központ a Hitelszerződések teljesítése során jogszabályi 
rendelkezés alapján vesz közreműködőt igénybe, és a közreműködő felelősségét 
jogszabály korlátozza, a Diákhitel Központ felelőssége a közreműködő felelősségéhez 
igazodik. 
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Az Oktatási Hivatal a FIR-ben kezelt hallgatói adatok tekintetében önálló adatkezelőnek 
minősül, ezen adatok Diákhitel Központ felé, meghatározott célra történő 
adatszolgáltatási kötelezettségéről jogszabály rendelkezik. Amennyiben az Oktatási 
Hivatal ezen kötelezettsége teljesítése során téves adatot szolgáltat a Hitelfelvevőre 
vonatkozóan a Diákhitel Központ felé, az ebből esetlegesen keletkező károkért a Diákhitel 
Központ nem vállal felelősséget.  

25.6. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevővel kapcsolatos azonosító kódok, jelszavak, 
Diákhitel Direkt szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok, illetve a Diákhitel 
Központnak megadott e-mail fiók bizalmas kezelésének Hitelfelvevő általi 
elmulasztásából, illetve a mindezen adatokkal való visszaélésből eredő károkért 
felelősséget nem vállal. A Diákhitel Központ nem vállal felelősséget azokért az 
esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek internetes weboldala, illetve 
Diákhitel Direkt portálja és a portál elérését biztosító mobil applikáció használatából, azok 
használatra képtelen állapotából, működési-, vagy üzemzavarából, illetőleg az annak 
útján hozzáférhető adatok, dokumentumok bárki által történő illetéktelen 
megváltoztatásából erednek. 

25.7. A Diákhitel Központ felelősségének a 25.1.-25.6. pontok szerinti korlátozása nem 
érinti a Diákhitel Központnak azt a felelősségét, amelyet a Ptk. szerint szerződésben 
érvényesen nem lehet kizárni. 

 

A hiteltartozás végrehajtása, elévülése 

 

26. A Hitelszerződés bármely fél részéről történő felmondása, illetve a Hitelszerződés 
érvénytelenségének megállapítása esetén, amennyiben a Hitelfelvevő a Diákhitel 
Központtal szemben fennálló teljes tartozását nem egyenlíti ki, a Diákhitel Központ az 
ebből eredő követelését az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra engedményezi adásvétel jogcímén. 

 

27. A Hiteltartozás elévülésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. Az elévülést 
megszakítja a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés összegéről 
szóló értesítés, a részletfizetés engedélyezése vagy ezen engedély megszüntetése, 
illetőleg a követelés behajtása során eljáró állami adóhatóság, önálló bírósági végrehajtó 
vagy közjegyző bármely végrehajtási cselekménye. A Hitelfelvevő nem hivatkozhat 
elévülésre, ha a Diákhitel Központ valamely fentiek szerinti felszólítása, értesítése vagy 
egyéb nyilatkozata azért nem került kézbesítésre, mert a küldemény átvételét a 
Hitelfelvevő megtagadta, a küldeményt nem kereste, vagy a kézbesítés azért hiúsult meg, 
mert a Hitelfelvevő elköltözött, azonban új lakcímét nem jelentette be sem a Diákhitel 
Központ, sem a központi lakcím-nyilvántartás felé. 

 

II. A szabad felhasználású diákhitelre (DH1) vonatkozó szabályok 

  

A DH1 Hitelszerződés megkötése 
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28. A DH1 igényléséhez az igénylő rendelkezésére bocsátott DH1 Hitelszerződés a 
Diákhitel Központ ajánlatának minősül. A DH1 Hitelszerződés  

− papíralapú szerződéskötés esetén ezen okirat, valamint az ennek mellékletét 
képező DH1 Hiteligénylési Adatlap Hitelfelvevő általi Diákhitel Direkt felületen 
történő kitöltését, kinyomtatását, majd személyes megjelenés során történő 
adategyeztetését, aláírását és leadását követően, a Diákhitel Központ részéről 
történő átvételével, 

− elektronikus szerződéskötés esetén vagy a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
rendszeréből indítva, a Diákhitel Direkt hiteligénylési felületre irányítva, vagy 
közvetlenül a Diákhitel Direkt hiteligénylési felületen indítva, a DH1 Hitelszerződés 
és a DH1 Hiteligénylési Adatlap elektronikus ügyintézési szolgáltatás útján történő, 
fokozott biztonságú elektronikus aláírásával  

kerül megkötésre.  

Egy Hitelfelvevő egyidejűleg legfeljebb kettő, eltérő hitelcélú (DH1 és DH2) érvényes 
Hitelszerződéssel rendelkezhet. 

29. A DH1 Hitelszerződés, valamint a DH1 Hiteligénylési Adatlap átvételét követően 
(papíralapú szerződéskötés), illetve a Hitelfelvevő általi elektronikus aláírását követően 
(elektronikus szerződéskötés) a Diákhitel Központ megvizsgálja a hatálybalépés 
feltételeinek fennállását. 

 

 

A DH1 igénybevételének feltételei 

 

30. A DH1 igénybevételére – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – azon 
cselekvőképes természetes személy jogosult, aki: 

31.1. az állampolgársági, illetve tartózkodási feltételeknek megfelel, azaz: 

a) magyar állampolgár, 

b) menekültként elismert, 

c) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, 

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 

da) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján 180 napon belül 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosult, 

db) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján 180 napon belül 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosult személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése 
alapján 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult, 

dc) 16. §-a alapján állandó tartózkodásra jogosult. 

31.2. a 35. pontjában foglaltakra is figyelemmel a 45. életévét nem töltötte be, 

31.3. lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, 



 18 

31.4. Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezetett, saját névre szóló számlával rendelkezik, és ezen számla számát 
folyósítás fogadása céljából a Diákhitel Központ részére közölte, 

31.5. nem rendelkezik korábban kötött és fennálló DH1 Hitelszerződéssel, 

31.6. nem rendelkezik a Diákhitel Központtal korábban kötött, de megszűnt hitel- vagy 
kölcsönszerződésből eredő hiteltartozással, illetőleg nem részesült korábban Diákhitel 
Központtal kötött hitel- vagy kölcsönszerződés vonatkozásában egészségkárosodás 
bekövetkezése alapján tartozáselengedési kedvezményben, 

31.7. felsőoktatási intézményben - állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, 
önköltséges, államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzésben, az Nftv. által 
meghatározott képzési formákban, szinten - érvényes hallgatói, illetve tanulói 
jogviszonnyal (a továbbiakban: hallgatói jogviszony) rendelkezik, és a képzésre 
bejelentkezett, 

31.8. a szerződés megkötésének időpontjában nem áll bíróság által jogerősen kiszabott 
olyan végrehajtandó szabadságvesztést elrendelő ítélet hatálya alatt, amelyet még nem 
hajtottak végre, vagy amelynek végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a 
bíróság feltételes szabadságra bocsátotta. 

 

Jogosultsági idő 

 

32. A DH1 a Hitelfelvevőt – az Üzletszabályzat 33. pontjában foglaltak kivételével – 11 
tanulmányi félévre, tanulmányi félévenként legfeljebb 5 tanulmányi hónapra illeti meg.   

33. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő egységes, osztatlan képzésben vesz részt és 
a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, a 
Hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de így sem haladhatja meg 
a 14 tanulmányi félévet.  

A felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1. napja előtt megkezdő és a 
felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi 
képesítési követelmények szerint folytató Hitelfelvevők jogosultsági ideje – ha az 
egyetemi képzési idejük meghaladja a 11 tanulmányi félévet – az egyetemi alapképzés 
szerinti szak képesítési követelményében meghatározott képzési idő tanulmányi 
hónapokban kifejezett mértékének időtartamával egyezik meg.  

34. A Hitelfelvevő jogosultsági ideje – amennyiben a Hitelfelvevő egyidejűleg DH2-t 
nem vesz igénybe – a DH1 igénybevételével érintett tanulmányi hónapok számával 
csökken. Amennyiben a Hitelfelvevő egyidejűleg DH2-t is igénybe vesz, a Hitelfelvevő 
jogosultsági ideje DH2 igénybevételével érintett tanulmányi félévek (félévenként 5 hónap) 
számával csökken. 

35. A Hitelfelvevő nem részesülhet DH1 folyósításában a 45. életéve betöltésének 
időpontját soron követő tanulmányi félévtől.  

36. A Diákhitel Központ a DH1 igénybevételére vonatkozó jogosultsági időt a hallgatói 
hitelrendszer stabilitásának veszélyeztetése nélkül szakértői felülvizsgálatok és 
számítások alapulvételével megváltoztathatja, azonban az egyes Hitelfelvevőkre az 
Üzletszabályzat 32-33. pontjaiban meghatározott időnél alacsonyabb mértékben nem 
állapíthatja meg.  
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37. A Hitel igénybevételére vonatkozó, 36. pont alapján megváltoztatott jogosultsági 
időt a Diákhitel Központ köteles a tanulmányi félév megkezdése előtt legalább 7 nappal 
két országos napilapban, a www.diakhitel.hu honlapján, valamint a felsőoktatási 
intézményekben hirdetményként közzétenni. 

 

A DH1 összege 

 

38. A DH1 legmagasabb összegét a Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja és 21. § (2) 
bekezdése rögzíti. Tekintettel az 58. pontban foglaltakra is, a tanulmányi hónaponként 
igényelhető legmagasabb összeg 150.000,-Ft.  

A DH1-t a Hitelfelvevő választása szerint havonta részletekben vagy tanulmányi 
félévenként egy összegben veheti fel.  

39. A Diákhitel Központ köteles az egyes tanévekre felvehető DH1 minimális és 
maximális összegét, illetőleg a köztes összegeket a tanulmányi félév megkezdése előtt 
legalább 7 nappal két országos napilapban, a www.diakhitel.hu honlapján, valamint a 
felsőoktatási intézményekben hirdetményként közzétenni. 

40. (hatályon kívül helyezve). 

 

A DH1 Hitelszerződés 

 

41. A Diákhitel Központ határozatlan idejű DH1 Hitelszerződés alapján meghatározott 
pénzösszeget bocsát a Hitelfelvevő rendelkezésére. A Hitelfelvevő a DH1 összegének 
visszafizetésére és a kamat összegének megfizetésére köteles. 

Az egyéni Hiteltartozás mindenkori értéke két részből áll: 

▪ tőketartozás  

▪ ügyleti kamat  

A tőketartozás a folyósítás napján a folyósított DH1 összegével növekszik. 

42. A Hitelhez kapcsolódóan a Hitelfelvevőt terheli továbbá a törlesztőrészletek 
késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása miatt felszámított késedelmi kamat 
megfizetésének, valamint az Üzletszabályzat alapján a Hitelfelvevő oldalán keletkező 
költségek, díjak megfizetésének kötelezettsége. 

 

A DH1 Hitelszerződés érvényessége 

 

43. A DH1 Hitelszerződés írásban jön létre a 28. pontban foglaltak szerint.  

A DH1 Hitelszerződés érvényes létrejöttének (a továbbiakban: DH1 Hitelszerződés 
létrejötte) feltétele, hogy a Hitelfelvevő az alábbi adatokat megadja a DH1 Hiteligénylési 
Adatlapon: 

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

http://www.diakhitel.hu/
http://www.diakhitel.hu/
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b) a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

c) a Hitelfelvevő anyja születési családi és utóneve,  

d) a Hitelfelvevő állampolgársága,  

e) a Hitelfelvevő lakóhelye, 

f) a Hitelfelvevő adóazonosító jele, 

g) igényelt havi hitelösszeg  

h) a folyósítás gyakorisága (havonta részletekben vagy tanulmányi 
félévenként egy összegben), 

i) oktatási intézmény és kar betű- és számkódja, szak megnevezése, 

j) képzés típusa (képzési szint), 

k) finanszírozás típusa,  

l) képesítési követelmények szerinti képzési idő (félévek száma),  

m) Hitelfelvevő Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vezetett saját 
bankszámlaszáma, amelyre a Hitelfelvevő a DH1 folyósítását kéri. 

 

Az Üzletszabályzat 31.1. d) pontjában megjelölt, Magyarország területén szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a DH1 Hitelszerződés érvényes 
létrejöttének különös feltétele továbbá, hogy a Hitelfelvevő a DH1 Hiteligénylési 
Adatlapon a tartózkodás jogát igazoló okmányával kapcsolatos, az Üzletszabályzat 47. 
d) pontjában meghatározott adatokat is feltüntesse. 

 

DH1 - papíralapú szerződéskötés 

 

44. A papíralapú szerződéskötést az erre a célra rendszeresített magyar nyelvű 
formanyomtatványon lehet kezdeményezni. A formanyomtatvány DH1 Hitelszerződésből 
és DH1 Hiteligénylési Adatlapból áll. A formanyomtatványt kizárólag elektronikus úton 
lehet kitölteni a www.diakhitel.hu honlapon, a Diákhitel Direkt portálon keresztül és kitöltés 
után kell kinyomtatni 2 példányban (2 példány Hiteligénylési Adatlap és 2 példány 
Hitelszerződés), ezt követően a 46. pontban foglaltak szerint aláírni és leadni.  

A DH1 igénylése kezdeményezhető a felsőoktatási intézmények egyes tanulmányi 
rendszereiből is, amely esetben a kitöltött formanyomtatvány kinyomtatása kizárólag a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályán vagy a felsőoktatási intézmény által kijelölt 
átvevőhelyén történhet. 

45. A Hitelfelvevő a DH1 felvételét a tanulmányi félév során az Nftv. 42. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltak szerinti beiratkozást, illetve bejelentkezést követően legkésőbb 
az őszi tanulmányi félév esetén december 31-ig, tavaszi tanulmányi félév esetén május 
31-ig kezdeményezheti. Ha a DH1 Hitelszerződés és a DH1 Hiteligénylési Adatlap 
leadása a Diákhitel Központ részére ezen időpontig nem történik meg, abban az esetben 
a Hitelfelvevő a DH1 összegére az adott tanulmányi félévben nem válik jogosulttá.  

46. A Hitelfelvevőnek vagy meghatalmazottjának a DH1 Hitelszerződés és a DH1 
Hiteligénylési Adatlap példányait a Diákhitel Központ www.diakhitel.hu honlapján 

http://www.diakhitel.hu/
http://www.diakhitel.hu/
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megjelölt helyen kell leadnia a Diákhitel Központ részére a következőkben ismertetett 
eljárás szerint: 

(a) A Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja a DH1 Hitelszerződés, valamint a kitöltött DH1 
Hiteligénylési Adatlap mind a 2-2 példányát valamint a 47. pontban meghatározott 
okiratokat ellenőrzés céljából bemutatja a Diákhitel Központ által megjelölt átvételi helyen 
az átvételre feljogosított személynek.  

(b) A Hitelfelvevő vagy a meghatalmazottja mind a DH1 Hitelszerződést, mind a DH1 
Hiteligénylési Adatlapot az átvételre feljogosított személy előtt köteles aláírni. Az átvételre 
jogosult személy megtagadja az átvételt, ha a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja nem 
írja alá mind a DH1 Hitelszerződés, mind a DH1 Hiteligénylési Adatlap 2-2 példányát, 
illetőleg az aláírásra nem az átadással egyidejűleg, az átvételre jogosult személy előtt 
kerül sor. 

Az átvételt meg kell tagadni továbbá akkor is, ha a DH1 Hitelszerződésen és/vagy a DH1 
Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok illetőleg az aláírás nem egyeznek meg a 2-2 
példányon, illetve az Üzletszabályzat 47. pontjában meghatározott adatok nem vagy nem 
pontosan, illetve az okiratok ellenőrzése alapján nem a tényleges állapotnak megfelelően 
kerültek kitöltésre. 

47. A DH1 Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok ellenőrzése az alábbiak szerint 
történik: 

a) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a Hitelfelvevő személyi okmányai, 
illetve meghatalmazott eljárása esetén a Hitelfelvevő személyi okmányaiban foglalt 
adatokról kiállított közjegyzői okirat alapján: 

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

a.b) a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

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

a.d) a Hitelfelvevő állampolgársága,  

a.e) a Hitelfelvevő lakóhelye  

b) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a Hitelfelvevő adóigazolványa (az 
állami adóhatóság által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági bizonyítvány), illetve 
meghatalmazott eljárása esetén a Hitelfelvevő adóigazolványában foglalt adatokról 
kiállított közjegyzői okirat alapján: a Hitelfelvevő adóazonosító jele. 

c) Csak a kitöltöttség ellenőrzése: 

c.a) Hitelfelvevő értesítési címe,  

c.b) igényelt havi hitelösszeg,  

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

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

c.e) képzési forma,  

c.f) képzés típusa (képzési szint), 

c.g) finanszírozás típusa,  

c.h) képesítési követelmények szerinti képzési idő (félévek száma),  
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c.i) elvégzett félévek száma a megjelölt képzésben, 

c.j) Hitelfelvevő Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vezetett saját 
bankszámlaszáma, amelyre a Hitelfelvevő a DH1 folyósítását kéri, 

c.k) Hitelfelvevő neme, 

c.l) Hitelfelvevő hallgatói azonosító száma, 

c.m) e-mail cím, 

c.n) telefonszám. 

 

d) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése az Üzletszabályzat 31.1. d) pontjában 
megjelölt, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodási 
jogát igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási jogot igazoló okmány) alapján 
történik. Meghatalmazott eljárása esetén a Hitelfelvevő tartózkodási jogot igazoló 
okmányában foglalt adatokról kiállított közjegyzői okirat alapján: az okmány száma, 
érvényessége és jogcíme. 

Ha a DH1 Hitelszerződésen és a DH1 Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok az 
ellenőrzés szempontjai alapján megfelelőek, az átvételre feljogosított személy igazolja az 
átvételt, és egy-egy példányt a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja részére átadja. 

A DH1 Hitelszerződés leadása során az alábbi hivatalos okiratokat kell az 
adatellenőrzéshez bemutatni: 

▪ Személyazonosító okmány: személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-
jét követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló 
személyi igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító 
igazolvány, EGT állampolgár tartózkodási engedélye, tartózkodási jogot igazoló 
okmány (regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya), 

▪ Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

▪ Adóigazolvány, vagy az állami adóhatóság által kiállított adóazonosító jelet igazoló 
hatósági bizonyítvány, 

▪ Meghatalmazott útján történő eljárás esetén: a képviselő személyazonosságát 
igazoló személyi okmány és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint 
közokiratba foglalt meghatalmazás, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:  

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

- a Hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását, 

- a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az 
értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát 
igazoló okirat azonosító adatát,  

- valamint a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 
meghatalmazott jogosult a DH1 Hiteligénylési Adatlapot helyette és 
nevében kitölteni, valamint a DH1 Hitelszerződést, és a DH1 Hiteligénylési 
Adatlapot helyette és nevében aláírni. 
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DH1 – elektronikus szerződéskötés 

 

47.1. A DH1 elektronikus ügyintézés útján történő igénylése elektronikusan 
kezdeményezhető az egyes felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszerébe történő 
belépést követően, onnan való átirányítással a Diákhitel Direktben, illetőleg közvetlenül a 
Diákhitel Direktben vagy annak mobil alkalmazásában.  

A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő hiteligénylése során a tanulmányi rendszerből indított 
igénylés esetén ezen rendszerből, közvetlenül a Diákhitel Direktből indított igénylés 
esetén pedig a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás – lakcímadat esetében a 
Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás szolgáltatás - közhiteles nyilvántartásából veszi át 
a személyazonosító adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve, valamint az állandó 
lakcím). Amennyiben a személyazonosító adatok a tanulmányi rendszerből kerültek 
átvételre, a Diákhitel Központ ezen adatokat egyezteti a fenti közhiteles 
nyilvántartásokkal.  

A képzési adatok a tanulmányi rendszerből indított igénylés esetén ezen rendszerből 
kerülnek átvételre, közvetlenül a Diákhitel Direktből indított igénylés esetén pedig a 
Hitelfelvevő adja meg ezen adatokat.  

Az adóazonosító jelet minden esetben a Hitelfelvevő adja meg, amely adatot a Diákhitel 
Központ egyezteti az Összerendelési Nyilvántartással. 

A Hitelfelvevő a DH1 Hitelszerződés és DH1 Hiteligénylési Adatlap mindazon további 
adatait, amelyek nem kerültek automatikusan átvételre a tanulmányi rendszerből, a 
Diákhitel Direktben kitölti. Azt a tényt, hogy a Hitelfelvevő valamennyi, a Hitelszerződés 
érvényes létrejöttéhez szükséges adatot megadta-e, a Diákhitel Központ a Diákhitel 
Direkt rendszerben automatikusan ellenőrzi, adathiányos vagy a fenti közhiteles 
nyilvántartásokban kezeltektől eltérő adatokat tartalmazó hiteligénylést a rendszer nem 
fogad be. 

47.2. A Diákhitel Központ a Diákhitel Direkt rendszerben a 47.1. pont szerint átvett vagy 
megadott adatok alapján megállapítja, hogy a Hitelfelvevő jogosult-e a hiteligénylésre. Ha 
a Hitelfelvevő nem jogosult a Hitelre, a hiteligénylést elutasítja, ha jogosult, akkor 
felkínálja a Hitelfelvevőnek a DH1 Hitelszerződést és a DH1 Hiteligénylési Adatlapot 
papíralapú szerződéskötésre (nyomtatásra) vagy elektronikus szerződéskötésre 
(elektronikus aláírásra).  

Ez alapján a Hitelfelvevő jogosult választani, hogy papíralapon vagy elektronikusan köt 
szerződést:  

− Amennyiben a Hitelfelvevő a papíralapú szerződéskötést választja, abban az 
esetben a DH1 igénylésére a továbbiakban a 44-47. pontok irányadók. 

− Amennyiben a Hitelfelvevő az elektronikus szerződéskötést választja, abban az 
esetben a Diákhitel Központ adategyeztetést folytat le a Központi Azonosítási 
Ügynök szolgáltatás, valamint a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás 
szolgáltatás igénybevételével a név, születési hely és idő, anyja neve és 
lakcímadatokra vonatkozóan. Sikeres adategyeztetést követően a Diákhitel 
Központ az Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatás igénybevételével 
adategyeztetést folytat le az adóazonosító jel vonatkozásában. A sikeres 
adóazonosító jel-egyeztetést követően a Diákhitel Központ a Diákhitel Direkt 
felületén felkínálja az elektronikus hiteligénylési dokumentumokat a 
Hitelfelvevőnek azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás 
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útján történő elektronikus aláírásra. Amennyiben a központi nyilvántartásban tárolt 
adatok eltérnek a hiteligénylés során a tanulmányi rendszerből átvett, vagy a 
Hitelfelvevő által megadott adatoktól, a hiteligénylés elutasításra kerül. A 
hiteligénylés befejező lépéseként a Hitelfelvevő a DH1 Hitelszerződést és DH1 
Hiteligénylési Adatlapot elektronikusan aláírja. A Hitelszerződés és a Hiteligénylés 
Adatlap letölthető, nyomtatható formában kerül feltöltésre a Hitelfelvevő Diákhitel 
Direkt postafiókjába. 

A Diákhitel Direkt mobil alkalmazásban indított hiteligénylés esetén papíralapú 
szerződéskötési mód nem választható. 

47.3. (hatályon kívül helyezve) 

 

 

A hallgatói jogviszony ellenőrzésének rendje 

 

48. A Diákhitel Központ a Hitelszerződés megkötését követően a hallgatói jogviszony 
fennállása mint folyósítási feltétel ellenőrzése céljából átadja az Oktatási Hivatal által 
vezetett FIR nyilvántartásba a Hitelfelvevő nevét, születési nevét, születési helyét és 
idejét, valamint anyja nevét (automatikus adatszolgáltatásra való feliratkozás). 
Amennyiben a Hitelfelvevő ezen adatok alapján beazonosítható, az Oktatási Hivatal 
rögzíti a FIR-ben, hogy a Hitelfelvevő a Diákhitel Központ ügyfele. Amennyiben a 
beazonosítás sikertelen, a Diákhitel Központ tájékoztatja erről az ügyfelet, és felhívja arra, 
hogy amennyiben 30 napon belül nem gondoskodik a képzését folytató felsőoktatási 
intézmény útján adatai FIR-be történő feltöltéséről, vagy a hibásan nyilvántartott adatai 
javításáról, a Hitelszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül. 

49. A Hitelfelvevő beazonosítását követően az Oktatási Hivatal a FIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-ből elektronikus adatkapcsolat útján átadja a Diákhitel Központ részére a hallgatói 
jogviszony fennállásának, szünetelésének, megszűnésének tényére, a tanulmányok 
folytatása céljából a hallgató képzési időszakra történő bejelentkezésének tényére; a 
hallgató képzéseire, illetve a hallgató által folytatott képzések finanszírozásának típusára 
vonatkozó adatokat. A hiteligénylést követő első adatszolgáltatást követően az Oktatási 
Hivatal rendszeresen adatot szolgáltat a Diákhitel Központ felé a Hitelfelvevő hallgatói 
jogviszonyának fennállásáról, illetőleg amennyiben a Hitelfelvevővel összefüggésben 
kezelt személyazonosító és képzési adatok a FIR-ben módosulnak, automatikusan átadja 
a Diákhitel Központ részére a módosult adatokat. Ezen automatikus adatszolgáltatásra 
addig kerül sor, amíg a Diákhitel Központ nem közli az Oktatási Hivatal felé, hogy a 
Hitelfelvevő szerződése megszűnt, vagy a hiteligénybevétel életkori határát betöltötte 
(automatikus adatszolgáltatásról való leiratkozás).  

50. Amennyiben a FIR-adatszolgáltatásra technikai akadály (pl. szoftverhiba, 
szolgáltatáskiesés) miatt várhatóan huzamosabb ideig nem kerülhet sor, a Diákhitel 
Központ annak érdekében, hogy a Hitel folyósítását ezen akadály ne gátolja, jogosult a 
Hitelfelvevő képzését folytató felsőoktási intézményhez fordulni a hallgatói jogviszony 
igazoltatása céljából. A felsőoktatási intézménnyel történő egyeztetésre a Diákhitel 
Központ abban az esetben is jogosult, ha a korábbi időszakra vonatkozóan szükséges 
tanulmányi adatokat egyeztetni, vagy ha a FIR-adatszolgáltatás felülellenőrzése 
bármilyen okból indokolt. 
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51. Amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal pozitívan igazolja 
a Hitelfelvevő beiratkozott, bejelentkezett hallgatói jogviszonyát, úgy a DH1 összege, 
illetve a DH1 módosított összegének folyósítása az Üzletszabályzatban meghatározottak 
szerint történik. 

52. Az adategyeztetés eredményeként a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő által a DH1 
Hiteligénylési adatlapon megadott, a DH1 Hitelszerződés hatályba lépését nem érintő 
adatokat – abban az esetben is, ha azok eltérnek a Hitelfelvevő által megadottaktól – a 
felsőoktatási intézmény, vagy az Oktatási Hivatal nyilvántartásával egyező módon tartja 
nyilván.  

53. Amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal a hallgatói 
jogviszony fennállását nem igazolja vissza az adott képzési időszakra, vagy egymástól 
eltérő adatokat igazol vissza, abban az esetben a Diákhitel Központ írásban felszólítja a 
Hitelfelvevőt, hogy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a 
Diákhitel Központ részére igazolja az adott képzési időszakra beiratkozott, bejelentkezett 
hallgatói jogviszonyának fennállását. Ha a megjelölt határidőn belül a Hitelfelvevő 
igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, a Diákhitel Központ úgy tekinti, hogy a 
Hitelfelvevőnek az adott képzési időszak vonatkozásában beiratkozott, bejelentkezett 
(aktív) hallgatói jogviszonya nem áll fenn, ebből következőleg az adott képzési időszak 
alatt nem jogosult a DH1 igénybevételére. Amennyiben az egyeztetés eredményre vezet, 
a Diákhitel Központ a DH1 összegét a Hitelfelvevő részére az Üzletszabályzatban 
foglaltak szerint folyósítja.  

 

A DH1 Hitelszerződés hatályba lépése 

 

54. A DH1 Hitelszerződés hatályba lépésének időpontja – a Rendelet 3. § -ban és az 
Üzletszabályzat 30-31.8. pontjaiban meghatározott feltételek fennállta esetén – a 
Hitelfelvevő hallgatói jogviszonya felsőoktatási intézmény vagy Oktatási Hivatal általi 
pozitív igazolásának napja. 

 

Speciális szabályok EGT tagállamokban folytatott tanulmányok esetén 

 

55. A Hitel EGT felsőoktatási intézményekben oklevél megszerzésére irányuló 
képzésben folytatott tanulmányok, illetve a Hitelfelvevő által folytatott tanulmányaihoz 
kapcsolódó résztanulmányok alapján történő igénybevételének külön feltételeire az 
Üzletszabályzatban foglaltakat e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

56. A DH1-re – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult az a magyar 
állampolgár, illetve menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású személy, aki 

a) EGT felsőoktatási intézményben, oklevél megszerzésére irányuló olyan 
képzésben vesz részt, amely Magyarországon elismerhető felsőfokú 
végzettséget ad, vagy EGT felsőoktatási intézményben a tanulmányaihoz 
kapcsolódó résztanulmányokat folytat és 

b) az a) pontban foglalt képzésben fennálló hallgatói jogviszonyát igazolta a Diákhitel 
Központ felé, valamint 
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c) a DH1 Hitel igénybevételének alábbi feltételeit teljesíti: 

i) lakóhelyét a személyi adat és lakcímnyilvántartóba bejelentette, és 

ii) tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett, valamint 

iii) a DH1 Hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos hitelcélú felhasználást 
biztosító Hitelszerződése a Diákhitel Központtal, és 

d) nincs olyan korábban kötött DH1 vagy DH2 Hitelszerződése, amely megszűnt, és 
amely alapján lejárt és meg nem fizetett Hiteltartozása van. 

57. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz a DH1 felvételét a 
Hitelfelvevő az őszi tanulmányi félévben december 31-ig, a tavaszi tanulmányi félévben 
május 31-ig kezdeményezheti az Üzletszabályzat 44. pontjában foglaltak szerint. Ha a 
DH1 Hitelszerződés leadása ezen időpontig nem történik meg, abban az esetben a 
Hitelfelvevő a DH1 összegére az adott tanulmányi félévben nem válik jogosulttá.  

58. A Hitelfelvevő a DH1 folyósítását tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben 
igényelheti. EGT felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban folytatott 
résztanulmányok alapján az igénybe vehető DH1 legmagasabb összege a 38. pontban 
meghatározott legmagasabb hitelösszeg kétszerese. 

59. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt Hitel 
esetében a DH1 Hitelszerződés érvényes létrejöttének a feltétele: 

a) mind a Diákhitel Központ, mind a Hitelfelvevő a DH1 Hitelszerződést és a DH1 
Hiteligénylési Adatlapot 2-2 példányban aláírja, továbbá  

b) a Tanulmányi Adatlap kitöltése és aláírása, valamint a Diákhitel Központhoz 
történő eljuttatása vagy Diákhitel Direkt felületen történő feltöltése, valamint 

c) a Hitelfelvevő a DH1 Hitelszerződés lényeges elemének minősülő, az 
Üzletszabályzat 47. a.a) – a.e), 47. b),valamint a 47. c.b), c.d), c.g) és c.j) 
pontjaiban meghatározott adatokat DH1 Hiteligénylési Adatlapon feltüntesse. 

60. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt DH1 
esetében a hallgatói jogviszony fennállásának igazolása a Hitelfelvevő kötelezettsége.  

61. Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt DH1 
esetében a Hitelfelvevő köteles benyújtani a Diákhitel Központ részére  

a) első alkalommal, a tanulmányai megkezdésekor az érintett EGT felsőoktatási 
intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára, valamint a folyósításhoz 
szükséges képzési adataira vonatkozó, az EGT felsőoktatási intézmény által 
kiállított igazolásokat, valamint azok hiteles magyar nyelvű fordítását, 

b) a további tanulmányi félévek során az érintett EGT felsőoktatási intézménnyel 
fennálló hallgatói jogviszonyára vonatkozó, az EGT felsőoktatási intézmény által 
kiállított igazolást, valamint annak hiteles magyar nyelvű fordítását, 

c) első alkalommal, majd azt követően minden tanulmányi félévben a Tanulmányi 
Adatlapot, amely tartalmazza a hallgató személyes adatait, valamint az EGT 
felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára vonatkozó adatokat.  

Ezen pont alkalmazásában a Diákhitel Központ nem hiteles fordítást is elfogad azon 
nyelvek esetén, amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint 
nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) 
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Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján 
közzétett. 

62. EGT felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató Hitelfelvevők kötelesek 
belföldi lakóhellyel rendelkező kézbesítési meghatalmazottat megjelölni a Tanulmányi 
Adatlapon. A kézbesítési meghatalmazott részéről a Tanulmányi Adatlap aláírása a 
kézbesítési meghatalmazotti feladatok ellátására vonatkozó elfogadó nyilatkozatnak 
minősül. 

63. A Hitelfelvevő a Tanulmányi Adatlapot és az EGT felsőoktatási intézménnyel 
fennálló hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást, valamint annak az 
Üzletszabályzat 61. pontjában meghatározott fordítását köteles minden tanulmányi 
félévben az adott tanulmányi félév második hónapjának utolsó napjáig igazolni. Az 
igazolást a Diákhitel Központ részére postai úton kell eljuttatni vagy a Diákhitel Központ 
ügyfélszolgálati irodájában személyesen leadni. 

A Hitelfelvevő a hallgatói jogviszonya fennállását a folyósítás szüneteltetésével érintett 
időszak alatt is köteles a Diákhitel Központ számára igazolni. 

64. Ha a Hitelfelvevő a DH1 folyósítása érdekében a hallgatói jogviszonya fennállását 
minden tanulmányi félévben a 63. pontban meghatározott határidőig nem igazolja az 
Üzletszabályzat 61. b) pontja szerint, abban az esetben az utolsó igazolt tanulmányi félév 
elteltét követő negyedik hónap első napjától kezdődően a Hitelfelvevőt törlesztési 
kötelezettség terheli. 

65. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő által az Üzletszabályzat 61. pontja szerint 
benyújtott igazolásokat és a Tanulmányi Adatlapot továbbítja az Oktatási Hivatalhoz 
annak igazolása érdekében, hogy a Hitelfelvevő által megjelölt képzés Magyarországon 
elismert felsőfokú végzettséget ad-e.  

66. A DH1 Hitelszerződés hatályba lépésének időpontja – az Üzletszabályzat 56. 
pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – az Oktatási Hivatal által kiadott, 
az EGT felsőoktatási intézmény jogállására, valamint a hallgató által folytatott képzésre 
vonatkozó pozitív visszaigazolás Diákhitel Központ részére történő kézbesítésének 
napja. 

67. A Diákhitel Központ az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz 
igényelt DH1 esetében a folyósítási feltételek fennállása esetén a 80. pontban 
meghatározott táblázat szerint folyósít.  

A Diákhitel Központ a folyósításra vonatkozó, fenti határidők értelmében azon 
Hitelfelvevőknek köteles a DH1-t folyósítani, akiknek a DH1 Hitelszerződése a 66. pont 
szerint hatályba lépett a hivatkozott határidőket megelőző legalább 5 munkanappal. 

 

Az ügyleti kamat 

 

68. A Hitelfelvevő a folyósított DH1 összege után az ügyleti kamatszámítás kezdő 
napjától kezdődően a DH1 visszafizetésének napjáig ügyleti kamatot köteles fizetni. Az 
ügyleti kamatszámítás kezdő napja a DH1 Hitelszerződés alapján történő DH1 
folyósításának első napja. 

A DH1 változó kamatozású.  
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A kamatszámítás módja 

 

69. A kamatszámítás naponta történik időarányos (lineáris) kamatszámítás mellett. A 
napi kamat összegét a Diákhitel Központ a következő képlet alapján számítja ki: 

aktuális tőketartozás x aktuális DH1 kamatláb  
365 x 100 

70. A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente, december 31-ei 
értéknappal kerül sor. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi 
kamatszámítással történik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel 
módosított tőketartozás állományra számított egy napra vetített kamat összegével 
azonos. 

 

Az általános, részleges állami kamattámogatás 

 

70.1. A 2023. január 1-től 2023. június 30-ig tartó kamatperiódusban a Diákhitel Központ 
csak az ügyleti kamat évi 4,99%-nak megfelelő részét számítja fel a Hitelfelvevővel 
szemben, a fennmaradó, Hitelfelvevővel szemben nem felszámított ügyleti 
kamattartozást a Magyar Állam általános, részleges kamattámogatás formájában 
átvállalja a Hitelfelvevőtől. A kamattámogatás összegét a Magyar Állam nevében a 
Magyar Államkincstár folyósítja a Diákhitel Központ részére, a Hitelfelvevő javára. 

 

 

Kamatmérték közzététele, módosítása 

 

71. A DH1 aktuális ügyleti kamatát a Diákhitel Központ féléves kamatperiódusban 
állapítja meg és annak mértékét minden naptári félév első napjától alkalmazza. A 
Diákhitel Központ jogosult a Rendeletben meghatározott korlátok között az aktuális 
ügyleti kamat mértékét megváltoztatni, és azt köteles legkésőbb az adott naptári félévet 
megelőző 7 nappal két országos napilapban, a www.diakhitel.hu honlapján közzétenni, 
és a felsőoktatási intézményeknek a hirdetőtáblán való közzététel céljából megküldeni. 

 

A célzott kamattámogatás kedvezménye 

 

72. A DH1-t igénybe vevő Hitelfelvevő - a DH1 Hitelszerződés időtartama alatt - a 
fizetendő kamattartozás teljes összegének megfelelő célzott kamattámogatásban 
részesül (a továbbiakban: célzott kamattámogatás) a csecsemőgondozási díj a GYED, a 
gyermekgondozást segítő ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági ellátás, a 
rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági járadék folyósítása időszakának az 
Üzletszabályzat 74. pontjában meghatározott részében, illetőleg a 125. b) pont alapján 
igényelt törlesztési kötelezettség-szüneteltetés időtartama alatt, ha célzott 
kamattámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített 

http://www.diakhitel.hu/
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nyomtatványon – benyújtja a Diákhitel Központhoz, és rendelkezik az ellátásokat folyósító 
szervek általi igazolással.  

A DH1-t igénybe vevő Hitelfelvevő nő – a 125. c) pont szerint, várandóssága alapján 
biztosított törlesztési kötelezettség-szüneteltetés időtartama alatt - célzott 
kamattámogatásban részesül ezen kérelme benyújtását követő hónaptól a várandóssága 
91. napjának hónapjától számított 36. hónap utolsó napjáig - vagy a várandósság 
megszakadása vagy megszakítása esetén a szülés orvosi igazolásban meghatározott 
várható időpontjáig. A célzott kamattámogatás iránti kérelem a Diákhitel Központ által az 
e célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt portálon letölthető nyomtatványon terjeszthető 
elő a Diákhitel Központnál. A kérelmező a várandósság tényét orvosi igazolással vagy a 
várandósgondozási könyvvel igazolhatja, amelyet eredeti példányban másolatban 
köteles a kérelme mellékleteként benyújtani. A Hitelfelvevő nő akkor is jogosult a kérelme 
benyújtását követő hónaptól a várandóssága 91. napjának hónapjától számított 36. 
hónap utolsó napjáig terjedő időszakra a célzott kamattámogatásra, ha a gyermeke halva 
születik. 

A DH1-t igénybe vevő Hitelfelvevő nő – a 125. d) pont szerint, a gyermek örökbefogadása 
alapján biztosított törlesztési kötelezettség-szüneteltetés időtartama alatt - célzott 
kamattámogatásban részesül ezen kérelme és az örökbefogadást engedélyező 
gyámhatósági határozat másolatának benyújtását követő hónap első napjától az ezen 
határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig. A célzott 
kamattámogatás iránti kérelem a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített, a 
Diákhitel Direkt portálon letölthető nyomtatványon terjeszthető elő a Diákhitel Központnál. 

A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a 
törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál. 

73. A kérelem benyújtására és elbírálására az Üzletszabályzat 128-130., 133-134. 
pontjaiban foglaltak megfelelően irányadóak.  

74. A célzott kamattámogatási kérelmek tárgyában a Diákhitel Központ dönt. A 
csecsemőgondozási díjra, GYED-re vagy gyermekgondozást segítő ellátásra való 
jogosultság alapján igényelt célzott kamattámogatás ezen 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 
célzott kamattámogatásra való jogosultság első napja a kérelem benyújtása évének első 
napja.  

75.  (hatályon kívül helyezve) 

76. Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képező jogcímnek az 
Üzletszabályzat 74. pontja szerinti döntésben megjelölt időszakában változás következik 
be, akkor azt a célzott kamattámogatást igénybevevő Hitelfelvevőnek az Üzletszabályzat 
72. pontja szerinti jogosultság megszűnését követő 15 napon belül a Diákhitel 
Központhoz írásban - a Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon - be kell jelentenie. Az Üzletszabályzat 73. pontjában foglaltak ez esetben 
is irányadóak azzal, hogy a jogosultsági időnek a kérelem teljesítésével kapcsolatos 
döntésben megjelölt időpont előtti megszűnéshez igazolást csatolni nem kell. 

Ha a Hitelfelvevő nő várandósság alapján igényelt célzott kamattámogatást, a 
várandósság esetleges megszakadását vagy megszakítását köteles 15 napon belül a 
Diákhitel Központ felé bejelenteni. 
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A célzott kamattámogatás jogcímenként külön igényelhető. Amennyiben a kérelem 
teljesítésével kapcsolatos döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául 
szolgáló jogcím megváltozik, akkor a Hitelfelvevő az Üzletszabályzat 72. pontjában 
meghatározott okiratok benyújtásával jogosult további célzott kamattámogatást 
kérelmezni. 

Ha a Hitelfelvevő által benyújtott, a változás bejelentésére irányuló kérelem, illetve a 
jogosultsági idő meghosszabbítása esetén szükséges igazolás hiánypótlásra szorul, a 
Hitelfelvevőt a Diákhitel Központ hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a 
felszólító levél kézhezvételét követő 30 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel 
Központ a kérelmet elutasítja. 

77.  (hatályon kívül helyezve) 

78. Nem tekinthető jogosulatlan igénybevételnek az, ha a Hitelfelvevő célzott 
kamattámogatásra való jogosultságának megszűnését az Üzletszabályzat 76. pontjában 
meghatározott határidőn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való 
jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a családpolitikáért felelős miniszter az 
eredeti jogcím alapján tovább folyósítja a Diákhitel Központnak a kamattámogatás 
összegét. 

 

 

 

A DH1 folyósításának szabályai 

 

A folyósítás módja, gyakorisága 

 

79. A Diákhitel Központ a DH1 Hitelszerződés létrejöttét követően, feltéve, hogy a 
Hitelfelvevő hallgatói jogviszonya az Üzletszabályzat 48-53. pontjaiban foglaltak alapján 
fennáll, a DH1 összegét forintban  

a) a Hitelfelvevő bármely Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező 
hitelintézetnél vezetett számlájára utalja, vagy 

b) a Hitelfelvevő és a felsőoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján 
közvetlenül a hallgató által megjelölt felsőoktatási intézmény számlájára utalja a 
tanulmányokkal kapcsolatosan felmerülő egyéb díjak, költségek finanszírozására, 
amennyiben a Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmény között ennek lehetőségére 
előzetesen együttműködési megállapodás jött létre.  

80. Közvetlenül a Hitelfelvevő részére történő folyósítás szabályai:  

A Hitelfelvevő a DH1 folyósítására szolgáló bankszámlaszámot a DH1 Hitelszerződés 
fennállása alatt módosíthatja a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentéssel. 
Abban az esetben, ha a folyósításra szolgáló bankszámlaszámra vonatkozó bejelentés a 
Diákhitel Központhoz, a következő folyósítás esedékességét legalább 5 munkanappal 
megelőzően megérkezik, a Diákhitel Központ a bejelentett új bankszámlára folyósítja a 
DH1-t. Amennyiben a bejelentés nem az előzőekben megjelölt határidőn belül érkezik a 
Diákhitel Központhoz, az esedékes DH1 összege a korábban nyilvántartott bankszámlára 
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kerül átutalásra, és a Diákhitel Központ csak az aktuálisan következő folyósítási 
határnapon folyósítja a DH1 összegét a bejelentett új bankszámlára.  

A Diákhitel Központ elsődlegesen a Hitelfelvevő azon képzésre fennálló hallgatói 
jogviszonyára tekintettel folyósítja a DH1-et, amelyet a Hitelfelvevő a hiteligényléskor 
megjelölt, azonban amennyiben 

a) az Oktatási Hivatal adatközlése szerint ettől eltérő képzésre áll fenn a 
Hitelfelvevőnek hallgatói jogviszonya, vagy  

b) a Hitelfelvevő által megjelölt képzésre fennálló hallgatói jogviszonya megszűnt, de 
ezzel párhuzamosan az Oktatási Hivatal adatközlése alapján eltérő képzésre 
vonatkozóan, illetve másik felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonya áll 
fenn, vagy 

c) a Hitelfelvevő korábbi hallgatói jogviszonya megszűnt, de az Oktatási Hivatal 
adatközlése alapján új hallgatói jogviszonyt létesített, 

ha a hitelfolyósítás további feltételei is fennállnak, a DH1 hitel az Oktatási Hivatal által 
közölt, FIR-ben nyilvántartott hallgatói jogviszony fennállására tekintettel kerül 
folyósításra, illetőleg továbbfolyósításra.  

Amennyiben a Hitelfelvevő ezen hallgatói jogviszonyára tekintettel nem kíván 
igénybevenni DH1-et, jogosult a folyósítás szüneteltetését kérni. 

81. A DH1 egyösszegű, folyamatos folyósítása esetén, ha a Hitelfelvevő nem 
nyilatkozik a DH1 összeg módosításáról illetve folyósítás szüneteltetéséről, ezen 
változások bejelentésére az Üzletszabályzatban megállapított határidőn belül, a Diákhitel 
Központ a tanulmányi félévre járó hitelt egy összegben, a hallgatói jogviszony ezen 
tanulmányi félévben való fennállásának igazolását követő 10 munkanapon belül 
folyósítja.  

82. A DH1 havonta részletekben történő folyamatos folyósítása esetén, a Diákhitel 
Központ az adott tanulmányi félévben a Hitelfelvevő által igényelt havi összegben első 
alkalommal a hallgatói jogviszony fennállásának igazolását követő 10 munkanapon belül 
folyósít hitelt. Abban az esetben, ha ezen első folyósítás napján a tanulmányi félévből 
már egynél több hónap eltelt, folyósított hitelösszeg az eltelt hónapok számához igazodik. 
A tanulmányi félév további hitelfolyósításaira az első folyósítást követő tanulmányi 
hónapok 15. napján kerül sor. Amennyiben ezen nap pihenőnap vagy munkaszüneti nap, 
abban az esetben az ezt megelőző munkanapon kerül sor a folyósításra. 

83. (hatályon kívül helyezve) 

 

84. (hatályon kívül helyezve) 

85. (hatályon kívül helyezve)  

 

86. (hatályon kívül helyezve)  

 

 

A folyósítás korlátai 
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87. Nem részesülhet a DH1 folyósításában a Hitelfelvevő 

a) mindaddig, amíg a Diákhitel Központtal kötött hitel- vagy kölcsönszerződésből 
eredő lejárt és meg nem fizetett tartozása áll fenn, illetve 

b) a 45. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől. 

88. Államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató azon 
Hitelfelvevő, aki 2012. május 15-e előtt kötött Hitelszerződést és DH2-t nem vesz igénybe, 
a DH1-t továbbra is változatlan feltételekkel veheti igénybe. 

89. A folyósításra vonatkozó, az Üzletszabályzat 81-82. pontja szerinti határidők 
értelmében azon Hitelfelvevőknek köteles a Diákhitel Központ folyósítani, akiknek a DH1 
Hitelszerződése az Üzletszabályzat 54. pontja értelmében hatályba lépett a hivatkozott 
határidőket megelőző legalább 5 munkanappal. 

 

A DH1 folyósításának szünetelése és szüneteltetése 

 

90. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a 
Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül – amennyiben jelen Üzletszabályzat 
másként nem rendelkezik – bármikor kezdeményezheti a DH1 folyósításának 
szüneteltetését. A Diákhitel Központ a DH1 folyósítását a Hitelfelvevő által megjelölt 
időponttól, vagy a kérelem beérkezésének időpontjára eső tanulmányi hónaptól 
szünetelteti, kivéve, ha a kérelemben megjelölt időpont, vagy a kérelem beérkezése az 
adott havi folyósítási határnapot legalább 5 munkanappal nem előzi meg. Amennyiben a 
kérelemben megjelölt időpont, vagy a kérelem beérkezése a folyósítási határnapot 
megelőző 5 munkanapon belülre esik, a Diákhitel Központ a DH1 folyósítását a soron 
következő tanulmányi hónaptól szünetelteti. 

91. Kérelem alapján a DH1 folyósítása szüneteltethető: 

a) a Hitelfelvevő által a kérelemben megjelölt időpontig, vagy  

b) időpont megjelölés nélküli kérelem esetén határozatlan időtartamra, a folyósítás 
újraindítására vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjáig. 

Amennyiben a Hitelfelvevő félévenkénti egyösszegű folyósítást igényelt, és a folyósítás 
az adott tanulmányi félévre a Diákhitel Központ részéről már megtörtént, a szüneteltetési 
kérelem csak a soron következő tanulmányi félévtől vehető figyelembe. 

92. Amennyiben a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, de az adott 
képzésre nem jelentkezett be - figyelembe véve az Üzletszabályzat 53. pontjában írt 
rendelkezéseket is - a tárgyi tanulmányi félévre a DH1 folyósítása szünetel. 

 

A DH1 folyósításának újraindítása 

 

93. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a 
Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül kezdeményezheti a DH1 folyósításának 
újraindítását. A Hitelfelvevő ellenkező tartalmú kérelme hiányában a Diákhitel Központ a 
DH1-t az adott tanulmányi félév vonatkozásában visszamenőlegesen folyósítja a 
Hitelfelvevő részére. A DH1 folyósítását – feltéve, hogy a folyósítás egyéb feltételei 
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fennállnak – a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő erre irányuló kérelmének beérkezését 
követő 10 munkanapon belül indítja újra. 

  

A DH1 folyósításához szükséges hallgatói jogviszony ellenőrzésére az Üzletszabályzat 
48-53. pontjában írt rendelkezések az irányadók. 

 

A DH1 összegének és a folyósítás gyakoriságának módosítása 

 

94. A Hitelfelvevő az igényelt DH1 havi összegét – amennyiben az Üzletszabályzat 
másként nem rendelkezik – az őszi félév tekintetében december 31-ig, illetőleg a tavaszi 
félév tekintetében május 31-ig beérkező írásbeli bejelentéssel módosíthatja.  

95. Amennyiben a Hitelfelvevő a DH1 összegét módosítani kívánja, akkor az 
Üzletszabályzat 94. pontjában meghatározott határidőig, az Üzletszabályzat 8.2 
pontjában meghatározott módon a Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül 
megteheti, vagy a Diákhitel Direkt portálon kitöltött űrlapot kinyomtatva postai úton, vagy 
a személyes ügyfélszolgálaton adhatja le a Diákhitel Központ részére. A DH1 összegének 
módosítása a DH1 Hitelszerződés módosításának minősül. A DH1 Hitelszerződés 
módosítása - amennyiben a Diákhitel Központ a kérelem beérkezésétől számított 30 
napon belül eltérően nem nyilatkozik- hatályba lép a Diákhitel Központ külön 
visszaigazolása nélkül is a módosított DH1 első folyósításával. 

96. (hatályon kívül helyezve) 

 

97. (hatályon kívül helyezve) 

 

98. (hatályon kívül helyezve)   

  

99. A Hitelfelvevő a 95. pontban meghatározott módokon kezdeményezheti a 
folyósítás gyakoriságának módosítását. Amennyiben a folyósítás feltételei fennállnak, a 
Diákhitel Központ a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül folyósítja tovább 
a Hitelfelvevő kérelmének megfelelő gyakorisággal a DH1-t. 

 

A DH1 törlesztésének szabályai 

 

A törlesztési kötelezettség kezdetének időpontja 

 

100. A DH1 törlesztésére és behajtására a Rendeletben és az Avt-ben meghatározott 
rendelkezések irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete - az Üzletszabályzat 35. 
és 64. pontjaiban foglaltak kivételével - a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját 
- legkésőbb azonban a 45. életév betöltésének napját - követő negyedik hónap első napja.  

101. A Diákhitel Központ az Üzletszabályzat 2. sz. függeléke szerinti Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően adategyeztetést végez az állami adóhatósággal 
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a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettség alapját képező jövedelmének közlése végett. 
Amennyiben a Hitelfelvevőnek a megkeresésben közölt és az állami adóhatóság által 
nyilvántartott adatai között eltérés van, az adatokat a Diákhitel Központ és az állami 
adóhatóság a Hitelfelvevő kétséget kizáró beazonosítása érdekében egyezteti. 
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Hitelfelvevő a Diákhitel Központ 
felhívása alapján köteles haladéktalanul eljárni a Diákhitel Központ, illetve az adóhatóság 
által nyilvántartott hibás adat helyesbítése érdekében. Amennyiben a Hitelfelvevő nem 
gondoskodik a hibás adat helyesbítéséről, és ezzel a törlesztési kötelezettség 
megállapítását akadályozza, a Diákhitel Központ súlyos szerződésszegésre hivatkozva 
jogosult a DH1 Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

A törlesztőrészlet alapja 

 

102. A törlesztésre kötelezett Hitelfelvevő a törlesztés beálltának naptári évében és az 
azt követő naptári évben a tárgyévet megelőző év október 31. napján érvényes 
minimálbér tizenkétszeres összege után köteles megfizetni a törlesztést. 

103. A DH1 törlesztőrészletének alapja – a 102. pontban szabályozott esetet kivéve - a 
tárgyévet megelőző második évben:  

a)  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó és 
külön adózó, a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást 
helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adó 
megállapítása során elszámolt éves jövedelme, kivéve a vagyonátruházásból 
származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;  

b)  az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 
szerinti, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevétel; 

c) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 
CXLVII. törvény 2022. augusztus 31-én hatályos 10. § (3) bekezdése szerinti 
jövedelem, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 9. 
§ (3) bekezdése szerinti jövedelem. 

104. Ha a DH1 Hitelfelvevő által fizetendő törlesztőrészletének éves alapja nem éri el a 
minimálbér tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel Központ nem közli 
a törlesztőrészlet összegét, akkor a törlesztőrészlet alapjaként a tárgyévet megelőző év 
október 31-én alkalmazandó havi minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni. 

 

A törlesztőrészlet mértéke és összege 

 

105. A DH1 tárgyévi havi törlesztőrészletének összege a 102 - 104. pontokban foglalt 
rendelkezések megfelelő alkalmazásával számított éves (bruttó) jövedelem 6 
százalékának 1/12-ed része, kivéve a 107-108. pontokban meghatározott eseteket. 

106. A Rendelet 6. § (4) bekezdésében előírt felülvizsgálat eredményétől függően a 
Diákhitel Központ a Kormány jóváhagyásával a 105. pontban meghatározott százalékos 
törlesztési mértéket megváltoztathatja. 

107. Azon Hitelfelvevők esetében, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek Hitelszerződést 
a Diákhitel Központtal a DH1 tárgyévi havi törlesztőrészletének mértéke a Rendelet 31. § 
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(1) bekezdése szerinti államilag támogatott képzésben részt vevő Hitelfelvevő esetében 
a 103-105. pontokban foglaltak megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem 6 
százalékának 1/12-ed része. A költségtérítéses képzésre tekintettel a hallgatói 
hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott 50 000 Ft-os hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe 
vett Hitelfelvevő esetében pedig a DH1 tárgyévi havi törlesztőrészletének mértéke az 
Üzletszabályzat 103-105. pontjaiban foglaltak megfelelő alkalmazásával számított éves 
jövedelem 8 százalékának 1/12-ed része. 

108. Azon 2012. május 15-e előtt kötött Hitelszerződéssel rendelkező Hitelfelvevő 
esetén, akiknek mindkét szülője álláskereső, vagy árva, félárva és élő szülője álláskereső, 
és tanulmányait a Rendelet hatálybalépésekor és az követően is államilag támogatott 
vagy költségtérítéses képzésben folytatja, és a hallgatói hitelrendszerről és Diákhitel 
Központról szóló 86/2006. (IV.12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt 
legmagasabb összegeknél 10.000,-Ft-tal magasabb összegű DH1 hitelt akár egy 
alkalommal is igénybe vette, a tárgyévi havi törlesztőrészlet mértéke a 102-103. pontok 
alkalmazásával számított éves jövedelem 8 - a költségtérítéses képzésre tekintettel 
meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett 
Hitelfelvevők esetében 9 százalékának – 1/12-ed része. 

109. Azon Hitelfelvevő esetében, aki 2012. május 15. előtt kötött Hitelszerződéssel 
rendelkezik, és 2012. augusztus 15. után DH2-t is igénybe vesz, a DH1 tárgyévi havi 
törlesztőrészletének összege a 105. pontban foglaltak szerint kerül megállapításra, 
amennyiben a DH1 havi törlesztőrészletének mértéke 8% vagy 9% volt. A Diákhitel 
Központ a megváltozott törlesztőrészlet mértékéről levélben értesíti a Hitelfelvevőt. 

110.  A Diákhitel Központ az állami adóhatóság jövedelemadatokra vonatkozó 
adatszolgáltatását követően évente, minden év december 15-éig közli a Hitelfelvevővel a 
következő naptári évre a havi törlesztőrészlet összegét abban az esetben is, ha a 
Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel. 

111. Amennyiben a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége az Üzletszabályzat 124. 
pontja szerinti szünetelést követően ismételten kezdetét veszi, a Hitelfelvevő tárgyévi 
törlesztőrészletének megállapítására a 105-106. pontokban foglaltak figyelembevételével 
kerül sor, melyről a Diákhitel Központ írásban tájékoztatja a Hitelfelvevőt. 

 

 

A jövedelem alapján megállapított törlesztőrészlet mérséklése 

 

112. Az Üzletszabályzat 103. pontja szerinti jövedelemalapú törlesztéssel érintett 
Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a Diákhitel Direkt 
portálon keresztül közvetlenül kérelmezheti az Üzletszabályzat 110. pontja szerint közölt 
törlesztőrészlete összegének mérséklését. A törlesztőrészlet mérséklésének 
lehetőségéről a fizetési késedelem esetén küldött értesítőben a Diákhitel Központ 
tájékoztatja a Hitelfelvevőt. 

113. A Hitelfelvevő mérsékelt törlesztőrészletének összege nem lehet alacsonyabb, 
mint a tárgyévet megelőző év október 31-én alkalmazandó havi minimálbér 
figyelembevételével, az Üzletszabályzat 105. vagy 107. pontjának rendelkezései alapján 
meghatározott törlesztési mérték szerint megállapítható összeg. Amennyiben a 
Hitelfelvevő 2012. május 15. előtt kötött Hitelszerződéssel rendelkezik, amelyre 
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vonatkozóan törlesztőösszeg mérséklést igényelt, - a korábbi 8 vagy 9 % -os törlesztési 
mértéknek megfelelő minimális összeget, annál kevesebbet vagy nem jelölt meg 
összeget - és DH2-t is igénybe vesz, a Diákhitel Központ a mérsékelt törlesztőrészlet 
összegét a 105. pontnak meghatározott mérték figyelembevételével állapítja meg. 

114. A törlesztőrészlet mérséklése – hitelszerződésenként - legfeljebb 36 hónap 
időtartamra biztosítható, azonban ezen kedvezményes időtartam a Hitelfelvevő által több 
részletben is igénybe vehető.  

115. A Hitel törlesztőrészletének mérséklését – a 112-114. pontokban rögzített 
rendelkezésekre tekintettel – az erre irányuló kérelem beérkezését követő hónap első 
napjával a Diákhitel Központ– egyéni elbírálás és kockázatértékelés nélkül – a 
következők szerint engedélyezi a Hitelfelvevő részére: 

a) a kedvezmény időtartamát tekintve a Hitelfelvevő kérelmében megjelölt 
időpontig (év, hónap), amennyiben a Hitelfelvevő kérelemében megjelölte. 
Amennyiben azt nem jelöli meg, a Diákhitel Központ automatikusan 36 hónapra 
biztosítja a mérsékelt törlesztőrészlet megfizetésének lehetőségét; 

b) a mérsékelt törlesztőrészlet összegszerűségét tekintve a Hitelfelvevő 
kérelmében – az Üzletszabályzat 105-109. pontjaiban foglaltakra tekintettel – 
megjelölt összegre. Amennyiben azt nem jelöli meg, a Diákhitel Központ az 
Üzletszabályzat 102-109. pontjai rendelkezéseinek megfelelően a 
Hitelfelvevőre irányadóan megállapítható minimális törlesztőrészletet határozza 
meg.  

116. Amennyiben a törlesztőrészlet mérséklésének időtartama alatt a kötelező 
törlesztőrészlet összege úgy módosul, hogy a Hitelfelvevő által fizetendő törlesztőrészlet 
megegyezik a Hitelfelvevőre irányadóan megállapítható minimális törlesztőrészlettel, a 
kedvezmény megszüntetésre kerül, és erről a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt írásban 
tájékoztatja. A kedvezmény megszüntetéséről a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő 
jövedelemadatai alapján dönt a tárgyév végén. A DH1 törlesztésére a továbbiakban az 
általános szabályok alkalmazandóak. Amennyiben a Hitelfelvevő kötelező 
törlesztőrészlete ismételten meghaladja a Hitelfelvevőre megállapítható minimális 
törlesztőrészlet összegét, a Hitelfelvevőnek a mérsékelt törlesztőrészlet fizetésére 
vonatkozó igényét egy újabb kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtásával kell 
kezdeményeznie.  

117. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a 
Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül kérelmezheti, hogy a Diákhitel Központ a 
részére megállapított mérsékelt törlesztőrészlet helyett a továbbiakban az eredeti 
törlesztőrészletet állítsa vissza. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő részére az eredeti 
törlesztőrészlet teljesítésének lehetőségét a Hitelfelvevő kérelmének beérkezését követő 
hónap első napjától biztosítja. A kedvezmény igénybevételére nyitva álló 36 hónapból fel 
nem használt időszakra nézve a Hitelfelvevő újabb kérelmével ismételten igénybe veheti 
a törlesztőrészlet mérséklésének kedvezményét. 

118. Amennyiben a mérsékelt törlesztőrészlet kedvezményének ideje alatt a 
Hitelfelvevő az Üzletszabályzat 124-125. pontjai alapján törlesztési kötelezettség 
szünetelésére, szüneteltetésére, illetve a 72. pont alapján célzott kamattámogatásra válik 
jogosulttá, a Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szünetelésének, 
szüneteltetésének valamint a célzott kamattámogatásnak az engedélyezését követően 
megszünteti a mérsékelt törlesztőrészlet teljesítésének kedvezményét. 
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119. Amennyiben a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szünetelésére, 
szüneteltetésére való jogosultsági időszak megszűnését követően ismételten igénybe 
kívánja venni a törlesztőrészlet mérséklésének kedvezményét, újabb kérelmével – 
figyelemmel a kedvezmény legfeljebb 36 hónapos időszakára - ismételten igénybe veheti 
azt. 

 

A törlesztés módja 

 

120. A Hitelfelvevő az esedékes törlesztőrészletet – amennyiben a Rendelet másként 
nem rendelkezik – minden hónap 12. napjáig köteles a Diákhitel Központ részére, a 
Diákhitel Központ által a honlapján közzétett bankszámlára banki átutalással vagy kártyás 
fizetés útján megfizetni. A kártyás fizetés szabályairól az 1. sz. függelék rendelkezik. Az 
átutalási megbízás közlemény rovatában a DH1 Hitelszerződés nyolcjegyű 
szerződésszámát fel kell tüntetni.  

121. A törlesztőrészlet teljesítésének időpontja a befizetés Diákhitel Központ 
bankszámláján való jóváírásának napja. 

122. A Diákhitel Központ a 120. pont szerinti befizetések összegéből jogosult a 
Hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. Ha a Hitelfelvevő költséggel 
és kamattal is tartozik, és a javára befizetett összeg a teljes lejárt, meg nem fizetett 
tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra, és 
végül a tőketartozásra kell elszámolni. Az elszámolás időpontja minden esetben a 
befizetés Diákhitel Központ bankszámláján történő jóváírásának napja. A Hitelfelvevő 
eltérő rendelkezése hatálytalan. 

123. A törlesztési kötelezettség teljesítésével, valamint az Üzletszabályzat 141-142. 
pontjaiban foglalt teljesítésekkel összefüggően keletkezett költségeket a Hitelfelvevő 
viseli. 

 

 

Törlesztési kötelezettség szünetelése és szüneteltetése 

 

124. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége kezdetét követően ismételten 
hallgatói jogviszonyt létesít, és ezt a Diákhitel Központ felé bejelenti, vagy erről a Diákhitel 
Központ az Oktatási Hivatal automatikus adatszolgáltatása alapján értesül, törlesztési 
kötelezettsége az új hallgatói jogviszonya létesítésének időpontjától az Üzletszabályzat 
100. pontjában meghatározott bármely feltétel bekövetkezéséig szünetel. A törlesztési 
kötelezettség szünetelésének kezdete a hallgatói jogviszony ismételt létesítésének 
időpontját magába foglaló hónap első napja.  

Ugyancsak szünetel a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége, ha a hallgatói jogviszonya 
megszűnését követő első év utolsó napjáig szakképző intézménnyel szakma 
megszerzése céljából tanulói jogviszonyt vagy felnőttképzési jogviszonyt létesít és ezt a 
Diákhitel Központ felé bejelenti. A törlesztési kötelezettség a tanulói vagy felnőttképzési 
jogviszony létesítésének időpontját magába foglaló hónap első napjától ezen jogviszony 
megszűnéséséig, de legkésőbb a 100. pontban meghatározott feltétel bekövetkezéséig 
szünetel. 
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125. A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettségét a következők szerint szüneteltetheti: 

a) A Hitelfelvevő – a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített a Diákhitel Direkt 
portálon letölthető nyomtatványán – kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz 
törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt, a csecsemőgondozási díjra, a 
GYED-re,  gyermekgondozást segítő ellátásra, a rehabilitációs ellátásra vagy 
rokkantsági ellátásra, rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági járadékra való 
jogosultság időszakának az Üzletszabályzat 126. pontjára való tekintettel 
meghatározott időtartamára. 

b) A Hitelfelvevő – a Diákhitel Központ e célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt 
portálon letölthető nyomtatványán – kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz 
törlesztési kötelezettsége szüneteltetése iránt akkor is, ha egészségi állapota 60 
%-os vagy kisebb mértékű, azonban rehabilitációs ellátásra, rokkantsági 
ellátásra, rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági járadékra azért nem vált 
jogosulttá, mert a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságról szóló 
jogszabály alapján az ezen pénzbeli ellátásokhoz szükséges időtartamban nem 
volt biztosított.  

c) A Hitelfelvevő nő kérelmet nyújthat be törlesztési kötelezettsége szüneteltetése 
iránt várandóssága esetén a 126. pontban meghatározott időtartamra. A kérelem 
a várandósság 91. napjától az ezen célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt 
portálon letölthető nyomtatvány útján terjeszthető elő. A kérelmező a 
várandósság tényét a kérelem mellékleteként csatolandó, a születés várható 
időpontját is tartalmazó orvosi igazolásról vagy a várandósgondozási könyvről 
készült másolattal köteles igazolni.   

d) A Hitelfelvevő nő kérelmet nyújthat be törlesztési kötelezettsége szüneteltetése 
iránt gyermek örökbefogadása esetén is a 126. pontban meghatározott 
időtartamra. A kérelem az ezen célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt portálon 
letölthető nyomtatvány útján terjeszthető elő, amelyhez a kérelmező 
mellékletként az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot (a 
gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen határozattal 
egyenértékű külföldi okiratot) köteles másolatban csatolni. 

 

126. A törlesztési kötelezettség szünetelhet a 125. a) pont szerinti jogcímek első 
napjára, illetőleg a 125. b) pont szerinti egészségkárosodást igazoló jogerős határozat 
időpontjára 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 a következő orvosi 
felülvizsgálat időpontjáig, illetve ilyen időpont meghatározása hiányában 36 hónapig. 

Amennyiben a Hitelfelvevő nő a 125. c) pont szerint várandósság alapján kérte törlesztési 
kötelezettsége szüneteltetését, a törlesztési kötelezettség a kérelem és az annak 
mellékleteként csatolt orvosi igazolás- vagy várandósgondozási könyvmásolat 
benyújtását követő hónap első napjától szünetelhet a várandósság 91. napjától számított 
36. hónap utolsó napjáig, abban az esetben is, ha a gyermek halva születik. A 
várandósság megszakadása, illetve megszakítása esetén törlesztési kötelezettség a 
kérelem benyújtását követő hónap első napjától a szülés orvosi igazolásban 
meghatározott várható időpontjáig szünetelhet.  

Amennyiben a Hitelfelvevő nő a 125. d) pont szerint örökbefogadás alapján kérte 
törlesztési kötelezettsége szüneteltetését, a törlesztési kötelezettsége a kérelem és a 
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gyámhatósági engedélyező határozat másolatának benyújtását követő hónap első 
napjától az ezen határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig 
szünetelhet. 

127. A Hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtását követően a 
Diákhitel Központnak a törlesztési kötelezettség szüneteltetése tárgyában hozott 
döntésében foglalt időpontig nem köteles a benyújtás után esedékessé váló törlesztő 
részleteket megfizetni.  

A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelem benyújtásának napja az a 
nap, amikor a Hitelfelvevő a kérelmet tartalmazó levelet igazoltan postára adta, illetve a 
kérelmet a Diákhitel Központ ügyfélszolgálatán átadta. 

128. A csecsemőgondozási díj és a GYED esetén a Hitelfelvevő kérelmét személyesen 
vagy postai úton nyújthatja be a Diákhitel Központhoz, az ellátásokat folyósító szerv 
igazolásával ellátva.  

Gyermekgondozást segítő ellátás esetén a kérelem személyesen vagy postai úton, illetve 
a Diákhitel Direkt portálon keresztül – külön igazolás nélkül – közvetlenül is benyújtható. 
A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot a Diákhitel Központ az Egységes 
Szociális Nyilvántartásból történő közvetlen lekérdezéssel ellenőrzi. Amennyiben a 
lekérdezés nem igazolja a Hitelfelvevő gyermekgondozást segítő ellátásra való 
jogosultságát, a Diákhitel Központ felhívja a Hitelfelvevőt az ellátásra való 
jogosultságának igazolására. 

129. A rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban, rehabilitációs járadékban 
vagy rokkantsági járadékban részesülő Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség 
szüneteltetése iránti kérelméhez az ellátást megállapító jogerős határozatot, emellett a 
legutolsó ellátás/járadék folyósítását igazoló csekkszelvényt vagy bankszámlakivonatot 
köteles igazolásként mellékelni.  

Azon Hitelfelvevő, aki a törlesztési kötelezettség szüneteltetését az alapján kérelmezi, 
hogy egészségi állapota 60 %-os vagy kisebb mértékű, azonban rehabilitációs ellátásra, 
rokkantsági ellátásra, rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági járadékra azért nem vált 
jogosulttá, mert a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságról szóló jogszabály 
alapján az ezen pénzbeli ellátásokhoz szükséges időtartamban nem volt biztosított, 
kérelméhez köteles csatolni másolatban az egészségkárosodást igazoló jogerős 
határozatot, valamint másolatban azon határozatot, amellyel a rehabilitációs hatóság 
ezen ellátásokra irányuló kérelmét kizárólag arra hivatkozva utasította el, hogy a 
Hitelfelvevő az ezen ellátások feltételeként meghatározott időtartamú biztosítotti 
jogviszonnyal nem rendelkezett. 

130. A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetéséről a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül dönt.  

131. A csecsemőgondozási díj és a GYED igazolására az ellátást folyósító kifizetőhely 
által kiállított igazolás szolgál. A gyermekgondozást segítő ellátás alapjául szolgáló 
igazolást a Diákhitel Központ az Egységes Szociális Nyilvántartásból történő közvetlen 
lekérdezéssel szerzi be. 

A várandósság alapján benyújtott törlesztési kötelezettség-szüneteltetési kérelemben a 
Hitelfelvevő nő: 

− hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Diákhitel Központ az Egységes 
Szociális Nyilvántartásban közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze, vagy 
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− vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási 
ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a gyermek halva születése esetén pedig az annak tényét 
igazoló okiratot (a gyermek külföldön történő születése esetén az ezen 
igazolásokkal egyenértékű külföldi okiratok) gyermek születését követő 60 napon 
belül bemutatja. 

Ha a Diákhitel Központ a gyermek megszületéséről a szülés orvosi igazolásban 
meghatározott várható időpontját követő második hónap végéig nem értesül, felszólítja a 
Hitelfelvevő nőt a gyermek megszületésének, illetőleg esetlegesen a gyermek halva 
születésének vagy a várandósság megszakadásának egy hónapon belüli igazolására.  

A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására szolgáló 
dokumentum a célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására is szolgál.  

132. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem 
hiánypótlásra szorul, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. 
Amennyiben a Hitelfelvevő a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget a 
hiánypótlásnak, a Diákhitel Központ a kérelmet elutasítja. 

133. Amennyiben a Hitelfelvevő csecsemőgondozási díj, GYED vagy 
gyermekgondozást segítő ellátás jogcímén, illetőleg várandósság vagy örökbefogadás 
alapján a célzott kamattámogatásra jogosulttá válik, a törlesztési kötelezettség 
szüneteltetése is megilleti.  

134. A Diákhitel Központ a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési 
kötelezettség szüneteltetésének első és várható utolsó napját is. A törlesztési 
kötelezettség szüneteltetésének időtartama alatt a Hitelfelvevő mentesül a törlesztési 
kötelezettsége alól, az ezt megelőzően keletkezett fizetési hátralékát azonban köteles 
megfizetni. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésének engedélyezése esetén a 
törlesztési kötelezettség időszakára jutó túlfizetést a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőnek 
az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtott írásbeli kérelme alapján 
visszautalja. A visszautalás tekintetében túlfizetésnek a törlesztési kötelezettség 
időtartama alatt kötelező törlesztés(ek)ként teljesített befizetés(ek) – korábban 
keletkezett, a befizetéskor fennálló hátralék esetén ennek összegével csökkentett – 
összege minősül. Egyéb esetben a törlesztések elszámolására az Üzletszabályzat 142. 
pontjának rendelkezései szerint kerül sor. 

135. Amennyiben a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésére irányuló kérelmét elutasítja, a Hitelfelvevő az elutasító döntés 
kézhezvételét követő második hónap 12. napjáig köteles a nem teljesített 
törlesztőrészleteket a késedelem időszakára járó késedelmi kamattal növelten megfizetni. 
A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem elutasító 
döntésében közli a Hitelfelvevővel a meg nem fizetett törlesztőrészlet késedelmi kamattal 
növelt összegét.  

136. (hatályon kívül helyezve) 

137. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló, 125. 
a) pont szerinti jogcím megszűnik, vagy annak alapjául szolgáló esemény bekövetkezik, 
illetőleg a Diákhitel Központ szüneteltetésnek helyt adó döntésében meghatározott 
jogcímben változás következik be, úgy a Hitelfelvevő a megszűnést, illetve a változást 
követő 15 napon belül köteles azt – a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített 
nyomtatványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni. Ha a Hitelfelvevő által benyújtott, 
a változás bejelentésére irányuló kérelem hiánypótlásra szorul, a Diákhitel Központ a 
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Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a felszólító levél 
kézhezvételét követő 30 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel Központ a 
rendelkezésére álló adatok alapján módosítja az adatokat. 

Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló 125. c) pont 
szerinti várandósság 24. betöltött hetét megelőzően a várandósság megszakadt vagy 
megszakították, - amennyiben a törlesztési kötelezettség egyéb feltételei fennállnak - a 
Hitelfelvevő nő a szülés orvosi igazolásban meghatározott várható időpontjától köteles a 
törlesztést folytatni. A várandósság megszakadását vagy megszakítását a Hitelfelvevő nő 
köteles 15 napon belül a Diákhitel Központ felé bejelenteni. 

138. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló 
jogcím megváltozik, a Hitelfelvevő az Üzletszabályzat 125. pontja szerinti nyomtatvány 
benyújtásával kérelmezheti a törlesztési kötelezettség szüneteltetését. 

139. (hatályon kívül helyezve) 

140. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztőrészlet időarányos részét – 
az esedékes törlesztőrészleten felül – a megszűnést követő hónap 12. napjáig kell 
megfizetni. A megszűnés hónapjára járó törlesztőrészletet a jogosultság tényleges utolsó 
napjának figyelembe vételével kell meghatározni. A törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésére való jogosultság megszűnésének hónapjában esedékes törlesztőrészlet 
meghatározása az alábbi képlet szerint történik: 

 

Havi törlesztőrészlet x törlesztési kötelezettség szüneteltetésére nem jogosult napok száma a megszűnés hónapjában 
Megszűnés hónapjában a naptári napok száma 

 

A DH1 előtörlesztésének, előteljesítésének szabályai 

 

141. A DH1 Hitelszerződés fennállása alatt bármikor, forintban, banki átutalás útján 
előtörlesztés teljesíthető, a Diákhitel Központ által a honlapján közzétett bankszámlára 
történő átutalással. Az előtörlesztés szerződésszerű teljesítésének módja az 
„előtörlesztés” kifejezésnek, és azt követően a Hitelfelvevő nyolcjegyű 
szerződésszámának az átutalási megbízás közlemény rovatában történő, egyértelmű 
feltüntetése. Előtörlesztés és kötelező törlesztés egy tranzakció keretében nem 
teljesíthető, amennyiben erre mégis sor kerül, a teljes összeg előtörlesztésként kerül 
elszámolásra. Az előtörlesztés összege – az Üzletszabályzat 143. pontjának második 
mondatában foglaltak figyelembe vételével - a Hitelfelvevő tőketartozását csökkenti. Az 
előtörlesztés elszámolásának időpontja az átutalás Diákhitel Központ bankszámláján 
történő jóváírásának napja. Azonos értéknapon beérkező befizetések esetében 
elsődlegesen az előtörlesztés elszámolására kerül sor.  

142. Amennyiben a Hitelfelvevő javára szóló, a 141. pontban meghatározott befizetés 
nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, a Diákhitel Központ az ilyen 
befizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra számolja 
el. Az elszámolás időpontja a befizetés Diákhitel Központ bankszámláján történő 
jóváírásának napja (előteljesítés). 

143. A 141. pont szerinti befizetés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem 
mentesít. A Diákhitel Központ a 141-142. pontok szerinti befizetések összegéből jogosult 
a Hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A Diákhitel Központ az 
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előtörlesztésre szánt összegből a lejárt követelések levonása után fennmaradó összeget 
a 141. pontban foglaltak szerint számolja el. 

144. A Hitelfelvevőnek az Üzletszabályzat 120. pontjában meghatározott 
kötelezettsége, a 142. pontban meghatározott teljesítésekre tekintettel, annak mértékéig 
halasztásra kerül. A halasztás időtartamát a Diákhitel Központ az Üzletszabályzat 110-
111. pontjai szerint közölt törlesztőrészlet összegére és a 142-143. pontok szerint 
elszámolt befizetések összegére tekintettel állapítja meg. 

A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő a 142. pont szerinti befizetésének lejárt tartozásokkal 
csökkentett összegét elosztja a Hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztőrészletének 
összegével. A művelet eredményeként a Diákhitel Központ nyilvántartja, hogy a befizetés 
milyen időtartamra (hány havi esedékesség erejéig) nyújt halasztást a Hitelfelvevő 
részére a törlesztőrészletek megfizetése alól. A Hitelfelvevő a halasztás Rendelet 
előírásai alapján bekövetkező lejártát követően köteles az Üzletszabályzat 120. 
pontjában foglalt kötelességének határidőben és maradéktalanul eleget tenni. 

Az előtörlesztéssel illetve előteljesítéssel kapcsolatos elszámolásról a Diákhitel Központ 
külön egyenlegértesítőt nem küld. 

 

A gyermektámogatás kedvezménye 

 

144.1. A Hitelfelvevő nő második gyermeke Hitel igénybevételét követő megszületése 
vagy örökbefogadása esetén fennálló DH1 hiteltartozása ötven százalékának megfelelő 
összegű vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult.  

Harmadik vagy további gyermek Hitel igénybevételét követő megszületése vagy 
örökbefogadása esetén a Hitelfelvevő nő a fennálló DH1 hiteltartozása száz 
százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult. Ezen 
támogatás (a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: gyermektámogatás) a gyermek 
esetleges halvaszületése – a terhesség 24 hét utáni, 144.2. c) pont szerint igazolt 
megszakadása - esetén is igényelhető. 

A jogosultsági feltételek vizsgálata során a Hitelfelvevő nővel közös háztartásban élő 
gyermeket kell figyelembe venni, ha a gyermek még nem töltötte be a 18. életévét. Ha a 
gyermek már betöltötte a 18. életévét, nem feltétel, hogy közös háztartásban éljen a 
Hitelfelvevő nővel. 

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal, és egy Hitel vonatkozásában 
igényelhető gyermektámogatás. Amennyiben a Hitelfelvevő nő teljes tartozása korábban 
gyermektámogatás keretében már elengedésre került, az ezt követően felvett újabb 
hallgatói hitelének gyermektámogatás keretében igénybe vehető részleges vagy teljes 
elengedését csak abban az esetben igényelheti, ha további kettő, három vagy további 
gyermeket szül vagy fogad örökbe. 

Ha a Hitelfelvevő nőnek a kérelem előterjesztésekor több Diákhitel Központtal kötött hitel-
vagy kölcsönszerződése is fennáll, a gyermektámogatás iránti kérelemben köteles 
nyilatkozni, hogy melyik hiteltartozására vonatkozóan igényli a támogatást. Ha a 
Hitelfelvevő nő a második gyermek után igényelhető gyermektámogatást korábban 
igénybe vette, a harmadik gyermek után igényelhető gyermektámogatást kizárólag 
ugyanarra a hiteltartozásra vonatkozóan veheti igénybe. 
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Felmondott Hitelszerződésből eredő tartozásra gyermektámogatás nem vehető igénybe. 

144.2. A gyermektámogatás a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített, Diákhitel 
Direkt felületen letölthető kérelem útján igényelhető, a jogosultsági feltételek fennállásáról 
a Diákhitel Központ dönt. 

a) A Hitelfelvevő nő a kérelemben azon vér szerinti gyermeke tekintetében, amelyre a 
gyermektámogatást igényli: 

− hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Diákhitel Központ az Egységes 
Szociális Nyilvántartásban közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze, vagy 

− vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási 
ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, a gyermek 
halva születése esetén pedig az annak tényét igazoló okiratot (a gyermek külföldön 
történő születése esetén az ezen igazolásokkal egyenértékű külföldi okiratok) 
gyermek születését követő 60 napon belül bemutatja. 

b) A Hitelfelvevő nő azon gyermeke(i) vonatkozásában, amelyeket korábban szült vagy 
korábban fogadott örökbe, a kérelem mellékleteként a következő okiratokat köteles 
benyújtani:  

− a gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának másolatát vagy az örökbefogadást 
engedélyező gyámhatósági határozat másolatát (a gyermek külföldön történő 
születése vagy örökbefogadása esetén az ezen igazolásokkal egyenértékű külföldi 
okiratok), 

− teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Hitelfelvevő nő nyilatkozatát arról, 
hogy közös háztartásban élnek. 

c) Amennyiben azon gyermek, amelyre tekintettel a Hitelfelvevő nő a gyermektámogatást 
igényelte, halva születik, a jogosultság megállapításához be kell küldeni a gyermek 
esetleges halva születését igazoló, a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 
szerinti okirat másolatát. 

144.3. A gyermektámogatás összegének megállapítása során az alábbi összegek közül 
az alacsonyabbat kell alapul venni: 

− a gyermek megszületésének, örökbe fogadásának vagy esetleges halva 
születésének időpontjában fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti 
kamattartozás összege, 

− a gyermektámogatási kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor fennálló 
nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege. 

A gyermektámogatás összegét hátralék nélkül számolt hiteltartozás alapján állapítja meg 
a Diákhitel Központ. 

A gyermektámogatás összegét az állam nevében a Magyar Államkincstár folyósítja a 
Diákhitel Központ részére a jogosult Hitelfelvevő nő javára. A gyermektámogatás 
összegét a Diákhitel Központ előtörlesztésként számolja el. Azon Hitelfelvevő nő esetén, 
akinek törlesztési kötelezettsége még nem kezdődött meg, illetve nem szünetel 
(folyósítási szakaszban lévő hitelfelvevő nő) a gyermektámogatást a vér szerinti 
gyermeke megszületésének vagy halva születésének időpontjára, illetve az 
örökbefogadásának időpontjára kell elszámolni azzal, hogy a folyósítás a hallgatói 
hitelszerződés alapján változatlanul folytatódhat. 
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Amennyiben a Hitelfelvevő nőnek hátraléka áll fenn a gyermektámogatás 
elszámolásakor, a gyermektámogatás összege elsődlegesen a hátralékkal szemben 
kerül elszámolásra, a fennmaradó összeget pedig a Diákhitel Központ előtörlesztésként 
számolja el. 

 

 

 

 Késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés 

 

145. A Hitelfelvevő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása esetén a 
Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat 
felszámítása napi kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat 
összegének számítására az alábbi képletet alkalmazza: 

lejárt tartozás x aktuális késedelmi kamatláb  
365 x 100 

 

146. A késedelmi kamatláb mértéke: 

a) a 2004. május 1-ét megelőzően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti 
kamatláb 4 százalékponttal növelt mértéke, 

b) a 2004. április 30-át követően kötött Hitelszerződések esetében a Ptk. 
vonatkozó rendelkezése szerint kerül meghatározásra. 

 

A DH1 Hitelszerződés megszűnésének esetei 

 

147. A DH1 Hitelszerződés megszűnik 

a) ha a Hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette – az 
Üzletszabályzat 148. pontjában foglaltak kivételével -, 

b) ha a Hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. tv. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e 
személyi jövedelemadó köteles jövedelme, 

c) a Hitelfelvevő halálával, 

d) a Hitelfelvevő általi felmondással, 

e) a Diákhitel Központ általi felmondással, 

f) az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Diákhitel Központhoz történő 
benyújtásakor, amennyiben a Hitelfelvevő az orvosi szakvélemény vagy a 
minősítést végző szakértői bizottság által kiállított szakvélemény szerint nem 
rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági 
állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata 
nem szükséges (vagy nem javasolt), 
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g) 2014. június 13-át követően kötött szerződések esetében a Hitelfelvevő által a 
Hitelszerződés megkötését követő 14 napon belül közölt elállás útján.  

148. Amennyiben a Hitelfelvevő a kamatokkal növelt tartozását a törlesztési 
kötelezettsége beálltát megelőző, vagy az Üzletszabályzat 124. pontja szerinti szünetelés 
időszakában fizeti meg, a DH1 Hitelszerződés 147. a) pont szerinti megszűnésére a 
Hitelfelvevő által benyújtott írásbeli felmondás alapján kerülhet sor. 

149. A DH1 Hitelszerződésnek 147. b) pontban írt megszűnésére a Hitelfelvevő által a 
Diákhitel Központ részére írásban benyújtott kérelem alapján kerül sor. A kérelemhez 
csatolni kell a megszűnés jogalapját igazoló dokumentumokat. A Diákhitel Központ a DH1 
Hitelszerződés megszűnését - amennyiben annak feltételei fennállnak - a Hitelfelvevő 
kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül írásban visszaigazolja. 

150. A 147. b), c) vagy f) pont szerinti feltételek bekövetkezése esetén a Hitelfelvevő 
teljes tartozása elengedésre kerül. 

 

A DH1 Hitelszerződés felmondása és jogkövetkezményei 

 

151. A Hitelfelvevő a határozatlan idejű DH1 Hitelszerződést a 147. d) pont alapján 15 
napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő utolsó napját követő napon a 
DH1 Hitelszerződés megszűnik és a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. 

152. A DH1 Hitelszerződés a 147. e) pont alapján a Diákhitel Központ általi azonnali 
hatályú felmondással megszűnik: 

a) ha a Hitelfelvevő hátralékos tartozása – a törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésével érintett időszakot ide nem értve – a részére előírt havi 
törlesztőrészletek egy évnek megfelelő összegét meghaladja, feltéve, hogy a 
Hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel Központ írásbeli felszólításában foglalt 
határidőben nem teljesíti 

b)  ha a Hitelfelvevő a Rendelet 3. §-ban foglalt bármely feltétel hiánya ellenére vette 
igénybe a Hitelt (jogosulatlan hitelfelvétel), 

c)  egyéb súlyos szerződésszegés esetén, 

d)  az Üzletszabályzat 135. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén. 

153. Diákhitel Központ a 152. a) és b) pontokban foglaltak esetében köteles a DH1 
Hitelszerződést felmondani, egyéb esetben a DH1 Hitelszerződést felmondhatja. A 
hallgatói hitelrendszer jogszabályi céljaira tekintettel a Diákhitel Központ a DH1 
Hitelszerződés felmondását visszavonhatja, ha a Hitelfelvevő kérelmezi a visszavonást, 
és a felmondás alapjául szolgáló tartozását megfizette, továbbá ha a Hitelfelvevő e 
visszavonáshoz hozzájárul. A visszavonásra nem kerülhet sor, ha a Hitelszerződés ezt 
követő hatálybalépésével a Hitelfelvevőnek ismételten hátraléka állna fenn. 

154. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Hitelfelvevő: 

a)  a jogszabályban előírt, illetve a DH1 Hitelszerződésben vállalt adatszolgáltatási 
és változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan adatokat 
szolgáltat, és ezzel a Hitelszerződésben foglaltak teljesítését veszélyezteti, 
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b)  a DH1 Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét a Diákhitel Központ írásbeli 
felszólítása ellenére nem teljesíti, és ezzel a DH1 Hitelszerződés teljesítését 
akadályozza, 

c)  fizetési hátraléka eléri teljes tartozása összegét. 

155. A DH1 Hitelszerződés bármely fél részéről történő felmondása esetén a 
Hitelfelvevő még meg nem fizetett teljes tartozása (tőke, kamat, költség) egy összegben 
esedékessé és lejárttá válik, és a Diákhitel Központ az ebből eredő követelését az MKK 
Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra engedményezi 
adásvétel jogcímén. Az engedményezésig a Hitelfelvevő kérelme alapján Diákhitel 
Központ az egy összegben esedékessé vált tartozás megfizetése érdekében 
részletfizetést biztosíthat.  

  

A záró elszámolás 

 

156. A Diákhitel Központ a DH1 Hitelszerződés megszűnése esetén az Üzletszabályzat 
147. a), b), c) vagy f) pontjaiban meghatározott események bekövetkezésekor záró 
elszámolást a többi esetben egyenlegértesítőt küld, mely a Hitelfelvevő tartozásainak és 
teljesítéseinek egyenlegét közli, és a 147. a), b), c), f) pontjaiban foglalt esetekben 
tájékoztat a törlesztési kötelezettség megszűnéséről. 

157. A Diákhitel Központ a DH1 Hitelszerződés megszűnésének időpontjában fennálló 
többletbefizetés összegéről a Hitelfelvevőt a záró elszámolásban értesíti. A Diákhitel 
Központ a többletbefizetés összegét a Hitelfelvevő által megadott bankszámlára utalja.  

158. A Diákhitel Központ az 1 000 forintot meg nem haladó túlfizetés összegét nem 
téríti vissza, az 1 000 forintot meg nem haladó tartozás összegét a Hitelfelvevőtől nem 
követeli. 
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III. A kötött felhasználású diákhitelre (DH2) vonatkozó szabályok 

  

A DH2 Hitelszerződés megkötése 

 

159.1. A DH2 igényléséhez az igénylő rendelkezésére bocsátott DH2 Hitelszerződés a 
Diákhitel Központ ajánlatának minősül. A DH2 Hitelszerződés  

− papíralapú szerződéskötés esetén ezen okirat, valamint az ennek mellékletét 
képező DH2 Hiteligénylési Adatlap Hitelfelvevő általi, Diákhitel Direkt felületen 
történő kitöltését, kinyomtatását, majd személyes megjelenés során történő 
adategyeztetését, aláírását és leadását követően, a Diákhitel Központ részéről 
történő átvételével, 

− elektronikus szerződéskötés esetén vagy a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
rendszeréből indítva, a Diákhitel Direkt hiteligénylési felületre irányítva, vagy 
közvetlenül a rendszerében indított Diákhitel Direkt hiteligénylési felületen indítva, 
a DH2 Hitelszerződés és a DH2 Hiteligénylési Adatlap elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás útján történő, fokozott biztonságú elektronikus aláírásával kerül 
megkötésre 

kerül megkötésre.  

Egy Hitelfelvevő egyidejűleg legfeljebb kettő, eltérő hitelcélú (DH1 és DH2) érvényes 
Hitelszerződéssel rendelkezhet. 

159.2. A DH2 Hitelszerződés, valamint a DH2 Hiteligénylési Adatlap átvételét követően 
(papíralapú szerződéskötés), illetve a Hitelfelvevő általi elektronikus aláírását követően 
(elektronikus szerződéskötés) a Diákhitel Központ megvizsgálja a hatálybalépés 
feltételeinek fennállását. 

 

A DH2 igénybevételének feltételei 

 

160. A DH2 igénybevételére – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – azon 
cselekvőképes természetes személy jogosult, aki: 

160.1. az állampolgársági, illetve tartózkodási feltételeknek megfelel, azaz: 

a) magyar állampolgár, 

b) menekültként elismert, 

c) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, 

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 

da) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján 180 napon belül 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosult, 
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db) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján 180 napon belül 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosult személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése 
alapján 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult, 

dc) 16. §-a alapján állandó tartózkodásra jogosult. 

160.2. a 164. pontjában foglaltakra is figyelemmel a 45. életévét nem töltötte be, 

160.3. lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, 

160.4. nem rendelkezik korábban megkötött és fennálló DH2 Hitelszerződéssel, 

160.5 nem rendelkezik korábban kötött, de megszűnt hitel- vagy kölcsönszerződésből 
eredő hallgatói hiteltartozással, illetőleg akinek hallgatói hiteltartozását a Diákhitel 
Központ a 147. f) vagy 246. f) pontja alapján korábban nem engedte el, 

160.6 felsőoktatási intézményben – az Nftv. 46. § (1) bekezdése szerinti magyar állami 
részösztöndíjas és önköltséges képzésben, az Nftv. által meghatározott képzési 
formákban, szinten - érvényes hallgatói, illetve tanulói jogviszonnyal (a 
továbbiakban: hallgatói jogviszony) rendelkezik, és a képzésre bejelentkezett.  

 

Jogosultsági idő 

 

161. A DH2 a Hitelfelvevőt – az Üzletszabályzat 162. pontjában foglaltak kivételével – 11 
tanulmányi félévre, tanulmányi félévenként legfeljebb 5 tanulmányi hónapra illeti meg.  

162. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő egységes, osztatlan képzésben vesz részt és 
a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, a 
Hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de így sem haladhatja meg 
a 14 tanulmányi félévet.  

163. A Hitelfelvevő jogosultsági ideje a DH2 igénybevételével érintett tanulmányi 
félévek (félévenként 5 hónap) számával csökken. Amennyiben a Hitelfelvevő DH1-t is 
igénybe vesz, akként, hogy a DH2-t szünetelteti, úgy a Hitelfelvevő jogosultsági ideje DH1 
igénybevételével érintett tanulmányi hónapok számával csökken. 

164. A Hitelfelvevő nem részesülhet DH2 folyósításában a 45. életéve betöltésének 
időpontját soron követő tanulmányi félévtől.  

165. A Diákhitel Központ a DH2 igénybevételére vonatkozó jogosultsági időt a hallgatói 
hitelrendszer stabilitásának veszélyeztetése nélkül szakértői felülvizsgálatok és 
számítások alapulvételével megváltoztathatja, azonban az egyes Hitelfelvevőkre a 161. 
és 162. pontokban meghatározott időnél alacsonyabb mértékben nem állapíthatja meg.  

166. A DH2 igénybevételére vonatkozó, a 165. pont alapján megváltoztatott jogosultsági 
időt a Diákhitel Központ köteles a tanulmányi félév megkezdése előtt legalább 7 nappal 
két országos napilapban, a www.diakhitel.hu honlapján, valamint a felsőoktatási 
intézményekben hirdetményként közzétenni. 

 

A DH2 összege 

167. A DH2 legmagasabb összege tanulmányi félévenként a Rendelet 5. § (1) bek. b) 
pontja szerint a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek 
megfelelő összeg, illetve az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven 
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meghatározott, magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő 
oktatásáért fizetendő térítési díj összege, legalacsonyabb összege pedig 1000,- Ft 
tanulmányi félévenként.  

A DH2-t a Hitelfelvevő tanulmányi félévenként egy összegben igényelheti.  

 

 

A DH2 Hitelszerződés 

168. A Diákhitel Központ határozatlan idejű DH2 Hitelszerződés alapján meghatározott 
pénzösszeget bocsát a Hitelfelvevő képzését folytató felsőoktatási intézmény útján a 
Hitelfelvevő rendelkezésére. A Hitelfelvevő a DH2 összegének visszafizetésére és a 
kamat összegének megfizetésére köteles. 

Az egyéni hiteltartozás mindenkori értéke két részből áll: 

▪ tőketartozás  

▪ ügyleti kamat  

A tőketartozás a folyósítás napján a folyósított DH2 összegével növekszik. 

169. A Hitelhez kapcsolódóan a Hitelfelvevőt terheli továbbá a törlesztőrészletek 
késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása miatt felszámított késedelmi kamat 
megfizetésének, valamint az Üzletszabályzat alapján a Hitelfelvevő oldalán keletkező 
költségek, díjak megfizetésének kötelezettsége. 

 

A Hitelszerződés érvényessége 

 

170. A DH2 Hitelszerződés írásban jön létre a 159.1. pontban foglaltaknak megfelelően.  

A DH2 Hitelszerződés érvényes létrejöttének (a továbbiakban: DH2 Hitelszerződés 
létrejötte) feltétele, hogy a Hitelfelvevő az alábbi adatokat megadja a DH2 Hiteligénylési 
Adatlapon:  

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

b) a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

c) a Hitelfelvevő anyja születési családi és utóneve,  

d) a Hitelfelvevő állampolgársága,  

e) a Hitelfelvevő lakóhelye, 

f) a Hitelfelvevő adóazonosító jele, 

g) igényelt Hitel összege,  

h) oktatási intézmény és kar betű- és számkódja, szak megnevezése, 

i) képzés típusa (képzési szint), 

j) finanszírozás típusa,  

k) képesítési követelmények szerinti képzési idő (félévek száma). 
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Az Üzletszabályzat 160.1. d) pontjában megjelölt, Magyarország területén szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a DH2 Hitelszerződés 
érvényes létrejöttének különös feltétele továbbá, hogy a Hitelfelvevő a DH2 Hiteligénylési 
Adatlapon a tartózkodás jogát igazoló okmányával kapcsolatos, az Üzletszabályzat 174. 
d) pontban meghatározott adatokat is feltüntesse. 

 

DH2 – papíralapú szerződéskötés 

 

171. A papíralapú szerződéskötést az erre a célra rendszeresített magyar nyelvű 
formanyomtatványon lehet kezdeményezni. A formanyomtatvány DH2 Hiteligénylési 
Adatlapból és DH2 Hitelszerződésből áll. A formanyomtatványt kizárólag elektronikus 
úton lehet kitölteni a www.diakhitel.hu honlapon a Diákhitel Direkt portálon keresztül és 
kitöltés után kell kinyomtatni 2 példányban (2 példány Hiteligénylési Adatlap és 2 példány 
Hitelszerződés), ezt követően a 173. pontban foglaltak szerint aláírni és leadni. 

A DH2 igénylése kezdeményezhető a felsőoktatási intézmények egyes tanulmányi 
rendszereiből is, amely esetben a kitöltött formanyomtatvány kinyomtatása kizárólag a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályán vagy a felsőoktatási intézmény által kijelölt 
átvevőhelyén történhet. 

 
172.  A Hitelfelvevő a DH2 felvételét a soron következő tanulmányi félévre az Nftv. 42. § 
(4)-(5) bekezdésében foglaltak szerinti beiratkozást, illetve bejelentkezést követően 
képzési költség fizetési kötelezettség felsőoktatási intézmény által meghatározott 
határidejére figyelemmel, de legkésőbb az őszi tanulmányi félév esetén december 31-ig, 
tavaszi tanulmányi félév esetén május 31-ig kezdeményezheti. Ha a DH2 Hitelszerződés 
és a DH2 Hiteligénylési Adatlap leadása a Diákhitel Központ részére ezen időpontig nem 
történik meg, abban az esetben a Hitelfelvevő a DH2 összegére az adott tanulmányi 
félévben nem válik jogosulttá.  

173. A Hitelfelvevőnek vagy meghatalmazottjának a DH2 Hitelszerződés és a DH2 
Hiteligénylési Adatlap példányait a Diákhitel Központ www.diakhitel.hu honlapján 
megjelölt helyen kell leadnia a Diákhitel Központ részére a következőkben ismertetett 
eljárás szerint: 

a) A Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja a DH2 Hitelszerződés, valamint a kitöltött DH2 
Hiteligénylési Adatlap mind a 2-2 példányát - valamint a 174. pontban meghatározott 
okiratokat - ellenőrzés céljából bemutatja a Diákhitel Központ által megjelölt átvételi 
helyen az átvételre feljogosított személynek.  

b) A Hitelfelvevő vagy a meghatalmazottja mind a DH2 Hitelszerződést, mind a DH2 
Hiteligénylési Adatlapot az átvételre feljogosított személy előtt köteles aláírni. Az átvételre 
jogosult személy megtagadja az átvételt, ha a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja nem 
írja alá mind a DH2 Hitelszerződés, mind a DH2 Hiteligénylési Adatlap 2-2 példányát, 
illetőleg az aláírásra nem az átadással egyidejűleg, az átvételre jogosult személy előtt 
kerül sor. 

Az átvételt meg kell tagadni továbbá akkor is, ha a DH2 Hitelszerződésen és/vagy a DH2 
Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok illetőleg az aláírás nem egyeznek meg a 2-2 
példányon, illetve az Üzletszabályzat 174. pontjában szereplő adatok nem vagy nem 
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pontosan, illetve az okiratok ellenőrzése alapján nem a tényleges állapotnak megfelelően 
kerültek kitöltésre. 

174. A DH2 Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok ellenőrzése az alábbiak szerint 
történik: 

a) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a Hitelfelvevő személyi okmányai, 
illetve meghatalmazott eljárása esetén a Hitelfelvevő személyi okmányaiban foglalt 
adatokról kiállított közjegyzői okirat alapján: 

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

a.b) a Hitelfelvevő születési helye, ideje,  

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

a.d) a Hitelfelvevő állampolgársága,  

a.e) a Hitelfelvevő lakóhelye  

b) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése a Hitelfelvevő adóigazolványa (az 
állami adóhatóság által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági bizonyítvány), illetve 
meghatalmazott eljárása esetén a Hitelfelvevő adóigazolványában foglalt adatokról 
kiállított közjegyzői okirat alapján: a Hitelfelvevő adóazonosító jele. 

c) Csak a kitöltöttség ellenőrzése: 

c.a) a Hitelfelvevő értesítési címe,  

c.b) az igényelt Hitel összege,  

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) képesítési követelmények szerinti képzési idő (félévek száma),  

c.h) elvégzett félévek száma a megjelölt képzésben, 

c.i) Hitelfelvevő neme, 

c.j) Hitelfelvevő hallgatói azonosító száma, 

c.k) e-mail cím, 

c.l) telefonszám. 

 

d) A kitöltöttség és az adategyezőség ellenőrzése az Üzletszabályzat 160.1. d) 
pontjában megjelölt, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
tartózkodási jogát igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási jogot igazoló okmány) 
alapján történik. Meghatalmazott eljárása esetén a Hitelfelvevő tartózkodási jogot igazoló 
okmányában foglalt adatokról kiállított közjegyzői okirat alapján: az okmány száma, 
érvényessége és jogcíme. 

Ha a DH2 Hitelszerződésen és a DH2 Hiteligénylési Adatlapon feltüntetett adatok az 
ellenőrzés szempontjai alapján megfelelőek, az átvételre feljogosított személy igazolja az 
átvételt, és egy-egy példányt a Hitelfelvevő vagy meghatalmazottja részére átadja. 
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A DH2 Hitelszerződés leadása során az alábbi hivatalos okiratokat kell az 
adatellenőrzéshez bemutatni: 

▪ Személyazonosító okmány: személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-
jét követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló 
személyi igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító 
igazolvány, EGT állampolgár tartózkodási engedélye, tartózkodási jogot igazoló 
okmány (regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya), 

▪ Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

▪ Adóigazolvány, vagy az állami adóhatóság által kiállított adóazonosító jelet igazoló 
hatósági bizonyítvány, 

▪ Meghatalmazott útján történő eljárás esetén: a képviselő személyazonosságát 
igazoló személyi okmány és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint 
közokiratba foglalt meghatalmazás, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:  

− a Hitelfelvevőnek a fenti a.a)-a.e),  b) és  d) pontokban megjelölt adatait, 

− a Hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását, 

− a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az 
értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát 
igazoló okirat azonosító adatát (száma, betűjele),  

− valamint a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 
meghatalmazott jogosult a DH2 Hiteligénylési Adatlapot helyette és 
nevében kitölteni, valamint a DH2 Hitelszerződést, és a DH2 Hiteligénylési 
Adatlapot helyette és nevében aláírni. 

 

DH2 – elektronikus szerződéskötés 

 

174.1. A DH2 elektronikus ügyintézés útján történő igénylése elektronikusan 
kezdeményezhető egyes felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszerébe történő 
belépést követően, onnan való átirányítással a Diákhitel Direktben, illetőleg közvetlenül a 
Diákhitel Direktben vagy annak mobil alkalmazásában.  

A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő hiteligénylése során a tanulmányi rendszerből indított 
igénylés esetén ezen rendszerből, közvetlenül a Diákhitel Direktből indított igénylés 
esetén pedig a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás – lakcímadat esetében a 
Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás szolgáltatás - közhiteles nyilvántartásából veszi át 
a személyazonosító adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve, valamint az állandó 
lakcím). Amennyiben a személyazonosító adatok a tanulmányi rendszerből kerültek 
átvételre, a Diákhitel Központ ezen adatokat egyezteti a fenti közhiteles 
nyilvántartásokkal.  

A képzési adatokat a tanulmányi rendszerből indított igénylés esetén ezen rendszerből 
kerülnek átvételre, közvetlenül a Diákhitel Direktből indított igénylés esetén pedig a 
Hitelfelvevő adja meg ezen adatokat.  

Az adóazonosító jelet a Hitelfelvevő adja meg, ezen adatot azonban a Diákhitel Központ 
egyezteti az Összerendelési Nyilvántartással. 



 53 

A Hitelfelvevő a DH2 Hitelszerződés és DH2 Hiteligénylési Adatlap mindazon további 
adatait, amelyek nem kerültek automatikusan átvételre a tanulmányi rendszerből, a 
Diákhitel Direktben kitölti. Azt a tényt, hogy a Hitelfelvevő valamennyi, a Hitelszerződés 
érvényes létrejöttéhez szükséges adatot megadta-e, a Diákhitel Központ a Diákhitel 
Direkt rendszerben automatikusan ellenőrzi, adathiányos vagy a fenti közhiteles 
nyilvántartásokban kezeltektől eltérő adatokat tartalmazó hiteligénylést a rendszer nem 
fogad be. 

174.2. A Diákhitel Központ a Diákhitel Direkt rendszerben a 174.1. pont szerint átvett vagy 
megadott adatok alapján megállapítja, hogy a Hitelfelvevő jogosult-e a hiteligénylésre. Ha 
a Hitelfelvevő nem jogosult a Hitelre, a hiteligénylést elutasítja, ha jogosult, akkor 
felkínálja a Hitelfelvevőnek a DH2 Hitelszerződést és a DH2 Hiteligénylési Adatlapot 
papíralapú szerződéskötésre (nyomtatásra) vagy elektronikus szerződéskötésre 
(elektronikus aláírásra).  

Ez alapján a Hitelfelvevő jogosult választani, hogy papíralapon vagy elektronikusan köt 
szerződést:  

− Amennyiben a Hitelfelvevő a papíralapú szerződéskötést választja, abban az 
esetben a DH2 igénylésére a továbbiakban a 171-174. pontok irányadók. 

- Amennyiben a Hitelfelvevő az elektronikus szerződéskötést választja, abban az 
esetben a Diákhitel Központ adategyeztetést folytat le a központi azonosítási 
ügynöki szolgáltatás, valamint a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás 
szolgáltatás igénybevételével a név, születési hely és idő, anyja neve és 
lakcímadatokra vonatkozóan. Sikeres adategyeztetést követően a Diákhitel 
Központ az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás igénybevételével 
adategyeztetést folytat le az adóazonosító jel vonatkozásában. A sikeres 
adóazonosító jel-egyeztetést követően a Diákhitel Központ a Diákhitel Direkt 
felületén felkínálja az elektronikus hiteligénylési dokumentumokat a 
Hitelfelvevőnek azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás 
útján történő elektronikus aláírásra. Amennyiben a központi nyilvántartásban 
tárolt adatok eltérnek a hiteligénylés során a tanulmányi rendszerből átvett, vagy 
a Hitelfelvevő által megadott adatoktól, a hiteligénylés elutasításra kerül. A 
hiteligénylés befejező lépéseként a Hitelfelvevő a DH2 Hitelszerződést és DH2 
Hiteligénylési Adatlapot elektronikusan aláírja. A Hitelszerződés és a 
Hiteligénylés Adatlap letölthető, nyomtatható formában kerül feltöltésre a 
Hitelfelvevő Diákhitel Direkt postafiókjába. 

A Diákhitel Direkt mobil alkalmazásban indított hiteligénylés esetén papíralapú 
szerződéskötési mód nem választható. 

174.3. (hatályon kívül helyezve) 

  

 

A hallgatói jogviszony ellenőrzésének rendje 

 

175. A Diákhitel Központ a Hitelszerződés megkötését követően a hallgatói jogviszony 
fennállása mint folyósítási feltétel ellenőrzése céljából átadja az Oktatási Hivatal által 
vezetett FIR nyilvántartásba a Hitelfelvevő nevét, születési nevét, születési helyét és 
idejét, valamint anyja nevét (automatikus adatszolgáltatásra való feliratkozás). 
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Amennyiben a Hitelfelvevő ezen adatok alapján beazonosítható, az Oktatási Hivatal 
rögzíti a FIR-ben, hogy a Hitelfelvevő a Diákhitel Központ ügyfele. Amennyiben a 
beazonosítás sikertelen, a Diákhitel Központ tájékoztatja erről az ügyfelet, és felhívja arra, 
hogy amennyiben 30 napon belül nem gondoskodik a képzését folytató felsőoktatási 
intézmény útján adatai FIR-be történő feltöltéséről, vagy a hibásan nyilvántartott adatai 
javításáról, a Hitelszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül. 

176. A Hitelfelvevő beazonosítását követően az Oktatási Hivatal a 
FIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-ből elektronikus adatkapcsolat útján átadja a Diákhitel Központ részére a hallgatói 
jogviszony fennállásának, szünetelésének, megszűnésének tényére, a tanulmányok 
folytatása céljából a hallgató képzési időszakra történő bejelentkezésének tényére; a 
hallgató képzéseire, a hallgató által fizetendő önköltség összegére, illetve a hallgató által 
folytatott képzések finanszírozásának típusára vonatkozó adatokat. A hiteligénylést 
követő első adatszolgáltatást követően az Oktatási Hivatal rendszeresen adatot szolgáltat 
a Diákhitel Központ felé a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonyának fennállásáról, illetőleg 
amennyiben a Hitelfelvevővel összefüggésben kezelt személyazonosító és képzési 
adatok a FIR-ben módosulnak, automatikusan átadja a Diákhitel Központ részére a 
módosult adatokat. Ezen automatikus adatszolgáltatásra addig kerül sor, amíg a Diákhitel 
Központ nem közli az Oktatási Hivatal felé, hogy a Hitelfelvevő szerződése megszűnt, 
vagy a hiteligénybevétel életkori határát betöltötte (automatikus adatszolgáltatásról való 
leiratkozás).  

177. Amennyiben a FIR-adatszolgáltatásra technikai akadály (pl. szoftverhiba, 
szolgáltatáskiesés) miatt várhatóan huzamosabb ideig nem kerülhet sor, a Diákhitel 
Központ annak érdekében, hogy a Hitel folyósítását ezen akadály ne gátolja, jogosult a 
Hitelfelvevő képzését folytató felsőoktási intézményhez fordulni a hallgatói jogviszony 
igazoltatása céljából. A felsőoktatási intézménnyel történő egyeztetésre a Diákhitel 
Központ abban az esetben is jogosult, ha a korábbi időszakra vonatkozóan szükséges 
tanulmányi adatokat egyeztetni, vagy ha a FIR-adatszolgáltatás felülellenőrzése 
bármilyen okból indokolt. 

178. Amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal pozitívan igazolja 
vissza a Hitelfelvevő beiratkozott, bejelentkezett hallgatói jogviszonyát, és közli a képzés 
önköltségének összegét, úgy a DH2 összege, illetve a DH2 módosított összegének 
folyósítása az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint történik. 

179. Az adategyeztetés eredményeként a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő által a DH2 
Hiteligénylési Adatlapon megadott, a szerződés hatályba lépését nem érintő adatokat – 
abban az esetben is, ha azok eltérnek a Hitelfelvevő által megadottaktól – a felsőoktatási 
intézmény, vagy az Oktatási Hivatal nyilvántartásával egyező módon tartja nyilván.  

180. Amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy az Oktatási Hivatal a hallgatói 
jogviszony fennállását nem igazolja vissza az adott képzési időszakra, vagy egymástól 
eltérő adatokat igazol vissza, abban az esetben a Diákhitel Központ írásban felszólítja a 
Hitelfelvevőt, hogy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a 
Diákhitel Központ részére igazolja az adott képzési időszakra beiratkozott, bejelentkezett 
hallgatói jogviszonyának fennállását. Ha a megjelölt határidőn belül a Hitelfelvevő 
igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, a Diákhitel Központ úgy tekinti, hogy a 
Hitelfelvevőnek az adott képzési időszak vonatkozásában beiratkozott, bejelentkezett 
hallgatói jogviszonya nem áll fenn, ebből következőleg az adott képzési időszak alatt nem 
jogosult a DH2 igénybevételére. Amennyiben az egyeztetés eredményre vezet, a 
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Diákhitel Központ a DH2 összegét a Hitelfelvevő részére az Üzletszabályzat 195. 
pontjában foglaltak szerint és módon folyósítja.  

 

A DH2 Hitelszerződés hatályba lépése 

 

181. A DH2 Hitelszerződés hatályba lépésének időpontja – a Rendelet 3. §-ban és az 
Üzletszabályzat 160. pontjában meghatározott feltételek fennállta esetén – a Hitelfelvevő 
hallgatói jogviszonya felsőoktatási intézmény vagy Oktatási Hivatal általi pozitív 
igazolásának napja. 

 

Az ügyleti kamat 

 

182. A Diákhitel Központ a folyósított DH2 összege után az ügyleti kamatszámítás kezdő 
napjától kezdődően a DH2 visszafizetésének napjáig ügyleti kamatot számít fel. Az ügyleti 
kamatszámítás kezdő napja a hitelszerződés alapján történő hitel folyósításának első 
napja. 

183. A DH2 változó kamatozású. A Rendelet 29. § (1) bekezdése szerint a kamatot az 
állam a hitelszerződés időtartama alatt általános kamattámogatás formájában átvállalja a 
Hitelfelvevőtől. 

184. Az ügyleti kamatra az általános kamattámogatás Hitelfelvevőt a DH2 Hitelszerződés 
fennállásának teljes idejére megilleti.  

 

A kamatszámítás módja 

 

185. A kamatszámítás naponta történik időarányos (lineáris) kamatszámítás mellett. A 
napi kamat összegét a Diákhitel Központ a következő képlet alapján számítja ki: 

 

aktuális tőketartozás x aktuális DH2 kamatláb  
365 x 100 

 

A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente, december 31-ei értéknappal 
kerül sor. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. 
A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított tőketartozás 
állományra számított egy napra vetített kamat összegével azonos.  

 

Kamatmérték közzététele, módosítása 

 

186. A DH2 aktuális ügyleti kamatát a Diákhitel Központ féléves kamatperiódusban 
állapítja meg és annak mértékét minden naptári félév első napjától alkalmazza. A DH2 
első kamatperiódusa 2012. október 15-étől 2012. december 31-ig tart. A Diákhitel 
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Központ jogosult a Rendeletben meghatározott korlátok között az aktuális ügyleti kamat 
mértékét megváltoztatni, és azt köteles legkésőbb az adott naptári félévet megelőző 7 
nappal két országos napilapban, a www.diakhitel.hu honlapján, hirdetményként 
közzétenni, és a felsőoktatási intézményeknek a hirdetőtáblán való közzététel céljából 
megküldeni.  

 

A DH2 folyósításának szabályai 

 

A folyósítás módja, gyakorisága 

 

187. A Diákhitel Központ a DH2 Hitelszerződés létrejöttét követően - feltéve, hogy a 
Hitelfelvevő hallgatói jogviszonya az Üzletszabályzat 175-180. pontjaiban foglaltak 
alapján fennáll - a DH2-t, illetve a DH2 módosított összegét közvetlenül a Hitelfelvevő 
által megjelölt felsőoktatási intézmény számlájára utalja forintban a Hitelfelvevő 
tanulmányainak finanszírozása érdekében.  

188. A 187. pontban foglaltak alapján a Hitelfelvevő a DH2 folyósítására irányuló, 
Diákhitel Központtal szemben fennálló követelése a DH2 igénybevételére jogosító 
képzését folytató felsőoktatási intézményre száll át (a Rendelet 5. § (3) bekezdése 
valamint 13. § (2) bekezdés b) pontja alapján, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
értelmében létrejött engedményezés, a továbbiakban: „jogszabályi engedményezés”).  A 
felsőoktatási intézmény köteles a Diákhitel Központ által a Hitelfelvevővel megkötött 
érvényes DH2 Hitelszerződés szerint a felsőoktatási intézmény részére folyósított 
összegeket az érintett Hitelfelvevővel szemben fennálló, az adott félévben esedékes 
állami részösztöndíjas, illetve önköltséges képzés, Hitelfelvevő által fizetendő képzési 
költségek megtérítése iránti követelésével szemben elszámolni. 

189. Amennyiben a Hitelfelvevő által igényelt DH2 összege, valamint az Üzletszabályzat 
191. pontja alapján a Diákhitel Központ részére közölt Hitelfelvevő által fizetendő állami 
részösztöndíj, illetve önköltséges képzés képzési költségének a Hitelfelvevő által ki nem 
egyenlített összege között eltérés van, a Diákhitel Központ a két összeg közül a kisebb 
összeget folyósítja az felsőoktatási intézmény részére. 

190. Amíg felsőoktatási információs rendszert üzemeltető társaság a Hitelfelvevő által 
fizetendő állami részösztöndíjas, önköltséges képzés képzési költségének a DH2-ből 
finanszírozandó összegére vonatkozó 191. pont szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Diákhitel Központ nem folyósít. 

191. Az Oktatási Hivatal elektronikus formában továbbítja a Diákhitel Központ részére a 
felsőoktatásban nyilvántartott képzések hiteligénylésekhez kapcsolódó alapadatait és az 
ezen adatokban történő bármely évközi változást.  

192. A felsőoktatási intézmény köteles a DH2-t a Diákhitel Központ részére 
haladéktalanul visszautalni, amennyiben az igényelt DH2 jogszerű folyósítása a Diákhitel 
Központ részéről megtörtént ugyan, de a hallgatói jogviszony bármely ok miatt mégsem 
jött létre. 

193. Amennyiben az igényelt DH2-t a Diákhitel Központ jogszerűen folyósította, de a 
Hitelfelvevő a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, 
betegség, vagy önhibáján kívüli egyéb okból nem tud eleget tenni és emiatt hallgatói 
jogviszonyát kénytelen a tanulmányi félév során megszakítani, a felsőoktatási intézmény 

http://www.diakhitel.hu/
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a hallgatói jogviszony ilyen okból történő szüneteltetésének engedélyezését követően az 
adott tanulmányi félévre folyósított DH2-t a Diákhitel Központ részére haladéktalanul 
köteles visszautalni és a visszautalás tényéről a Diákhitel Központot írásban értesíteni.   

194. A 192-193. pontokban foglaltak alapján visszautalt összegeket a Diákhitel Központ 
előtörlesztésként számolja el. 

195. Amennyiben a Hitelfelvevő nem kérte a folyósítás szüneteltetését, a Diákhitel 
Központ a folyósítási feltételek fennállása, valamint az önköltség összegére vonatkozó 
adat rendelkezésre állása esetén a hallgatói jogviszony pozitív igazolását követő 10 
munkanapon belül folyósítja a tanulmányi félévre igényelt DH2-t. 

 

 

A folyósítás korlátai 

 

196. Nem részesülhet a DH2 folyósításában a Hitelfelvevő  

a)  mindaddig, amíg a Diákhitel Központtal kötött hitel- vagy kölcsönszerződésből 
eredő lejárt és meg nem fizetett tartozása áll fenn, illetve 

b) a 45. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől. 

 

197. Amennyiben az Oktatási Hivatal arról tájékoztatja a Diákhitel Központot, hogy: 

a) a Hitelfelvevő által a hiteligénylés során megjelölt képzéstől eltérő képzésre áll 
fenn a Hitelfelvevőnek hallgatói jogviszonya, vagy  

b) a Hitelfelvevő által megjelölt képzésre fennálló hallgatói jogviszonya megszűnt, 
de ezzel párhuzamosan eltérő képzésre vonatkozóan, illetve másik 
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonya áll fenn, vagy 

c) a Hitelfelvevő korábbi hallgatói jogviszonya megszűnt, de új hallgatói 
jogviszonyt létesített, 

a Diákhitel Központ erről tájékoztatja a Hitelfelvevőt. DH2 folyósítására ebben az esetben 
csak akkor kerülhet sor, ha a Hitelfelvevő ezt írásban igényli.  

 

A DH2 folyósításának szünetelése és szüneteltetése 

 

198. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a Diákhitel 
Direkt portálon keresztül közvetlenül – az Üzletszabályzatban meghatározott kivételekre 
tekintettel – bármikor kezdeményezheti a DH2 folyósításának szüneteltetését. A Diákhitel 
Központ a DH2 folyósítását a Hitelfelvevő által megjelölt időponttól vagy időpont 
megjelölése nélkül beérkezett kérelem esetén, a beérkezését követő tanulmányi félévtől 
szünetelteti, kivéve, ha a kérelemben megjelölt időpont, vagy a kérelem beérkezése az 
adott tanulmányi félévre fennálló hallgatói jogviszony Oktatási Hivatal általi igazolását 
legalább 5 munkanappal nem előzi meg. Ezekben az esetekben a Diákhitel Központ a 
DH2 folyósítását a rá következő tanulmányi félévtől szünetelteti. 

Amennyiben a folyósítás a Diákhitel Központ részéről már jogszerűen megtörtént, a 
Hitelfelvevő kérelmében - az Üzletszabályzat 193. pontjában meghatározott esetek 
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kivételével - csak a soron következő tanulmányi félévtől kérheti a folyósítás 
szüneteltetését.  

199. Kérelem alapján a DH2 folyósítása szüneteltethető: 

a)  a Hitelfelvevő által a kérelemben megjelölt időpontig, vagy  

b)  időpont megjelölés nélküli kérelem esetén a folyósítás újraindítására vonatkozó 
kérelem Diákhitel Központhoz történő beérkezését követő tanulmányi félévig.  

200. Amennyiben a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, de az adott képzésre 
nem jelentkezett be - figyelembe véve az Üzletszabályzat 180. pontjában írt 
rendelkezéseket is - a tárgyi tanulmányi félévre a DH2 folyósítása szünetel. 

Amennyiben a soron következő tanulmányi félévek során az Üzletszabályzat 175. pontja 
szerinti ellenőrzés pozitív eredményre vezet, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő ez irányú 
külön kérelme nélkül is tovább folyósítja a DH2-t az Üzletszabályzat 187-188. pontokban 
írt rendelkezések szerint.  

A DH2 első folyósítását követően, amennyiben a Hitelfelvevő hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik, de azon képzés finanszírozási formája, amelyre bejelentkezett nem 
önköltséges, vagy állami részösztöndíjas vagy a Hitelfelvevő külföldi tanulmányokat 
folytat, a DH2 folyósítása szünetel mindaddig, amíg a Hitelfelvevő képzési adatai nem 
változnak  meg az Üzletszabályzat 160.6 pontjában leírtaknak megfelelően. 

 

A DH2 folyósításának újraindítása 

 

201.  A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a 
Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül kezdeményezheti a DH2 folyósításának 
újraindítását, amennyiben a folyósításnak egyéb feltételei fennállnak és a kérelem 
legkésőbb a őszi tanulmány félév esetén december 31-ig, tavaszi tanulmányi félév esetén 
május 31-ig a Diákhitel Központhoz megérkezik.  

A DH2 folyósításához szükséges hallgatói jogviszony ellenőrzésére az Üzletszabályzat 
175-180. pontjaiban írt rendelkezések az irányadók. 

202. A DH2 folyósításának újraindítására vonatkozó bejelentést követően az adott 
tanulmányi félévre a Diákhitel Központ legfeljebb az egy tanulmányi félévben folyósítható 
5 havi DH2 összeget folyósítja ki a felsőoktatási intézmény részére. A Hitelfelvevő 
ellenkező tartalmú kérelme hiányában a Diákhitel Központ a DH2-t az adott tanulmányi 
félév vonatkozásában visszamenőlegesen folyósítja ki a Hitelfelvevő részére az 
Üzletszabályzat 187. pontjában meghatározott módon. 

 

A DH2 összegének módosítása 

 

203. A Hitelfelvevő az igényelt DH2 összegét az őszi tanulmányi félévben december 31-
ig, a tavaszi tanulmányi félévben május 31-ig beérkező írásbeli bejelentéssel 
módosíthatja.  

204. Amennyiben a Hitelfelvevő a DH2 összegét módosítani kívánja, akkor a 203. 
pontban meghatározott határidőig, az Üzletszabályzat 8.2 pontjában meghatározott 
módon a Diákhitel Direkt portálon keresztül közvetlenül megteheti, vagy a Diákhitel Direkt 
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portálon kitöltött űrlapot kinyomtatva postai úton, vagy a személyes ügyfélszolgálaton 
adhatja le a Diákhitel Központ részére. A DH2 összegének módosítása a DH2 
Hitelszerződés módosításának minősül. A DH2 Hitelszerződés módosítása – 
amennyiben a Diákhitel Központ a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 
eltérően nem nyilatkozik- hatályba lép, a Diákhitel Központ külön visszaigazolása nélkül 
is a módosított összeg folyósításával. 

A Rendeletben előírt engedményezés teljesítéséig a Hitelfelvevő a DH2 folyósítását nem 
szüneteltetheti, az igényelt DH2 összegének mérséklését nem kezdeményezheti és a 
DH2 Hitelszerződést nem mondhatja fel. Ez esetben a Hitelfelvevő által bejelentett 
felsőoktatási intézményváltást a Diákhitel Központ a folyósítást követően veszi 
nyilvántartásba.  

Amennyiben a felsőfokú intézmény által közölt önköltség összege és a hallgató által 
igényelt DH2 összege eltér, abban az esetben a Diákhitel Központ a kisebb összeget 
folyósítja. 

 

A DH2 törlesztésének szabályai 

 

A törlesztési kötelezettség kezdetének időpontja 

205. A DH2 törlesztésére és behajtására a Rendeletben és az Avt-ben meghatározott 
rendelkezések irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony 
megszűnésének időpontját, legkésőbb azonban a 45. életév betöltésének napját követő 
negyedik hónap első napja.  

206. A Diákhitel Központ az Üzletszabályzat 2. sz. függeléke szerinti Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően adategyeztetést végez az állami adóhatósággal 
a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettség alapját képező jövedelmének közlése végett. 
Amennyiben a törlesztésre kötelezett Hitelfelvevőnek a megkeresésben közölt és az 
állami adóhatóság által nyilvántartott adatai között eltérés van, az adatokat a Diákhitel 
Központ és az állami adóhatóság a Hitelfelvevő kétséget kizáró beazonosítása 
érdekében egyezteti. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Hitelfelvevő 
a Diákhitel Központ felhívása alapján eljár a Diákhitel Központ, illetve az adóhatóság által 
nyilvántartott hibás adat helyesbítése érdekében. Amennyiben a Hitelfelvevő nem 
gondoskodik a hibás adat helyesbítéséről, és ezzel a törlesztési kötelezettség 
megállapítását akadályozza, a Diákhitel Központ súlyos szerződésszegésre hivatkozva 
jogosult a DH2 Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

A törlesztőrészlet alapja 

 

207. A törlesztésre kötelezett Hitelfelvevő a törlesztés beálltának naptári évében és az 
azt követő naptári évben a tárgyévet megelőző év október 31. napján érvényes 
minimálbér tizenkétszeres összege után köteles megfizetni a törlesztést. 

208. A DH2 törlesztőrészletének alapja – a 207. pontban szabályozott esetet kivéve - a 
tárgyévet megelőző második évben:  

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó 
és külön adózó, a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az 
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adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás 
alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves jövedelme, kivéve a 
vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;  

b) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 
szerinti, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevétel. 

209. Ha a DH2 Hitelfelvevő által fizetendő törlesztőrészletének éves alapja nem éri el a 
minimálbér tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel Központ nem közli 
a törlesztőrészlet összegét, akkor a törlesztőrészlet alapjaként a tárgyévet megelőző év 
október 31-én irányadó havi minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni. 

 

A törlesztőrészlet mértéke, összege 

 

210. A DH2 tárgyévi havi törlesztőrészletének összege a 207-209. pontokban foglalt 
rendelkezések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem a hallgatói 
jogviszony, ismételt hallgatói jogviszony megszűnésének, de legkésőbb a 45. életév 
betöltésének napján fennálló teljes hiteltartozás összegétől függő legalább 4%-os, 
legfeljebb a Rendelet 6. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján megállapított %-os 
mértékének 1/12-ed része. A teljes hiteltartozás összegétől függő törlesztési mértékeket 
a Diákhitel Központ hirdetménye tartalmazza. 

211. A Diákhitel Központ DH2 esetén az egyes teljes hiteltartozáshoz tartozó törlesztési 
hányadokat köteles évente, a 6. § (4) bekezdése szerinti aktuáriusi vizsgálatot követően 
- a tanulmányi év megkezdése előtt legalább 7 nappal - két országos napilapban, 
honlapján, valamint hirdetményként való közzététel céljából a felsőoktatási intézménynek 
megküldeni. 

Az aktuáriusi vizsgálat eredményétől függően a Diákhitel Központ a Kormány 
jóváhagyásával a 210. pontban meghatározott százalékos törlesztési mértéket 
megváltoztathatja. 

212. A Diákhitel Központ az állami adóhatóságnak jövedelemadatokra vonatkozó 
adatszolgáltatását követően évente, minden év december 15-éig közli a Hitelfelvevőkkel 
a következő naptári évre a havi törlesztőrészlet összegét abban az esetben is, ha a 
Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel. 

213. Amennyiben a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége a 226. pont szerinti 
szünetelést követően ismételten kezdetét veszi, a Hitelfelvevő tárgyévi 
törlesztőrészletének megállapítására a 210-211. pontokban foglaltak figyelembevételével 
kerül sor, melyről a Diákhitel Központ írásban tájékoztatja a Hitelfelvevőt. 

 

A jövedelem alapján megállapított törlesztőrészlet mérséklése 

 

214. Az Üzletszabályzat 208. pontja szerinti jövedelemalapú törlesztéssel érintett 
Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a Diákhitel Direkt 
portálon keresztül közvetlenül kérelmezheti a 212. pont szerint közölt törlesztőrészlete 
összegének mérséklését. A törlesztőrészlet mérséklésének lehetőségéről a fizetési 
késedelem esetén küldött értesítőben a Diákhitel Központ tájékoztatja a Hitelfelvevőt. 
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215. A Hitelfelvevő mérsékelt törlesztőrészletének összege nem lehet alacsonyabb, mint 
a tárgyévet megelőző év október 31-én alkalmazandó havi minimálbér 
figyelembevételével, az 210. pont rendelkezései alapján meghatározott törlesztés 
mértéke szerint megállapítható összeg. 

216. A törlesztőrészlet mérséklése – hitelszerződésenként - legfeljebb 36 hónap 
időtartamra biztosítható, azonban ezen kedvezményes időtartam a Hitelfelvevő által több 
részletben is igénybe vehető.  

217. A DH2 törlesztőrészletének mérséklését – a 214-216. pontokban rögzített 
rendelkezésekre tekintettel – az erre irányuló kérelem beérkezését követő hónap első 
napjával a Diákhitel Központ – egyéni elbírálás és kockázatértékelés nélkül – a 
következők szerint engedélyezi a Hitelfelvevő részére: 

a)  a kedvezmény időtartamát tekintve a Hitelfelvevő kérelmében megjelölt 
időpontig (év, hónap), amennyiben a Hitelfelvevő kérelemében megjelölte. 
Amennyiben azt nem jelöli meg, a Diákhitel Központ automatikusan 36 hónapra 
biztosítja a mérsékelt törlesztőrészlet megfizetésének lehetőségét; 

b)  a mérsékelt törlesztőrészlet összegszerűségét tekintve a Hitelfelvevő 
kérelmében – az 210. pontban foglaltakra tekintettel – megjelölt összegre. 
Amennyiben azt nem jelöli meg, a Diákhitel Központ az 207-211. pontok 
rendelkezéseinek megfelelően a Hitelfelvevőre irányadóan megállapítható 
minimális törlesztőrészletet határozza meg.  

218. Amennyiben a törlesztőrészlet mérséklésének időtartama alatt a kötelező 
törlesztőrészlet összege úgy módosul, hogy a Hitelfelvevő által fizetendő törlesztőrészlet 
megegyezik a Hitelfelvevőre irányadóan megállapítható minimális törlesztőrészlettel, a 
kedvezmény megszüntetésre kerül és erről a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt írásban 
tájékoztatja. A kedvezmény megszüntetéséről a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő 
jövedelemadatai alapján dönt a tárgyév végén. A DH2 törlesztésére a továbbiakban az 
általános szabályok alkalmazandóak. Amennyiben a Hitelfelvevő kötelező 
törlesztőrészlete ismételten meghaladja a Hitelfelvevőre megállapítható minimális 
törlesztőrészlet összegét, a Hitelfelvevőnek a mérsékelt törlesztőrészlet fizetésére 
vonatkozó igényét egy újabb kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtásával kell 
kezdeményeznie.  

219. A Hitelfelvevő a Diákhitel Központhoz intézett írásbeli bejelentésével vagy a Diákhitel 
Direkt portálon keresztül közvetlenül kérelmezheti, hogy a Diákhitel Központ a részére 
megállapított mérsékelt törlesztőrészlet helyett a továbbiakban az eredeti 
törlesztőrészletet állítsa vissza. A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő részére az eredeti 
törlesztőrészlet teljesítésének lehetőségét a Hitelfelvevő kérelmének beérkezését követő 
hónap első napjától biztosítja. A kedvezmény igénybevételére nyitva álló 36 hónapból fel 
nem használt időszakra nézve a Hitelfelvevő újabb kérelmével ismételten igénybe veheti 
a törlesztőrészlet mérséklésének kedvezményét. 

220. Amennyiben a mérsékelt törlesztőrészlet kedvezményének ideje alatt a Hitelfelvevő 
a 226-227. pontok alapján törlesztési kötelezettség szünetelésére, szüneteltetésére válik 
jogosulttá, a Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szünetelésének, 
szüneteltetésének az engedélyezését követően megszünteti a mérsékelt törlesztőrészlet 
teljesítésének kedvezményét. 

221. Amennyiben a 220. pontnak megfelelően engedélyezett törlesztési kötelezettség 
szünetelésének, illetve szüneteltetésének alapjául szolgáló jogosultsági időszak 
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megszűnését követően a Hitelfelvevő igénybe kívánja venni a törlesztőrészlet 
mérséklésének kedvezményét, újabb kérelmével ismételten igénybe veheti azt. 

 

A törlesztés módja 

 

222. A Hitelfelvevő az esedékes törlesztőrészletet – amennyiben a Rendelet másként 
nem rendelkezik – minden hónap 12. napjáig köteles a Diákhitel Központ részére, a 
Diákhitel Központ által a honlapján közzétett bankszámlára banki átutalással vagy kártyás 
fizetés útján megfizetni. A kártyás fizetés szabályairól az 1. sz. függelék rendelkezik. Az 
átutalási megbízás közlemény rovatában a DH2 Hitelszerződés nyolcjegyű 
szerződésszámát fel kell tüntetni. 

223. A törlesztőrészlet teljesítésének időpontja a befizetés Diákhitel Központ 
bankszámláján való jóváírásának napja. 

224. A Diákhitel Központ a 222. pont szerinti befizetések összegéből jogosult a 
Hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. Ha a Hitelfelvevő költséggel 
és kamattal is tartozik, és a javára befizetett összeg a teljes lejárt, meg nem fizetett 
tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra, és 
végül a tőketartozásra kell elszámolni. Az elszámolás időpontja minden esetben a 
befizetés Diákhitel Központ bankszámláján történő jóváírásának napja. A Hitelfelvevő 
eltérő rendelkezése hatálytalan. 

225. A törlesztési kötelezettség teljesítésével, valamint az Üzletszabályzat 240-241. 
pontjaiban foglalt teljesítésekkel összefüggően keletkezett költségeket a Hitelfelvevő 
viseli. 

 

Törlesztési kötelezettség szünetelése és szüneteltetése 

 

226. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége kezdetét követően ismételten hallgatói 
jogviszonyt létesít, és ezt a Diákhitel Központ felé bejelenti, vagy erről a Diákhitel Központ 
az Oktatási Hivatal automatikus adatszolgáltatása alapján értesül, törlesztési 
kötelezettsége az új hallgatói jogviszonya létesítésének időpontjától az Üzletszabályzat 
205. pontjában meghatározott bármely feltétel bekövetkezéséig szünetel. A törlesztési 
kötelezettség szünetelésének kezdete a hallgatói jogviszony ismételt létesítésének 
időpontját magába foglaló hónap első napja. 

Ugyancsak szünetel a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége, ha a hallgatói jogviszonya 
megszűnését követő első év utolsó napjáig szakképző intézménnyel szakma 
megszerzése céljából tanulói jogviszonyt vagy felnőttképzési jogviszonyt létesít és ezt a 
Diákhitel Központ felé bejelenti. A törlesztési kötelezettség a tanulói vagy felnőttképzési 
jogviszony létesítésének időpontját magába foglaló hónap első napjától ezen jogviszony 
megszűnéséséig, de legkésőbb a 205. pontban meghatározott feltétel bekövetkezéséig 
szünetel. 

227. A Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettségét a következők szerint szüneteltetheti: 

a) A Hitelfelvevő – a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített a Diákhitel Direkt 
portálon letölthető nyomtatványán – kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz 
törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt, a csecsemőgondozási díjra, a 
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GYED-re,  gyermekgondozást segítő ellátásra, a rehabilitációs ellátásra vagy 
rokkantsági ellátásra, rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági járadékra való 
jogosultság időszakának az Üzletszabályzat 228. pontjára való tekintettel 
meghatározott időtartamára. 

b) A Hitelfelvevő – a Diákhitel Központ e célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt 
portálon letölthető nyomtatványán – kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz 
törlesztési kötelezettsége szüneteltetése iránt akkor is, ha egészségi állapota 60 
%-os vagy kisebb mértékű, azonban rehabilitációs ellátásra, rokkantsági 
ellátásra, rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági járadékra azért nem vált 
jogosulttá, mert a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságról szóló 
jogszabály alapján az ezen pénzbeli ellátásokhoz szükséges időtartamban nem 
volt biztosított. 

c) A Hitelfelvevő nő kérelmet nyújthat be törlesztési kötelezettsége szüneteltetése 
iránt várandóssága esetén a 228. pontban meghatározott időtartamra. A kérelem 
a várandósság 91. napjától az ezen célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt 
portálon letölthető nyomtatvány útján terjeszthető elő. A kérelmező a 
várandósság tényét a kérelem mellékleteként csatolandó, a születés várható 
időpontját is tartalmazó orvosi igazolásról vagy a várandósgondozási könyvről 
készült másolattal köteles igazolni.  

d) A Hitelfelvevő nő kérelmet nyújthat be törlesztési kötelezettsége szüneteltetése 
iránt gyermek örökbefogadása esetén is a 228. pontban meghatározott 
időtartamra. A kérelem az ezen célra rendszeresített, a Diákhitel Direkt portálon 
letölthető nyomtatvány útján terjeszthető elő, amelyhez a kérelmező 
mellékletként az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot (a 
gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen határozattal 
egyenértékű külföldi okiratot) köteles másolatban csatolni. 

 

228. A törlesztési kötelezettség szünetelhet az Üzletszabályzat 227. a) pontjában 
meghatározott jogcímek első napjára, illetőleg a 227. b) pont szerinti egészségkárosodást 
igazoló jogerős határozat időpontjára 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 a következő orvosi felülvizsgálat időpontjáig, illetve ilyen időpont 
meghatározása hiányában 36 hónapig. 

Amennyiben a Hitelfelvevő nő a 227. c) pont szerint várandósság alapján kérte törlesztési 
kötelezettsége szüneteltetését, a törlesztési kötelezettség a kérelem és az annak 
mellékleteként csatolt orvosi igazolás- vagy várandósgondozási könyvmásolat 
benyújtását követő hónap első napjától szünetelhet a várandósság 91. napjától számított 
36. hónap utolsó napjáig, abban az esetben is, ha a gyermek halva születik. A 
várandósság megszakadása, illetve megszakítása esetén törlesztési kötelezettség a 
kérelem benyújtását követő hónap első napjától a szülés orvosi igazolásban 
meghatározott várható időpontjáig szünetelhet.  

Amennyiben a Hitelfelvevő nő a 227. d) pont szerint örökbefogadás alapján kérte 
törlesztési kötelezettsége szüneteltetését, a törlesztési kötelezettsége a kérelem és a 
gyámhatósági engedélyező határozat másolatának benyújtását követő hónap első 
napjától az ezen határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig 
szünetelhet. 
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229. A Hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtását követően – 
amennyiben annak időpontja későbbi, mint a 227. pontban meghatározott jogosultság 
kezdő napja - a Diákhitel Központnak a törlesztési kötelezettség szüneteltetése tárgyában 
hozott döntésében foglalt időpontig nem köteles a benyújtás után esedékessé váló 
törlesztőrészleteket megfizetni.  

A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelem benyújtásának napja az a 
nap, amikor a Hitelfelvevő a kérelmet tartalmazó levelet igazoltan postára adta, illetve a 
kérelmet a Diákhitel Központ ügyfélszolgálatán átadta. 

230. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelemét a Hitelfelvevő köteles 
aláírni, a szükséges okiratokat csatolni és a kérelemben alábbi adatokat közölni: 

a) Hitelfelvevő szerződésszáma, 

b) Hitelfelvevő családi és utóneve, 

c) Hitelfelvevő anyja születési családi és utóneve, 

d) Hitelfelvevő születési helye, ideje, 

e) igénylés jogcíme. 

231. A csecsemőgondozási díj és a GYED esetén a Hitelfelvevő kérelmét személyesen 
vagy postai úton nyújthatja be a Diákhitel Központhoz, az ellátásokat folyósító szerv 
igazolásával ellátva.  

Gyermekgondozást segítő ellátás esetén a kérelem személyesen vagy postai úton, illetve 
a Diákhitel Direkt portálon keresztül – külön igazolás nélkül – közvetlenül is benyújtható. 
A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot a Diákhitel Központ az Egységes 
Szociális Nyilvántartásából közvetlen lekérdezéssel ellenőrzi. Amennyiben a lekérdezés 
nem igazolja a Hitelfelvevő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságát, a 
Diákhitel Központ felhívja a Hitelfelvevőt az ellátásra való jogosultságának igazolására.  

A várandósság alapján benyújtott törlesztési kötelezettség-szüneteltetési kérelemben a 
Hitelfelvevő nő: 

- hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Diákhitel Központ az Egységes 
Szociális Nyilvántartásban közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze, vagy 

- vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási 
ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a gyermek halva születése esetén pedig az annak tényét 
igazoló okiratot (a gyermek külföldön történő születése esetén az ezen 
igazolásokkal egyenértékű külföldi okiratok) gyermek születését követő 60 napon 
belül bemutatja. 

Ha a Diákhitel Központ a gyermek megszületéséről a szülés orvosi igazolásban 
meghatározott várható időpontját követő második hónap végéig nem értesül, felszólítja a 
Hitelfelvevő nőt a gyermek megszületésének, illetőleg esetlegesen a gyermek halva 
születésének vagy a várandósság megszakadásának egy hónapon belüli igazolására. 

A rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban, rehabilitációs járadékban, vagy 
rokkantsági járadékban részesülő Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetése 
iránti kérelméhez az ellátást, vagy járadékot megállapító jogerős határozatot, emellett a 
legutolsó ellátás/járadék folyósítását igazoló csekkszelvényt vagy bankszámlakivonatot 
köteles igazolásként mellékelni.  
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Azon Hitelfelvevő, aki a törlesztési kötelezettség szüneteltetését az alapján kérelmezi, 
hogy egészségi állapota 60 %-os vagy kisebb mértékű, azonban rehabilitációs ellátásra, 
rokkantsági ellátásra, rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági járadékra azért nem vált 
jogosulttá, mert a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságról szóló jogszabály 
alapján az ezen pénzbeli ellátásokhoz szükséges időtartamban nem volt biztosított, 
kérelméhez köteles csatolni másolatban az egészségkárosodást igazoló jogerős 
határozatot, valamint másolatban azon határozatot, amellyel a rehabilitációs hatóság 
ezen ellátásokra irányuló kérelmét kizárólag arra hivatkozva utasította el, hogy a 
Hitelfelvevő az ezen ellátások feltételeként meghatározott időtartamú biztosítotti 
jogviszonnyal nem rendelkezett. 

232. A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetéséről a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül dönt.  

233. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem hiánypótlásra 
szorul, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a 
Hitelfelvevő a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget a hiánypótlásnak, a 
Diákhitel Központ a kérelmet elutasítja. 

234. A Diákhitel Központ a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési 
kötelezettség szünetelésének első és várható utolsó napját is. A törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésének időtartama alatt a Hitelfelvevő mentesül a törlesztési kötelezettsége 
alól, az ezt megelőzően keletkezett fizetési hátralékát azonban köteles megfizetni. A 
törlesztési kötelezettség szüneteltetésének engedélyezése esetén a törlesztési 
kötelezettség időszakára jutó túlfizetést a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőnek az 
engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtott írásbeli kérelme alapján 
visszautalja. A visszautalás tekintetében túlfizetésnek a törlesztési kötelezettség 
időtartama alatt kötelező törlesztés(ek)ként teljesített befizetés(ek) – korábban 
keletkezett, a befizetéskor fennálló hátralék esetén ennek összegével csökkentett – 
összege minősül. Egyéb esetben a törlesztések elszámolására az Üzletszabályzat 241. 
pontjának rendelkezései szerint kerül sor. 

235. Amennyiben a Diákhitel Központ a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésére irányuló kérelmét elutasítja, a Hitelfelvevő az elutasító döntés 
kézhezvételét követő második hónap 12. napjáig köteles a nem teljesített 
törlesztőrészleteket a késedelem időszakára járó késedelmi kamattal növelten megfizetni. 
A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem elutasító 
döntésében közli a Hitelfelvevővel a meg nem fizetett törlesztőrészlet késedelmi kamattal 
növelt összegét.  

236. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló, 227. a) 
pont szerinti jogcím megszűnik, vagy annak alapjául szolgáló esemény bekövetkezik, 
illetőleg a Diákhitel Központ szüneteltetésnek helyt adó döntésében meghatározott 
jogcímben változás következik be, úgy a Hitelfelvevő a megszűnést, illetve a változást 
követő 15 napon belül köteles azt – a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített 
nyomtatványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni. Ha a Hitelfelvevő által benyújtott, 
a változás bejelentésére irányuló kérelem, illetve a jogosultsági idő meghosszabbítása 
esetén szükséges igazolás hiánypótlásra szorul, a Diákhitel Központ a Hitelfelvevőt 
hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Hitelfelvevő a felszólító levél kézhezvételét 
követő 30 napon belül nem pótolja a hiányokat, a Diákhitel Központ a rendelkezésére álló 
adatok alapján módosítja az adatokat.  

Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló 227. c) pont 
szerinti várandósság 24. betöltött hetét megelőzően a várandósság megszakadt vagy 
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megszakították, - amennyiben a törlesztési kötelezettség egyéb feltételei fennállnak - a 
Hitelfelvevő nő a szülés orvosi igazolásban meghatározott várható időpontjától köteles a 
törlesztést folytatni. A várandósság megszakadását vagy megszakítását a Hitelfelvevő nő 
köteles 15 napon belül a Diákhitel Központ felé bejelenteni.  

237. Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím 
megváltozik, a Hitelfelvevő az Üzletszabályzat 227. pontja szerinti nyomtatvány 
benyújtásával kérelmezheti a törlesztési kötelezettség szüneteltetését. 

238. Ha a Hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére jogosulatlan 
időszakban nem tett eleget törlesztési kötelezettségének, a Diákhitel Központ 
megállapítja a Hitelfelvevővel szemben fennálló követelést és egyebekben az 
Üzletszabályzat 235. pontjában meghatározott módon jár el. 

239. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztőrészlet időarányos részét – 
az esedékes törlesztőrészleten felül – a megszűnést követő hónap 12. napjáig kell 
megfizetni. A megszűnés hónapjára járó törlesztőrészletet a jogosultság tényleges utolsó 
napjának figyelembe vételével kell meghatározni. A törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésére való jogosultság megszűnésének hónapjában esedékes törlesztőrészlet 
meghatározása az alábbi képlet szerint történik: 

 
Havi törlesztőrészlet x törlesztési kötelezettség szüneteltetésére nem jogosult napok száma a megszűnés hónapjában 

Megszűnés hónapjában a naptári napok száma 

 

A DH2 előtörlesztésének, előteljesítésének szabályai 

 

240. A DH2 Hitelszerződés fennállása alatt bármikor, forintban, banki átutalás útján 
előtörlesztés teljesíthető, a Diákhitel Központ által a honlapján közzétett bankszámlára 
történő átutalással. Az előtörlesztés szerződésszerű teljesítésének módja az 
„előtörlesztés” kifejezésnek, és azt követően a Hitelfelvevő nyolcjegyű 
szerződésszámának az átutalási megbízás közlemény rovatában történő, egyértelmű 
feltüntetése. Előtörlesztés és kötelező törlesztés egy tranzakció keretében nem 
teljesíthető, amennyiben erre mégis sor kerül, a teljes összeg előtörlesztésként kerül 
elszámolásra. Az előtörlesztés összege – az Üzletszabályzat 242. pontjának második 
mondatában foglaltak figyelembe vételével - a Hitelfelvevő tőketartozását csökkenti. Az 
előtörlesztés elszámolásának időpontja az átutalás Diákhitel Központ bankszámláján 
történő jóváírásának napja. Azonos értéknapon beérkező befizetések esetében 
elsődlegesen az előtörlesztés elszámolására kerül sor.  

241. Amennyiben a Hitelfelvevő javára szóló, a 240. pontban meghatározott befizetés 
nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, a Diákhitel Központ az ilyen 
befizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra számolja 
el. Az elszámolás időpontja a befizetés Diákhitel Központ bankszámláján történő 
jóváírásának napja (előteljesítés). 

242. A 240. pont szerinti befizetés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem 
mentesít. A Diákhitel Központ a 240-241. pontok szerinti befizetések összegéből jogosult 
a Hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A Diákhitel Központ az 
előtörlesztésre szánt összegből a lejárt követelések levonása után fennmaradó összeget 
a 240. pontban foglaltak szerint számolja el. 
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243. A Hitelfelvevőnek az Üzletszabályzat 222. pontjában meghatározott 
kötelezettsége, a 241. pontban meghatározott teljesítésekre tekintettel, annak mértékéig 
halasztásra kerül. A halasztás időtartamát a Diákhitel Központ az Üzletszabályzat 212-
213. pontjai szerint közölt törlesztő részlet összegére és az Üzletszabályzat 240-241. 
pontjai szerint elszámolt befizetések összegére tekintettel állapítja meg. 

A Diákhitel Központ a Hitelfelvevő a 241. pont szerinti befizetésének lejárt tartozásokkal 
csökkentett összegét elosztja a Hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részletének 
összegével. A művelet eredményeként a Diákhitel Központ nyilvántartja, hogy a befizetés 
milyen időtartamra (hány havi esedékesség erejéig) nyújt halasztást a Hitelfelvevő 
részére a törlesztő részletek megfizetése alól. A Hitelfelvevő a halasztás Rendelet 
előírásai alapján bekövetkező lejártát követően köteles az Üzletszabályzat 222. 
pontjában foglalt kötelességének határidőben és maradéktalanul eleget tenni. 

Az előtörlesztéssel illetve előteljesítéssel kapcsolatos elszámolásról a Diákhitel Központ 
külön egyenlegértesítőt nem küld. 

 

A gyermektámogatás kedvezménye 

 

243.1. A Hitelfelvevő nő második gyermeke Hitel igénybevételét követő megszületése 
vagy örökbefogadása esetén fennálló DH2 hiteltartozása ötven százalékának megfelelő 
összegű vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult.  

Harmadik vagy további gyermek Hitel igénybevételét követő megszületése vagy 
örökbefogadása esetén a Hitelfelvevő nő a fennálló DH2 hiteltartozása száz 
százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult. Ezen 
támogatás (a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: gyermektámogatás) a gyermek 
esetleges halvaszületése – a terhesség 24 hét utáni, 243.2. c) pont szerint igazolt 
megszakadása - esetén is igényelhető. 

A jogosultsági feltételek vizsgálata során a Hitelfelvevő nővel közös háztartásban élő 
gyermeket kell figyelembe venni, ha a gyermek még nem töltötte be a 18. életévét. Ha a 
gyermek már betöltötte a 18. életévét, nem feltétel, hogy közös háztartásban éljen a 
Hitelfelvevő nővel. 

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal, és egy Hitel vonatkozásában 
igényelhető gyermektámogatás. Amennyiben a Hitelfelvevő nő teljes tartozása korábban 
gyermektámogatás keretében már elengedésre került, az ezt követően felvett újabb 
hallgatói hitelének gyermektámogatás keretében igénybe vehető részleges vagy teljes 
elengedését csak abban az esetben igényelheti, ha további kettő, három vagy további 
gyermeket szül vagy fogad örökbe. 

Ha a Hitelfelvevő nőnek a kérelem előterjesztésekor több Diákhitel Központtal kötött hitel- 
vagy kölcsönszerződése is fennáll, a gyermektámogatás iránti kérelemben köteles 
nyilatkozni, hogy melyik hiteltartozására vonatkozóan igényli a támogatást. Ha a 
Hitelfelvevő nő a második gyermek után igényelhető gyermektámogatást korábban 
igénybe vette, a harmadik gyermek után igényelhető gyermektámogatást kizárólag 
ugyanarra a hiteltartozásra vonatkozóan veheti igénybe. 

Felmondott Hitelszerződésből eredő tartozásra gyermektámogatás nem vehető igénybe. 
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243.2. A gyermektámogatás a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített, Diákhitel 
Direkt felületen letölthető kérelem útján igényelhető, a jogosultsági feltételek fennállásáról 
a Diákhitel Központ dönt. 

a) A Hitelfelvevő nő a kérelemben azon vér szerinti gyermeke tekintetében, amelyre a 
gyermektámogatást igényli: 

- hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Diákhitel Központ az Egységes 
Szociális Nyilvántartásban közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze, vagy 

- vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási 
ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, a gyermek 
halva születése esetén pedig az annak tényét igazoló okiratot (a gyermek 
külföldön történő születése esetén az ezen igazolásokkal egyenértékű külföldi 
okiratok) gyermek születését követő 60 napon belül bemutatja. 

b) A Hitelfelvevő nő azon gyermeke(i) vonatkozásában, amelyeket korábban szült vagy 
korábban fogadott örökbe, a kérelem mellékleteként a következő okiratokat köteles 
benyújtani:  

- a gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának másolatát vagy az örökbefogadást 
engedélyező gyámhatósági határozat másolatát (a gyermek külföldön történő 
születése vagy örökbefogadása esetén az ezen igazolásokkal egyenértékű 
külföldi okiratok), 

- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan a Hitelfelvevő nő nyilatkozatát arról, 
hogy közös háztartásban élnek. 

c) Amennyiben azon gyermek, amelyre tekintettel a Hitelfelvevő nő a gyermektámogatást 
igényelte, halva születik, a jogosultság megállapításához be kell küldeni a gyermek 
esetleges halva születését igazoló, a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 
szerinti okirat másolatát. 

243.3. A gyermektámogatás összegének megállapítása során az alábbi összegek közül 
az alacsonyabbat kell alapul venni: 

- a gyermek megszületésének, örökbe fogadásának vagy esetleges halva 
születésének időpontjában fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti 
kamattartozás összege, 

- a gyermektámogatási kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor 
fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege. 

A gyermektámogatás összegét hátralék nélkül számolt hiteltartozás alapján állapítja meg 
a Diákhitel Központ. 

A gyermektámogatás összegét az állam nevében a Magyar Államkincstár folyósítja a 
Diákhitel Központ részére a jogosult Hitelfelvevő nő javára. A gyermektámogatás 
összegét a Diákhitel Központ előtörlesztésként számolja el. Azon Hitelfelvevő nő esetén, 
akinek törlesztési kötelezettsége még nem kezdődött meg, illetve nem szünetel 
(folyósítási szakaszban lévő hitelfelvevő nő) a gyermektámogatást a vér szerinti 
gyermeke megszületésének vagy halva születésének időpontjára, illetve az 
örökbefogadásának időpontjára kell elszámolni azzal, hogy a folyósítás a hallgatói 
hitelszerződés alapján változatlanul folytatódhat. 
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Amennyiben a Hitelfelvevő nőnek hátraléka áll fenn a gyermektámogatás 
elszámolásakor, a gyermektámogatás összege elsődlegesen a hátralékkal szemben 
kerül elszámolásra, a fennmaradó összeget pedig a Diákhitel Központ előtörlesztésként 
számolja el. 

 

 

Késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés 

 

244. A Hitelfelvevő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmaradása esetén a 
Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat 
felszámítása napi kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat 
összegének számítására az alábbi képletet alkalmazza: 

lejárt tartozás x aktuális késedelmi kamatláb  
365 x 100 

 

245. A késedelmi kamatláb mértéke a Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint kerül 
meghatározásra. 

 

 

A DH2 Hitelszerződés megszűnésének esetei 

 

246. A DH2 Hitelszerződés megszűnik 

a)  ha a Hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette - a 247. 
pontban foglaltak kivételével -, 

b)  ha a Hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. tv. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e 
személyi jövedelemadó köteles jövedelme, 

c)  a Hitelfelvevő halálával, 

d)  a Hitelfelvevő általi felmondással, 

e)  a Diákhitel Központ általi felmondással, 

f)  az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Diákhitel Központhoz történő 
benyújtásakor, amennyiben a Hitelfelvevő az orvosi szakvélemény vagy a 
minősítést végző szakértői bizottság által kiállított szakvélemény szerint nem 
rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági 
állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata nem 
szükséges (vagy nem javasolt), 

g)  2014. június 13-át követően kötött szerződések esetében a Hitelfelvevő által a 
Hitelszerződés megkötését követő 14 napon belül közölt elállás útján.  

247. Amennyiben a Hitelfelvevő a kamatokkal növelt tartozását a törlesztési 
kötelezettsége beálltát megelőző, vagy a 226. pont szerinti szünetelés időszakában fizeti 
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meg, a DH2 Hitelszerződés az Üzletszabályzat 246. a) pontja szerinti megszűnésére a 
Hitelfelvevő által benyújtott írásbeli felmondás alapján kerülhet sor. 

248. A DH2 Hitelszerződésnek az Üzletszabályzat 246. b) pontjában írt megszűnésére a 
Hitelfelvevő által a Diákhitel Központ részére írásban benyújtott kérelem alapján kerül sor. 
A kérelemhez csatolni kell a megszűnés jogalapját igazoló dokumentumokat. A Diákhitel 
Központ a DH2 Hitelszerződés megszűnését - amennyiben annak feltételei fennállnak - 
a Hitelfelvevő kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül írásban visszaigazolja. 

249. A 246. b), c) vagy f) pont szerinti feltételek bekövetkezése esetén a Hitelfelvevő 
teljes tartozása elengedésre kerül. 

 

 

A DH2 Hitelszerződés felmondása és jogkövetkezményei 

 

250. A Hitelfelvevő a határozatlan idejű DH2 Hitelszerződést az Üzletszabályzat 246. d) 
pontja alapján 15 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő utolsó napját 
követő napon a DH2 Hitelszerződés megszűnik és a teljes tartozás egy összegben 
esedékessé válik. 

251. A DH2 Hitelszerződés az Üzletszabályzat 246. e) pont alapján a Diákhitel Központ 
általi azonnali hatályú felmondással megszűnik: 

a) ha a Hitelfelvevő hátralékos tartozása– a törlesztési kötelezettség 
szüneteltetésével érintett időszakot ide nem értve – a részére előírt havi 
törlesztőrészletek egy évnek megfelelő összegét meghaladja, feltéve, hogy a 
hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel Központ írásbeli felszólításában foglalt 
határidőben nem teljesíti, 

b) ha a Hitelfelvevő a Rendelet 3.§-ban meghatározott bármely feltétel hiánya 
ellenére vette igénybe a DH2-t (jogosulatlan hitelfelvétel),  

c) egyéb súlyos szerződésszegés esetén, 

d) az Üzletszabályzat 235. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén 

252. A Diákhitel Központ a 251. a) és b) pontokban foglaltak esetében köteles a DH2 
Hitelszerződést felmondani, egyéb esetben a DH2 Hitelszerződést felmondhatja. A 
hallgatói hitelrendszer jogszabályi céljaira tekintettel a Diákhitel Központ a DH2 
Hitelszerződés felmondását visszavonhatja, ha a Hitelfelvevő kérelmezi a visszavonást, 
és a felmondás alapjául szolgáló tartozását megfizette, továbbá ha a Hitelfelvevő e 
visszavonáshoz hozzájárul. 

253. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Hitelfelvevő: 

a) a jogszabályban előírt, illetve a DH2 Hitelszerződésben vállalt adatszolgáltatási 
és változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan adatokat 
szolgáltat, és ezzel a DH2 Hitelszerződésben foglaltak teljesítését veszélyezteti, 

b) a DH2 Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét a Diákhitel Központ írásbeli 
felszólítása ellenére nem teljesíti, és ezzel a DH2 Hitelszerződés teljesítését 
akadályozza, 

c) fizetési hátraléka eléri teljes tartozása összegét. 
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254. A DH2 Hitelszerződés bármely fél részéről történő felmondása esetén a Hitelfelvevő 
még meg nem fizetett teljes tartozása (tőke, kamat, költség) egy összegben esedékessé 
és lejárttá válik, és a Diákhitel Központ az ebből eredő követelését az MKK Magyar 
Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra engedményezi adásvétel 
jogcímén. Az engedményezésig a Hitelfelvevő kérelme alapján a Diákhitel Központ az 
egy összegben esedékessé vált tartozás megfizetése érdekében részletfizetést 
biztosíthat. 

 

A záró elszámolás 

 

255. A Diákhitel Központ a DH2 Hitelszerződés megszűnése esetén záró elszámolást 
küld, mely a Hitelfelvevő tartozásainak és teljesítéseinek egyenlegét közli, és a 246. a), 
b), c) f) pontjaiban foglalt esetekben tájékoztat a törlesztési kötelezettség megszűnéséről. 

256. A Diákhitel Központ a DH2 Hitelszerződés megszűnésének időpontjában fennálló 
többletbefizetés összegéről a Hitelfelvevőt a záró elszámolásban értesíti. A Diákhitel 
Központ a többletbefizetés összegét a Hitelfelvevő által megadott bankszámlára utalja.  

257. A Diákhitel Központ az 1 000 forintot meg nem haladó túlfizetés összegét nem téríti 
vissza, az 1 000 forintot meg nem haladó tartozás összegét a Hitelfelvevőtől nem követeli. 

 

IV. Záró és átmeneti rendelkezések 

 

258. Jelen Üzletszabályzat 2023. január 1-jén lép hatályba. 

259. Amennyiben a Hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége a 100. vagy 205. pont alapján 
2018. február 1-jét megelőzően azért kezdődött meg, mert a 40. életévét betöltötte, ezen 
törlesztési kötelezettsége akkor is fennmarad, ha a 290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet 
ezen életkori határt 45 évre emelő rendelkezésének hatálybalépéséig (2018. február 1-
ig) a 45. életévét még nem töltötte be, mindazonáltal amennyiben ismételten hallgatói 
jogviszonyt létesít, a 124. és 226. pontokban foglaltaknak megfelelően szüneteltetheti 
törlesztési kötelezettségét, illetőleg amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel, 
igényelheti további hitel felvételét. 

260. Hallgatói hitel visszamenőleg az alapján nem igényelhető, hogy a 290/2017. (IX. 28.) 
Korm. rendelet a folyósítás életkori határát 2018. február 1-től 40-ről 45 évre emelte, a 
Hitelfelvevő hiteligénylési kérelme pedig a korábban alkalmazott alacsonyabb életkori 
határ elérése miatt elutasításra került.  

 

 


