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 Tisztelt Érdeklődő! 

 

2021. május 31-től kétféle államilag támogatott, kedvezményes Képzési Hitel áll a 

felnőttképzésben részt venni szándékozók rendelkezésre. 

1) A szabad felhasználású, kedvezményes kamatozású Képzési Hitel1; 

2) A kizárólag a képzési díjak megfizetésére felhasználható, kamatmentes Képzési Hitel2. 

A Képzési Hitel1 és Képzési Hitel2 konstrukció akár egy időben is igényelhető! 

Amit a Képzési Hitel1-ről tudni kell  

A Képzési Hitel1 egy szabad felhasználású képzési hitel, ami bármire elkölthető (pl. szállás, utazás, 

kultúra, mindennapos kiadások, technikai eszközök, kommunikáció), ha Ön felnőttképzés keretei 

között megkezd egy képzést. A képzés hosszától függően havonta vagy félévente a Diákhitel Központ 

utal a képzésben résztvevő számlájára. 

Főbb információk: 

 15 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő havi összeg vehető fel; 

 Felnőttképzésben akár 900 000 Ft-ot is igényelhetsz félévente; 

 A képzésnek minimum három hónapig kell tartania; 

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

folyósítható; 

 A képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelhető; 

 A kamat mindössze 1,99%, rejtett költségek nélkül. 

 

 Képzési Hitel1-t bárki igényelhet és kaphat, aki: 

 aktív felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik; 

 18. életévét betöltött magyar állampolgár; 

 55. életévét nem töltötte be; 

 bejelentett lakcímmel rendelkezik; 

 

A Képzési Hitel1 esetében… 

 …nincs hitelbírálat, kezes és fedezet, elég, ha felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezel. 

 …a Képzési Hitelek kizárólag online módon igényelhetők. Az igényléshez rendelkezni kell 

Ügyfélkapus hozzáféréssel. 

 …a visszafizetést elég csak a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő negyedik 

hónapban megkezdeni. 

 …a törlesztés kiszámítható, a törlesztőrészletet havi egyenlő összegekben állapítjuk meg a 

képzésben résztvevő által választott futamidőnek (1-10 év között) megfelelően. 

 … a hitel rejtett költségektől mentes, nincs apróbetűs rész, a kamat minden költséget 

tartalmaz 
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Amit a Képzési Hitel2-ről tudni kell 

A Képzési Hitel2 az önköltséges képzések díját fedezi, a hitel később kamatmentesen fizetendő 

vissza – azaz a képzésben résztvevő valóban annyit fizet vissza amennyi hitelt felvett. 

Főbb információk: 

 Felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető. Egy adott hitelkonstrukció, egy időben, 

kizárólag egy képzésre érvényesíthető. Abban az esetben, ha az adott hiteltartozás teljes 

egészében kifizetésre került, úgy lehetőség nyílik az ismételt hiteligénylésre, amennyiben 

az adott igénylő és az adott képzés továbbra is minden jogosultsági feltételnek megfelel. 

 A Képzési Hitel2 csak a képzési díj finanszírozására használható fel, vizsgadíjra nem. 

 A képzésnek minimum három hónapig kell tartania; 

 A kért összeget a Diákhitel Központ közvetlenül a képző intézménynek utalja; 

 A Képzési Hitel2 a képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelhető; 

 A kamat 0%, rejtett költségek nélkül; 

 Az Ön által választott képzés szerepeljen az alábbi listák valamelyikében: 

 

 https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses 

 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt 

 

 A Képzési Hitel2 OKJ-s képzésekre nem igényelhető! 

 

 Képzési Hitel2-t bárki igényelhet és kaphat, aki: 

 aktív felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik; 

 18. életévét betöltött magyar állampolgár; 

 55. életévét nem töltötte be; 

 bejelentett lakcímmel rendelkezik; 

 

 A Képzési Hitel2 esetében… 

 …nincs hitelbírálat, kezes és fedezet, elég, ha a képzésben résztvevő felnőttképzési 

jogviszonnyal rendelkezik. 

 … a Képzési Hitelek kizárólag online módon igényelhetők. Az igényléshez rendelkezni kell 

Ügyfélkapus hozzáféréssel. 

 …a visszafizetést elég csak a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő negyedik 

hónapban megkezdeni. 

 …a törlesztőrészletet havi egyenlő összegekben állapítják meg, a futamidőt a képzésben 

résztvevő választhatja meg 1-10 év között! Ha a képzésben résztvevő gyorsabban szeretne 

törleszteni, mindig lehetőség van plusz költségek nélküli előtörlesztésre, sőt a végtörlesztés is 

díjmentes! 

 

 

https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
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Mi az Ön teendője hiteligénylés esetén? 

További részeltekről az alábbi linken tud informálódni a részeltekről, egy hitelkalkulátor segítségével 

meg tudja nézni előre azt is, hogy hogyan alakul a hitelének törlesztőrészlete, illetve itt tudja a 

képzési hitelt igényelni. 

A hitelt Önnek kell megigényelnie a www.diakhitel.hu oldalon. A hiteligényléshez elengedhetetlen, 

hogy felnőttképzési szerződéssel rendelkezzen. A szerződés meglétét a Diákhitel Központ cégünknél 

ellenőrzi.  

Fontos: Felnőttképzés esetén a hitel neve nem Diákhitel, hanem Képzési Hitel, ezért a weboldalon 

ne a „Diákhitel” menüpontokra, hanem a Képzési Hitel1 vagy a Képzési Hitel2 menüpontra 

kattintson! 

Az igénylés során az alábbi dokumentumokra, illetve az ezekben a dokumentumokban szereplő 

adatokra lesz szüksége: 

 személyazonosító okmány 

 lakcímkártya 

 adókártya 

 saját névre szóló bankszámla száma 

 oktatási azonosító 

 

Tartozás részleges vagy teljes elengedése 
 (A kedvezménnyel kizárólag hölgyek élhetnek!) 

 

A Képzési Hitel1 és Képzési Hitel2 esetében is érvényesíthető a gyermektámogatással összefüggő 

kedvezmény.  

Ez azt jelenti, hogy a hitelfelvevő nő második gyermeke hitelfolyósítást követően történő 

megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló nem lejárt hiteltartozás 50, harmadik vagy további 

gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló nem lejárt hiteltartozás 100%-a 

elengedésre kerülhet. 

 

http://www.diakhitel.hu/

