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Diákhitel Tájékoztató  
Diákhitel 2. 

2016/2017. őszi félévben 
 

Tisztelt Hallgatók! 

 

 

Figyelem! 

        Azon hallgatók, akik diákhitellel szeretnék kiegyenlíteni az önköltségüket, legyenek 

szívesek 2016. szeptember 15-ig 12.00 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: 
A hitelre kizárólag akkor jogosult, ha önköltséges* képzésben vesz részt, akár nappali, akár esti, akár 

levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul. 

 

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki: 

 

40. életévét még nem töltötte be**, 

magyar állampolgár, 

menekültként elismert, 

letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, 

a Rendeletben meghatározott jogcímen*** Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezik. 

A hallgatói hitelt felveheti, ha: 

 

felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, 

az adott képzési időszakra bejelentkezett és 

nem rendelkezik érvényes kötött felhasználású Diákhitel szerződéssel.  

Nem jogosult a hitel felvételére az, akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem 

fizette meg. Két Diákhitel2 szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy azonos hitelcélú 

Hitelszerződéssel rendelkezhet. 

 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése szerint, az 

adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem 

köthet. Ebből következően nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan 

kezdeményezett. 

 

*Önköltséges: A 2011. évi CCIV. törvény (Felsőoktatási törvény) 46 §-a szerinti hallgatói költségviselési 

forma, mely a 2012/2013 őszi félévében, vagy azután beiratkozott hallgatókra vonatkozik.  

 

** Abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 40. életévet. 

 

*** A Rendeletben meghatározott jogcímek: 

 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó 

időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy 

három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja, 

Kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot 

maghaladó tartózkodásra jogosult, 

Aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult. 
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Feltételei: 

Mindazon hallgatók jogosultak a Diákhitel 2 szerződésszám rögzítésére a Neptun 

rendszerben, akik a 2016/2017/1. 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 

Személyes ügyfélszolgálat  
Cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

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

 

Cím: 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. szeptember 15. (Csütörtök) 12.00 óráig 

rögzítheti a Neptun rendszerben. 

 

 

 

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. 

http://www.diákhitel.hu/
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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. 

 
 

 

 

 
A Diákhitel központ felé a további ügyintézést a Kar intézi. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerződésszám regisztrálását 

 

2016. szeptember 15. (Csütörtök) 12.00 óráig tehetik meg. 

 
 

 

Központi Tanulmányi Iroda 

 

 


