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NYELVTANULÁSI DIÁKHITEL 
 

Mire szolgál a Nyelvtanulási Diákhitel? 

A Nyelvtanulási Diákhitel a hallgatói hitel azon része, amely idegennyelv-tanulás és nyelvvizsga 

bizonyítványszerzés céljából vehető igénybe. 

 

Ki veheti fel a Nyelvtanulási Diákhitelt? 

Azok az aktív vagy passzív jogviszonyú, illetve abszolutóriumot tett, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel 

nem rendelkező hallgatók, akiknek a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvből vagy nyelvekből 

még nincs nyelvvizsgája, vagy meglévő nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga szintje nem elegendő a 

diploma megszerzéséhez. 

A hiteligénylő nem rendelkezhet 

• korábban kötött és fennálló Nyelvtanulási Diákhitel hitelszerződéssel, 

• korábban kötött, de megszűnt DH1, DH2 vagy Nyelvtanulási Diákhitel hitelszerződésből eredő 

hallgatói hiteltartozással, 

• korábban DH1, DH2 vagy Nyelvtanulási Diákhitel tartozása vonatkozásában 

egészségkárosodás bekövetkezése alapján tartozás elengedési kedvezménnyel. 

 

Milyen nyelvek tanulására vehető fel a Nyelvtanulási Diákhitel? 

A jogszabály a hitel felvételéhez illetve folyósításához kapcsolódóan idegen nyelveket nem nevesít és 

nem zár ki, az igénybevételre jogosult hallgató – jogi felelősségének tudatában – nyilatkozik arról, hogy 

milyen, a diploma megszerzéséhez szükséges nyelv tanulására fordítja a hitelt. 

A jogszabály viszont nevesíti a támogatott nyelveket, azaz azokat a nyelveket, amelyekhez tartozó 

sikeres nyelvvizsga esetén a hitelfelvevő kamattámogatásra jogosult: ezek az első sikeres nyelvvizsga 

és az emelt szintű idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján azok a nyelvek, melyekhez a nyelvvizsgadíj visszatérítése 

igényelhető (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, 

roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, 

héber, japán, kínai, holland, finn). 

 

Hogyan vehető fel a Nyelvtanulási Diákhitel? 

A Diákhitel Központ Zrt. honlapján (www.diakhitel.hu) a NYELVTANULÁSI DIÁKHITEL IGÉNYLÉS 

gombra kell kattintani, ki kell tölteni a Hiteligénylési adatlapot, a kitöltött adatlapot ki kell nyomtatni. Ezt 

követően be kell szerezni a Hallgatói jogviszony igazolást abban az intézményben, ahol fennáll(t) a 

hallgatói jogviszony.  

A kitöltött Hiteligénylési adatlapot és a Nyelvtanulási Diákhitel céljára kiállított hallgatói jogviszony 

igazolást a Diákhitel dokumentumok átvételére jogosult partnereink egyikén (leadóhelyek listája a 

honlapon található) lehet leadni. Fontos, hogy a Hiteligénylési adatlapot és a Kölcsönszerződést 

kizárólag a leadóhelyen, személyi okmányok bemutatását követően, az átvevő munkatárs előtt kell 

aláírni. Ezután a Diákhitel Központ Zrt. a beérkezett dokumentumokat feldolgozza és ellenőrzi, majd – 

amennyiben a dokumentumokban szereplő adatok megfelelőek – folyósítja a hitelt.  

 

Nyelvtanulási Diákhitel jellemzői 

➢ 2019. október 1.-től bármikor igényelhető, a hiteligénylés nincs tanulmányi félévhez kötve, 

➢ a jogosultsági időszak alatt többször is igényelhető, feltétele, hogy a korábban felvett Nyelvtanulási 

Diákhitel már visszafizetésre kerüljön, 

➢ a Nyelvtanulási Diákhitel legkisebb felvehető összege 100.000 Ft, legmagasabb összege pedig 

500.000 Ft, és a hitelösszegnek 50 ezerrel oszthatónak kell lennie, 

➢ a hitel igénylése és felvétele teljesen díjmentes, 

http://www.diakhitel.hu/
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➢ a hitel futamidejét a hitelfelvevő választja meg: legalább 1 év és legfeljebb 5 év a törlesztési idő. A 

törlesztési időszak előtt azonban 1 éves türelmi időszak van, azaz a hitel felvételét követő egy 

évben törlesztési kötelezettség nincs. A futamidő módosítására a hiteligénylést követően nincs 

lehetőség, 

➢ a Nyelvtanulási Diákhitel kamatának mértéke megegyezik a Diákhitel1 kamatával, azaz jelenleg 

mindössze 1,99%. Támogatott nyelvből történő sikeres nyelvvizsga esetén a hitelfelvevő által 

fizetendő kamat 0%-ra csökken, 

➢ a hitel felvételét követi egy év türelmi időszak, amikor törlesztési kötelezettség nincsen. Ennek 

lejárta után kell megkezdeni a törlesztést és minden hónap 12-ig átutalni a törlesztőrészletet. A 

törlesztés megkezdése előtt a törlesztőrészlet összegéről a Diákhitel Központ Zrt. törlesztési 

értesítőt küld, mely tartalmazza a DHK számlaszámát is, ahová az utalásnak érkeznie kell, 

➢ a hitel futamideje alatt bármikor lehetőség van a kötelező törlesztőrészleten felüli plusz összeg 

befizetésére. Ez korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül megtehető, 

➢ a megkötött szerződés módosítására nincs lehetőség, sem a hitel összege, sem a hitel futamideje 

nem változtatható. A személyes adatokban történő változás, illetve ennek átvezetése nem jelenti 

a szerződés módosítását. 

 

 


