
Képzési Hitel felvételének legfontosabb szabályai 

 

A szak- és felnőttképzésben tanulók számára 2021. május 31-től elérhető 

Szabad felhasználásra a Képzési Hitel 1 

A szabad felhasználású képzési hitel bármire költhető, és a képzés 

hosszától függően havonta vagy félévente egy összegben utalják a 

számládra. 

A legfontosabb tudnivalók:  

 15 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő havi összeget lehet felvenni 

 Szakképzésben tanulmányi félévenként akár 750 000 Ft-hoz is hozzájuthat 

 Felnőttképzésben akár 900 000 Ft-ot is igényelhet félévente 

 A képzésednek minimum három hónapig kell tartania 

 A kért összeget a képzés hosszától függően havonta, vagy félévente egy összegben 

is meg lehet kapni 

 A képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelhető 

 A kamat mindössze 1,99%, rejtett költségek nélkül 

 

Képzési Hitel 1-et bárki igényelhet és kaphat, aki: 

 aktív tanulói vagy felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik 

 18. életévét betöltött magyar állampolgár 

 55. életévét nem töltötte be 

 bejelentett lakcímmel rendelkezik 

Kötött felhasználásra a Képzési Hitel 2 

A kötött felhasználású Képzési Hitel 2 az önköltséges képzések díját fedezi, 

a hitelt pedig később kamatmentesen fizetheted vissza – azaz valóban 

annyit fizetsz, amennyit felvettél 

A legfontosabb tudnivalók: 

• Felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető  

• Szakképzésnél a felső limit a képzési díj összege 

• A képzésnek minimum három hónapig kell tartania 

• A kért összeget az oktatási intézményednek utalják 

• A képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelhető 

• A kamat 0%, rejtett költségek nélkül 



Képzési Hitel 2-őt is bárki igényelhet és kaphat, aki: 

 aktív tanulói vagy felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik 

 18. életévét betöltött magyar állampolgár 

 55. életévét nem töltötte be 

 bejelentett lakcímmel rendelkezik 

 

Hiteligénylés 

A teljes hiteligénylési folyamat elektronikus úton történik, a képzésben a résztvevők a 

hitelt kizárólag ügyfélkapus eléréssel a www.diakhiteldirekt.hu felületen igényelhetik. A 

képző intézménynek így a hiteligénylések átvételében nem kell közreműködniük, azok 

kizárólag elektronikus csatornákon keresztül jutnak el Társaságunkhoz. 

Jogosultsági feltételek ellenőrzése 

A Diákhitel Központ a hiteligénylésre való jogosultsági feltételeket (tanulói, illetve 

felnőttképzési jogviszony megléte) szintén elektronikus úton, a Szakképzés Információs 

Rendszeren (SZIR), illetve a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) 

keresztül ellenőrzi. A képző intézményeknek így ezen jogviszonyok igazolásában a 

megfelelő, fent említett központi adatbázisok naprakészen tartásán kívül (képzések, 

képzésben résztvevők és nem ingyenes képzések esetén képzési díjak) egyéb pótlólagos 

tennivalójuk nincsen. 

Képzési hitelek folyósítása 

A szabad felhasználású Képzési Hitel 1 összegét a hitelfelvevő saját bankszámlájára, a 

képzési díjra fordítható Képzési Hitel 2 összegét pedig közvetlenül a képzést folytató 

felnőttképző bankszámlájára utaljuk. A közlemény rovatban minden esetben 

feltüntetjük a képzésben részvevő hiteligénylőre vonatkozó egyedi azonosítót. 

A folyósított hitelösszeget a Diákhitel Központ a hallgatói hitelrendszerről szóló 

kormányrendeletben meghatározott ún. jogszabályi engedményezés eredményeképpen 

abból a célból utalja át a hiteligénylő képzését folytató intézmény számára, hogy ezen 

összeget az intézmény a hiteligénylővel szemben fennálló képzési díjtartozással szemben 

számolja el. Amennyiben ilyen összeg érkezik az intézmény számlájára a Diákhitel 

Központtól, úgy az intézmény azt a közleményben szereplő, hiteligénylőre vonatkozó 

egyedi azonosító alapján a lehető legrövidebb időn belül köteles jóváírni a hiteligénylő 

képzési díjtartozásával szemben. Más célra az összeg nem használható fel. 

A nálunk bonyolított képzések jelentős részére igénybe 

vehető a hitel, pontos és részletes információkért keressen 

bennünket. 

Email: oktker@oktker.hu  Tel:+36 88/421 – 080, vagy +36 70 414 7571 
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