
„A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése, 5. § (1)-(2) 
bekezdése, 14. § (5a) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, valamint 28. §-a alapján a Diákhitel Központ 
Zrt. az alábbi közleményt teszi közzé:

1. A szabad felhasználású Diákhitel 1 kamatlába a 2018. január 1. – 2018. június 30. 
időszakban évi 2,30%.

2. A kötött felhasználású Diákhitel 2 kamatlába a 2018. január 1. – 2018. június 30. idő-
szakban évi 3,35%. A Diákhitel 2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított ka-
matláb fix 0,00%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam állami kamattámogatás 
formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.

3.  A 2017/2018-as tanév II. félévében a felvehető szabad felhasználású hallgatói hitel 
(Diákhitel 1) legkisebb havi összege 15 000 Ft. 

4.  A 2017/2018-as tanév II. félévében a szabad felhasználású hallgatói hitel esetében 
felvehető legmagasabb összeg tanulmányi hónaponként 70 000 Ft. 

5. A szabad felhasználású hallgatói hitel köztes összegei a hallgatók számára egysége-
sen havi 21 000 Ft, 25 000 Ft, 30 000 Ft, 40 000 Ft, 50 000 Ft, 60 000 Ft.

6. Az EGT felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében folyta-
tott résztanulmányok esetében a felvehető legmagasabb összeg tanulmányi hóna-
ponként 140 000 Ft. 

7.  A 2017/2018-as tanév II. félévében a kötött felhasználású hallgatói hitel esetében a 
felvehető összeg tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazol-
tan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg.”

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január 1-jei hatállyal módosul a Diákhitel Központ Zrt. általá-
nos szerződési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzata. 

A 2018. január 1. napján hatályba lépő Üzletszabályzat szövege a Diákhitel Központ Zrt. www.
diakhitel.hu honlapján, valamint a Diákhitel Központ Zrt. - 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. szám 
alatt működő - Személyes Ügyfélszolgálatán érhető el. 

Az Üzletszabályzat 5. pontja értelmében a módosítást a Hitelfelvevő részéről elfogadottnak kell 
tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül ellentétes nyilatkozatot nem 
tesz a Diákhitel Központ Zrt. felé. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő a módosítást nem fogadja 
el, úgy a hitelfelvevő a hitel- illetve kölcsönszerződést 60 napos felmondási idővel rendes fel-
mondással megszüntetheti.

Budapest, 2017. december 20.

 Diákhitel Központ Zrt. 
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