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 Diákhitel Tájékoztató 
 

Diákhitel 1. Engedményezés 

2015/2016. tavaszi szemeszter 
 

Tisztelt Hallgatók! 

 

         Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2016. január 1-jei hatállyal megváltoztak az 

önköltség, költségtérítés magfizetésének szabályai.  

 

Figyelem! 

        Azon hallgatók, akik diákhitellel szeretnék kiegyenlíteni az önköltségüket, legyenek 

szívesek 2016. január 22-én 14.00 óráig a kari pénzügyi osztályok felé jelezzék ezen 

szándékukat. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a bejelentés elmaradása esetén 

önköltségfizetési kötelezettség elmulasztása okán késedelmi díj kerül kivetésre.  

 

Diákhitel 1. Engedményezés 

 

1. A hallgatónak rendelkeznie kell Diákhitel 1. - szabad felhasználású hitel - igényléssel. 

Ezen konstrukcióval bármilyen tétel kiegyenlíthető, felhasználása szabad. Mindazon 

hallgatók jogosultak, akik a 2015/2016/2. szemeszterében AKTÍV hallgatói 

jogviszonnyal rendelkeznek, pénzügyi státusztól függetlenül. 

 

2. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hallgatói hiteligényléssel kapcsolatban 

pontos, részletes és teljes körű tájékoztatást a Diákhitel Központ Személyes 

Ügyfélszolgálatán kaphatnak. 

 

 

Telefonos ügyfélszolgálat 

 

+36 40 24 00 24 

(helyi tarifával hívható) 

Külföldről:  

+36 1 224-96-98 

Hívható:  

hétfő-péntek 8.00-18.00 

Személyes ügyfélszolgálat  

Cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8.00-17.00, péntek 8.00-16.00 

 

KÖKI Terminál 

1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75.A-C,II emelet 242. 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 10.00-18.00 

 

3.  A diákhitel igénylésről a www.diákhitel.hu honlapról lehet tájékozódni, illetve a Kari 

Tanulmányi Osztályokon. 

 

http://www.diákhitel.hu/
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4. Az engedményezést a hallgató 2016. február 15. (Hétfő) 12.00 óráig teheti meg. Ezen 

időpontra az engedményezési adatlapnak 3 eredeti példányban a Kari ügyintézőhöz be 

kell érkeznie. 

 

Diákhitel Központ Tájékoztatója 

 
Igénylési határidők: Folyósítási határidők: 

2015.12.15. 2016.01.15. 

2016.02.15. 2016.03.11. 

2016.03.16. 2016.04.15. 

2016.04.15. 2016.05.13. 

2016.05.16. 2016.06.15. 

 

 

 

 

Diákhitel 1. Engedményezés hallgatói folyamata 

 

A hallgatónak beiratkozást követően, a Neptun rendszerből ki kell nyomtatnia az 

engedményezési adatlapot, melynek menete a következő: 

 

 
 

1. Hallgatói Weben: 

 Pénzügyek/Befizetések menüponton megjelenik egy új oszlop Diákhitel 1. néven. Az 

oszlopban a jelölő négyzetek segítségével lehetőség van kiválasztani, hogy mely tételekre 

szeretne engedményezést kezdeményezni, majd a Diákhitel 1 gombra kell kattintania. 
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2. Hallgatói Weben: 

A felugró ablakban lehetősége van jóváhagyni, majd engedélyezni a kijelölt tételeket. A 

Rendben gomb megnyomását követően létrejön az Engedményezési adatlap, melyen 

szerepel az engedményezett összeg és az engedményezési azonosító is. 
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5. Az engedményezési adatlapot aláírva és dátummal ellátva három eredeti példányban 

kell eljutatni a Kari Tanulmányi Osztályhoz, személyesen ügyfélszolgálati időben  

 legkésőbb 2016. február 15. (Hétfő) 12.00 óráig.  
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kari Tanulmányi Osztályoknak a 

meghatározott időpontig áll módjában elfogadni az Engedményezési adatlapokat.  

 

A Diákhitel központ felé a további ügyintézést a Kar intézi. Kérnénk az ügyintézés során a 

türelmüket és megértésüket, mert az ügyintézés hosszadalmas lehet.  

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az engedményezett összeg utólag nem bontható 

meg! Ha valamilyen okból a Diákhitel központ az engedményezést elutasítja, akkor 

arról a hallgató értesítést kap a Diákhitel Központtól. Az értesítéstől számított nyolc 

napon belül a költségtérítést be kell fizetnie a hallgatónak! 

 

 

Központi Tanulmányi Iroda 

 

3. Hallgatói Weben: 

A rendszer az adatokat automatikusan tölti ki, de kérnénk, ellenőrizzék le. Amennyiben 

készített már engedményezést az adott tanulmányi félévben, akkor az érintett időszakban 

már nincs lehetősége újabb engedményezést készíteni, a Diákhitel 1 oszlop jelölőnégyzeti 

inaktívak lesznek. Fontos!  Az adatlapon az aktuális félévnek kell szerepelnie! 


