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Tájékoztató képzési hitelről 

 

 A szakképzési jogszabályok az alábbi esetek-
ben biztosítják a szakmai oktatásban, vagy a szakmai képzésben résztvevők számára az ingyenes, 
államilag támogatott szakmák és szakképesítések elsajátítását, valamint az oktatást, vagy a kép-
zést követő szakmai, vagy képesítő vizsga letételét: 

A 2019. évi LXXX. törvény 3. § [A szakképzés ingyenessége] alapján: 

(1) Az állam *  

a) *  az első kettő szakma megszerzését - ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyam-
ban, illetve a műhelyiskolában való részvételt is - az első szakmai vizsga befejezéséig, a második 
szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, 

b) *  a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga 
letételéig és, 

c) *  a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi 
bizonyítvány megszerzését az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenn-
tartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való in-
gyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör maga-
sabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára tör-
ténő felkészítés és szakmai vizsga letétele. *  

(1a) *  Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntar-
tott szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony kere-
tében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyaték-
kal élő személy részére. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj3idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj4idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj5idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj6idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj7idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj8idf9f
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125.§ (12) *  A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából az e törvény hatályba-
lépését követően megszerzett szakma és szakképesítés vehető figyelembe. 

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján: 1/A. § *  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
(a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekezdése szerinti ingyenes részvétel megilleti 

a) a magyar állampolgárt, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt, 

c) a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadot-
tat, bevándoroltat, letelepedettet, 

d) a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső kül-
földit, 

e) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság 
elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, 

f) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytör-
vény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával nem rendelkező személyt, 

g) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meg-
határozott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, 
hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt, és magyar állampolgársággal sem rendelkezik, 

h) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított enge-
déllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt, 

i) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt. 

2. § (1) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenn-
tartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes rész-
vételre jogosult, ingyenesen biztosítja *  

a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkozást, 

b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez kapcsolódó tan-
anyag megismerését és feldolgozását, 

c) a mindennapos testnevelést, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj214idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj0ideaab
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj1ideaab
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d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és pótló-
vizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga) és 

e) *  - az e rendeletben meghatározott kivétellel - ugyanazon évfolyam megismétlését. 

(1a) *  A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogvi-
szony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó. 

Abban az esetben, ha a fenti kitételek nem érvényesíthetők, vagyis a szakmai oktatásra, 
vagy a szakmai képzésre jelentkező nem jogosult az ingyenességre, akkor számára a szakmai 
oktatás, vagy a szakmai képzés térítésköteles, önköltséges, azaz az oktatást, vagy a képzést 

biztosító Technikum / Szakképző / Felnőttképző Intézmény képzési díjat ír elő. 

A képzési díj költségviselője lehet maga a képzésben részt vevő személy, vagy akár a mun-
káltatója is. 

Ugyanakkor a szakképzési és a felnőttképzési jogszabályok biztosítják a képzésben részt- 
vevők számára a képzési hitel felvételét is, az alábbiak szerint: 

A 2019. évi LXXX. törvény 109/B. § *  [A képzési hitel] 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára a képzési hitelrendszert működtető 
állami tulajdonú gazdasági társasággal együttműködési megállapodást kötött szakképző intéz-
ménnyel a három hónapot meghaladó időtartamú szakmai oktatásra, illetve a szakmai kép-
zésre létrejött tanulói jogviszonyhoz vagy felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódóan az állam 
- jogszabályban meghatározottak szerint - biztosítja a képzési hitel igénybevételének lehetőségét. 
A képzési hitelre - az e §-ban meghatározott eltéréssel - az Fktv. 25. §-át kell alkalmazni azzal, 
hogy képzésben részt vevő személy alatt a tanulót is, felnőttképző alatt a szakképző intézményt, 
a részszakmára felkészítő szakmai oktatás alatt a szakképző intézmény által szervezhető bármely 
szakmai oktatást kell érteni. 

A 2013. évi LXXVII. törvény 24. § *  A képzésben részt vevő személy az általa megkötött 
felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározottak szerint 
a) képzési hitelt, vehet igénybe. 
 

25. § *  (1) A képzésben részt vevő személy számára - a Kormány rendeletében meghatározottak 
szerint - az állam a Diákhitel szervezet útján biztosítja a képzési hitel igénybevételének 
lehetőségét. 
(2) A képzési hitel a felnőttképzővel 
a) a 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalább három hónapos képzési időt meghaladó, 
legalább középfokú végzettséghez kötött szakmai oktatásra, illetve szakmai képzésre vagy 
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre a Kormány rendeletében  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj2ideaab
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj3ideaab
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj125idf9f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv#lbj148idd9f5
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv#lbj150idd9f5
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meghatározott feltételek mellett együttműködési megállapodást kötött felnőttképzővel létrejött 
felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódóan a képzési díj finanszírozására vehető igénybe. 
 
(3) Képzési hitel akkor igényelhető, ha a képzésben részt vevő személy 
a) magyar állampolgár, menekültként elismert, bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, 
vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény alapján állandó tartózkodásra jogosult személy vagy annak 
családtagja, 
b) lakóhelyét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, 
c) a hitelkérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be, 
d) büntetlen előéletű, 
e) a hitelkérelem benyújtásakor nem rendelkezik 
ea) hatályos, a Diákhitel szervezettel fennálló azonos hitelcélú felhasználást biztosító képzési hitel- 
vagy kölcsönszerződéssel, 
eb) korábban kötött és megszűnt hitel- vagy kölcsönszerződése után a Diákhitel szervezet felé 
fennálló hiteltartozással, 
ec) a Diákhitel szervezet által - a Kormány rendeletében foglaltak szerint - elengedett tartozással, 
valamint 
ed) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozással, 
f) - az olyan képzésben részt vevő személy kivételével, aki a hitelkérelem benyújtásakor gyermekek 
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül - a hitelkérelem benyújtását megelőző 
fa) tizenkét hónapban a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint folyamatosan 
biztosítottként szerepelt, illetve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató 
személynek minősült, vagy kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi 
szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá 
tartozott, vagy 
fb) tizenkét hónapban folyamatosan köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző 
intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban, illetve felsőoktatási 
intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt, 
g) a 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai képzésre vagy részszakmára felkészítő szakmai 
oktatásra létrejött felnőttképzési jogviszony esetében rendelkezik a képzésben való részvételhez 
legmagasabb iskolai végzettségként előírt középfokú végzettséggel, és 
h) - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés kivételével - a képzési díj legalább 
húsz százalékát a képzést megszervező felnőttképző felé a hitelkérelem benyújtásakor már 
megfizette. 
 
(4) A (3) bekezdés f) pontja szerinti időszak számítása során a különböző, egymást követő 
időszakokat össze kell számítani és azt folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően 
legfeljebb 30 nap megszakítás van, amelynek időtartama az adott időszakba nem számít bele, 
annak számításakor nem vehető továbbá figyelembe a közfoglalkoztatás keretében fennálló 
jogviszony és az álláskeresési támogatás igénybevételének időtartama. 
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(5) *  A képzésben részt vevő személy a képzési hitel igénylése során azt a tényt, hogy büntetlen 
előéletű, a hitelkérelem benyújtásakor hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A képzési hitelre való 
jogosultság feltételeit a Diákhitel szervezet központi kormányzati szolgáltatási busz használatával  
vagy a jogosultsági feltételre vonatkozó adatot kezelő szerv közvetlen megkeresése útján ellenőrzi. 
(6) *  Ha a képzési hitel tekintetében visszaélés gyanúja merül fel, a Diákhitel szervezet a 
hitelkérelem elbírálását, illetve a képzési hitel folyósítását felfüggeszti. 
(7) A képzési hitelhez kapcsolódóan megismert személyes adatot a Diákhitel szervezet a 
hiteltartozás megszűnését követő ötödik év utolsó napjáig kezeli. 
 

A képzési hitelről további részleteket a Diákhitel internetes oldalán találnak az 
érdeklődök: https://diakhitel.hu/kepzesihitel/ 
 
Amit a Képzési Hitelről tudni kell: 
• Felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető  
• Szakképzésnél a felső limit a képzési díj összege 
• A képzésnek minimum három hónapig kell tartania 
• A képzési díj legalább 20%-át önerőként kell teljesíteni a szakképző vagy felnőttképző felé 
• A kért összeget két részletben (felnőttképzésben a tanfolyam kezdetén és félidőben, 
szakképzésben tanulmányi félévenként) utalják az oktatási intézménynek 
• A képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelhető 
• A kamat 0%, rejtett költségek nélkül 
 
Igénylési feltételek: Képzési Hitelt bárki igényelhet és kaphat, aki: 

 
aktív tanulói vagy felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik 

 
18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki 55. életévét még nem töltötte be 

 
bejelentett lakcímmel rendelkezik 

 
büntetlen előéletű 

 
nincs köztartozása 

 
a hiteligénylést megelőzően 12 hónapig rendelkezett társadalombiztosítási jogviszonnyal, 
vagy 12 hónapon keresztül folyamatosan tanulói, felnőttképzési vagy felsőoktatási hallgatói 
jogviszonyban állt 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv#lbj151idd9f5
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv#lbj152idd9f5
https://diakhitel.hu/kepzesihitel/

