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TÁJÉKOZTATÁS A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS FELNŐTTKÉPZŐK KÖTÖTT 
FELHASZNÁLÁSÚ KÉPZÉSI HITELIGÉNYLÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRÓL 

 

A Kormány az elmúlt években stratégiai célként tűzte ki a szak- és felnőttképzés gyökeres 
átalakítását a hatékonyabb és versenyképesebb szakmai oktatás elősegítése érdekében. 
Ezen átalakítás érintette az OKJ rendszer felváltását, a szak- és felnőttképzők működésének 
újragondolását, és a képzésben részt venni kívánó fiatalok és felnőttek képzési díjjal 
összefüggő finanszírozásának támogatását. Ez utóbbiakkal összefüggő kormányzati 
intézkedések egyike volt a Képzés Hitel bevezetése. 

A Képzési Hitel célja az, hogy a nonprofit elven működő Diákhitel Központ Zrt. útján forrás-, 
illetve kamattámogatott hitelt bocsásson azon tanulók és képzésben részt vevők 
rendelkezésére, akik számára ezen finanszírozás nélkül a képzésben való részvétel anyagilag 
nem lenne biztosított. A képzési hitelrendszer alanyai a külön jogszabályban meghatározott 
hiteligénylési feltételeknek megfelelő hitelfelvevő, a hitelt nyújtó Diákhitel Központ Zrt., és nem 
utolsó sorban a szak- és felnőttképzők, akik a hiteligénylők képzését folytatják. 

A szakképző intézmények és a felnőttképzők szerepe a rendszerben az, hogy lehetővé teszik 
a tanulók, illetve képzésben részt vevők számára azt, hogy igénybe vegyék a képzésben való 
részvételükkel felmerülő költségeik finanszírozására a Képzési Hitelt: egyrészt a SZIR és FAR 
rendszerekbe az Onytv. vonatkozó rendelkezései alapján adatokat töltenek fel, másrészt ha a 
hitelfelvevő kötött felhasználású képzési hitelszerződést kötött, a folyósított hitelösszeget a 
ténylegesen fizetendő díj erejéig elszámolják a hitelfelvevő képzési díjtartozásával szemben, 
többletfolyósítás esetén pedig a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendeletben foglalt 
kötelezettségük alapján visszautalják a Diákhitel Központnak. 

Ezen jogszabályból eredő szükségszerű együttműködési kötelezettség részleteit és gyakorlati 
tudnivalóit az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

1. A hiteligénybevételi feltételek Diákhitel Központ általi vizsgálata körében 
 
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (Rendelet) 23/B. §-ában 
foglaltak alapján a képzési hitel igénybevételének egyik feltétele az, hogy a hitelfelvevő 
tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezzen. 
A Diákhitel Központ ezen feltétel fennállását szakképzések esetében a SZIR-ben, 
felnőttképzések esetében a FAR-ban nyilvántartott képzési adatok alapján ellenőrzi. Ezen 
adatokat az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben meghatározottak 
szerint a képző intézmények adatszolgáltatása alapján az NSZFH kezeli, és ezen adatokat 
a Diákhitel Központ a hiteligénylő vonatkozásában elektronikus adatcsere útján jogosult 
átvenni. 
A szakképző intézmények és felnőttképzők feladata ebben a tekintetben az, hogy 
valamennyi tanulójuk, képzésben részt vevőjük képzési adatait – így ebben a körben a 
szakképzési vagy felnőttképzési jogviszony fennállásának tényét – feltöltse a SZIR-be, 
illetőleg a FAR-ba, és gondoskodjon ezen adatok naprakészségéről. 
Ha a szakképzési intézmény vagy felnőttképző a fentieknek nem tesz eleget, és ennek 
eredményeként a SZIR-ben, illetve FAR-ban nyilvántartott adatok alapján Diákhitel Központ 
olyan hiteligénylőnek nem nyújt hitelt, aki jogosult lenne a hitelre, vagy olyan hiteligénylőnek 
nyújt hitelt, aki nem lenne jogosult a hitelre, az első esetben a hiteligénylőnek, a második 
esetben a Diákhitel Központnak egymással szemben polgári jogi követelése keletkezik, 
felmerülhet azonban a követelés érvényesítése során a szakképző intézmény vagy a 
felnőttképző felelőssége is. 
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2. A kötött felhasználású képzési hitelszerződés teljesítésének biztosítása körében 

(számlaszám közlése, ténylegesen fizetendő képzési díj közlése) 
 
A szabad felhasználású képzési hitel összegét a Diákhitel Központ a hitelfelvevő saját 
bankszámlájára utalja, a kötött felhasználású képzési hitel összegét azonban egyfajta 
Rendeletben meghatározott engedményezési konstrukcióban a hitelfelvevő képzését 
folytató szakképző intézmény vagy felnőttképző bankszámlájára.  
Mivel a kötött felhasználású képzési hitel teljesítéséhez emiatt nélkülözhetetlen a 
szakképző intézmény, illetve a felnőttképző számlaszáma, ezért a SZIR és FAR közhiteles 
nyilvántartásban kialakításra kerül(t) ennek megadására szolgáló mező, amelyet a képző 
intézményeknek adattal töltenie kell. A bankszámlaszám adatot a Diákhitel Központ a SZIR 
és FAR rendszerekből interfész kapcsolaton keresztül átveszi és az átvett adatok alapján 
fogja a kötött felhasználású képzési hitel összegeket folyósítani. 
 
Lényeges, hogy ezen adatszolgáltatás alapján a Diákhitel Központ a megjelölt 
számlaszámra utalja a kötött felhasználású képzési hitel összegét, de azt a törlesztési 
kötelezettség megkezdésekor a hitelfelvevővel szemben fogja követelni képzési 
hiteltartozásként, így fokozott gondosságot követel az intézményektől ezen számlaadat 
pontos megadása, mivel ha szándékosan arra jogosulatlan harmadik személy 
számlaszáma kerül megadásra, ez adott esetben kimerítheti a sikkasztás törvényi 
tényállását. 
 
A SZIR és FAR nyilvántartásban kialakításra kerül(t) a tanuló, illetve a képzésben résztvevő 
által ténylegesen fizetendő képzési díj összegének közlésére szolgáló mező, amelyet 
szintén a szak- illetve felnőttképzőknek szükséges adattal tölteniük. Az említett 
rendszerekben a mező alapértelmezetten kitöltésre kerül a képzésre vonatkozó egy főre 
vetített átlagos díj összegével, a Diákhitel Központnak azonban az adott hitelfelvevő által 
ténylegesen fizetendő képzési díj összegére van szüksége – csak ez az összeg 
finanszírozható kötött felhasználású képzési hitelből. Ennek megfelelően a ténylegesen 
fizetendő képzési díj mező tartalmát akkor szükséges módosítani, ha a képzésben 
résztvevő bármely okból az átlagostól eltérő összegű díjat köteles fizetni, mert pl. 
kedvezményt kapott a fizetendő díj kapcsán. 
 
A képzési hitelből finanszírozandó képzési díj összegére vonatkozó adatot a Diákhitel 
Központ a SZIR és FAR rendszerekből interfész kapcsolaton keresztül átveszi és az átvett 
adatok alapján fogja a kötött felhasználású képzési hitel összegeket folyósítani. A Diákhitel 
Központ a mezőben feltüntetett összeget folyósítja, kivéve, ha a hiteligénylő kevesebbet 
kért. Amennyiben a képzésben résztvevő számára alacsonyabb összeg tekintetében áll 
fenn a képzési díj fizetési kötelezettség, mint amit a Diákhitel Központ folyósít, úgy a szak- 
illetve felnőttképzőnek a különbözetet vissza kell utalnia. 
 

3. A kötött felhasználású képzési hitelszerződések teljesítése körében (folyósított 
hitelösszegek elszámolása) 
 
A Rendelet alapján a kötött felhasználású hitel összege a hitelfelvevő képzését folytató 
szakképző intézmény, illetve felnőttképző számlaszámára kerül átutalásra abból a célból, 
hogy az intézmény ezen összeget a hitelfelvevő által felé fizetendő képzési díjtartozással 
szemben számolja el. 
Az átutalás közlemény rovatában a Diákhitel Központ a hitelfelvevő beazonosítása céljából 
megadja az érintett nevét és szerződésszámát, ezen adatok alapján szükséges a 
szakképző intézménynek, illetve a felnőttképzőnek az átutalt hitelösszeget elszámolni. 
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4. A hitelfelvevő által fizetendő képzési díjon felüli többlet hitelösszeg visszautalása körében 
 
A kötött felhasználású képzési hitel célja kifejezetten az, hogy a hitelfelvevő által fizetendő 
képzési díj ebből az állami támogatású hitelforrásból kerüljön kiegyenlítésre. Ebből eredően 
a folyósított hitel összege nem haladhatja meg a hitelfelvevő által fizetendő képzési díj 
összegét, ellenkező esetben a hitelfelvevő a jogalkotó céljával szemben olyan összegre is 
kamatmentes hitelt vehetne fel, amely mögött ténylegesen nincs díjfizetési kötelezettsége. 
A Rendelet 23/C. § (5) bekezdése szerint emiatt a szakképző intézmény, illetve a 
felnőttképző a folyósított kötött felhasználású képzési hitel fel nem használt részét köteles 
visszafizetni a Diákhitel Központ részére. A visszafizetés akkor válik esedékessé, amint az 
intézmény tudomására kerül az a körülmény, hogy az átutalt hitelösszeg magasabb, mint a 
hitelfelvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj. 
 
 
Budapest, 2021. május 20. 


