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Diákhitel Központ zrt.
A Magyar Köztársaság Kormánya a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztés Bankkal 
kötött kölcsönegyezményben rögzítetteknek megfelelően a Felsőoktatási Fejlesztési 
Program keretében vállalta a hallgatói hitelrendszer bevezetését. Ennek célja, 
hogy minden fi atal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, 
függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint 
hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és 
minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése 
érdekében.

A 2001-ben létrehozott Diákhitel Központ Zrt. 2011 decemberéig 318 ezer hallgatónak 
folyósított hitelt, ennek egy részét mára már törlesztették, az aktív szerződések 
száma jelenleg mintegy 230 ezer. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-hez 
tartozó, ma már 100 főt foglalkoztató Központ fennállásának tizedik évfordulóját 
arculatváltással és a Diákhitel Direkt portál elindításával ünnepelte.

A Diákhitel Direkt egy kényelmes, felhasználóbarát, segítő és tájékoztató funkciókat 
is ellátó elektronikus ügyintézési felület, amelyen az ügyfelek az ügyintézéshez 
kapcsolódó különféle nyomtatványokat korrekten és hiánytalanul tudják létrehozni 
- kitölthetik a kérelmeket és a módosító adatlapokat, megtekinthetik szerződésüket 
és egyenlegüket, törlesztéseik történetét, és a Diákhitel Központtal is itt válthatnak 
üzeneteket, postai levelezés helyett ezen az elektronikus csatornán tarthatják 
a kapcsolatot. A Diákhitel Direkt bevezetése sikertörténet, az új hiteligénylések 
50 százaléka már a 2011 szeptemberében indított portálon keresztül érkezett a 
Központhoz.

Speciális hitelezés, bővülő szolgáltatásokkal

A Diákhitel Központ a portált kiszolgáló infrastruktúra elemeit VMware alapú virtuális 
környezetben vezette be. Ez a projekt a meglévő környezet kibővítését jelentette, 
mivel a Központ már 2009-ben megkezdte szervereinek virtualizálását.

– Az eltelt tíz év során a kormányrendeletek és egyéb szabályozások változásának 
hatására jelentősen kibővült a diákhitelezés tartalma, új elemként jelent meg többek 
között a kamattámogatás, a GYES-en lévő ügyfelek esetében a törlesztő részlet 
állam általi átvállalása, a törlesztő részlet csökkentésének lehetősége – mondta Gál 
István, a Diákhitel Központ Zrt. informatikai igazgatója. – Mindezek a változások 
szükségessé tették a diákhitelezést támogató informatikai rendszerek bővítését, 
továbbfejlesztését is.

A Diákhitel Központ speciális pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, amely 
egyedi, a szolgáltatáscsomag bővülésével párhuzamosan továbbfejlesztett ügyviteli 
rendszert használ. A Diákhitel Központ IT infrastruktúrájában az erőforrások jelentős 
részét az ügyviteli rendszer köti le, tesztkörnyezeteivel együtt.

– A folyamatos fejlesztés és bővítés következtében szervertermünk 2009-re 
meglehetősen zsúfolttá vált és igen változatos képet mutatott – idézte fel Pilisi 
Gergely, a Diákhitel Központ rendszergazdája. – Bár ekkorra már blade kiszolgálókat 
is üzembe helyeztünk, az alkalmazások többsége 15 különálló (stand-alone) 
szerveren futott, ami több nehézséget is okozott. Infrastruktúrából hiányzott a kellő 
tartalék, a rendundancia, és időről időre teljesítményproblémákkal szembesültünk, 
miközben blade szervereink kihasználatlan kapacitást kínáltak.

A virtualizáció kapcsán 
megfogalmazott célok:
•	 A	szerverkörnyezet	magas	
rendelkezésre	állásának	biztosítása

•	 A	tesztkörnyezetek	költséghatékony	
kialakítása

•	 Új	szolgáltatások	gyorsabb	
bevezetése

•	 A	7x24	órás	elektronikus	ügyintézés	
feltételeinek	megteremtése

A VMware megoldásával elért 
eredmények
•	 Magas	rendelkezésre	állás	a	7x24	
órás	elektronikus	ügyintézéshez

•	 A	havonta	jelentkező	
csúcsidőszakokban	megnövekedő	
terhelés	kezelése	az	erőforrások	
dinamikus	méretezhetőségével

•	 Tesztkörnyezetek	azonnali,	külön	
beruházást	nem	igénylő	létrehozása	

•	 Új	szolgáltatások	bevezetését	nem	
lassítja	a	több	hónapos	átfutási	idejű	
közbeszerzési	eljárás

•	 Csökkent	a	hitelezés	működési	
költsége

•	 Csökkent	a	szerverterem	
hűtésigénye	és	energiafogyasztása

•	 Háromszor	hatékonyabbá	vált	a	
szerverkörnyezet	felügyelete

KEY hIGhLIGhTS

„A VMware virtualizációs 
megoldásával olyan 
szerverkörnyezetet alakíthattunk 
ki, amely magas rendelkezésre 
állással és terheléselosztással 
képes kiszolgálni Diákhitel Direkt 
portálunkat. Ügyfeleink így a nap 
24 órájában a hét minden napján 
számíthatnak szolgáltatásainkra.”
— Gál István, informatikai igazgató, 

Diákhitel Központ Zrt.

Mindig rendelkezésre álló diákhitelezés
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Miután több stand-alone kiszolgáló esetében időszerűvé vált a hardverfrissítés, a 
Központ úgy határozott, hogy a szolgáltatások javítása és a működés megbízhatóbbá 
tétele érdekében a gépek cseréje helyett virtualizálja szerverkörnyezét.

– Ehhez a VMware kiforrott virtualizációs megoldását választottuk, amely már 
sokszorosan bizonyított a piacon – fejtette ki a rendszergazda. – A Microsoft 
akkoriban jelent meg új virtualizációs szoftverével, amelyet szintén kipróbáltunk, de 
úgy tapasztaltuk, hogy kevésbé hatékony a hardver erőforrások hasznosításában, 
és hiányoltunk belőle néhány felügyeleti funkciót is, amelyet fontosnak tartottunk a 
hibatűrő működés szempontjából.

Az első virtualizációs projekt előkészítéseként a Diákhitel Központ a VMware vSphere 
ingyenes változatával végzett teszteket, amelyek a várakozásoknak megfelelően 
meggyőző eredményt hoztak.

– Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a VMware alapú virtualizációval 
sokkal jobban ki tudjuk használni hardver erőforrásainkat, azokat könnyebben 
méretezhetjük, és hibatűrővé tehetjük szerverkörnyezetünket, miközben a virtuális 
gépek felügyelete is jóval egyszerűbb, mint a stand-alone kiszolgálóké – vette 
számba az előnyöket Pilisi Gergely. – Míg korábbi szerverparkunk üzemeltetéséhez 
több emberi erőforrásra volt szükség, addig a virtualizált környezetet gyakorlatilag 
egyedül felügyelhetem, kollégáim pedig az így felszabadult idő alatt más feladatokat 
tudnak ellátni.

Hibatűrés és dinamikus méretezhetőség

A Diákhitel Központ első virtualizációs projektje arra irányult, hogy a különálló, 
fizikai gépeket központilag menedzselt, a hardvererőforrásokat jobban kihasználó, 
rugalmas terheléselosztással mindig kellő teljesítményt adó, hibatűrő működést 
biztosító megoldással váltsa ki.

– Az elért eredmények alapján a Diákhitel Direkt portál bevezetését már eleve 
virtuális környezetben terveztük – mondta Gál István. – Az ehhez szükséges bővítést 
rendkívüli módon megkönnyítette a VMware technológia, amellyel a három új blade 
kiszolgálót pár óra leforgása alatt telepítettük.

A második virtualizációs projektet követően a Diákhitel Központ szervertermében 
immár 6 blade kiszolgálón több mint 30 virtuális gép fut. Ebből a Diákhitel Direkt 
portált kiszolgáló 4 szerver 2, a fennmaradó 26 virtuális gép 4 blade kiszolgálón 
osztozik. A host gépek hardver erőforrásainak kihasználása 60 százalékos, és 
hálózaton csatlakozó, virtualizált tárolómegoldást használnak.

– Ennél a projektnél két fő elvárásunk volt, nagy megbízhatóságot és dinamikus 
méretezhetőséget kívántunk biztosítani a Diákhitel Direkt működéséhez – emelte 
ki az informatikai igazgató. - Különálló, fizikai szerverekkel ezt sokkal nehezebb és 
költségesebb megoldani. Miután portál alkalmazásunk adatbázisával és további 
háttérrendszereivel együtt virtuális környezetben, két blade szerveren fut, az egyik 
meghibásodása esetén a másik átveszi a szolgáltatásokat, így a magas rendelkezésre 
állás biztosított, és a teljesítményigény növekedésével újabb erőforrások hozzáadása 
is ugyanilyen egyszerű. Ez a tesztkörnyezetek létrehozására is érvényes. A projekt 
kezdetén, amikor a blade szerverek beszerzése még folyamatban volt, fizikai gépeken 
dolgoztunk, amelyeken a megfelelő szoftververziók, meghajtó programok telepítése 
körülményessé tette a munkát.

A VMware alapú virtuális környezetben összehasonlíthatatlanul gyorsabbá vált 
egy-egy új szolgáltatás bevezetése is. Korábban ezt hosszas beszerzési folyamat 
előzte meg: miután az anyavállalat megadta az engedélyt, a Diákhitel Központnak 
nyílt közbeszerzési pályázatot kellett kiírnia, amelynek 60-90 nap volt az átfutási 
ideje.

A bevezetett VMware megoldás 
jellemzői
•	 VMware	ESX	4.1
•	 VMware	vCenter	4.1

VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE AT WORK

„Szerverkörnyezetünk virtualizálása 
fontos előfeltétele volt a Diákhitel 
Direkt portál elindításának, 
amellyel eleget teszünk ügyfeleink 
elektronikus ügyintézés iránti, 
kifejezett igényének, miközben 
felgyorsítottuk a hitelbírálat 
folyamatát is, és jelentős mértékben 
csökkentettük a diákhitelezés 
működési költségeit.”
— Gál István, informatikai igazgató,  

Diákhitel Központ Zrt.
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– Ha legalább fél évre előre nem láttuk pontosan, hogy milyen fejlesztésekre lesz 
szükség, ez nagyon lelassította a megvalósítást – mutatott rá Gál István. – A VMware 
alapú virtuális környezetben viszont bármikor létre tudjuk hozni a szükséges 
tesztkörnyezeteket, így a fejlesztés azonnal megindulhat, külön beruházási költség 
nélkül. Hat host gépünkön jelenleg tíz tesztkörnyezet segíti fejlesztőink munkáját.

Az elektronikus ügyintézés virtuális háttere

A Diákhitel Központ a 2010/2011-es tanévben 10 ezer új szerződést kötött – az első 
hiteligénylés határideje szeptember 15. volt –, és ebből több mint 2 ezer már a szintén 
szeptemberben indított Diákhitel Direkt portálon keresztül érkezett. Az év hátralevő 
részében a hiteligénylések felét a portálon keresztül fogadta a Központ, emellett 4 
ezer már meglévő diákhiteles ügyfél is megkötötte a Diákhitel Direkt szerződését 
annak érdekében, hogy a portálon keresztül tarthassa a kapcsolatot a Társasággal.

– Ezt a növekedést önálló kampány nélkül értük el, ami jól érzékelteti, hogy a 
diákok körében milyen nagy az igény az elektronikus ügyintézés lehetőségére – 
hangsúlyozta az informatikai igazgató. – Hatezer ügyfelünk három hónap alatt közel 
5 ezer beadványt adott be a Diákhitel Direkt portálon keresztül, amit nagyon kedvező 
fogadtatásnak tartunk. Célunk az, hogy a 2012/13-as tanévben, az új hiteligénylési 
időszakban már minden igénylést elektronikus úton fogadjunk.

Az elektronikus ügyintézés számos kényelmi funkciót biztosít az ügyfeleknek, és 
egyúttal a Diákhitel Központ munkáját is hatékonyabbá teszi. Az aláírt szerződéseket 
ugyan továbbra is a kijelölt átvevőhelyeken keresztül jutnak el a Központhoz, 
a portálon keresztül azonban minden adat elektronikusan is rendelkezésre 
áll, így ezekhez csak hozzá kell rendelni a vonalkóddal ellátott, papír alapú 
dokumentumokat. Ez a megoldás kiváltja a korábban partnerek bevonásával végzett, 
időigényes digitalizálást.

– A VMware virtualizációs megoldásával olyan szerverkörnyezetet alakíthattunk 
ki, amely magas rendelkezésre állással és terheléselosztással képes kiszolgálni 
portálunkat – fogalmazott Gál István. – Ügyfeleink a nap 24 órájában a hét minden 
napján számíthatnak rá, hogy elérik a Diákhitel Direktet, az olyan csúcsidőszakokban 
is, mint a hitelfolyósítás napja október és július között minden hónap 15-én, illetve 
a hiteligénylés első és második féléves, szeptember 15-i és a február 15-i határideje. 
Szerverkörnyezetünk virtualizálása fontos előfeltétele volt a Diákhitel Direkt portál 
elindításának, amellyel eleget teszünk ügyfeleink elektronikus ügyintézés iránti, 
kifejezett igényének, miközben felgyorsítottuk a szerződéskötés folyamatát is, és 
jelentős mértékben csökkentettük a diákhitelezés működési költségeit.

A virtualizáció óta a Diákhitel Központ virtuális szerverkörnyezetében csak tervezett 
leállásra került sor, és a szerverterem hűtésigénye, energiafogyasztása is csökkent. A 
Diákhitel Direkt portál bevezetését megelőzően a VMware alapú környezet hibatűrése 
a rendszeres adatmentéssel kellő biztosítékot adott a működés folyamatosságára 
nézve. A 7x24 órás szolgáltatás bevezetésével azonban napirendre került egy tartalék 
adatközpont kialakítása is, amelyhez a Diákhitel Központ a VMware katasztrófa 
elhárító megoldását fogja bevezetni.

A	Magyar	Köztársaság	Kormánya	a	
Nemzetközi	Újjáépítési	és	Fejlesztés	
Bankkal	kötött	kölcsönegyezményben	
rögzítetteknek	megfelelően	a	
Felsőoktatási	Fejlesztési	Program	
keretében	vállalta	a	hallgatói	
hitelrendszer	bevezetését.	Ennek	
célja,	hogy	minden	fiatal	számára	
esélyt	teremtsen	a	felsőoktatásban	
való	részvételre,	függetlenül	az	egyén,	
illetve	családja	anyagi	teherviselő	
képességétől,	valamint	hogy	a	
Kormány	hosszú	távon	biztosítsa	
az	általánosan	hozzáférhető,	
tömeges	és	minőségi	felsőoktatás	
fenntarthatóságának	feltételeit	
a	magyar	gazdaság	fejlesztése	
érdekében.
A	2001-ben	létrehozott	Diákhitel	
Központ	Zrt.	eddig	összesen	318	ezer	
hitelt	folyósított,	ennek	egy	részét	
mára	már	törlesztették,	az	aktív	
szerződések	száma	jelenleg	mintegy	
230	ezer.	Az	MFB	Magyar	Fejlesztési	
Bank	Zrt.-hez	tartozó,	ma	már	100	főt	
foglalkoztató	Központ	fennállásának	
tizedik	évfordulóját	arculatváltással	és	
a	Diákhitel	Direkt	portál	elindításával	
ünnepelte.

A DIáKhITEL KözpONT zRT.-RőL


