
 

 

Tisztelt Érdeklődő! 

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdette a „struktúraváltó képzések” 
támogatását. 

„A veszélyhelyzet munkaerőpiacot érintő hátrányos következményeinek elhárítása céljából 

költségvetési támogatás nyújtható az olyan képzések felnőttképzési tevékenység keretében történő 

megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az azokban való részvételhez, amelyek a 

munkavállalók és az álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerőpiaci 

szempontból azok megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon 
hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez.” 

A képzések pénzügyi finanszírozására vonatkozóan az alábbi kormányrendeletek jelentek meg: 

 

 96/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet 

okán felvehető hallgatói hitelről  

 

 195/2020. (V.11.) Kormányrendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás 

biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

Az eddig megjelent kormányrendeletek az alábbiakat mondják ki a kihirdetett vészhelyzet okán a 

képzésben résztvevő személy, mint hitelfelvevő jogosultságára, a felvehető összegre, és egyéb fontos 

szempontokra vonatkozóan. 

Támogatási összeg 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

okán: 

 „…a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 3. §-a szerinti hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású 

hallgatói hitelre jogosult megélhetési költségei finanszírozásához, vagy 

 

 a felnőttképzésért felelős miniszter által - jogszabályban foglaltak alapján - meghatározott 

felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű 

szabad felhasználású hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele időszakában 

felmerülő megélhetési költségei okán, amelynek folyósítására a felnőttképzésért felelős miniszter 

által külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor.”  

 

„Hallgatói hitelre (a továbbiakban: átmeneti képzési hitel) az jogosult, aki:” 

 a képzéshez kapcsolódóan megkötött felnőttképzési szerződés alapján felnőttképzési 

jogviszonnyal rendelkezik, amely a képzésben részt vevő személy és a felnőttképzési 

intézmény között létrejövő szerződés alapján jön létre. A felnőttképzési szerződés 

megkötésének legkésőbbi időpontja 2020. december 31.  

A jogviszony igazolása a felnőttképző által kiállított jogviszonyigazolással történik.  

 az átmeneti képzési hitelre való jogosultság egyéb feltételeit a hallgatói hitelrendszer 

működtetésével foglalkozó 100%-os állami tulajdonban álló, Diákhitel szervezet 

üzletszabályzatában meghatározott módon igazolja.  



 

 

 megfelel a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói 

hitelről szóló 96/2020.(IV. 10.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek, tehát:  

A hitelfelvételre az is jogosult, aki már rendelkezik érvényes szabad felhasználású hitel- vagy 

kölcsönszerződéssel a Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti Diákhitel szervezettel” 

„Nem jogosult átmeneti képzési hitelre az a hallgató:” 

 akinek korábban kötött hitel- vagy kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hiteltartozása van, 

vagy 

 aki elengedett tartozással rendelkezik vagy 

 aki a hiteligénylés benyújtásakor nyelvtanulási hallgatói hitellel rendelkezik vagy 

 aki betöltötte az 55. életévét vagy 

 akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a szabadságvesztést még 

nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság 

az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta 

 

Visszafizetési kötelezettség: 

Az alábbi információk a Diákhitel Szervezet honlapján találhatóak: 

https://www.diakhitel.hu/diakhitel-kozpont/uzletszabalyzat.html 

 „…hitel kamatának kamatelemei a szabad felhasználású hallgatói hitel kamatelemeivel 

egyeznek meg azzal a kivétellel, hogy a kockázati prémium kamatelem fix 1,5%-os mértékű, 

amely kamatot az állam a központi költségvetés terhére, általános kamattámogatás 

formájában átvállal a hitelfelvevőtől a kötött felhasználású hitelre vonatkozó szabályok 

szerint” 

 „A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő 

részletekben.” 

 „A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg 

években úgy, hogy az legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet.” 

 ’A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a 

hitelfelvevővel a havi törlesztő részlet összegét.” 

 „A hitel igénylésére, folyósítására, előtörlesztésére, megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető 

gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő 

követelés behajtására, továbbá a hitelszerződésre a Korm. rendelet nyelvtanulási hiteleire 

vonatkozó 2020. január 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 

felnőttképzésben részt vevőkre vonatkozó igénylési speciális szabályokat a Diákhitel szervezet 

részletezi.” 

 „Veszélyhelyzet okán a Korm. rendelettől eltérően a hitelfelvevő az első tanulmányi félévben 

december 31-ig, a második tanulmányi félévben június 15-éig dönthet az igényelt hitelösszeg 

mértékének megváltoztatásáról.” 
 

Amennyiben változás történik, vagy további részletek lesznek ismertek, úgy azokat honlapunkon 

közzétesszük. 

 

Képzéseinkről honlapunkon az egyes képzéseknél megadott munkatársainknál vagy a 

sztav@sztav.hu email címen érdeklődjön.  

Bízunk benne, hogy a fenti információkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy Önt is résztvevőként 

köszönthessük képzéseink egyikén! 

SZTÁV Felnőttképző zrt. 

https://www.diakhitel.hu/diakhitel-kozpont/uzletszabalyzat.html

