
„A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint 14. § 
(5a) bekezdése alapján a Diákhitel Központ Zrt. az alábbi hirdetményt teszi közzé: 
 
A 2022/2023-as tanév II. tanulmányi félévében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók által felvehető 
szabad felhasználású hallgatói hitel (Diákhitel1) legkisebb havi összege 15 000 Ft, legmagasabb 
összege tanulmányi hónaponként 150 000 Ft, a köztes felvehető hitelösszegek havi 21 000 Ft, 25 000 
Ft, 30 000 Ft, 40 000 Ft, 50 000 Ft, 60 000 Ft, 70 000 Ft, 80 000 Ft, 90 000 Ft, 100 000 Ft, 110 000 Ft, 
120 000 Ft, 130 000 Ft, illetve 140 000 Ft. Amennyiben a hitelfelvevő külföldi EGT tagállamban folytat 
vendéghallgatói tanulmányokat, ezen képzés alapján a felvehető hitel legmagasabb összege a fenti 
összeghatár kétszerese, azaz tanulmányi hónaponként 300 000 Ft. 
 
A 2022/2023-as tanév II. tanulmányi félévében a kötött felhasználású hallgatói hitel (Diákhitel2) 
esetében a felvehető összeg tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan 
fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg. 
 
A kötött felhasználású képzési hitel felvehető összege szakképző intézmény által szervezett képzés 
esetében legfeljebb a képzési díj tanulmányi évre vetített összege, felnőttképző által szervezett képzés 
esetében a képzési díj önerővel csökkentett összege, de legfeljebb 500 000 Ft.” 
 
„A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a 
Diákhitel Központ Zrt. az alábbi közleményt teszi közzé. 
 
A Diákhitel Központ által alkalmazott kamatlábak a 2023. január 1. – 2023. június 30. időszakban az 
alábbiak szerint alakulnak: 
 

1. A szabad felhasználású Diákhitel1 kamatlába évi 10,12%, amely kamatmértékből a 
Diákhitel1-et igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb 4,99%, az ezen 
felüli kamatrészt a Magyar Állam állami kamattámogatás formájában a hitelfelvevő 
helyett megfizeti. 

 
2. A kötött felhasználású Diákhitel2 kamatlába évi 10,29%. A Diákhitel2-t igénybe vevő 

ügyfelek számára felszámított kamatláb 0%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam 
állami kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti. 

 
3. A Diákhitel Plusz kamatlába évi 11,34%. A Diákhitel Pluszt igénybe vevő ügyfelek 

számára felszámított kamatláb 0%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam állami 
kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti. 

 
4. A szabad felhasználású Képzési Hitel1 kamatlába évi 12,45%, amely kamatmértékből 

a Képzési Hitel1-et igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb 4,99%, az 
ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam állami kamattámogatás formájában a hitelfelvevő 
helyett megfizeti. 

 
5. A kötött felhasználású Képzési Hitel2 kamatlába évi 12,45%. A Képzési Hitel2-t igénybe 

vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb 0,00%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar 
Állam állami kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.” 

 

 


