
A diákhitellel kapcsolatos teljes körű információt https://www.diakhiteldirekt.hu/ oldalon találja. 

 

 

Mi az engedményezés? 
 

Az engedményezési eljárás a Diákhitel 1 szerződéssel rendelkező, a 2012/13. tanév őszi féléve előtt hallgatói 

jogviszonyt létesített, költségtérítéses finanszírozási formában tanuló hallgatók részére egy lehetőség, mely 

során a költségtérítéses hallgató felhatalmazza a Diákhitel Központot arra, hogy a költségtérítés kiegyenlítését 

szolgáló összeget a Diákhitel Központ közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja át az első utalással. 

Ilyenkor az intézmény megelőlegezi a hallgató beiratkozott/bejelentkezett státuszát, mintha a félév kezdetekor 

befizette volna a költségtérítést. Az átutalt összeget az intézmény kizárólag a költségtérítés kiegyenlítésére 

fordíthatja. 

 

Az engedményezési eljárás menete: 
Az ún. engedményezési adatlapot 3 példányban kitölteni és legkésőbb a honlapunkon megtalálható 

bejelentkezési tudnivalók > kérelmek helyen közzétett határidőig a Hallgatói Információs Irodában leadni. 

 

Az engedményezés megkötéséhez szükséges papírok: 

• személyazonosító igazolvány 

• érvényes Diákhitel 1-szerződés  

{Akinek még nincs szerződése az 

• a postán vagy 

• egy bankfiókban vagy 

• a Diákhitel Direkt felületen https://www.diakhiteldirekt.hu/ vagy  

• a neptun-rendszerben (ügyintézés menüpont alatt) is megkötheti.}  

 

Amennyiben a Diákhitel Direkt felületen köt új szerződést és kinyomtatja azt, kérjük, fáradjon be  

• a Hallgatói Információs Irodába (Vas utca 17. fsz. 5. ) vagy  

• egy bankfiókba vagy 

• a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatainak egyikére a Diákhitel Központban (1027 Budapest, 

Csalogány utca 9-11.) vagy  

• a Köki Terminal-ba (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C., II. emelet 242.) 

 

 

A neptun-rendszerben igényelt diákhitel szerződést a Hallgatói Információs Irodában vagy a Diákhitel Központ 

ügyfélszolgálatain nyomtathatja ki. 

Fontos, hogy a tanulmányi rendszerben regisztrálva legyen az adószáma.  
 

Az engedményezés ideje alatt: 

• nem mondható fel a diákhitel-szerződés (kivételesen csak az intézmény hozzájárulásával), 

•  nem kérhető a folyósítás szüneteltetése, 

•  nem kérhető a havi folyósításra való áttérés, 

•  nem kérhet alacsonyabb kölcsönösszeget. 

 

Az engedményezésről minden félévben újra kell rendelkezni. 

 
Ha a korábban igényelt diákhitel összeg nem nyújt fedezetet a költségtérítésre, akkor az igénylést 

automatikusan abba a kategóriába emeli a Diákhitel Központ, amelyből az engedményezési adatlapon megjelölt 

összeg kifizethető. Az engedményezhető összeg maximum 250.000.- Ft félévenként. (Ha az engedményezésen 

felül marad valamekkora összeg, akkor azt a Diákhitel Központ a szokásos módon a hallgató számlájára utalja.) 

 

Figyelem! 
Ha a hallgató – erre vonatkozó nyilatkozata ellenére – mégsem jogosult diákhitelre, akkor az intézmény élhet a 

Felsőoktatási Törvényben biztosított jogával, és fizetési hátralék miatt megszüntetheti a hallgató jogviszonyát. 


