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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.  

 
 

A hiteligénylés folyamata: 

A Neptun rendszeren keresztül történő Diákhitel igénylés, minden Neptun rendszerbe belépésre 

jogosult hallgató számára elérhető. Csak abban az esetben lehet kezdeményezni a hiteligénylést 

amennyiben az önköltség összege kiírásra került a Neptun rendszerben. 

1. A hallgatói web felületen az Ügyintézés főmenüben található, a Diákhitel igénylés 

menüpont, mely alatt indítható az igénylés. A menüpontra kattintva megjelenik a Diákhitel 

igénylésre kialakított Diákhitel Direkt felület. Ezen felület kitöltésével indíthatja a hallgató 

Diákhitel igénylését. Ez a folyamat megegyezik a Diákhitel Direkt folyamatával. 

 
2. A Hiteligénylés megkötéséhez a Kari Diákhitel ügyintézőt kell keresni, aki az 

adategyeztetéshez szükséges okmányok bemutatása után véglegesíti a szerződést, 

kinyomtatja és megküldi a Diákhitel Központ felé. 
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Szükséges okmányok:  -     személyi azonosító 

- adókártya 

- lakcímkártya 

- saját bankszámla információk 

                                              

                                                                                             Felsőoktatási intézmény 

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 Terminal 

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

Nyitva tartás: hétfő-péntek 10.00-18.00 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kari Tanulmányi Osztályok 

2016. február 15. (Hétfő) 12.00 óráig,  

 tudják elfogadnia a Neptun rendszeren keresztül indított igényléseket! 
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Webes Hallgató felületek 
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Központi Tanulmányi Iroda 

 

 

 


