
                                                                      

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A DIÁKHITEL 2 IGÉNYLÉSÉHEZ 

A Diákhitel Központ szerződött partnereként a Károli Gáspár Református Egyetem valamennyi karán 

lehetősége van minden felvett és költségtérítéses hallgatónak megkötnie Diákhitel 2 szerződését.  

A megfelelő Diákhitel konstrukció kiválasztása, illetve a döntés megkönnyítése érdekében elkészítettük az 

alábbi áttekintő táblázatot, melyben minden fontos információt megtalál a Diákhitellel kapcsolatban. 

 Diákhitel 
(Szabad felhasználású hitel) 

Diákhitel 2 
(Kötött felhasználású hitel) 

Mi a Diákhitel? 
A Diákhitel egy speciális, a felsőoktatásban résztvevőhallgatók 
számára felvehető kölcsön. A hitel igényléséhez nem szükséges 
jövedelem, nem kell kezes, sem egyéb fedezet.  

Ki veheti fel?  

35. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, felsőoktatási 
intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, az adott 
képzési időszakra bejelentkezett, lakóhelyét a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásba bejelentette.  

Milyen képzési formában 
tanuló hallgatók vehetik fel?  

Állami ösztöndíjas és 
önköltséges képzésre felvételt 
nyert, továbbá a korábbi képzési 
rendszerben államilag 
támogatott és költségtérítéses 
képzésben tanulmányokat 
folytató hallgatók.  

Önköltséges képzésre felvételt 
nyert hallgatók. 

Milyen összeget lehet felvenni?  Maximum havi 50.000 Ft-ot.  

A felvehető összegnek nincs felső 
határa. Akkora összeget vehet fel 
maximum a hallgató amennyi a 
KRE felé fennálló költségtérítési 
kötelezettsége.  
 

Mire lehet költeni?  
Szabad felhasználású hitel, 
bármire költhető.  

Kötött felhasználású hitel, 
kizárólag a képzési költség 
kiegyenlítésére fordítható. A 
Diákhitel Központ 
engedményezés révén 
közvetlenül az intézménynek 
utalja a pénzt.  

Mi szükséges az igényléshez?  
A szükséges nyomtatványokat kizárólag a www.diakhitel.hu –n lehet 
kitölteni és kinyomtatni, melyet aláírva a felsőoktatási intézményben 
kell leadni. 

Meddig lehet igényelni?  

Ha a legkorábbi folyósításkor 
szeretne pénzt kapni, akkor 
szeptember 15-ig adja le 
igénylését. Az első folyósítás 
dátuma az őszi félévben október 
14., a tavasziban március 14. 
Akik félév közben igénylik, azok 
visszamenőleg a félév kezdetéig 
megkapják a pénzüket.  

A Diákhitel 2-t a beiratkozás 
időszakától szeptember 15.-ig 
lehet igényelni. A Diákhitel 
Központ az érvényes 
hiteligénylést követően az adott 
félév második tanulmányi 
hónapjának 15. napjáig utalja át 
az intézmény számlájára.  
 

Mikor kell elkezdeni a 
törlesztést?  

Törleszteni csak a hallgatói jogviszonya megszűnése után, illetve 
legkésőbb 35. életévének betöltését követő negyedik hónap első 
napjától kell. Törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs 
munkaviszonya.  

  



                                                                      

 

 
Diákhitel 

(Szabad felhasználású hitel) 
Diákhitel 2 

(Kötött felhasználású hitel) 

Mennyit kell törleszteni?  

A törlesztési kötelezettség első 
két évében a minimálbér 6%-a. A 
törlesztés harmadik évétől 
kezdve a két évvel korábbi bruttó 
jövedelem 6%-a.  

A törlesztési kötelezettség első 
két évében a minimálbér 
legalább 4%-a. (az igényelt 
összeg alapján változhat)  
A törlesztés harmadik évétől 
kezdve a két évvel korábbi bruttó 
jövedelem legalább 4%-a. (az 
igényelt összeg alapján 
változhat)  

Van-e lehetőség 
előtörlesztésre? 

Előtörleszteni bármikor, bármekkora összeget, díjmentesen lehet. 

Lehet mérséklést igényelni?  

A Diákhitel központnál maximum 24 hónapra igényelhető részlet 
mérséklése. Jogosultak köre: Akik a Diákhitelt jövedelmük alapján 
törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését 
követő 3. évben járnak és nem a minimálbér alapján megállapított 
részletet fizetik.  

Lehet szüneteltetni a 
törlesztést?  

Igen lehet. Jogosultak köre: aki TGYÁS-re, GYED-re vagy GYES-re 
jogosult, illetve aki rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult, 
továbbá aki törlesztési kötelezettsége kezdetét követően, de 35. 
életévének betöltése előtt újra hallgatói jogviszonyt létesít 

 
TOVÁBBI TUDNIVALÓK A DIÁKHITEL 2-RŐL 

Állami kamattámogatás: A Diákhitel 2 változó kamatozású hitel. A Rendelet 6. § (7) bekezdése szerint a 

Hitelfelvevő által fizetendő ügyleti kamat mértéke 2%, az ezt meghaladó mértékű ügyleti kamatot az állam 
általános kamattámogatásként nyújtja a Hitelfelvevőnek. 

AZ EGYÉNI HITELTARTOZÁS ÉRTÉKEI: A MINDENKORI HITELTARTOZÁS AZ ALÁBBI KÉT RÉSZBŐL ÁLL: 

� tőketartozás: A folyósítás napján a folyósított Diákhitel 2 összegével növekszik 

� ügyleti kamat: Részletes tájékoztatást a következő pontban talál. 

Ügyleti kamatszámítás módja: A kamatszámítás naponta történik időarányos (lineáris) kamatszámítás 

mellett. A napi kamat összegét a Diákhitel Központ a következő képlet alapján számítja ki: 

[aktuális tőketartozás * aktuális DH2 kamatláb (éves százalékos mértékben kifejezve)] / 365 

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. 

A Diákhitel és Diákhitel 2 részletes üzletszabályzatát az alábbi elérhetőségen olvashatja: 
http://www.kre.hu/neptun  

A fent említett feltételek alapos megfontolásával a Diákhitel 2 remek lehetőséget kínál arra, hogy 
versenyképes diplomát szerezhessen, a képzés biztosított anyagi hátterének nyugalma mellett. 

Az igénylés határideje:  

� őszi félévben: 2012.09.15.,  
� tavaszi félévben: 2013.02.15. 

A Diákhitel 2-vel és a szerződéskötéssel kapcsolatban az alábbi munkatársaktól kaphat részletes 
felvilágosítást: 


