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

1. A szabad felhasználású Diákhitel1 
kamatlába a 2016. július 1. – 2016. de-
cember 31. időszakban évi 3,75%.

2. A kötött felhasználású Diákhitel2 
kamatlába a 2016. július 1. – 2016. 
december 31. időszakban évi 5,00%. 
A Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfe-
lek számára felszámított kamatláb 
fix 2,00%, az ezen felüli kamatrészt a 
Magyar Állam állami kamattámoga-
tás formájában a hitelfelvevő helyett 
megfizeti.

3. A 2016/2017-es tanévben a felvehető 
szabad felhasználású hallgatói hitel 
(Diákhitel1) legkisebb havi összege 
15 000 Ft. Azoknak a hitelfelvevők-
nek azonban, akik korábban havonta 
vagy egy összegben a 10 000 Ft-os 
havi hitelösszeget igényelték és nem 
kívánják ezt módosítani, a Diákhitel 
Központ Zrt. továbbra is a 10 000 Ft-
os összeget folyósítja.

 A 2016/2017-es tanévben a szabad 
felhasználású hallgatói hitel esetében 
felvehető legmagasabb összeg tanul-
mányi hónaponként 50 000 Ft. 

 A szabad felhasználású hallgatói hitel 
köztes összegei a hallgatók számára 
egységesen havi 21 000 Ft, 25 000 Ft, 
30 000 Ft, 40 000 Ft.

 Azok a hitelfelvevők, akik a Kormány-
rendelet 28. § (1) bekezdésében fog-
lalt feltételeknek megfelelnek, legfel-
jebb két tanulmányi félévig államilag 
támogatott képzésben havi 50  000 
Ft, költségtérítéses képzésben pedig 
havi 60 000 Ft maximális szabad fel-
használású hallgatói hitelösszeg fel-
vételére jogosultak.

 A 2016/2017-es tanévben a kötött fel-
használású hallgatói hitel esetében 
a felvehető összeg tanulmányi fél-
évenként a felsőoktatási intézmény 
részére igazoltan fizetendő képzési 
költségnek megfelelő összeg.

4. A 2016/2017-es tanévben a kötött 
felhasználású hallgatói hitel ese-
tén a teljes hiteltartozáshoz tartozó 
törlesztési hányadok változatlanok, 
mértékük a következő:  

0 – 1 000 000 Ft 4%

1 000 001 Ft – 2 000 000 Ft 5%

2 000 001 Ft – 3 000 000 Ft 7%

3 000 001 Ft – 4 000 000 Ft 9%

4 000 000 Ft felett   11%

Budapest, 2016. június 23. 


