Információ, tájékoztatás
Diákhitellel és diákhitel szerződéskötéssel kapcsolatban tájékoztatás, információ a Diákhitel Központtól
(DHK) kérhető, a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) nem a Diákhitel Központ információs szolgálata.

Szerződéskötés
A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Diákhitel Központ (DHK) Diákhitel Szerződés megkötésére szerződött
partnere, így a KTH fogadási idejében (az aktuális fogadási idő megtekinthető: www.kth.bme.hu) mindeki,
aki szerződéskötésre jogosult szerződést köthet, akár szabad, akár kötött felhasználású diákhitelről, vagy
diákhitel direkt szerződésről van szó. A szerződéskötés lehetséges, amennyiben a szerződő fél a diákhitel
direkt (www.diákhiteldirekt.hu) felületen, vagy a Neptun tanulmányi rendszerben (amennyiben BME
hallgatói státusszal rendelkezik) a szerződéskötést kezdeményezte. A szerződéskötés kizárólag
személyazonosításra alkalmas okmány (pl. magyar állampolgár esetén személyi igazolvány), lakcímkártya és
az adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány, vagy a kiállítást igazoló, adóazonosító jelet tartalmazó, eredeti
igazolás bemutatásával lehetséges. Bármely dokumentum hiányában a szerződéskötés nem lehetséges.
Meghatalmazott is köthet a maghatalmazó nevében diákhitel szerződést, eredeti, a KTH honlapján található
meghatalmazás adattartalmán túl tartalmaznia kell a szerződő fél állampolgárságára vonatkozó adatot is,
valamint a hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazott jogosult a
DH Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében kitölteni, valamint a DH Hitelszerződést és a DH
Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében aláírni.
A meghatalmazás eredeti példánya a DHK-nak továbbítandó dokumentum.
A KTH kizárólag, az aláírásával igazolandó dokumentumokat továbbítja a DHK-nak, azaz a szabad és kötött
felhasználású hiteligénylési adatlapokat, a módosító adatlapot és a diákhitel direkt szerződést. Minden más
dokumentum, a szerződő egyéb nyilatkozatai a DHK-nak leadandók.
Régi diákhitel szerződés esetén javasolt, a diákhitel direkt szerződés megkötése, mert így az adatváltozások
elektronikus úton intézhetők.
Kötött felhasználású diákhitel (DH2) szerződéskötéskor a féléves hitelösszeg (szerződés 12.1. pontja) egy
keretösszeg. Ide olyan összeget célszerű beírni, amit maximum utalhat a Diákhitel Központ (DHK). A DHK
minden félévben csak a KTH által, a Neptunban kiírt költségtérítés (önköltség, vagy állami részösztöndíj)
összegét utalja, kizárólag az intézmény igazolása alapján. Az igazolás egy automatikus adatbázis
egyeztetéssel történik, kizárólag a Neptunban kiírt tételek alapján.

Diákhitel igazolása a DHK-nak, befizetési tételek jóváírása a neptunban.
A KTH kizárólag a DHK által feltett kérdésekre válaszol, a hallgatók kérésére adatot nem küld a DHK-nak.
A BME minden hó végén a hallgatói státuszokat egy automatikus adatbázis egyeztetéssel igazolja a DHKnak, a KTH-nak küldött adatbázis alapján.
Szabad felhasználású diákhitel (DH1) szerződéssel rendelkező hallgatók esetében a BME nem biztosítja az
engedményezés lehetőségét, a DHK a szerződésben rögzített bankszámla számra utalja a diákhitel összegét.

Kötött felhasználású diákhitel (DH2) esetén, a félév eleji első (szeptember, február) adategyezetés során
csak azoknak a hallgatóknak az adatai kerülnek igazolásra, akik a kötött felhasználású diákhitel szerződés
kötésére nem voltak jogosultak, azaz pénzügyi státuszuk nem önköltséges vagy állami részösztöndíjas.
A KTH igazolása alapján a DHK küld elutasító határozatot a szerződéssel kapcsolatban, ahhoz a KTH-nak
nincs köze. Az elutasító határozatban foglaltakról a DHK tud felvilágosítást adni, a KTH nem!
A következő havi adategyeztetés során, már a kredit alapú költségtérítés is általában kiírásra kerül, ekkor a
KTH a hallgató státuszán kívül, a Neptunban kiírt költségtérítési díjakat (költségtérítés első és második
részlet) is igazolja a DHK felé. Ezt követően kerül rögzítésre minden diákhitelt érintő kiírt tételnél a hallgató
szerződés száma a Neptun rendszerben.
Az igazolások alapján a DHK (őszi félév esetén pl. november 15-én) utalja a BME felé a diákhitelt, majd a
pénz beérkezése után megtörtént egyeztetést követően kerül a Neptunban a kiírt tétel teljesítetté.
Mivel DH2 esetén, a szerződés számok rögzítése és a tételek jóváírása kézzel történik, ezért lehetséges,
hogy ismerős/barát tétele már rendezett a Neptunban. A kézi rögzítés miatt minden DH2 szerződéssel
rendelkezőtől türelmet kérünk.

Megbontott, kiírt befizetési tételek
Amennyiben szerződéskötéskor a Neptunban kiírt tétel(ek)nél alacsonyabb összegre történt a
szerződéskötés kötött felhasználású diákhitel esetén, úgy a Neptun rendszer automatikusan megbontja
adategyeztetés során a Neptunban kiírt tételt, egy a szerződés szerinti max. összeg és egy a még a hallgató
által befizetendő tételre. A kiírt tétel akkor válik teljesítetté, ha mind a DHK által utalt összeg jóváírásra
került, mind a hallgató saját maga befizeti a Neptun rendszeren keresztül kiírt résztételt.

Diákhitel igénylés a Neptunon keresztül

