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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsõoktatásban való részvételre,
függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselõ képességétõl, valamint, hogy a Kormány hosszú távon
biztosítsa az általánosan hozzáférhetõ, tömeges és minõségi felsõoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar
gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása érdekében,
valamint a diákhitel rendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt, a Kormány a hallgatói
hitelrendszert a megfelelõ állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel
szervezetek közötti szoros együttmûködés elõsegítésével kívánja létrehozni és mûködtetni, beleértve annak
forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait.

(2) Ez a rendelet meghatározza a hallgatói hitel igénybevételének, a hallgatói hitelszerzõdésnek feltételeit, a hitel
folyósításának, törlesztésének szabályait.

(3) A 7. § szerinti hitelszerzõdésre vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
1. állami ösztöndíjas hallgató: azon hallgató, akinek a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Fot.) 46. § (3) bekezdése szerint a képzési költségeit az állam viseli;
2. állami részösztöndíjas hallgató: azon hallgató, akinek a Fot. 46. § (3) bekezdése szerint a képzési költségeit az állam
részben viseli;
3. államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgató: azon a Fot. 111. § (4) bekezdése szerinti hallgató,
aki tanulmányait a Fot. hatályba lépése elõtt államilag támogatott képzési formában kezdte meg és folytatja; 
4. álláskeresõ: a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(5) bekezdés d) pontja szerinti személy;
5. árva: az a hallgató, akinek mindkét szülõje, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nõtlen, elvált, vagy
házastársától külön élt szülõje elhunyt és nem fogadták örökbe;
6. Diákhitel szervezet: kizárólag a hallgatói hitelrendszer mûködtetésével és a 11. pontban meghatározott hallgatói
hitelekkel foglalkozó állami tulajdonú gazdasági társaság;  
7. elõtörlesztés: a teljesítési határidõ elõtt az elõtörlesztési cél megjelölésével történõ, átutalás útján teljesített olyan
befizetés, amelynek célja a fennálló tõketartozás csökkentése;
8. Európai Gazdasági Térségben mûködõ felsõoktatási intézmény (a továbbiakban: EGT felsõoktatási intézmény):
a 9. pontban foglaltak kivételével az a felsõoktatási intézmény, amely államilag elismert az Európai Unió tagállamában
vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban,
amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás
joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez;
9. felsõoktatási intézmény: a Fot. 1. mellékletében felsorolt intézmény és a felsõfokú szakképzést folytató
szakközépiskola;
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10. félárva: az a hallgató, akinek egy szülõje elhunyt és nem fogadták örökbe;
11. hallgatói hitel: a Diákhitel szervezet és a hitelfelvevõ közötti hitel-, vagy kölcsönszerzõdés alapján az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amely – céljait tekintve – több részbõl áll: 
a) szabad felhasználású: a hallgatói hitel azon része, amelyet Fot. 46. § (1) bekezdése szerint tanulmányokat folytató

hallgatók, illetõleg a Fot. 111. § (4) bekezdése szerinti államilag támogatott és költségtérítéses képzésben
tanulmányokat folytató hallgatók a hallgatói léttel kapcsolatos költségeik finanszírozásához vehetnek igénybe,

b) kötött felhasználású: a hallgatói hitel azon része, amelyet a Fot. 46. § (1) bekezdése szerinti magyar állami
részösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók képzésük finanszírozása érdekében
vehetnek igénybe;

12. hitelfelvevõ: az a 3. § (1) bekezdésében, illetve a 21. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki hallgatói hitelt
vesz fel vagy korábban hallgatói hitelt vett fel, és tartozását törleszti;
13. hitel futamideje: a hallgatói hitel elsõ folyósításának napjától számított, a hitel és kamata visszafizetéséig tartó
idõtartam;
14. jogosultsági idõ: tanulmányi félévekben meghatározott és tanulmányi hónapokban számított, a hallgatói hitel
igénybevételére lehetõséget biztosító maximális idõszak;
15. költségtérítéses hallgató: azon a Fot. 111. § (4) bekezdése szerinti hallgató, aki tanulmányait a Fot. hatályba lépése
elõtt költségtérítéses képzési formában kezdte meg és folytatja;
16. minimálbér: a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
kormányrendeletben a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér
legkisebb összege, a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén;
17. negyedév: három, egymást követõ teljes naptári hónapot magában foglaló idõszak;
18. önköltséges hallgató: azon hallgató, aki a Fot. 46. § (3) bekezdése szerint a képzési költségeit teljes egészében
maga köteles viselni;
19. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató külföldi felsõoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony
keretében folytat tanulmányokat és szerez kreditet;
20. szülõk: a hitelfelvevõ születési anyakönyvi kivonatában anyaként és apaként megjelölt személyek;
21. tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétõl a következõ naptári év június 30-áig terjedõ idõszaka;
22. tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember 1-jétõl a következõ naptári év január 31-éig terjedõ, illetve az
adott naptári év február 1-jétõl június 30-áig terjedõ képzési idõszak;
23. tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belüli naptári hónap;
24. törlesztési kötelezettség: a hitelfelvevõnek a törlesztõrészlet határidõben történõ megfizetésére vonatkozó
kötelezettsége;
25. törlesztõrészlet: az e rendelet alapján meghatározott, a hitelfelvevõ által a Diákhitel szervezetnek a törlesztési
kötelezettség kezdetét követõen, havi rendszerességgel fizetendõ összeg.

3. A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

3. § (1) Hallgatói hitelre a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül –
jogosult:
a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,

továbbá
b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki

ba) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó
tartózkodásra jogosult,

bb) a ba) pontban meghatározott személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése alapján három hónapot
meghaladó tartózkodásra jogosult,

bc) az Szmtv. 7. § (1) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult, vagy
bd) az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.

(2) A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató, tanuló (a továbbiakban együtt: hallgató)
a) felsõoktatási intézményben – állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, önköltséges, államilag támogatott, vagy

költségtérítéses képzésben, a Fot. által meghatározott képzési formákban, szinten – érvényes hallgatói, tanulói
jogviszonnyal (a továbbiakban együtt: hallgatói jogviszonnyal) rendelkezzen,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 6. szám 443



b) lakóhelyét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, és
c) tanulmányai folytatása céljából a képzési idõszakra bejelentkezett, valamint
d) a hallgatói hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos hitelcélú felhasználást biztosító hallgatói hitel-, vagy

kölcsönszerzõdése a Diákhitel szervezettel.
(3) Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban kötött hitel-, vagy kölcsön szerzõdése megszûnt és hallgatói

hiteltartozása van.

4. § (1) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelelõ hallgatóra vonatkozó jogosultsági
idõ – a (4) bekezdésben foglalt eltérés hiányában – tíz tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap. Abban
az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint a képzési idõ
meghaladja a tíz tanulmányi félévet, a hitelfelvevõ jogosultsági ideje megegyezik a képzési idõvel, de nem haladhatja
meg a tizennégy tanulmányi félévet. A hallgató jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevételével érintett
tanulmányi hónapok számával csökken.

(2) Az egyes tanulmányi félévekre igénybe vehetõ hallgatói hitel mindaddig nem folyósítható a hitelfelvevõ részére, amíg
a hitelfelvevõnek lejárt hallgatói hitel tartozása áll fenn a Diákhitel szervezettel szemben.

(3) A hallgató – a 31. § (2) bekezdésében meghatározott eltérésekkel – nem részesülhet hallgatói hitel folyósításában
a 35. életéve betöltésének idõpontját soron követõ tanulmányi félévtõl.

(4) A Diákhitel szervezet az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági idõt a hallgatói hitelrendszer stabilitásának
veszélyeztetése nélkül a 6. §-ban foglalt szakértõi felülvizsgálatok és számítások alapulvételével megváltoztathatja,
azonban az egyes hitelfelvevõkre az (1) bekezdésében meghatározott idõnél alacsonyabb mértékben nem állapíthatja 
meg.

(5) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó (4) bekezdés szerint megváltozott jogosultsági idõt a Diákhitel szervezet
köteles üzletszabályzatában rögzíteni, valamint – a tanulmányi félév megkezdése elõtt legalább 7 nappal – két
országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsõoktatási intézményben közzétenni.

5. § (1) A 2012/2013. tanévtõl a hallgató által felvehetõ hitelek havi legmagasabb összegei hitelcélok szerint:
a) szabad felhasználású hitelcél esetében 50 000 Ft,
b) kötött felhasználású hitelcél esetében a felsõoktatási intézmény részére fizetendõ képzési költségnek megfelelõ

összeg.
(2) A Diákhitel szervezet az egyes tanévekre felvehetõ hitelek összegeit hitelcélok szerint köteles – a tanulmányi félév

megkezdése elõtt legalább 7 nappal honlapján közzétenni és a közzétételrõl két országos napilapban, valamint
a felsõoktatási intézményben hirdetményt megjelentetni.

(3) A szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevõ – választása szerint – havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként
egy összegben veheti fel. A kötött felhasználású hitelt a hitelfelvevõ tanulmányi félévenként egy összegben
igényelheti. A hitelfelvevõ kötött felhasználású hitel folyósítására irányuló, Diákhitel szervezettel szemben fennálló
követelése a hitel igénybevételére jogosító képzését folytató felsõoktatási intézményre száll át. Az így folyósítandó
összeget a Diákhitel szervezet közvetlenül a felsõoktatási intézmény számára utalja át. Az állami részösztöndíjas, illetve 
önköltséges képzés képzési költségének összegeit a felsõoktatási intézmény évente, a Felsõoktatási Felvételi
Tájékoztató megjelenésével egyidejûleg, szakonként és évfolyamonként, a Diákhitel szervezet honlapján közzétett
formátumban és adattartalommal elektronikus formában közli a Diákhitel szervezettel. A felsõoktatási intézmény ezen 
adatokban történõ bármely évközi változást haladéktalanul közöl a Diákhitel szervezettel.

(4) A szabad felhasználású hitelt igénybe vevõ hitelfelvevõk általános kamattámogatásban nem részesülnek, azonban
a 18. §-ban meghatározott esetekben és feltételek mellett célzott kamattámogatásban részesülhetnek.

(5) A kötött felhasználású hitelt igénybe vevõ hitelfelvevõk e rendelet 6. és 29. § rendelkezése szerint általános
kamattámogatásban részesülnek.

4. A hallgatói hitelek kamatának meghatározása

6. § (1) A hallgatóknak nyújtott hitelek változó kamatozásúak. A kamatláb a következõ elemek – százalékos mértékben
kifejezett – értékébõl áll:
a) a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjellegû, valamint egyéb

járulékos költségeit, továbbá a 27. § (3) bekezdése alapján elhatárolt aktív, illetve passzív kamatkülönbözetekbõl
idõarányosan feloldott összeget figyelembe vevõ – a soron következõ naptári félévet megelõzõ naptári félév elsõ
és utolsó naptári napja közötti idõszakra számított – súlyozott, átlagos forrásköltség,
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b) az adott hallgatói hiteltípust igénybevevõ hallgatók által alkotott egységes kockázatközösségnek törlesztés nem
teljesítését fedezõ kockázati prémium,

c) a hallgatói hitelrendszer mûködési költségét és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításait fedezõ
prémium.

(2) A kamatszámítás módját a Diákhitel szervezet az üzletszabályzatában határozza meg.
(3) A hallgatói hitelek aktuális kamatát a Diákhitel szervezet naptári féléves kamatperiódusban állapítja meg és annak

mértékét minden naptári félév elsõ napjától alkalmazza. A kötött felhasználású hitel elsõ kamatperiódusa
2012. október 15-étõl 2012. december 31-éig tart. A Diákhitel szervezet köteles a hallgatói hitelek kamatának mértékét
minden kamatperiódust megelõzõ 7 nappal két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként
a felsõoktatási intézményben közzétenni.

(4) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelek kamatának megállapításakor figyelembe veendõ kockázati prémium
változását és a 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti törlesztési hányadokat minden év május 31-éig aktuáriussal
felülvizsgáltatja. Az aktuárius által megállapított kockázati prémiumok mértéket a Diákhitel szervezet a hallgatói
hitelek soron következõ két félévi kamatának, valamint a 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti törlesztési hányadok
meghatározásakor figyelembe veszi.

(5) A Diákhitel szervezet a mûködési költséget fedezõ prémium mértékét a Diákhitel szervezet könyvvizsgálatát végzõ
könyvvizsgálóval – az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidejûleg – évente felülvizsgáltatni köteles.
A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel szervezet a következõ félévek hallgatói hitelek kamatának megállapításához
figyelembe veheti.

(6) A Diákhitel szervezet a (4)–(5) bekezdésben foglalt felülvizsgálatok eredményeként a hallgatói hitelek kamatát
a jövõre nézve megváltoztathatja, azonban a kamatmértéken belül a kockázati prémium és a mûködési költséget
fedezõ prémium együttes összegét 4,5%-nál magasabbra nem növelheti.

(7) A kötött felhasználású hitel esetében az (1)–(6) bekezdések alapján számított kamatot a hitelfelvevõ csak részben fizeti
meg. A hitelfelvevõ számára felszámítandó kamatláb 2%, míg a fennmaradó kamatrészt az állam általános
kamattámogatás formájában utalja át a Diákhitel szervezet részére.

(8) A kamatszámítás kezdõ napja a hallgatói hitelszerzõdés alapján történõ hitel folyósításának elsõ napja.
(9) A tárgyévben meg nem fizetett kamat tõkésítésére évente december 31-ei értéknappal kerül sor. A tõkésítésre kerülõ

kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel
módosított tõketartozás állományra számított egy napra vetített kamat összegével azonos.

5. A hitelszerzõdés

7. § A hitelfelvevõ a hallgatói hitel felvételérõl a Diákhitel szervezettel határozatlan idõre szóló hitelszerzõdésben
állapodik meg.

8. § A Diákhitel szervezet üzletszabályzatában köteles a hallgatói hitel nyújtásának az általános szerzõdési feltételeit
meghatározni úgy, hogy az legalább a következõket tartalmazza:
a) a hallgatói hitel folyósításának szabályait,
b) a hallgatói hitel kamatozása és a kamat kiszámításának módja,
c) a hallgatói hitel igénybevételének, törlesztésének és elõtörlesztésének feltételei,
d) a célzott kamattámogatás igénybevételének és a tartozás elengedésének feltételei,
e) a Diákhitel szervezet által a hitelfelvevõ kérelme alapján nyújtott külön szolgáltatások díjai és a hitelfelvevõ nem

szerzõdésszerû magatartása miatt a Diákhitel szervezet által külön felszámítható költségtérítések,
f) a szerzõdés felmondásának esetei és jogkövetkezményei.

9. § A Diákhitel szervezet, a felsõoktatási intézmény és az Országos Felsõoktatási Információs Központ nyilvántartásában
szereplõ, a Fot. 3. számú melléklet I/B. cím „A hallgatók adatai” részének 1. ba), bb), bc), bk), bl), d), f) pontjai szerinti
személyes és képzési adatait, valamint a tartózkodásra jogosító okirat érvényességi idejét a hallgatónak
a hitelszerzõdés keretében megadott hozzájárulása alapján, a hallgatói hitel folyósításával, jogszerû igénybevételével
és törlesztésével kapcsolatban kezeli, valamint törvényben és e rendelet 18. § (2) és (4) bekezdéseiben, 19. §
(7) bekezdésében meghatározott szervezeteknek a diákhitel rendszer mûködtetésének céljára tekintettel továbbítja
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek betartásával.
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10. § (1) A hitelfelvevõ köteles a 9. §-ban, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kézbesítési meghatalmazott adataiban
bekövetkezett minden változást, annak bekövetkezésétõl számított 14 napon belül a Diákhitel szervezet részére
bejelenteni.

(2) A hitelfelvevõ, amennyiben Magyarország területét elõreláthatólag legalább két hónapot meghaladó idõtartamra
elhagyja, vagy elhagyta, – a Diákhitel szervezet tájékoztatási és értesítési kötelezettségének teljesíthetõsége
érdekében – köteles gondoskodni a postai küldemények átvételére jogosult, belföldi lakóhellyel rendelkezõ
kézbesítési meghatalmazottról.

(3) A kézbesítési meghatalmazott személyazonosító adatait és lakcímét a hitelfelvevõ legkésõbb a külföldi tartózkodása
megkezdésének idõpontját követõ 45. napig köteles a Diákhitel szervezet számára bejelenteni. A kézbesítési
meghatalmazottnak írásban kell nyilatkoznia a meghatalmazás elfogadásáról.

(4) A Diákhitel szervezet által a kézbesítési meghatalmazott részére küldött postai küldemények a hitelfelvevõ
joghatályos értesítésének minõsülnek.

6. A hallgatói hitel igénylése

11. § (1) Amennyiben a hallgató több felsõoktatási intézménnyel áll egy idõben hallgatói jogviszonyban, hiteligénylését csak
az egyik általa választott intézménnyel fennálló jogviszony alapján kezdeményezheti.

(2) A felsõoktatási intézmény a Diákhitel szervezettel együttmûködve köteles kialakítani a hallgatói jogviszony
igazolásának rendjét, ideértve a hallgatói hitellel foglalkozó szervezeti egység megjelölését, amelynek alapján
a felsõoktatási intézmény a hallgatói hitel jogszerû folyósítására vonatkozó adatokat szolgáltat a Diákhitel szervezet
részére és igazolja a hallgatói jogviszony fennállását, illetve ennek változását.

(3) A hitelfelvevõ
a) a kötött felhasználású hitelt a soron következõ tanulmányi félévre a Fot. 42. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak

szerinti beiratkozást, illetve bejelentkezést követõen képzési költség fizetési kötelezettség intézmény által
meghatározott határidejére figyelemmel,

b) a szabad felhasználású hitelt a tanulmányi félév során a Fot. 42. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak szerinti
beiratkozást, illetve bejelentkezést követõen legkésõbb a tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig

kezdeményezheti a hitel igényléséhez szükséges magyar nyelvû dokumentumok kitöltésével. A hitelszerzõdés és az
igénylés nyomtatványainak hozzáférési helyeit a Diákhitel szervezet köteles közleményben meghirdetni, valamint
a nyomtatványok elérhetõségét honlapján biztosítani.

(4) A hitelfelvevõ a hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó, magyar nyelvû hitelszerzõdést a Diákhitel szervezet
üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint köteles kitölteni és eljuttatni – a szerzõdésben szereplõ adatok alaki
és formai ellenõrzését követõen – Diákhitel szervezet részére. A Diákhitel szervezet a hitelfelvevõkkel való
kapcsolattartás érdekében harmadik személyek közremûködését veheti igénybe.

12. § (1) A hitelfelvevõ szeptember 30-áig, illetve február 28-áig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének
megváltoztatásáról. Amennyiben a hitelfelvevõ nem nyilatkozik, a hallgató és a Diákhitel szervezet közötti
megállapodás alapján a Diákhitel szervezet változatlan feltételekkel folyósítja részére a hitelszerzõdés alapján a hitelt,
ha a folyósítás egyéb feltételei fennállnak. Ez esetben a hitel folyósítására a 13. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott
ellenõrzést követõen kerül sor.

(2) Amennyiben a hitelfelvevõ a hallgatói hitel összegét, igénybevételének gyakoriságát módosítani kívánja, módosítási
kérelmét a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon és határidõben kell eljuttatnia a Diákhitel
szervezet részére.

7. A hallgatói hitelszerzõdés alapján történõ folyósítás

13. § (1) A hallgatói hitelszerzõdés alapján a hallgatói hitel folyósítása – tekintettel az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra is –
a folyósítás idõszakában havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben, az üzletszabályzatban
meghatározottak szerint történik. Az adott tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának legkorábbi idõpontja
a tanulmányi félév második tanulmányi hónapjának 15. napja.

(2) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelt forintban utalja az alábbiak szerint:
a) a szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevõ rendelkezése szerinti megosztásban bármely, Magyarországon

székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára utalja, illetve
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hitelfelvevõ és a felsõoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsõoktatási intézmény
számára utalja a tanulmányokkal kapcsolatosan felmerülõ egyéb díjak, költségek finanszírozására, amennyiben
a Diákhitel szervezet és a felsõoktatási intézmény között ennek lehetõségére elõzetesen együttmûködési
megállapodás jött létre,

b) a kötött felhasználású hitelt az 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közvetlenül a felsõoktatási intézmény
számára utalja. Amennyiben az igényelt kötött felhasználású hitelt jogszerûen folyósították, de a hallgatói
jogviszony bármely ok miatt mégsem jött létre, a felsõoktatási intézmény a Diákhitel szervezet által az adott
tanulmányi félévre folyósított kötött felhasználású hitelt a Diákhitel szervezet részére haladéktalanul visszautalja.
Amennyiben az igényelt kötött felhasználású hitelt a Diákhitel szervezet jogszerûen folyósította, de a hallgató
a hallgatói jogviszonyból eredõ kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy önhibáján kívüli
egyéb okból nem tud eleget tenni és emiatt hallgatói jogviszonyát kénytelen a tanulmányi félév során
megszakítani a felsõoktatási intézmény a hallgatói jogviszony az ilyen okból történõ szüneteltetésének
engedélyezését követõen a Diákhitel szervezet által az adott tanulmányi félévre folyósított kötött felhasználású
hitelt a Diákhitel szervezet részére haladéktalanul visszautalja. A visszautalt összegeket a Diákhitel szervezet
elõtörlesztésként számolja el.

(3) A felsõoktatási intézmény a hallgatói hitel folyósításának jogszerûsége érdekében a hitelfelvevõk hallgatói
jogviszonyával kapcsolatos adatokat a Diákhitel szervezet számára adja meg. A Diákhitel szervezet minden tanulmányi 
hónapban elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján megkeresi
a felsõoktatási intézményt annak érdekében, hogy a hallgatói hitelre jogosult hitelfelvevõk hallgatói jogviszonya
fennállására és képzésére vonatkozó adatokat beszerezze. A felsõoktatási intézmény a Diákhitel szervezet által
megküldött adatokat köteles a nyilvántartásában tárolt adatokkal összevetni, ellenõrizni és ennek eredményérõl
a Diákhitel szervezetet elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján
tájékoztatni.

(4) A Diákhitel szervezet és a felsõoktatási intézmény között egyeztetendõ adatok:
a) a hallgató személyes adatai,
b) a tanulmányok folytatása céljából a hallgató képzési idõszakra történõ bejelentkezésének ténye,
c) a hallgatói jogviszony fennállásának, szünetelésének, megszûnésének ténye,
d) a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának típusa,
e) a hallgató által fizetendõ önköltségi, költségtérítési díj összege,
f) a hallgató adóazonosító jele,
g) a hallgató abszolutóriumának idõpontja,
h) elsõ záróvizsga idõszakának kezdõ és záró idõpontja.

(5) A hallgatói hitel folyósításának jogszerûsége és jogszerû igénybevétele érdekében a Diákhitel szervezet az Országos
Felsõoktatási Információs Központ nyilvántartásából a hallgatói hitelszerzõdés alapján folyósítását kérelmezõ
hallgatóról személyazonosító és tanulmányi adatokat szerezhet be. Az Országos Felsõoktatási Információs Központ
a Diákhitel szervezet megkeresésére adatot szolgáltat, különösen a hallgató hallgatói jogviszonya fennállásának,
szünetelésének, megszûnésének, tanulmányok folytatása céljából képzési idõszakra történõ bejelentkezésének
tényérõl, valamint a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának típusáról.

(6) A Diákhitel szervezet a hitelfelvevõ hallgatói hitel folyósítására vonatkozó jogosultságának – (3) vagy (5) bekezdésben
foglaltak szerinti – ellenõrzését követõen az üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint, visszamenõlegesen
a tanulmányi félév kezdetére megkezdi, illetve folytatja a hallgatói hitel folyósítását.

(7) A hitelfelvevõ a hallgatói hitel folyósításának szüneteltetését a Diákhitel szervezettõl bármikor írásban kérheti.
Ez esetben a hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevõ által megjelölt idõponttól, vagy a kérelem beérkezésének
idõpontjára esõ tanulmányi hónaptól szünetel, amennyiben a kérelemben megjelölt idõpont, vagy a kérelem
beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt munkanappal megelõzi. Amennyiben a kérelem
beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt munkanappal nem elõzi meg, a hallgatói hitel folyósítása
a soron következõ tanulmányi hónaptól szünetel. A hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevõ által a kérelmében
megjelölt idõpontig, vagy idõpont megjelölés nélküli kérelem esetén a folyósítás újraindítására vonatkozó kérelem
Diákhitel szervezethez történõ beérkezéséig szünetel.

(8) A hallgatói hitel folyósításának újraindítását – ha annak egyéb feltételei fennállnak – a Diákhitel szervezet a következõk 
szerint teljesíti a hitelfelvevõ részére; ha a kérelem a tanulmányi hónap 15-éig a Diákhitel szervezethez megérkezik,
az azt követõ tanulmányi hónapban, ha a kérelem a tanulmányi hónap 15-ét követõen érkezik meg a Diákhitel
szervezethez, az azt követõ második tanulmányi hónapban.
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8. A hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás törlesztése

14. § (1) A hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott
szabályok, továbbá – a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott rendelkezések az irányadóak.
A végrehajtáshoz való jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely
végrehajtási cselekmény megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete – a 23. § (3) bekezdésében, valamint
a 32. §-ban foglaltak kivételével – a hallgatói jogviszony megszûnésének, legkésõbb azonban a 35. életév betöltésének 
idõpontját követõ negyedik hónap elsõ napja.

(2) A hallgatói hitel törlesztõrészletének alapja – a (3) bekezdésben szabályozott esetet kivéve – a tárgyévet megelõzõ
második évben:
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó és külön adózó, a magánszemély

adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás
alapján történõ adómegállapítása során elszámolt éves jövedelme, kivéve a vagyonátruházásból származó
jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;

b) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szerinti, az egyszerûsített vállalkozói adó alapjául
szolgáló bevétel;

c) az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti, az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevétel.

(3) A törlesztésre kötelezett hitelfelvevõ a törlesztés beálltának évében és az azt követõ évben a törlesztési kötelezettség
beállta évét, illetve az azt követõ évet megelõzõ év október 31. napján érvényes minimálbér tizenkétszeres összege
után köteles megfizetni a törlesztést.

(4) Ha a hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás hitelfelvevõ által fizetendõ törlesztõrészletének éves alapja nem 
éri el a minimálbér tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel szervezet nem közli a törlesztõrészlet
összegét, akkor a törlesztõrészlet alapjaként – ha e rendelet másképp nem rendelkezik és feltéve, hogy törlesztési
kötelezettsége a hitelfelvevõnek fennáll – a tárgyévet megelõzõ év október 31-én alkalmazandó minimálbér
tizenkétszeres összegét kell tekinteni.

(5) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik a hitelfelvevõ tárgyévi havi törlesztõ részlete a (2)–(4) bekezdések
megfelelõ alkalmazásával számított éves jövedelemnek az alábbiak szerint meghatározott százalékának 1/12-ed része:
a) 6%-a szabad felhasználású hitelt igénybe vett hitelfelvevõk esetében,
b) kötött felhasználású hitel igénybevétele esetén a teljes hiteltartozás – törlesztési kötelezettség kezdetekor,

illetve ha a törlesztési kötelezettség ezt követõen szünetelt, annak újraindulásakor fennálló – összegétõl függõ
legalább 4%-os, legfeljebb a 6. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján megállapított %-os mértéke.
A Diákhitel szervezet az egyes teljes hiteltartozáshoz tartozó törlesztési hányadokat köteles évente, a 6. §
(4) bekezdése szerinti aktuáriusi vizsgálatot követõen – a tanulmányi év megkezdése elõtt legalább 7 nappal –
két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsõoktatási intézményben közzétenni.

(6) A 6. § (4) bekezdésében elõírt felülvizsgálat eredményétõl függõen a Diákhitel szervezet a Kormány jóváhagyásával
az (5) bekezdésben meghatározott %-os törlesztési mértéket megváltoztathatja.

(7) Az állami adóhatóságnak az Art. 177. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatását követõen a Diákhitel
szervezet évente, minden év december 15-éig közli az (1) bekezdés hatálya alá tartozó hitelfelvevõkkel a következõ
naptári évre vonatkozó havi törlesztõrészlet összegét, abban az esetben is, ha a hitelfelvevõ törlesztési kötelezettsége
szünetel. Amennyiben a hitelfelvevõ által fizetendõ havi törlesztõrészlet összege a törlesztési kötelezettség
újraindulása miatt megváltozik, a Diákhitel szervezet a fizetendõ törlesztõrészlet összegérõl haladéktalanul
tájékoztatást küld a hitelfelvevõ részére.

(8) A hitelfelvevõ a törlesztõrészletet – amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – minden hónap 5. napjáig
köteles a Diákhitel szervezet részére, az üzletszabályzatban meghatározott módon átutalással forintban megfizetni,
legalább a hitelszerzõdés (7. §) szerzõdésszámának egyidejû közlésével.

(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. § (5) bekezdés a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevõ kérelmezheti
a Diákhitel szervezetnél a (4)–(5) bekezdés és a 32. § szerint megállapított törlesztõ részlete összegének mérséklését.
A törlesztõ részlet mérséklésének lehetõségérõl a fizetési késedelem esetén küldött értesítõben a Diákhitel szervezet
tájékoztatja a hitelfelvevõt.

(10) A Diákhitel szervezet – a (11) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb 24 naptári hónapra engedélyezheti
a hitelfelvevõ részére mérsékelt összegû törlesztõ részlet fizetését.
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(11) A Diákhitel szervezet által a hitelfelvevõ részére a (10) bekezdés szerint engedélyezett mérsékelt összegû törlesztõ
részlet összege nem lehet kevesebb a (4)–(5) bekezdés és a 32. § figyelembevételével meghatározott minimális
törlesztõ részlet összegénél.

15. § A Diákhitel szervezet az üzletszabályzatában meghatározottak szerint egyenlegértesítõt küld a hitelfelvevõi részére.

9. A törlesztési kötelezettség szüneteltetése

16. § (1) Ha a hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettsége kezdetét követõen ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, a hallgatói
jogviszonya létesítésének idõpontjától kezdõdõen törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételek bekövetkezéséig szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony létesítését legkésõbb az új hallgatói
jogviszony létesítés elsõ tanulmányi félévének lezárását követõ 3 hónapon belül jelzi a Diákhitel szervezetnek. Ezen
határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A hitelfelvevõ – a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be a Diákhitel
szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt:
a) a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyed-re, gyes-re való jogosultság, valamint
b) a rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra való jogosultság
idõszakának (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott részére.

(3) A törlesztési kötelezettség a (2) bekezdésben meghatározott jogcímek elsõ napjára visszamenõlegesen szünetelhet,
ha az nem korábbi idõpont a kérelem benyújtása évének elsõ napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím elsõ
napja ennél korábbi idõpont, a törlesztés a kérelem benyújtása évének elsõ napjától szünetelhet.

(4) Amennyiben a törlesztési kötelezettség szünetelésének jogcíme a gyes, a törlesztési kötelezettség feléled, valamint
a 18. § (3) bekezdése szerint biztosított célzott kamattámogatásra vonatkozó jogosultság érvényét veszti azon
a napon, amelytõl kezdõdõen a hitelfelvevõ teljes munkaidõben keresõ tevékenységet folytat.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hitelfelvevõt a célzott kamattámogatás 18. § (3) és (5) bekezdése 
szerinti biztosításának idejéig a törlesztési kötelezettség szüneteltetése megilleti. A Diákhitel szervezet a törlesztési
kötelezettség szüneteltetését engedélyezi, ha a kérelem a (2)–(3), illetve (8) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelel.

(6) A hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel szervezethez történõ benyújtását követõen a Diákhitel szervezetnek a törlesztési
kötelezettség szüneteltetésének tárgyában hozott döntésében foglalt idõpontig nem köteles az esedékessé vált
törlesztõrészleteket megfizetni. Amennyiben a Diákhitel szervezet a hitelfelvevõ kérelmét elutasítja, a hitelfelvevõ
az elutasító döntés kézhezvételét követõ második hónap 5. napjáig köteles a nem teljesített törlesztõrészleteket
a késedelem idõszakára járó késedelmi kamattal növelt összegben megfizetni. Amennyiben a hitelfelvevõ fizetési
kötelezettségét nem teljesíti, a Diákhitel szervezet jogosult a hitel-, vagy kölcsönszerzõdést azonnali hatállyal
felmondani.

(7) A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmet elutasító döntésében közli
a hitelfelvevõvel az esetlegesen meg nem fizetett törlesztõrészlet késedelmi kamattal növelt összegét. A Diákhitel
szervezet a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési kötelezettség szünetelésének várható utolsó
napját, egyúttal tájékoztatja a hitelfelvevõt a törlesztési kötelezettség (4) bekezdésben meghatározott esetben
történõ feléledésérõl és erre az esetre vonatkozó bejelentési kötelezettségérõl. A törlesztési kötelezettség
szüneteltetésének engedélyezése esetén a Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének elsõ
napjától számított idõszakra jutó, befizetett törlesztéseket köteles visszautalni a hitelfelvevõnek az engedély
kézhezvételétõl számított 15 napon belül tett írásbeli kérelme alapján. Egyéb esetben e törlesztések elszámolására
a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

(8) A rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülõ hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettség
szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez csatolt említett ellátást megállapító, jogerõs határozattal,
emellett a legutolsó ellátás folyósítási csekkszelvénnyel vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben,
ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevõ nem igazolja, kérelme
elutasításra kerül.

(9) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott, a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím
megszûnik, vagy a (4) bekezdésben meghatározott esemény bekövetkezik, vagy a Diákhitel szervezet
szüneteltetésnek helyt adó döntésben meghatározott jogcímben változás következik be, úgy a hitelfelvevõ
a megszûnést, vagy a változást követõ 15 napon belül köteles azt – a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített
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nyomtatványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni. A jogosultság megszûnésének hónapjára esõ törlesztõrészlet
idõarányos részét – az esedékes törlesztõrészleten felül – a megszûnést követõ hónap 5. napjáig kell megfizetni.

10. A hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás elõtörlesztése

17. § (1) Az elõtörlesztés céljának megjelölésével, a hitelszerzõdés fennállása alatt bármikor, átutalás útján forintban
elõtörlesztés teljesíthetõ. Az elõtörlesztés összege a hitelfelvevõ tõketartozását a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve 
csökkenti. Az önkéntes elõtörlesztés elszámolásának idõpontja a Diákhitel szervezet számláján történõ jóváírás napja.
Az elõtörlesztés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. A befizetett elõtörlesztésekbõl a Diákhitel
szervezet kizárólag a 19. §-ban meghatározott záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít visszatérítést.

(2) Amennyiben a hitelfelvevõ javára szóló befizetés nem az elõtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik,
a Diákhitel szervezet az ilyen befizetést elsõsorban a költségre, azután a kamatra és végül a tõketartozásra számolja el.

(3) A Diákhitel szervezet jogosult az elõtörlesztésre szánt összegbõl, a hitelfelvevõvel szemben fennálló, lejárt hallgatói
hitel követelését levonni. A Diákhitel szervezet az elõtörlesztésre szánt összegbõl a lejárt követelés levonása után
fennmaradó összeget az (1) bekezdésben foglaltak szerint számolja el.

(4) A hitelfelvevõ 14. § (8) bekezdésben meghatározott kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott teljesítésekre
tekintettel, annak mértékéig halasztásra kerül. A halasztás idõtartamát a Diákhitel szervezet a 14. § (7) bekezdés szerint
közölt törlesztõ részlet összegére és a (2) bekezdés szerinti befizetés összegére tekintettel állapítja meg.

11. A hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás

18. § (1) A szabad felhasználású hitelt igénybe vevõ hitelfelvevõ – a szerzõdés idõtartama alatt – a fizetendõ kamattartozás
teljes összegének megfelelõ célzott kamattámogatásban részesül a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
idõszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét – a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített
nyomtatványon – az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel szervezethez. A célzott
kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére
való jogosultság igazolására is szolgál.

(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét a családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium
a Diákhitel szervezet számlájára a jogosult hitelfelvevõ megjelölésével utalja át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatvány alapján a Diákhitel szervezet dönt a célzott kamattámogatásról,
kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Diákhitel
szervezet döntését írásban közli a hitelfelvevõvel.

(4) Ha a célzott kamattámogatásra vonatkozó kérelmet a Diákhitel szervezet elutasítja, a hitelfelvevõ a kamattámogatásra
jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kifogást nyújthat be a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) központja részére az írásbeli elutasítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül.

(5) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában megállapítja, hogy a hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel szervezethez
történõ benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a kamattámogatásról
a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Kincstár határozatát
írásban közli a Diákhitel szervezettel és a hitelfelvevõvel.

(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képezõ jogcímnek a (3) vagy (5) bekezdés szerint megjelölt
idõszakára tekintettel változás következik be, akkor azt a célzott kamattámogatást igénybe vevõ hitelfelvevõnek
a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság megszûnését, vagy meghosszabbítását, valamint a 16. §
(4) bekezdése szerinti keresõtevékenysége megkezdését követõ 15 napon belül a Diákhitel szervezethez írásban
– a Diákhitel szervezet által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – be kell jelentenie. A (3)–(5) bekezdésben
foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági idõnek a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben
megjelölt idõpont elõtti megszûnéséhez igazolást csatolni nem kell.

(7) Ha a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím megváltozik,
akkor a hitelfelvevõnek az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie.

(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevõ a Kincstár jogerõs határozata alapján
a kamattámogatásnak a határozat kiadásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét a minisztérium 
számlájára köteles megfizetni. A Kincstár a jogosulatlan igénybevételt megállapító jogerõs határozatát megküldi
a minisztérium részére.
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(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha a hitelfelvevõ célzott kamattámogatásra való jogosultságának
megszûnését a (6) bekezdésben meghatározott határidõn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való
jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az eredeti
jogcím alapján a Diákhitel szervezetnek a kamattámogatás összegét.

12. A hallgatói hitel záró elszámolása, a hitelszerzõdés megszûnése és felmondása

19. § (1) A hitelszerzõdés megszûnik
a) ha a hitelfelvevõ minden tartozását kamatokkal együtt megfizette – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,
b) ha a hitelfelvevõ elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti öregségi

nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi jövedelemadó-köteles jövedelme,
c) a hitelfelvevõ halálával,
d) a hitelfelvevõ általi felmondással,
e) a Diákhitel szervezet általi felmondással,
f) az egészségkárosodást igazoló jogerõs határozat Diákhitel szervezethez történõ benyújtásakor, amennyiben

a hitelfelvevõ az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította,
hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti eseményre a 14. § (1) bekezdésében meghatározott idõpontot
megelõzõen vagy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt kerül sor, a hitelszerzõdés megszûnéséhez
a hitelfelvevõ felmondása szükséges.

(3) A hitelszerzõdés (1) bekezdés b), c) és f) pontja szerinti megszûnése esetében a hitelfelvevõ teljes tartozását el kell
engedni.

(4) A határozatlan idejû hitelszerzõdést a hitelfelvevõ 15 napos felmondási idõvel felmondhatja. A felmondási idõ
elteltével a tartozás egy összegben esedékessé válik.

(5) A hitelszerzõdés a Diákhitel szervezet általi azonnali hatályú felmondással megszûnik:
a) ha a hitelfelvevõvel szembeni lejárt követelések összege a hitelfelvevõ tárgyévre elõírt havi törlesztõrészletének

hatszorosát eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a hitelfelvevõ e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli
felszólításában foglalt határidõben nem teljesíti,

b) ha a hitelfelvevõ a 3. §-ban meghatározott bármely feltétel hiánya ellenére vette igénybe a hallgatói hitelt
(jogosulatlan hitelfelvétel),

c) a hitelfelvevõ üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerzõdésszegése esetén,
d) a 16. § (6) bekezdése esetében.

(6) Az (5) bekezdés a)–b) pontja esetében a Diákhitel szervezet köteles a hitelszerzõdést felmondani.
(7) A szerzõdés felmondása esetén a még meg nem fizetett teljes tartozás egy összegben esedékessé és lejárttá válik, és

a Diákhitel szervezet jogosult azt meg nem fizetés esetén – az Art. rendelkezései szerint – behajtásra átadni az állami
adóhatóságnak.

(8) A Diákhitel szervezet a hitelszerzõdés megszûnése esetén záró elszámolást készít. Amennyiben a Diákhitel szervezet
a hitelfelvevõ egyenlegén túlfizetést számol el, a záró elszámolásban a túlfizetés összegérõl a hitelfelvevõt értesíti, és
a túlfizetés összegét a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ mértékû késedelmi kamattal megnövelve a hitelfelvevõ által
megadott számlaszámra utalja.

13. A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján történõ
igénybevételének különös feltételei

20. § A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményekben – a résztanulmányok folytatásának kivételével – oklevél
megszerzésére irányuló képzésben folytatott tanulmányok alapján történõ igénybevételének külön feltételeire a jelen 
rendeletben foglaltakat a 21–23. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

21. § (1) E rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult
a 3. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személy, aki EGT felsõoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló
olyan képzésben vesz részt, amely Magyarországon elismerhetõ felsõfokú végzettséget ad, és a hallgatói hitel
igénybevételének a 3. § (2) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott feltételeit teljesíti, valamint nem esik a 3. §
(3) bekezdése szerinti kizáró ok alá.
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(2) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján folyósított hallgatói hitelt a hitelfelvevõ
tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben veheti fel.

22. § (1) A hitelfelvevõ a tanulmányi félév során a tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig kezdeményezheti
a hallgatói hitelszerzõdés megkötését. A hallgatói hitelszerzõdés megkötését a hitelfelvevõ – a szerzõdésben szereplõ
adatok alaki és formai ellenõrzését követõen – a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint
kezdeményezi.

(2) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján igényelt hallgatói hitel esetében a hitelfelvevõ
köteles benyújtani a Diákhitel szervezet részére
a) elsõ alkalommal, a tanulmányai megkezdésekor az érintett EGT felsõoktatási intézménnyel fennálló hallgatói

jogviszonyára, valamint a folyósításhoz szükséges képzési adataira vonatkozó, a külföldi felsõoktatási intézmény
által kiállított igazolásokat, valamint azok hiteles magyar nyelvû fordítását,

b) a további tanulmányi félévek során az érintett EGT felsõoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára
vonatkozó, a külföldi felsõoktatási intézmény által kiállított igazolást, valamint annak hiteles magyar nyelvû
fordítását.

(3) A Diákhitel szervezet a (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen nem hiteles fordítást is elfogad azon nyelvek esetén,
amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján közzétett.

(4) A Diákhitel szervezet az igazolás hozzá érkezését követõ 8 napon belül a külföldi felsõoktatási intézmény jogállásával,
valamint a hallgató által folytatott képzéssel kapcsolatban kétség esetén állásfoglalás céljából megkeresheti az
Oktatási Hivatalt. A hitelfelvevõ által benyújtott igazolással kapcsolatos állásfoglalását az Oktatási Hivatal az igazolás
hozzá érkezését követõ 15 napon belül köteles megküldeni a Diákhitel szervezet részére.

(5) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitel folyósítását csak a hitelfelvevõvel kötött érvényes és hatályos hitel-, vagy
kölcsönszerzõdés értelmében – a (2) bekezdésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén – teljesítheti, a tanulmányi
félév kezdetére visszamenõlegesen.

23. § (1) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján igényelt hallgatói hitelt a Diákhitel szervezet
tanulmányi félévenként egy összegben, a jogosultsági feltételek fennállása esetén az üzletszabályzatában
meghatározottak szerint utalja a hitelfelvevõ részére.

(2) A folyósítási feltételek fennállása esetén a Diákhitel szervezet a hallgatói hitelszerzõdés alapján folyósított hallgatói
hitelt forintban, átutalással, a hitelfelvevõ bármely Magyarországon bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
fizetési számlájára köteles átutalni.

(3) A hallgatói hitel folyósítása érdekében a hallgatói jogviszonya fennállását a hitelfelvevõ minden tanulmányi félévben
az adott tanulmányi félév második hónapjának utolsó napjáig köteles igazolni – a rendelet 22. §-ának (2) bekezdés
b) pontja szerint – a Diákhitel szervezet számára. Abban az esetben, ha a hitelfelvevõ a hallgatói jogviszonya
fennállását az adott tanulmányi félévben nem igazolja, a hallgatói jogviszony igazolással igazolt tanulmányi félév
elteltét követõ második negyedév elsõ napjától kezdõdõen törlesztési kötelezettség terheli.

(4) A hitelfelvevõ hallgatói jogviszonya fennállását a folyósítás szüneteltetésével érintett idõszak alatt is köteles
a Diákhitel szervezet számára igazolni.

14. Elnevezések védelme

24. § A „hallgatói hitel”, a „hallgatói kölcsön”, a „diákhitel” és a „diákkölcsön” elnevezések és jelzõs alakjaik, továbbá rokon
értelmû vagy idegen nyelvû megfelelõik csak az Art. és az e rendeletben meghatározott szabályok alapján mûködõ
hallgatói hitelrendszer tekintetében alkalmazhatóak.

15. A Diákhitel szervezet

25. § (1) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelrendszer mûködtetését és a hallgatói hitelszerzõdések alapján a hallgatói hitelek
folyósítását végzi. E célok elérése érdekében szükséges tevékenységeken kívül elsõdleges célja és alapvetõ feladatai
teljesítésének veszélyeztetése nélkül adatfeldolgozói és a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvényben meghatározott ügynöki tevékenységet is folytathat az adatvédelmi jogszabályok
figyelembevételével és a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyásával.
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(2) A Diákhitel szervezet az államilag garantált forrásait kizárólag a hallgatói hitelek kihelyezésére, az állami
kezességvállalással kibocsátott értékpapírok és egyéb, államilag garantált forrásbevonások alapján fennálló fizetési
kötelezettségeinek teljesítésére, mûködési költségeinek fedezésére és a kibocsátott értékpapírok és forrásbevonások
alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére használhatja fel.

(3) A hallgató hozzájárulása alapján a Diákhitel szervezet nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevõ
személyazonosító adatait, a szerzõdésre, annak teljesítésére, a célzott kamattámogatásra vonatkozó adatokat,
információkat, továbbá azokat az adatokat, amelyek nyilvántartását jogszabály kötelezõvé teszi.

(4) A Diákhitel szervezet megbízza az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot, hogy
a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a pénz- és tõkepiacokon eljárjon,
illetve az állam által garantált hitelek felvételének megszervezésében közremûködjön.

(5) A Diákhitel szervezet rendszeresen tájékoztatja az államháztartásért felelõs minisztert a hallgatói hitelállományról, az
igénybe vett forrásokról és a törlesztések és az állami kezesség érvényesítésének valószínûségérõl.

(6) A Diákhitel szervezet által állami kezességvállalás mellett kibocsátásra kerülõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
mint pénzügyi eszközök elhelyezését az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság szervezi 
és a Diákhitel szervezet részére a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdés a)–b)
és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, valamint a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) és
g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást nyújt.

16. Diákhitel kockázati céltartalék képzése

26. § (1) A Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységével kapcsolatos kockázatok fedezetére – egyéb ráfordításai között
elszámolva – kockázati céltartalékot képez (a továbbiakban: diákhitel kockázati céltartalék). A diákhitel kockázati
céltartalék képzése a mérleg fordulónapjával a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen történik.

(2) A diákhitel kockázati céltartalékot a behajthatatlan és a 19. § (3) bekezdése alapján leírt hallgatói hiteltartozásokból
eredõ veszteségek ellentételezésére, a veszteség összegében – legfeljebb a céltartalék meglévõ összegében – kell
felhasználni az egyéb bevételek között elszámolva.

(3) A diákhitel kockázati céltartalék tárgyévi képzése a mérleg fordulónapjával a (2) bekezdésben foglalt leírásokat és
céltartalék felhasználást követõen – annak figyelembevételével – a ki nem egyenlített kamattartozások tõkésítését is
magába foglaló hallgatói hiteltartozások állományára az aktuárius által meghatározott tárgyévi kockázati szint és
kockázati prémium alapján megállapított tárgyévben szükséges céltartalék szintjéig történik. Ha a diákhitel kockázati
céltartalék mérleg-fordulónapi állománya meghaladja a tárgyévben szükséges céltartalék szintjét, akkor a céltartalék
többletet fel kell szabadítani az egyéb bevételek között elszámolva.

(4) A Diákhitel szervezet a számviteli politikájában rögzíti a hallgatói hitelek (3) bekezdés szerinti tárgyévi kockázati
szintjének, a kockázati prémiumnak és a diákhitel kockázati céltartalék tárgyévben szükséges szintjének az aktuárius
által meghatározott megállapítási módját.

17. A Diákhitel szervezet mûködési és forrásköltségeinek elhatárolása

27. § (1) A Diákhitel szervezet az egyes években felmerülõ, a kamatbevételekben foglalt mûködési költséget fedezõ
prémiummal nem fedezett mûködési költségeit aktív idõbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek teljes
feloldását követõen a Diákhitel szervezet az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában
megtérült mûködési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedezõ prémiumbevétel
és az adott naptári félévben (kamatperiódusban) ténylegesen felmerült mûködési költségek, valamint egyéb,
bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétõl függõen aktív vagy passzív
elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó különbözet idõbeli elhatárolása a soron következõ
kamatperiódusban kerül megszüntetésre.

(2) Az adott kamatperiódusból származó különbözet meghatározásakor az elõzõ kamatperiódusból származó
különbözet idõbeli elhatárolásának feloldását is számításba kell venni. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt
összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítõ
mellékletében be kell mutatni.

(3) A Diákhitel szervezet az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek finanszírozása érdekében
bevont források kamat- és kamatjellegû ráfordításainak, valamint a kamat- és kamatjellegû (kockázati és mûködési
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prémiumot nem tartalmazó) bevételeinek különbözetét – a különbözet jellegétõl függõen – aktív vagy passzív
elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó kamatkülönbözet idõbeli elhatárolása a következõ
tíz kamatperióduson – azaz öt éven – keresztül, idõarányosan kerül megszüntetésre. Az egyes kamatperiódusokban
elhatárolt összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló
kiegészítõ mellékletében be kell mutatni.

18. Méltányossági esetek

28. § (1) Annak a hitelfelvevõnek,
a) akinek mindkét szülõje álláskeresõ, vagy
b) aki árva, vagy
c) aki félárva és az élõ szülõje álláskeresõ,
és tanulmányait az e rendelet hatálybalépésekor és azt követõen is államilag támogatott, vagy költségtérítéses,
képzésben folytatja, tanulmányi hónaponként továbbra is jogosult a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel
Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint meghatározott legmagasabb összegeknél
10 000 Ft-tal magasabb összegû hallgatói hitel felvételére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitelösszegeket a hitelfelvevõ legfeljebb két tanulmányi félévre veheti igénybe.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitel igénybevétele érdekében a hitelfelvevõ köteles közvetlenül a Diákhitel

szervezet részére benyújtani
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén

aa) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
ab) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy mindkét szülõ álláskeresõ,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén
ba) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
bb) a szülõk halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén
ca) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
cb) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy az élõ szülõje álláskeresõ,
cc) a szülõ halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

Az ab) és a cb) pontban foglalt okiratot a hitelfelvevõnek tanulmányi félévenként kell benyújtani a Diákhitel szervezet
részére.

19. Általános kamattámogatás

29. § (1) A kötött felhasználású hitelt igénybe vevõ hallgató hitelszerzõdése fennállásának idõszaka alatt általános
kamattámogatásban részesül. Az általános kamattámogatás mértéke a hitelfelvevõ által fizetendõ a 6. §
(7) bekezdésében meghatározott kamatot meghaladó összeg.

(2) Az általános kamattámogatás anyagi fedezetét az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani.

(3) Az általános kamattámogatás havi összegét a minisztérium a Diákhitel szervezet részére a hallgatói hitel folyósítását
követõ hónapban, havi bontású elszámolás alapján a hitelfelvevõ megjelölésével utalja át.

Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit –
a (3)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a már megkötött kölcsönszerzõdésekre is alkalmazni kell.

(2) 2012. szeptember 1-jén lép hatályba az 1–4. §, az 5. § (1) és (3)–(5) bekezdés, a 6–10. §, a 11. § (1) bekezdés, 12–29. §;
30. § (3)–(4) bekezdés, valamint a 31–35. §.

(3) A 4. § (3) bekezdésének rendelkezését nem kell alkalmazni a Diákhitel szervezettel e rendelet hatálybalépését
megelõzõen kölcsönszerzõdést kötött azon hitelfelvevõk esetében, akik a 40. életévük betöltését követõen még
a hallgatói hitel igénybevételére rendelkeznek jogosultsági idõvel.

(4) A hallgatói hitel visszafizetésének megkezdésére szolgáló, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott idõpont
az e rendelet hatálybalépése elõtt hallgatói hitelt igénybe vett, 40. életévük betöltésének idõpontjában még
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hiteligénylési idõvel rendelkezõ hitelfelvevõk esetében, a hallgatói jogviszony megszûnésének idõpontja, legkésõbb
azonban jelen rendelet hatálybalépését megelõzõ napon a Diákhitel szervezet által nyilvántartott képzési adatok
szerint a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései
alapján számított hiteligénylési idõ elteltének idõpontját követõ hónap elsõ napja.

31. § (1) Ezen rendelet hatálybalépésének idõpontjában államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulmányokat
folytató azon hitelfelvevõ, aki 2012. május 15-e elõtt kötött kölcsönszerzõdést a hitelt továbbra is változatlan
feltételekkel veheti igénybe.

(2) A 4. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen azon hitelfelvevõ, aki 2012. május 15-e elõtt kötött kölcsönszerzõdést,
és kötött felhasználású hitelt nem vett igénybe – ha a folyósítási feltételeknek megfelel – legkésõbb azon tanulmányi
félévben részesülhet hallgatói hitelben, amelyben a 40. életévét betölti.

32. § A 14. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a törlesztési kötelezettség legkésõbb a hitelfelvevõ 40. életéve
betöltésének idõpontját követõ negyedik hónap elsõ napján veszi kezdetét azon hitelfelvevõ esetében, aki 2012.
május 15-e elõtt kötött kölcsönszerzõdést, és kötött felhasználású hitelt nem vett igénybe.

33. § (1) A hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztõ részletének mértéke a 31. § (1) bekezdése szerinti államilag támogatott
képzésben részt vevõ hitelfelvevõ esetében a 14. § (2)–(4) bekezdések megfelelõ alkalmazásával számított éves
jövedelem hat – a költségtérítéses képzésre tekintettel a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló
86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott 50 000 Ft-os hitelösszeget akár egy alkalommal
is igénybe vett hitelfelvevõ esetében – nyolc százalékának 1/12-ed része.

(2) A 28. § (1) bekezdés alapján folyósítható hallgatói hitelt akár egy alkalommal is igénybe vevõ hitelfelvevõ tárgyévi havi
törlesztõ részlete megegyezik a 14. § (2)–(4) bekezdések megfelelõ alkalmazásával számított éves jövedelem 1/12-ed
részének az (1) bekezdése szerinti százalékban meghatározott törlesztési mérték egy százalékponttal növelt
mértékével.

34. § A 2012/2013. tanévre a kötött felhasználású hitel kamatszámítása során a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott kamatelemet nem kell figyelembe venni.

35. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási

engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak

a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK,
a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk.

36. § (1) Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdés és a 11. § (2)–(4) bekezdés, valamint a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006.
(IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet.

(2) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.)
Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 6. szám 455



A Kormány 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelete
a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendõ hallgatói
szerzõdésrõl

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Ez a rendelet határozza meg a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. §
(3) bekezdése szerinti a magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas hallgatóval létesített hallgatói
szerzõdéssel kapcsolatos szabályokat, a hallgatói szerzõdés létesítésének, nyilvántartásának, a szerzõdésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének rendjét, a nemteljesítésre tekintettel alkalmazható szabályokat, a szerzõdésben foglalt
kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó rendelkezéseket.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar állami ösztöndíjjal, vagy a magyar állami részösztöndíjjal

támogatott hallgató,
b) hallgatói szerzõdés: a Magyar Állam és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolást nyert

hallgató között e rendelet szerinti tartalommal létrejövõ szerzõdés, 
c) magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés: a felsõoktatásban a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar

állami részösztöndíjjal támogatott képzés.

3. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerzõdés alapján – a 4. §-ban meghatározottakra figyelemmel –
köteles:
a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésen a felsõoktatási intézmény által az

Nftv. 48. § (4) bekezdésére tekintettel meghatározott tanulmányi idõ alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott képzési idõ másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és

b) az oklevél megszerzését követõ húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje
kétszeresének megfelelõ idõtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási
jogviszonyt eredményezõ munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani
vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),

c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelõ összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban
meghatározott határidõn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az
oklevelet, vagy

d) visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelõzõ utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak,
ha az oklevél megszerzését követõen nem létesít, nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt.

4. § (1) A 3. § b) pontjában meghatározott kötelezettség több részletben is teljesíthetõ.
(2) Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait
az adott képzésen, a 3. § b)–d) pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott idõszakra vonatkozóan terhelik.

(3) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 3. § b) pontjában
meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.

(4) A hitéleti képzésben részt vevõ magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 3. § b) és d) pontjaiban foglalt
kötelezettségek nem terhelik.

(5) A hazai munkaviszony idõtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján
fennálló, valamint a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében
a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményezõ munkavégzésre irányuló
jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.
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(6) Az e rendeletben meghatározottakat alkalmazni kell az önköltséges képzésrõl állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésre átsorolt, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói
jogviszonyt létesítõ hallgatóra is.

(7) Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követõen több oklevelet szerez, a 3. § b) és
d) pontja szerinti kötelezettséget az elsõ oklevél megszerzésének idõpontjától kell számítani, és képzésenként
teljesíteni kell.

(8) A 3. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. Szakváltás esetén a szerzõdés teljesítése 
szempontjából az újabb szak képzési ideje irányadó.

5. § (1) A hallgatói szerzõdés alapján a Magyar Állam köteles:
a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idõ alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának

megszûnéséig a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsõoktatási intézménynek
a hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),

b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követõen megfelelõ
munkalehetõséget biztosítson.

(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsõoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott formában igénybe vett aktív félévekre – külön jogszabályban meghatározott keretek között
a felsõoktatási intézmény által – megállapított önköltségek összege. E rendelet vonatkozásában azon félév minõsül
aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett.

(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos
képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami
ösztöndíjának ötven százaléka.

(4) Amennyiben a hallgató olyan képzésen folytat tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formában,
melyet az adott intézmény önköltséges formában nem indított, a (3) bekezdésében meghatározott számításokat az
adott képzésre más intézményekben megállapított önköltségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kell
elvégezni.

6. § (1) A hallgatói szerzõdés tartalmazza a 3–5. §-ban foglalt feltételeket.
(2) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezõnek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott besorolási
döntésében tájékoztatja az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötõdõ hallgatói jogviszony létesítésének
feltételeirõl, és egyidejûleg megküldi az e rendeletben meghatározott feltételeket és a besorolt jelentkezõ adatait
tartalmazó szerzõdéstervezetet.

(3) A hallgatói szerzõdéskötés a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozási eljárás része.
(4) A hallgatói szerzõdést a felvételt nyert jelentkezõvel a Magyar Állam nevében a Hivatal köti meg.
(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az általa aláírt hallgatói szerzõdés egy eredeti példányát nyolc napon belül

köteles megküldeni a Hivatal számára.

7. § (1) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy azon felsõoktatási intézmény,
mellyel a felvételt nyert jelentkezõ hallgatói jogviszonyt létesít, az aláírt hallgatói szerzõdés egy eredeti példányát
megõrizze, valamint az abban foglalt adatokat a hallgatói jogviszonya fennállása alatt kezelje.

(2) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ vállalja, hogy a szerzõdésben meghatározott adatokat,
valamint a hallgatói szerzõdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenõrzése
érdekében szükséges adatokat a HIvatal számára a hallgatói szerzõdésben meghatározott módon szolgáltatja,
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésével és a foglalkoztatási 
útjával összefüggõ személyes és jogviszonyára vonatkozó adatait a szerzõdés megszûnéséig kezelje.

(3) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nem szolgáltatja
a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, vagy azok ellenõrzése szükségessé válik, a Hivatal a hallgatói
szerzõdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenõrzése érdekében a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás központi szervétõl, a munkaügyi központoktól és kirendeltségektõl, a Magyar
Államkincstártól, az országos egészségbiztosítási szervtõl, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság szervétõl, az
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adóhatóságtól, valamint a lakóhelye szerinti helyi önkormányzatoktól beszerezze a magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatóra vonatkozó alábbi adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó adat,
c) a hazai munkaviszony(ok) létesítésére és idõtartamára vonatkozó adat,
d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõként

nyilvántartásba vételre, valamint álláskeresõként eltöltött idõtartamra vonatkozó adat,
e) terhességi gyermekágyi segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
f) gyermekgondozási segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
g) gyermekgondozási díjra jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
i) a nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó idõpont.

(4) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal az e rendeletben
meghatározott jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során elektronikus úton is tarthassa
a kapcsolatot vele.

8. § (1) A hallgatói szerzõdés határozatlan idõre jön létre.
(2) A hallgatói szerzõdés megszûnik, amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató szerzõdéses kötelezettségét

teljesítette vagy annak teljesítése alól e rendeletben meghatározottak szerint mentesült.

9. § A felsõoktatási intézmény gondoskodik
a) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatója vonatkozásában az aláírt hallgatói szerzõdés egy példányának

átvételérõl, a hallgatói jogviszony fennállása alatti megõrzésérõl,
b) az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötõdõ hallgatói jogviszony létesítése tényének, valamint

az oklevél megszerzése idõpontjának a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történõ rögzítésérõl,
c) a b) pontban meghatározott adatoknak a Hivatal részére történõ szolgáltatásáról.

10. § A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató vonatkozásában nyilvántartja
a) a megkötött hallgatói szerzõdéseket és az azokban foglalt adatokat,
b) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató minden megkezdett, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

képzésére vonatkozóan
ba) az adott képzés elvégzéséhez igénybe vett aktív félévek számát és az adott félévekre megállapított

önköltséget,
bb) a tanulmányok megkezdésének és az oklevél megszerzésének idõpontját,

c) az igénybe vett állami ösztöndíjnak az adott félév lezárását követõ, aktuális összegét.

11. § (1) A Hivatal a nyilvántartása alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval évente közli az általa igénybe vett
állami ösztöndíj aktuális összegét.

(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének, vagy ha a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató az adott képzést nem fejezi be, a hallgatói jogviszony megszûnésének idõpontjától
számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe
vett állami ösztöndíj teljes összegét. E rendelet alkalmazásában a képzés befejezésének idõpontja az adott képzésben
a végbizonyítvány kiállításának napja.

12. § (1) A Hivatal a hallgatói szerzõdés hatálya alatt nyomon követi a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató
foglalkoztatási útját.

(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének vagy a hallgatói jogviszony
megszûnésének idõpontjától évente közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval a hallgatói szerzõdésben
vállalt kötelezettség alapján az állami ösztöndíj összegét vagy abból a még hátralévõ részt.

13. § Az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj utólagos visszatérítési
kötelezettségével és a mentességek megállapításával kapcsolatos feladatokat a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásával elsõ fokon a Hivatal, másodfokon az oktatásért felelõs
miniszter látja el.
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14. § A hazai munkaviszony idõtartamába beleszámít
a) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának

idõtartama,
b) az az idõszak, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elõsegítésérõl és

a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõ és járadékra jogosult.

15. § (1) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § a) és c) pontja alapján
vállalt kötelezettség alól, ha három gyermeket szül.

(2) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § c) pontja alapján
vállalt kötelezettség alól, ha halmozottan hátrányos helyzetû.

(3) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § d) pontja alapján
vállalt kötelezettség egy része alól, ha a visszafizetési idõszak alatt e rendelet szerinti hazai munkaviszonyt létesít, tart
fenn annak idõtartamával arányosan.

16. § (1) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § a) pontja
alapján vállalt kötelezettség teljesítésének felfüggesztését engedélyezheti
a) a külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnõttképzésben folytatott tanulmányokra
tekintettel.

(2) A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év idõtartamra engedélyezhetõ, feltéve, hogy
a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy 
a) a külföldi felsõoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsõoktatási

intézménynek és felsõfokú képzésnek számítanak,
b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait

felnõttképzési jogviszonyban végzi.
(3) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § c) pontja

alapján vállalt kötelezettség teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató e rendelet szerinti hazai munkaviszonyt létesít
és az el nem végzett szakra irányadó képzési idõ kétszeresének megfelelõ idõtartamban fenntartja.

17. § (1) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § a) pontja
alapján vállalt kötelezettség alól mentesítheti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem
képes megszerezni.

(2) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. §
b)–d) pontjai alapján vállalt kötelezettség vagy annak egy része teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató
a kötelezettségét
a) megváltozott munkaképességére tekintettel,
b) tartós betegsége, balesete, szülés,
c) kettõ vagy több gyermek nevelésére tekintettel
nem képes teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményt a Hivatal ugyanazon gyermekekre tekintettel csak az egyik
szülõ számára engedélyezheti.

18. § (1) Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége
fennáll, errõl határozatot hoz. A visszatérítendõ állami ösztöndíj összegét a határozat jogerõre emelkedését követõ
harmincadik napig kell megfizetni (esedékesség).

(2) A (1) bekezdésben meghatározott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény által elõírt kötelezõ tartalmi elemeken kívül – tartalmaznia kell
a) a visszatérítendõ állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,
b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,
c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.

(3) Az állami ösztöndíj vagy annak egy része visszatérítését a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató
munkáltató vagy más személy – a Hivatalhoz intézett nyilatkozat benyújtásával – átvállalhatja.

(4) Az e rendelet szerinti visszatérítési kötelezettség személyhez kötõdõ kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.
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19. § A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a Hivatal
a) ötmillió forint alatti összegû állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
b) ötmillió forint feletti összegû állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló
részletfizetést engedélyezhet.

20. § (1) A Hivatal a visszatérítési kötelezettség összegét megállapító jogerõs határozatot a Magyar Államot megilletõ igény
érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi az állami adóhatóságnak a visszatérítendõ összeg behajtása
érdekében, ha a jogerõsen megállapított visszatérítési kötelezettséget a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató,
vagy a 18. § (3) bekezdése szerint azt tõle átvállaló személy az átvállalt összeg erejéig
a) határidõre nem teljesíti, és
b) a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési vagy e rendeletben meghatározott más kérelmet

nem terjesztett elõ, vagy az e kérelmek tárgyában hozott jogerõs döntésben foglaltaknak határidõre nem tesz
eleget.

(2) Az állami adóhatóság a visszatérítési kötelezettség érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában a végrehajtási
jogot az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam javára jegyezteti be.

21. § A 3. § c)–d) pontja alapján teljesített befizetés a központi költségvetés bevételét képezi.

22. § E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2012. (I. 20.) MNB rendelete
a „Reményi József” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Reményi József szobrász, érem- és plakettmûvész születésének 125. évfordulója
alkalmából – „Reményi József” megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint az „5000” értékjelzés és

a „FORINT” felirat olvasható, egymástól pontszerû körmotívummal elválasztva. A középmezõben egy téglalap alakú,
levágott sarkú plakett ábrázolása látható, Reményi József Danaidák címû alkotásának középsõ – fél térdre ereszkedett,
korsót tartó – nõalakjával. A plakett ábrázolása alatti vízszintes sorban a „BP.” verdejel és a „2012” verési évszám
olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Reményi József idõskori portréja látható. Az emlékérme szélén, felsõ
köriratban a „REMÉNYI JÓZSEF” és az „1887–1977” felirat olvasható, egymástól pontszerû körmotívummal elválasztva.
A portrétól jobbra lent, egymás alatt Fritz Mihály tervezõmûvész mesterjegye és az „EUROPA” nemzetközi
emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet
tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 6000 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2012. január 23-án lép hatályba.

a Magyar Nemzeti Bank elnöke helyett:
Karvalits Ferenc s. k.,

általános hatáskörû alelnök
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1. melléklet a 4/2012. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 4/2012. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2012. (I. 20.) NFM rendelete
a megújuló forrásokból elõállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. biomassza: a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 1. §
3. pontja szerinti fogalom;
2. bruttó végsõ energiafogyasztás: Magyarország területén az ipar, a közlekedés, a háztartások, a közszolgáltatásokat is
magukban foglaló szolgáltatások, a mezõgazdaság, az erdõgazdálkodás és halászat energiafogyasztása, beleértve az
energiaágazat villamosenergia- és hõtermelésre fordított villamos energia és hõ fogyasztását, valamint a villamos
energia és a hõ elosztásából és átvitelébõl származó veszteségeket, ide nem értve az átalakítási veszteségeket;
3. harmadik állammal történõ közös beruházás: Magyarország és nem EGT-állam (a továbbiakban: harmadik állam)
közötti együttmûködés, amelynek tárgya megújuló forrásból származó villamos energia termelésére irányuló közös
beruházás megvalósítása a nemzeti célértékek teljesítése érdekében;
4. hidrotermikus energia: a felszíni vizekben hõ formájában tárolt energia;
5. kölcsönösen elismert elosztási szabály: a megújuló forrásból elõállított energiának a közös támogatási rendszerben
részt vevõ EGT-államok (a továbbiakban: tagállam) közötti elosztása;
6. közös beruházás: Magyarország és egy vagy több tagállam közötti olyan együttmûködés, amelynek tárgya villamos
energia, fûtési vagy hûtési célú energia megújuló forrásból történõ termelésére irányuló beruházás megvalósítása
a nemzeti célértékek teljesítése érdekében;
7. közös támogatási rendszerek: Magyarország és egy vagy több tagállam közötti megállapodás, amelynek célja
a részes felek megújuló forrásból származó energia termelésére vonatkozó támogatási rendszerének összehangolása
a megújuló forrásokból elõállított energia felhasználásának ösztönzése érdekében;
8. légtermikus energia: hõ formájában a környezeti levegõben tárolt energia;
9. megújuló forrásból elõállított energia: nem fosszilis és nem nukleáris forrásokból származó nap-, szélenergia,
a hullám-, árapályból nyert energia, vízenergia, továbbá biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül
elõállított energia, a biogázok energiája, továbbá a geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia;
10. nemzeti célérték: az 1. mellékletben meghatározott és kiszámított érték;
11. passzív energiarendszer: olyan energiarendszer, amely az épület építészeti adottságait használja
energiahasznosításra;
12. referenciaév: az 1. melléklet 2. pontja szerint meghatározott év;
13. statisztikai átruházás: megújuló forrásból származó energiatöbblet statisztikai szempontból történõ átadása egy
másik tagállamnak.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény,
a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a Büat. és
ezek végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell értelmezni.
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2. A megújuló forrásokból elõállított energia bruttó végsõ fogyasztásának meghatározására
vonatkozó általános szabályok

2. § (1) A megújuló forrásokból elõállított energia bruttó végsõ fogyasztása:
a) a megújuló forrásokból elõállított villamos energia bruttó végsõ fogyasztásának;
b) a megújuló forrásokból elõállított fûtési és hûtési célú energia bruttó végsõ fogyasztásának; és
c) a közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló forrásokból elõállított energia mennyiségének
az összege.

(2) A megújuló forrásokból elõállított energia bruttó végsõ fogyasztásának a kiszámítása során nem vehetõ figyelembe:
a) az a statisztikai átruházásról szóló megállapodásban meghatározott mennyiség, amelyet Magyarország

a statisztikai átruházás során valamely más tagállamnak átad;
b) a megújuló forrásokból Magyarország területén elõállított villamos energia, fûtõ- vagy hûtõenergia azon

mennyisége, amelyet a tagállamok közötti közös beruházásokkal kapcsolatos együttmûködés alapján másik
tagállam összesített nemzeti célértékébe kell beszámítani;

c) közös támogatási rendszerekre vonatkozó megállapodás esetében Magyarország területén megújuló
forrásokból elõállított energia azon mennyisége, amelyet statisztikai átruházás keretében egy másik tagállamra
ruháztak, vagy, ha azt kölcsönösen elismert elosztási szabály alapján a másik tagállam területén kell figyelembe
venni.

(3) A megújuló forrásokból elõállított energia bruttó végsõ fogyasztásának kiszámítása során figyelembe kell venni:
a) azt a statisztikai átruházásról szóló megállapodásban meghatározott mennyiséget, amelyet Magyarország

a statisztikai átruházás során valamely más tagállamtól átvesz;
b) másik tagállam területén termelt megújuló forrásokból elõállított villamos energia, fûtési vagy hûtési célú energia 

azon mennyiségét, amelyet a tagállamok közötti közös beruházásokkal kapcsolatos együttmûködés alapján
Magyarország célértékébe be kell számítani;

c) közös támogatási rendszerekre vonatkozó megállapodás esetében másik tagállam területén megújuló
forrásokból elõállított energia azon mennyiségét, amelyet statisztikai átruházás keretében Magyarországra
ruháztak vagy, ha azt kölcsönösen elismert elosztási szabály alapján Magyarország területén kell figyelembe
venni.

(4) A többféle tüzelõanyaggal mûködõ, megújuló és hagyományos energiaforrásokat hasznosító technológiai
berendezésekben csak a megújuló forrásokból termelt villamos energia, fûtési és hûtési célú energia vehetõ
figyelembe. Az egyes energiaforrások részesedését energiatartalmuk alapján kell kiszámítani.

3. A megújuló forrásokból elõállított villamos energia bruttó végsõ fogyasztásának meghatározása

3. § (1) A megújuló forrásokból elõállított villamos energia bruttó végsõ fogyasztása a Magyarország területén megújuló
forrásból megtermelt villamos energia mennyiségének felel meg, amelynek kiszámításánál nem vehetõ figyelembe az
országban a korábban felszivattyúzott vizet használó szivattyús energiatárolók által újratermelt villamos energia.

(2) A megújuló forrásokból elõállított villamos energia bruttó végsõ fogyasztásának meghatározása során a víz-
és szélenergiával termelt villamos energia országosan felhasznált mennyiségét a 2. mellékletben megállapított
normalizálási szabálynak megfelelõen kell kiszámítani.

(3) A megújuló forrásokból elõállított villamos energia bruttó végsõ fogyasztásához hozzá kell számítani azt az energia
mennyiséget, amely a harmadik államokkal történõ közös beruházásokkal kapcsolatos együttmûködés alapján,
a (4)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint, Magyarország nemzeti célértékének a meghatározása során
figyelembe vehetõ.

(4) Harmadik államokkal történõ közös beruházásokra irányuló megállapodás esetében a megújuló forrásokból harmadik 
államokban elõállított villamos energiát abban az esetben kell Magyarország nemzeti célértékének a meghatározása
során figyelembe venni, ha:
a) a villamos energiát az Európai Unióban használják fel az (5) bekezdésben meghatározottak szerint;
b) a villamos energiát a harmadik államokkal történõ közös beruházás keretében 2009. június 25-ét követõen

üzembe helyezett, újonnan épült létesítmény vagy ezen idõpontot követõen felújított, megnövelt kapacitású
létesítmény termeli; és

c) a termelt és exportált villamosenergia-mennyiség a létesítményre adott beruházási támogatáson kívül nem
részesült támogatásban valamely harmadik állam támogatási rendszere keretében.
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(5) A megújuló forrásból termelt villamos energia abban az esetben minõsül az Európai Unióban felhasználtnak, ha:
a) a származási ország, a célország és az egyes harmadik tranzit államok valamennyi illetékes átviteli

rendszerüzemeltetõje egyértelmûen az allokált rendszerösszekötõ kapacitáshoz rendelte az elszámolt villamos
energiával megegyezõ mennyiségû villamos energiát;

b) az illetékes átviteli rendszerüzemeltetõ mérlegtáblázatban rögzíti az elszámolt villamos energiával megegyezõ
mennyiségû villamos energiát és azt honlapján közzéteszi; és

c) a hozzárendelt kapacitás és a (4) bekezdés b) pontja szerinti létesítmény által megújuló forrásból elõállított
villamos energia azonos idõszakra vonatkozik.

(6) Magyarország és harmadik államok közötti rendszerösszekötõ vezeték létesítése esetén a harmadik államokban
elõállított és felhasznált villamos energia a megújuló forrásból elõállított energia bruttó végsõ fogyasztásának
a meghatározása során akkor vehetõ figyelembe Magyarországon, ha:
a) a rendszerösszekötõ vezeték építése, amely a villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózatfejlesztési terv

részeként kerül megépítésre, 2016. december 31-ig megkezdõdik;
b) a rendszerösszekötõ vezetéket 2020. december 31-ig nem lehet üzembe helyezni, de 2022. december 31-ig

a rendszerösszekötõ vezeték üzembe helyezhetõ;
c) az üzembe helyezést követõen a rendszerösszekötõ vezeték a 3. § (4) bekezdésnek megfelelõen a megújuló

forrásokból elõállított villamos energia Európai Unióban történõ exportjára szolgál; és
d) a közös beruházásra irányuló együttmûködés a 3. § (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott

kritériumoknak megfelel és a rendszerösszekötõ vezetéket annak üzembe helyezését követõen használó
beruházásra, továbbá a rendszerösszekötõ vezeték üzembe helyezése után az Európai Unióba exportált villamos
energia mennyiségénél nem nagyobb mennyiségû villamos energiára vonatkozik.

(7) A (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülését az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
bejelenti az Európai Bizottságnak.

4. A megújuló forrásokból elõállított energia fûtési és hûtési célú bruttó végsõ fogyasztásának
meghatározása

4. § (1) A megújuló forrásokból elõállított fûtési- és hûtési célú energia bruttó végsõ fogyasztása Magyarország területén:
a) a megújuló forrásokból elõállított távfûtési és távhûtési célú energia mennyiségének, és
b) az ipar, a háztartások, a szolgáltatások, a mezõgazdaság, az erdõgazdálkodás és a halászat területén elõállított,

megújuló forrásokból származó, az a) ponttól eltérõ fûtési, hûtési és feldolgozási célú energiafogyasztásnak
az összege.

(2) A hõszivattyúk által leadott légtermikus, geotermikus és hidrotermikus energiát hozzá kell számítani az (1) bekezdés
szerinti összeghez, ha a végsõ energia-kibocsátás mértéke jelentõsen meghaladja a hõszivattyú mûködtetéséhez
szükséges elsõdleges energia-bevitel mértékét. E rendelet alkalmazásában a megújuló forrásokból elõállított
energiának minõsülõ hõenergia mennyiségét a 3. mellékletben meghatározott módszerrel összhangban kell
kiszámítani.

(3) A megújuló forrásokból elõállított fûtési és hûtési célú energia bruttó végsõ fogyasztásának meghatározása során
nem vehetõ figyelembe a passzív energiarendszerek által megtakarított olyan hõenergia, ahol az energiafogyasztást
az épület szerkezetén keresztül vagy nem-megújuló forrásokból származó energiával termelt hõ felhasználásával
csökkentik.

5. A közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló forrásokból elõállított energia mennyisége

5. § (1) A közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló forrásokból elõállított energia mennyiségét a Büat.
rendelkezéseinek megfelelõen és a (2)–(4) bekezdés figyelembevételével kell meghatározni.

(2) A megújuló forrásokból elõállított energia bruttó végsõ fogyasztásának a kiszámítása során nem lehet figyelembe
venni azokat a bioüzemanyagokat és folyékony bio-energiahordozókat, amelyek a Büat. 3. §-a szerinti
fenntarthatósági követelményeket nem teljesítik.

(3) A bruttó végsõ energiafogyasztás kiszámításakor a légi közlekedés során felhasznált energia mennyisége a bruttó
végsõ energiafogyasztás arányában nem tekintendõ többnek, mint 6,18%.

(4) A közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló forrásokból elõállított energia mennyiségének
meghatározása során figyelembe kell venni az Európai Bizottság által elfogadott módszertant a megújuló forrásokból
származó hidrogénnek az üzemanyagok teljes összetételében képviselt arányának kiszámítására vonatkozóan.
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6. A megújuló forrásokból elõállított energia részarányának kiszámítása

6. § (1) A megújuló forrásokból elõállított energia részarányát a megújuló forrásokból elõállított energia bruttó végsõ
fogyasztás és az összes energiaforrásból származó bruttó végsõ energiafogyasztás arányában kell meghatározni.

(2) A megújuló forrásokból elõállított energiának a bruttó végsõ fogyasztásban képviselt részaránya meghatározásakor
a megújuló forrásokból származó gázt, villamos energiát és hidrogént egyszer kell figyelembe venni.

7. A megújuló forrásokból elõállított energia részarányára vonatkozó tagállami kötelezettségvállalás
teljesülésének nyomon követésérõl

7. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Európai Bizottságnak történõ jelentéstételi kötelezettség
teljesítése érdekében az e rendeletben meghatározott módszertan figyelembevételével kiszámítja a megújuló
forrásokból elõállított energia részarányát és az errõl szóló értékelõ jelentést legkésõbb a jelentéstételi kötelezettség
végsõ határidejét megelõzõ 60 nappal megküldi a miniszternek.

(2) A Hivatal az értékelõ jelentést elsõ alkalommal 2013. október 31-ig, azt követõen kétévente készíti el és küldi meg.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK

irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai
parlamenti és a tanácsi irányelv 2. cikk a)–b), d) és f) pontjának, 5–11. cikkének, 22. cikkének, I., II. és VII. mellékletének
való megfelelést szolgálja.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 1/2012. (I. 20.) NFM rendelethez

Nemzeti célértékek a megújuló forrásokból elõállított energiának a 2020. évi teljes bruttó
energiafogyasztásban képviselt részarányára

1. Nemzeti átfogó célérték
Táblázat

A megújuló forrásokból elõállított energiának a
2005. évi bruttó végsõ energiafogyasztásban

képviselt részaránya (S2005)

 Célkitûzés a megújuló forrásokból elõállított
energiának a 2020. évi bruttó végsõ

energiafogyasztásban képviselt
részarányára (S2020)

Magyarország  4,3%  13%

2. Nemzeti rész-célérték – ütemterv-elõirányzat:
S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), átlagosan a 2011–2012 közötti kétéves idõszakban;
S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), átlagosan a 2013–2014 közötti kétéves idõszakban;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), átlagosan a 2015–2016 közötti kétéves idõszakban; és
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), átlagosan a 2017–2018 közötti kétéves idõszakban;
ahol:
S2005 = részarány 2005-ben a Táblázatban feltüntetettek szerint;
és
S2020 = részarány 2020-ban a Táblázatban feltüntetettek szerint.
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2. melléklet az 1/2012. (I. 20.) NFM rendelethez

Vízenergia esetében a normalizáló képlet:
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ahol:
N = referencia év;
Q–N(norm)= az ország összes vízerõmûve által az N évben megtermelt, elszámolási célokra normalizált villamos energia;
Qi = az i évben az ország összes vízerõmûve által ténylegesen megtermelt villamos energia mennyisége
GWh-ban kifejezve, a nem-megújuló energia felhasználásával felszivattyúzott vizet használó szivattyús energiatárolók
által újratermelt villamosenergia-mennyiség kivonásával;
Ci = az ország valamennyi vízerõmûvének összes beépített kapacitása szivattyús energiatárolók kapacitása
nélkül az i év végén, MW-ban kifejezve.

Szélenergia esetében a normalizáló képlet:
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ahol:
N = referencia év;
Q–N(norm)= az ország összes szélerõmû-parkja és egyedi szélturbinája által az N évben megtermelt, elszámolási célokra
normalizált villamos energia;
Qi = az i évben az ország összes szélerõmûve által ténylegesen megtermelt villamos energia mennyisége
GWh-ban kifejezve;
Cj = az ország valamennyi szélerõmû-parkjának és egyedi szélturbinájának összes beépített kapacitása a j év
végén MW-ban kifejezve;
n = 4 vagy az N évet megelõzõ azon évek száma – a kettõ közül az alacsonyabb –, amelyek vonatkozásában
rendelkezésre állnak a kapacitásra és termelésre vonatkozó adatok.

3. melléklet az 1/2012. (I. 20.) NFM rendelethez

A hõszivattyúk által szolgáltatott energia mennyiségének kiszámítása

A hõszivattyúk által szolgáltatott légtermikus, geotermikus vagy hidrotermikus energia „ERES”-sel jelölt mennyisége
megújuló forrásból elõállított energiának minõsül, amelyet az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:

ERES = Qhasznos * (1–1/SPF)

A B

1 Qhasznos a hõszivattyúk által szolgáltatott nettó teljes hõenergia, amely megfelel a 4. §-ban
meghatározott követelményeknek, a következõk szerint megállapítva: 
csak az SPF > 1,15 * 1/h adottságú hõszivattyúk vehetõk figyelembe;

2 SPF a becsült átlag szezonális teljesítmény faktor az említett hõszivattyúknál;
3 h a bruttó végsõ villamosenergia-termelés és a villamosenergia-termeléshez felhasznált

elsõdleges energia aránya, és az Eurostat-adatok alapján megállapított EU-átlagként kell
figyelembe venni.
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A vidékfejlesztési miniszter 1/2012. (I. 20.) VM rendelete
a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 29. §-a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló
1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. és 2. mellékletével módosított 10. és 11. számú mellékletét
a Módr. hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. § Az R. 30. §-a a következõ wc) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:]
„wc) a Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv
7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági
növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat
minimumfeltételei tekintetében történõ módosításáról.”

3. § Az R. 10. és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

4. § (1) A zöldség szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
(a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet) 39. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendeletnek a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló
1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 4. § (2) bekezdése által módosított 7. § (2) bekezdését, 8. §
(1) bekezdését és 21. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „ , tökfélék, padlizsán, valamint
paradicsom” szövegrész, továbbá a 21. § (6) bekezdésében a „ , tökfélék, padlizsán, továbbá paradicsom” szövegrész
hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK
és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében
minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történõ módosításáról szóló,
2011. július 1-jei 2011/68/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 1/2012. (I. 20.) VM rendelethez
„10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos név B. Közhasználatú név C. CPVO-jegyzõkönyv

1. Pisum sativum L. Takarmányborsó 2010.3.11-i TP 7/2 jegyzõkönyv
2. Brassica napus L. Káposztarepce 2004.3.25-i TP 36/1 jegyzõkönyv
3. Helianthus annuus L. Napraforgó 2002.10.31-i TP 81/1 jegyzõkönyv
4. Linum usitatissimum L. Len/olajlen 2007.3.21-i TP 57/1 jegyzõkönyv
5. Avena nuda L. Csupasz zab 2003.11.6-i TP 20/1 jegyzõkönyv
6. Avena sativa L. (includes A.

byzantina K. Koch)
Zab és bizánci zab 2003.11.6-i TP 20/1 jegyzõkönyv

7. Hordeum vulgare L. Árpa 2010.3.11-i TP 19/2rev.
jegyzõkönyv

8. Oryza sativa L. Rizs 2004.11.18-i TP 16/1 jegyzõkönyv
9. Secale cereale L. Rozs 2002.10.31-i TP 58/1 jegyzõkönyv

10. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus A Triticum nemzetség valamely
fajának és a Secale nemzetség
valamely fajának keresztezésébõl
származó hibridek

2011.2.16-i TP 121/2rev. 1.
jegyzõkönyv

11. Triticum aestivum L. Búza 2011.2.16-i TP 3/4rev. 2.
jegyzõkönyv

12. Triticum durum Desf. Durumbúza 2003.11.6-i TP 120/2 jegyzõkönyv
13. Zea mays L. Kukorica 2010.3.11-i TP 2/3 jegyzõkönyv
14. Solanum tuberosum L. Burgonya 2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzõkönyv

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos név B. Közhasználatú név C. UPOV-iránymutatás

1. Beta vulgaris L. Takarmányrépa 1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
2. Agrostis canina L. Ebtippan 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
3. Agrostis gigantea Roth. Óriás tippan 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
4. Agrostis stolonifera L. Tarackos tippan 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
5. Agrostis capillaris L. Cérnatippan 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
6. Bromus catharticus Vahl Prérifû 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
7. Bromus sitchensis Trin. Alaszkai rozsnok 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
8. Dactylis glomerata L. Csomós ebír 2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
9. Festuca arundinacea Schreber Nádképû csenkesz 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

10. Festuca filiformis Pourr. Finomlevelû juhcsenkesz 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
11. Festuca ovina L. Juhcsenkesz 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
12. Festuca pratensis Huds. Réti csenkesz 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
13. Festuca rubra L. Vörös csenkesz 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
14. Festuca trachyphylla (Hack.)

Krajina
Krajina - csenkesz 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

15. xFestulolium Asch. et Graebn. A Festuca nemzetség valamely
fajának és a Lolium nemzetség
valamely fajának keresztezésébõl
származó hibridek

2008.4.9-i TG/243/1 iránymutatás
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A. Tudományos név B. Közhasználatú név C. UPOV-iránymutatás

16. Lolium multiflorum Lam. Olasz perje 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
17. Lolium perenne L. Évelõ perje 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
18. Lolium x boucheanum Kunth Hibrid perje 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
19. Phleum nodosum L. Kis komócsin 1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
20. Phleum pratense L. Gumós komócsin 1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
21. Poa pratensis L. Réti perje 1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
22. Lupinus albus L. Fehér csillagfürt 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
23. Lupinus angustifolius L. Keskenylevelû csillagfürt 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
24. Lupinus luteus L. Sárga csillagfürt 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
25. Medicago sativa L. Lucerna 2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
26. Medicago x varia T. Martyn Tarkavirágú lucerna 2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
27. Trifolium pratense L. Vöröshere 2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
28. Trifolium repens L. Fehérhere 2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
29. Vicia faba L. Lóbab 2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
30. Vicia sativa L. Tavaszi bükköny 1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
31. Brassica napus L. var. napobrassica 

(L.) Rchb.
Karórépa 2001.4.4-i + 2009.4.1-jei

TG/89/6rev. iránymutatás
32. Raphanus sativus L. var. oleiformis

Pers.
Takarmányretek 2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás

33. Arachis hypogea L. Földimogyoró 1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
34. Brassica rapa L. var. silvestris

(Lam.) Briggs
Réparepce 2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás

35. Carthamus tinctorius L. Sáfrányos szeklice 1990.10.12-i TG/134/3
iránymutatás

36. Gossypium spp. Gyapot 2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
37. Papaver somniferum L. Mák 1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
38. Sinapis alba L. Fehér mustár 2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
39. Glycine max (L.) Merrill Szójabab 1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás
40. Sorghum bicolor (L.) Moench Cirok 1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

III. RÉSZ

Az I. és a II. részben nem szereplõ növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.”

2. melléklet az 1/2012. (I. 20.) VM rendelethez
„11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos név B. Közhasználatú név C. CPVO-jegyzõkönyv

1. Allium cepa L. (Cepa group) Vöröshagyma 2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzõkönyv
2. Allium cepa L. (Aggregatum

group)
Salottahagyma 2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzõkönyv

3. Allium fistulosum L. Téli sarjadékhagyma 2010.3.11-i TP 161/1 jegyzõkönyv
4. Allium porrum L. Póréhagyma 2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzõkönyv
5. Allium sativum L. Fokhagyma 2004.3.25-i TP 162/1 jegyzõkönyv
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A. Tudományos név B. Közhasználatú név C. CPVO-jegyzõkönyv

6. Allium schoenoprasum L. Metélõ hagyma 2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzõkönyv
7. Apium graveolens L. Zeller 2008.3.13-i TP 82/1 jegyzõkönyv
8. Apium graveolens L. Gumós zeller 2008.3.13-i TP 74/1 jegyzõkönyv
9. Asparagus officinalis L. Spárga 2011.2.16-i TP 130/2 jegyzõkönyv

10. Beta vulgaris L. Cékla, beleértve a cheltenham
répát is

2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzõkönyv

11. Brassica oleracea L. Leveles kel 2011.2.16-i TP 90/1 jegyzõkönyv
12. Brassica oleracea L. Karfiol 2010.3.11-i TP 45/2 jegyzõkönyv
13. Brassica oleracea L. Brokkoli vagy Calabrese brokkoli 2007.3.21-i TP 151/2 jegyzõkönyv
14. Brassica oleracea L. Bimbóskel 2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzõkönyv
15. Brassica oleracea L. Karalábé 2004.3.25-i TP 65/1 jegyzõkönyv
16. Brassica oleracea L. Kelkáposzta, fejes káposzta és

vörös káposzta
2011.2.16-i TP 48/3 jegyzõkönyv

17. Brassica rapa L. Kínai kel 2008.3.13-i TP 105/1 jegyzõkönyv
18. Capsicum annuum L. Csili vagy paprika 2007.3.21-i TP 76/2 jegyzõkönyv
19. Cichorium endivia L. Borzaslevelû és széleslevelû

endívia
2005.12.1-jei TP 118/2
jegyzõkönyv

20. Cichorium intybus L. Ipari cikória 2005.12.1-jei TP 172/2
jegyzõkönyv

21. Cichorium intybus L. Cikóriasaláta 2004.3.25-i TP 173/1 jegyzõkönyv
22. Citrullus lanatus (Thumb.)

Matsum. et Nakai
Görögdinnye 2007.3.21-i TP 142/1 jegyzõkönyv

23. Cucumis melo L. Sárgadinnye 2007.3.21-i TP 104/2 jegyzõkönyv
24. Cucumis sativus L. Salátauborka és fürtös uborka 2008.3.13-i TP 61/2 jegyzõkönyv
25. Cucurbita pepo L. Cukkini 2004.3.25-i TP 119/1 jegyzõkönyv
26. Cynara cardunculus L. Articsóka és kardi 2004.3.25-i TP 184/1 jegyzõkönyv
27. Daucus carota L. Sárgarépa és takarmány sárgarépa 2008.3.13-i TP 49/3 jegyzõkönyv
28. Foeniculum vulgare Mill. Édeskömény 2004.3.25-i TP 183/1 jegyzõkönyv
29. Lactuca sativa L. Saláta 2011.2.16-i TP 13/5 jegyzõkönyv
30. Lycopersicon esculentum Mill. Paradicsom 2007.3.21-i TP 44/3 jegyzõkönyv
31. Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A. W. Hill
Petrezselyem 2007.3.21-i TP 136/1 jegyzõkönyv

32. Phaseolus coccineus L. Futóbab 2007.3.21-i TP 9/1 jegyzõkönyv
33. Phaseolus vulgaris L. Zöldbab (bokorbab és futóbab) 2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzõkönyv
34. Pisum sativum L. (partim) Kifejtõ borsó, velõ borsó és

cukorborsó
2010.3.11-i TP 7/2 jegyzõkönyv

35. Raphanus sativus L. Retek 2002.3.27-i TP 64/1 jegyzõkönyv
36. Solanum melongena L. Padlizsán vagy tojásgyümölcs 2008.3.13-i TP 117/1 jegyzõkönyv
37. Spinacia oleracea L. Spenót 2010.3.11-i TP 55/3 jegyzõkönyv
38. Valerianella locusta (L.) Laterr. Galambbegysaláta 2007.3.21-i TP 75/2 jegyzõkönyv
39. Vicia faba L. (partim) Lóbab 2004.3.25-i TP Broadbean/1

jegyzõkönyv
40. Zea mays L. (partim) Csemege kukorica és pattogatni

való kukorica
2010.3.11-i TP 2/3 jegyzõkönyv
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II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

A. Tudományos név B. Közhasználatú név C. UPOV-iránymutatás

1. Beta vulgaris L. Mángold 2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás
2. Brassica rapa L. Tarlórépa 2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás
3. Cichorium intybus L. Leveles cikória vagy olasz cikória 1996.10.18-i TG/154/3

iránymutatás
4. Cucurbita maxima Duchesne Sütõ tök 2007.3.28-i + 2009.4.1-jei

TG/155/4rev. iránymutatás
5. Raphanus sativus L. Fekete retek 1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás
6. Rheum rhabarbarum L. Rebarbara 1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás
7. Scorzonera hispanica L. Feketegyökér 2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplõ növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1005/2012. (I. 20.) Korm. határozata
a diákhitel rendszerhez kapcsolódó szükséges szervezeti változásokról

A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Diákhitel Központ Zrt. bevonásával készítse el a kötött
felhasználású, kamattámogatásos konstrukcióval kibõvített diákhitel rendszerhez kapcsolódóan azon szervezeti
módosítások tervezetét, amelyek útján a rendszer a legkisebb kockázattal, a legtakarékosabb módon mûködtethetõ,
figyelembe véve az 1418/2011. (XII. 6.) Korm. határozatot, és ezen jogszabály-módosítási tervezeteket terjessze
a Kormány elé.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. január 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1006/2012. (I. 20.) Korm. határozata
a diákhitel rendszerhez kapcsolódó szükséges jogszabály-módosításokról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatás és igazságügyi miniszter, a nemzeti erõforrás
miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítse el a diákhitel rendszerhez kapcsolódóan azon
jogszabály-módosítások tervezetét, amelyek az általános kamattámogatás igénybevétele esetén az ebbõl adódó
adó- és járulékfizetési kötelezettség alóli mentességekhez szükségesek, és ezen jogszabály-módosítási tervezeteket
terjessze a Kormány elé.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. április 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozata
a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján

1. 2012-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes,
osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti
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és a katonai felsõoktatást – 33 070 (+1017) teljes és (+15 550) részleges támogatásban részesülõ létszámban határozza
meg, az alábbiak szerint:

Képzési szint, képzési terület
Teljes támogatásban
részesülõk létszáma

Részleges
támogatásban

részesülõk létszáma

fõ

a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma 3 500

b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma 27 150
 +1 017*

(+15 550)

ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 300 (+100)
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 2 700
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma   250
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma 3 600 (+4 600)
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehetõ
hallgatók száma

1 017

igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehetõ hallgatók száma   200
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók szám 8 160 (+7 600)
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók
száma

2 800 (+100)

pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 600
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma   450
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 000
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 4 000 (+3 150)
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma   740
mûvészet közvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma   350

c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma 2 420
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma   160
jogász szakra felvehetõ hallgatók száma   100
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma   200
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók
száma

1 800

mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma   160

*/ A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehetõ létszám.
d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként –

a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell
biztosítani,

e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát, az egyházakkal és
felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.

2. a) A Kormány a 2012-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát 19 600 fõben
határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és
a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az 
alapképzéssel megegyezõ számú hallgató vehetõ fel.

b) A Kormány a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési területen mesterképzésre felvehetõ államilag támogatott
hallgatók létszámát 500 fõben határozza meg.

3. A Kormány a 2012-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1300 fõben határozza
meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ
hallgatók létszáma legfeljebb 430 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok,
a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 870 fõ lehet.
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4. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében,
továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ
hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az
összlétszám nem léphetõ túl.

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert – hogy a nemzetgazdasági és a nemzeti erõforrás
miniszter bevonásával – dolgozza ki az önköltséges képzésben felsõfokú végzettséget és jogi, vagy
gazdaságtudományok képzési területen, illetve jogász szakon szakképzettséget szerzett, a magyar állam által
foglalkoztatni kívánt személyek képzési költsége megváltásának, átvállalásának feltételrendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1008/2012. (I. 20.) Korm. határozata
a 2011. évi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos elõzetes adatszolgáltatásról

A Kormány az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél és fejezeti kezelésû elõirányzatoknál
a kötelezettségvállalással terhelt maradványokról a melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget rendeli el.
Az érintett intézményeknek az adatszolgáltatást a területileg illetékes (számlavezetõ) kincstár megyei igazgatóság
állampénztári irodához kell megküldeni. A kincstár az adatszolgáltatás ellenõrzése után összesítõ kimutatást készít
a nemzetgazdasági miniszter részére. A maradvány terhére kifizetés csak a bejelentett kötelezettségvállalásokra
teljesíthetõ.

Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Magyar Államkincstár elnöke

Határidõ: adatszolgáltatásra: január 30.
adatszolgáltatás feldolgozására: február 9.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1008/2012. (I. 20.) Korm. határozathoz

Költségvetési szerv/fejezeti kezelésû elõirányzat esetén jogcímcsoport, jogcím neve:

Költségvetési szerv/fejezeti kezelésû elõirányzat címrendi besorolása:

Költségvetési szerv számlaszáma:
Költségvetési szerv 2011. december 31-i számlaegyenlege:

Ezer forintban

Sorszám
Kötelezettségvállalást azonosító dokumentum Kötelezettségvállalás

tárgya
Kötelezettségvállalás

típusa*száma kelte összege

Mindösszesen 0,0

* Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 210. § (1) bekezdésére való konkrét hivatkozással.

476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 6. szám



A miniszterelnök 5/2012. (I. 20.) ME határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada,
a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség,
a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói 
Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ –
végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

3. felhívom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvény tervezetét
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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