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Diákhitel Tájékoztató  
Diákhitel 2. 

2015/2016 tavaszi félévben 
 

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 2. feltételei és legfontosabb jellemzői: 

Jellemzői: 

 Csak azon hallgatók vehetik igénybe, akik önköltséges képzési formában tanulnak.  

 Csak a képzési költség kiegyenlítésére fordítható, az igényelt összeg maximálisan az 

intézmény által előírt költségtérítés összege lehet. 

 A hitelt közvetlenül a felsőoktatási intézmény számlájára utalja át a Diákhitel 

Központ. 

 Önállóan és a Diákhitel 1-el együtt is igényelhető. 

 

Feltételei: 

Mindazon hallgatók jogosultak a Diákhitel 2 szerződésszám rögzítésére a Neptun 

rendszerben, akik a 2015/2016/2. szemeszterében AKTÍV hallgatói jogviszonnyal 

rendelkeznek, pénzügyi státuszuk önköltséges és szerződésszámmal rendelkeznek. 

 

Hallgató feladata: 
 A Diákhitel 2 szerződéssel rendelkező hallgatók a Neptun–rendszerben rögzítenie kell 

            a hitelszerződés számát a kiírt tandíj összegükhöz. 

                                              

Információ: 

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

 Tanulmányi Osztályokon. 

 

1. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hallgatói hiteligényléssel kapcsolatban 

pontos, részletes és teljes körű tájékoztatást a Diákhitel Központ Személyes 

Ügyfélszolgálatán kaphatnak. 

 

 

 

2. Telefonos ügyfélszolgálat 

+36 40 24 00 24  (helyi tarifával hívható);   Külföldről:  +36 1 224-96-98 

Hívható: hétfő-péntek 8.00-18.00 

 

http://www.diákhitel.hu/
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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 szerződésszámot a hallgató 2016. február 15. (Hétfő) 12.00 óráig rögzítheti a 

Neptun rendszerben. 

 

Diákhitel Központ Tájékoztatója 

 
Igénylési határidők: Folyósítási határidők: 

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 2. Hallgatói Web folyamata  

 

A hallgatónak beiratkozást követően a Neptun rendszerben regisztrálnia kell a Diákhitel 

2. szerződésszámát: 

 

 
A hallgatónak lehetősége van a szerződésszám rögzítésére, majd a kiíráshoz rendelésére. 

Módosításra, törlésre nincs lehetősége  

 

 
A hallgató rögzíteni tudja a kiíráshoz a szerződésszámot a „Pénzügyek / Beállítások” menüponton 

a „Diákhitel2” tabulátorfülön. Mentést követően a hallgatónak nincs lehetősége módosításra, 

törlésre, melyre a hallgatót információs panel figyelmezteti. 

 
 

A szerződésszám hozzárendelését követetően („Rendben” gomb) a hallgatónak nincs 

lehetősége módosításra, törlésre. A mentés után a szerződésszám mező inaktív lesz. 

Amennyiben módosítás, vagy törlés szükséges, akkor azt a pénzügyi  ügyintéző megteheti. 
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A Diákhitel központ felé a további ügyintézést a Kar intézi. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerződésszám regisztrálását 

 

2016. február 15. (Hétfő) 12.00 óráig tehetik meg. 

 
 

 

Központi Tanulmányi Iroda 

 

 


