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Kattints az iránytűre és számítsd ki
a PÉNZÜGYI TÁJOLÓVAL a saját költségeidet!

étkezésalbérlet, koli

Gondolj csak bele, milyen hétköznapi kiadásokra számíthatsz:

A Pénzügyi Tájoló alkalmazásunkban elkészített közel 7000 kalkuláció alapján azok a diákok, 
akik Budapesten tervezik a továbbtanulást, átlagosan 700.000 Ft kiadással számolnak egy 
félévben, a vidéki egyetemet célzó fiatalok pedig 650.000 Ft-tal. Érdemes már a tanulmá-
nyok megkezdése előtt foglalkoznod a továbbtanulás pénzügyi oldalával, mert jelenleg minden 
tizedik továbbtanuló a sikeres felvételi ellenére sem iratkozik be, többek között anyagi okokból. 

A TUDÁSNAK ÁRA VAN! FOGLALKOZ A TOVÁBBTANULÁSOD ANYAGI OLDALÁVAL!

Gondolnád, hogy az érettségivel rendelkezők és a diplomások bére között átlagosan 
kétszeres különbség van? Ráadásul az elmúlt évek során jelentősen, mintegy 30%-kal növeke-
dett a munkavállalói bér. 

DIPLOMÁVAL TÖBBET KERESHETSZ!

tudj arról, hogy mennyibe fog kerülni és miből tudod finanszírozni majd 
a felsőoktatási éveket

olyan területen tanulj tovább, ami igazán érdekel és a képességeidnek is megfelel
körültekintően hozd meg a döntésed

A SIKERES JÖVŐT MOST ALAPOZOD MEG, EZÉRT FONTOS, HOGY:

A továbbtanulás kapujában állsz és felmerültek benned kérdések? Ne aggódj, ezzel nem vagy 
egyedül. Különösen a jelenlegi helyzetben, amikor a szükséges információkat szinte csak online 
tudod megszerezni. Ha Neked is fontos, hogy a következő években versenyképes tudást szerezz, 
akkor ismerd meg azokat a tényezőket, melyek csak ritkán kerülnek szóba, de mindenképpen 
fontos, hogy tudj róluk.

FEKTESS A JÖVŐDBE: TANULJ TOVÁBB!

https://www.diakhiteldirekt.hu/calc/penzugyi_tajolo/app/index.html


További részletekért kattints a logóra!

Családtámogatási kedvezmények – A gyermekvállalást törlesztési kötelezettség 
szünetelésével, részleges és teljes tartozáselengedéssel támogatjuk.

Teljes online ügyintézés – Ügyfélkapus eléréssel már az igénylést is intézheted otthonról.

Jövedelemarányos törlesztés - A törlesztőrészlet a jövedelmedet követi, így mindig al-
kalmazkodik az aktuális élethelyzetedhez.

Törlesztés? Majd, ha végeztél! - Koncentrálj a tanulmányaidra, a visszafizetést elég csak 
a hallgatói jogviszony megszűnése után megkezdened.

Nincs hitelbírálat, kezes és fedezet - Elég, ha aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel.

A legkedvezőbb pénzügyi megoldás - Kedvező kamattal vagy akár kamatmentesen.
Diákhitel1 mindennapi kiadásokra, akár 750eFt/félév összegben  - 1,99% kamat
Diákhitel2 tanulmányi önköltség finanszírozására - 0% kamat 

A Diákhitel nem hagyományos banki termék, számos jellemzője jelentős mértékben
megkülönbözteti:

Célunk, hogy minden nagykorú fiatal számára egyenlő esélyt teremtsünk a felsőoktatás-
ban vagy a szak- és felnőttképzésben való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja 
anyagi hátterétől.

DIÁKHITEL

MUNKA A TANULÁS MELLETT
Sokan szeretnének már a tanulmányok alatt is „saját lábra” állni. Ha a munkavállalás 
kapcsolódik a tanulmányokhoz (pl.: duális képzés), akkor valószínűleg kevesebb gondot fog 
okozni. Egy másik közismert lehetőség a diákmunka, ami biztosan számodra is ismerősen 
cseng. Dönthetsz úgy, hogy tanulás mellett dolgozol, de ne felejtsd el azt, hogy ezekben 
az években a legfontosabb célod a piacképes tudás megszerzése.

A felsőoktatásban teljesítmény, szakterületi alapú ösztöndíjak és rászorultsági alapon 
elérhető támogatások is rendelkezésre állhatnak. Ezeknek érdemes utána járni, mert bár nem 
mindenki számára elérhetők, de jelentősen könnyíthetnek a terheken.

ÖSZTÖNDÍJAK, TÁMOGATÁSOK

A legtöbb esetben a család próbálja átvállalni az anyagi terheket, azonban ez sok esetben okoz 
nehézségeket, főleg, ha a testvér vagy akár több testvér is tanul egyszerre. 
Tájékozódj és mutasd meg a lehetőségeket a szüleidnek is!

CSALÁD TÁMOGATÁSA

TUDOD MIT AKARSZ ÉS HOL... DE AZT IS TUDOD, HOGY MIBŐL?
ISMERD MEG A FORRÁSLEHETŐSÉGEKET:

https://www.diakhitel.hu

