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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
A kiegészítő melléklet készítésének célja hogy, a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 
előírásainak megfelelően bemutassuk mindazokat az adatokat, amelyek a Diákhitel Központ 
Rt. vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének, megbízható és valós képének 
kialakításához - a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően- fontosnak 
tartunk.  
A Diákhitel Központ Rt. tevékenységét a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról 
szóló többször módosított 119/2001. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályozza. 
A társaság alaptevékenysége hitelek nyújtása, azonban nem tartozik a Hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálya alá, ezért a DK Rt. 
könyvvezetése, és éves beszámoló készítése során kizárólag a számviteli törvény előírásait 
kell figyelembe venni. 
A diákhitel termék sajátosságai megkövetelik a jelenlegi jogi szabályozás módosítását. A 
Diákhitel Központ Rt. számára  a számviteli törvény felhatalmazása szükséges a termék adta 
sajátosságok kezelésére vonatkozó elszámolásra.  
A DK Rt. non-profit elven működik. Az adófizetési kötelezettség megállapításakor a 
gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ami a társasági és iparűzési 
adó tekintetében rendkívül kedvezőtlen a társaság számára. A költségvetési forrásból 
létrehozott társaság az adózási helyzete jogszabályi szintű rendezést igényel.  
 

1. 1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA 

 
2001. április 27.  
Az Oktatási Minisztérium megalapította az egyszemélyes zártkörű működési formájú 100 
millió forint alaptőkéjű DHK-Szervezési Rt-t. Összesen 100 db, egyenként 1 millió forint 
névértékű névre szóló törzsrészvény került kibocsátásra, amelyet az Alapító 500%-os 
kibocsátási értéken jegyzett le, és a Társaság számlájára 500 millió forintot befizetett. 
 
2001. augusztus 16. 
A Postabank és Takarékpénztár Rt. megvásárolta a Kincstári Vagyonigazgatóságtól a 
Diákhitel Központ Rt. összes részvényét, ezzel 100 %-os tulajdonossá vált. 
 
2002. december 5. 
A Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2001. december 5-én 2 Mrd Ft értékben tőkét emelt a 
Diákhitel Központ Rt-ben, amely alapján társaság jegyzett tőkéje 300 millió Ft-ra, míg a 
tőketartalék 2.200 millió Ft-ra növekedett.  
 
2002. december 30.  
A Diákhitel Központ Rt. részvényeinek tulajdonosa a Magyar Állam, a vagyonkezelői 
szerződés alapján a tulajdonosi jogokat  a Pénzügyminisztérium gyakorolja. 

 
 



A Diákhitel Központ Rt. tulajdonosi szerkezete a cégbírósági bejegyzések szerint 
Tulajdonos

eFt % eFt % eFt % eFt %
Oktatási Minisztérium 100 000 100,00%
Postabank és Takarékpénztár Rt. 100 000 100,00% 100 000 33,33%
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 200 000 66,67%
Magyar Állam 300 000 100,00%

jegyzett tőke összesen: 100 000 100,00% 100 000 100,00% 300 000 100,00% 300 000 100,00%

2001. június 14. 2001. szeptember 2001. december 2002. december 

 
 
A Diákhitel Központ Rt. a hallgatói hitelrendszer működtetését, és a hallgatói hitelek 
folyósítását, nyilvántartását végzi. A hitelnyújtáshoz szükséges források biztosítása a 
Kormányrendelet előírása szerint az Államadósság Kezelő Központon (ÁKK) keresztül 
történik, ennek keretében a Diákhitel Központ Rt. a 2001. december 22-én kelt szerződéssel 
megbízta az ÁKK Rt-t, hogy a pénz-és tőkepiacon eljárjon, és az állam által garantált források 
biztosításában közreműködjön.  
A 2000. évi CXXXIII. törvény – A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről- 
42. §-a szerint  …„Az állam  a központi költségvetés terhére készfizető kezességet vállal a 
Diákhitel Központ Rt. azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldről, és külföldről, a 
diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve 
kötvénykibocsátásaiból erednek. A vállalt kezesség után a központi költségvetés 
kezességvállalási díjat nem számít fel.” 
A diákhitelek forrásszükségletét 2001. és 2002. évben a Magyar Fejlesztési Bank által 
nyújtott rövid lejáratú kölcsönből biztosította a Diákhitel Központ Rt.  
2002. év végén -a 258/2002. ( XII. 17. ) Kormányrendelettel- A hallgatói hitelrendszerről és a 
Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI.30.) Korm. rendelet módosítására került sor. A 
változások a 2003. január 1- től hatályosak. A módosítások jelentős része a törlesztéssel 
kapcsolatos eljárásokat érinti. 
A társaság könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Könyvvizsgáló Adó- és Közgazdasági 
Tanácsadó Kft. végzi. Címe: 1139. Budapest, Váci út 99., cégbejegyzési száma: 01-09-
063183, kamarai bejegyzési száma: 000202. A Könyvvizsgálói jelentés aláírói Dr. Eperjesi 
Ferenc, és Boros Judit bejegyzett könyvvizsgáló. Boros Judit Igazolvány száma: 005374. 
 
 
1. 2. A DIÁKHITEL KÖZPONT RT. SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐBB 
VONÁSAI 
 
A Számviteli törvény meghatározza a beszámolás és könyvvezetés formáit, tartalmát, az 
érvényesítendő értékelési elveket és eljárásokat, valamint a nyilvánosságra-hozatalra, a 
közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.  
A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva a Diákhitel Központ Rt. számviteli 
nyilvántartási rendszere biztosítja a teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, 
következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a 
tartalom elsődlegességének, továbbá a lényegesség és a költség - haszon összevetésének elvét. 
 
A Diákhitel Központ által a könyvvezetés során, valamint az éves beszámoló elkészítésénél és 
közzétételénél alkalmazott számviteli elveket, eljárásokat, értékelési módszereket a társaság 
Számviteli politikája tartalmazza. 
 
A Diákhitel Központ Rt. Számviteli politikájának része: 



-     a leltározási szabályzat, 
- az eszközök és források értékelési szabályzata, 
- a pénzkezelési szabályzat. 
 
1. 2. 1. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA ÉS A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐPONTJA 
 
A könyvvezetés választott módja alapján a Diákhitel Központ Rt. a Számviteli törvényben 
meghatározott határértékek figyelembevételével, kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget a 
könyvvezetési kötelezettségének. 
A Diákhitel Központ Rt-nél a mérleg fordulónapja tárgyév december 31., az előző évet érintő, 
külső tételek befogadásának utolsó időpontja, azaz a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet 
követő év január 31. 
 
1. 2. 2. A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE 
 
A Diákhitel Központ Rt. az éves beszámolóját a  hatályos jogszabályban meghatározott 
szerkezetben és előírt részletezésben, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett 
kettős könyvvitel adatai alapján, világos, áttekinthető formában, magyar nyelven, ezer 
forintban készíti el. 
Az éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást, valamint a kiegészítő 
mellékletet, és az üzleti jelentést a hely és dátum feltüntetésével a Részvénytársaság 
vezérigazgatója, Csillag Tamás (1026 Budapest, Endrődy S. u. 44/a ) írja alá. 
 
1. 2. 3. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA 
 
A Diákhitel Rt. mérlegének és eredménykimutatásának a számviteli törvény általános 
előírásai szerinti formában kell elkészülnie, azonban a diákhitelezéssel kapcsolatos 
tevékenységre  vonatkozó információk közlése érdekében egyes sorok továbbrészletezésére, 
új sorok felvételére került sor. 
 
Mérleg 
 

A. III. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 
                Tartósan adott kölcsönök (diákhitel) 
B. II. 5.   Egyéb követelések 
                Diákhitelezés miatti követelés (458. ha T egyenleg)  
C.  4.       Halasztott ráfordítások 
                A következő évekre elhatárolt működési költségek 
E.  4.        Kockázati céltartalék diákhitel követelések miatt várható veszteségekre 
F. II. 3.    Tartozások kötvénykibocsátásból 
                Tartozások a Diákhitelek refinanszírozását szolgáló kötvénykibocsátásból 
F. II. 5.    Egyéb hosszúlejáratú hitelek 
                Diákhitelek refinanszírozására felvett hitelek 
F. III. 2.   Rövid lejáratú hitelek 
                Diákhitelek refinanszírozására felvett hitelek 
F. III. 8.   Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
                Diákhitelezéssel kapcsolatos kötelezettség (458 K egyenlege) 
 

Eredménykimutatás 
 



III. Egyéb bevételek 
Diákhitelezés miatti egyéb bevételek 

VII. Egyéb ráfordítások 
Behajthatatlan követelés ( diákhitel) miatti veszteség 

15.           Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 
                Diákhitel kamatbevétele 
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

Diákhitel finanszírozási kamatráfordítása 
  

 
1. 2. 4. A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának alapelvéből indul ki a Diákhitel Központ Rt.  
Az értékelés szabályai és módszerei a mérleg szerkezetét követik.  
Az eszközök értékelése során a forgóeszközöket a valutakészlet kivételével beszerzési, 
bekerülési áron tartja nyilván.  
A társaság a befektetett eszközöket év közben, az állományba vételkor beszerzési áron veszi 
számba. 
A Diákhitel Központ Rt -ben 2002-ben értékhelyesbítés elszámolására nem került sor.  
A társaság a Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között mutatja ki azokat a 
folyamatos működési költségeket, amelyekre a tárgyidőszaki bevételekből a működési 
prémium révén nem teremtődik fedezet. 
A többször módosított 119/2001. (VI. 30.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a 
2001/2002 és a 2002/2003 tanévre vonatkozóan a kamatszámítás során a  kockázati és 
működési prémiumot nem kell figyelembe venni. A Számviteli törvény összemérés elve 
alapján a működési költségek költségvetési támogatással nem ellentételezett összegét 
elhatároljuk a későbbi évekre, feloldása a működési prémiumok kamatbevételként történő 
elszámolásával párhuzamosan történik a későbbi években, a FIFO elv alkalmazásával. 
A források a mérlegben könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.  
Jelenleg a társaság sem devizaeszközzel, sem devizaforrással nem rendelkezik. 
 
1. 2. 5. AZ ESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSE, BESOROLÁSA, ÁTSOROLÁSA 
 
A társaság a beszerzett eszközöket rendeltetésszerű használatuktól függően minősíti, illetve 
sorolja be a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. 
 
Befektetett eszközként azokat az eszközöket mutatja ki a társaság, amely a vállalkozási 
tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Befektetett eszközök csoportjába az 
immateriális javakat, tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket soroljuk. 
A Diákhitel Központ Rt. a Befektetett pénzügyi eszközök, a tartósan adott kölcsönök között 
mutatja ki a diákoknak folyósított, és vissza nem fizetett hitelkövetelések összegét, amely 
tartalmazza az esedékes, de pénzügyileg ki nem egyenlített kamatkövetelések tőkésített 
összegét is. A kamatok tőkésítésére tárgyév végén, a december 31-i állapotnak megfelelően 
kerül sor. 
Forgóeszközök csoportjába a készleteket, a követeléseket, a forgatási célú értékpapírokat, 
részesedéseket és a pénzeszközöket kell besorolni. 
 
A Részvénytársaság által beszerzett eszközök minősítését a beszerzést végrehajtó szakterület 
végzi, szükség esetén a számviteli terület bevonásával. Értékpapírok, részesedések besorolását 
a Pénzügyi- Számviteli igazgatóság látja el. 



Az eszközök besorolásának módosításáról (átsorolásáról) szintén a felhasználó területek 
döntenek, de azt a döntést hozó terület vezetőjének kell jóváhagynia. A szakterületek évente 
egy alkalommal, az év végén felülvizsgálják, áttekintik a besorolások helyességét és 
intézkednek az esetleges átsorolásról, figyelembe véve az átsorolásra vonatkozó belső 
szabályozásokat. 
 
1. 2. 6. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA, 
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AMORTIZÁCIÓS POLITIKÁJA 
 
Az értékcsökkenés a tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak használatba vétele óta 
bekövetkezett elhasználódása, korszerűtlenné válása, és annak pénzben kifejezett értéke. 
A Részvénytársaság az immateriális javak és tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenését a 
bruttó értéken alapuló lineáris értékcsökkenés elszámolási módszer alkalmazásával állapítja 
meg, mégpedig úgy, hogy az elhasználódás éveire évenként azonos összegű értékcsökkenés 
kerül elszámolásra.  
 
A Részvénytársaságnál alkalmazott eszközcsoportonként megállapított értékcsökkenési leírási 
kulcsok (amortizációs normák) az alábbiak szerint alakulnak: 
 
Eszközcsoport: Értékcsökkenési leírás: ( % ) 
 
Immateriális javak: 
- bérleti jogok 17,0 
- szoftverek                                                               20,0 
- alapítás-átszervezés aktivált értéke                        20,0 
 
 
Tárgyi eszközök: 
Ingatlanok 
- telek                                                                      0 
- épületek                                                                2,0 
- idegen ingatlanon végzett beruházás                   6,0 
 
Gépek, berendezések, fel- 
szerelések, járművek  
- műszaki berendezések 14,5 
- ügyviteltechnikai berendezések 14,5 
- számítástechnikai berendezések                          33,0 
- járművek 20,0 
 
Egyéb berendezések és fel- 
szerelések  
- irodai bútorok,  és berendezések 14,5 
- páncél, és okmányszekrény 14,5 
 
A Részvénytársaságnál a tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása napra számítva 
történik, az értékcsökkenést a rendeltetésszerű üzembe helyezés napjától a kiselejtezés, 
értékesítés napjáig kell elszámolni. A Részvénytársaság élve a számviteli törvény által adott 
választási lehetőséggel, a kis értékű, 50.000,- Ft egyedi érték alatti, de egy éven túl 



elhasználódó tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el 
értékcsökkenésként. 
Az egyösszegű értékcsökkenésként elszámolt tárgyi eszközökről a tulajdon védelme 
érdekében nyilvántartást vezet. 
 

1.2.7. AZ ÜZLETI JELENTÉS TARTALMA 
 
A Diákhitel Központ Rt. Üzleti jelentése az éves beszámoló adatainak értékelésével mutatja 
be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét. 
Tartalmazza a mérleg fordulónapja, és a mérlegkészítés időpontja között bekövetkezett 
lényeges eseményeket, a gazdasági környezet várható hatásait, valamint a visszavásárolt saját 
részvényekre vonatkozó adatokat. 



Mutatók %-ban

                              Megnevezés 2001.12.31 2002.12.31

Saját tőke aránya  ( saját tőke/ Idegen tőke*100) 44,55 9,7

Eladósodottsági mutató ( Kötelezettségek/ Saját tőke*100) 224,48        1 031,42     

Tőkeerősség ( Saját tőke/ Mérlegfőösszeg*100) 30,02 8,48

Likviditási mutató ( Forgóeszközök/ Rövid lejáratú köt.*100) 34,07 9,65

Likviditási gyorsráta ( Forgóeszközök- készletek/ Rövid lejáratú köt.*100) 33,19 9,64 *

Tőkearányos jövedelmezőség ( Adózott eredmény/Saját tőke*100) -5,3 2,85

Eszközarányos jövedelmezőség ( Adózott eredmény/Eszközök*100) -1,63 0,24
Kamatmarge ( Diákhitel kamatbevétele-Diákhitel finanszírozási 
kamatráfordítás/Tartósan adott diákhitel kölcsön*100) 0,003 0,73

* A 2002. évi forgóeszközök között a 2003.évben esedékes törlesztőrészletek miatti követelések nem szerepelnek.

I. / 3.   A   vagyoni -  pénzügyi  helyzet  fontosabb  mutatói 
2002. december 31.

 



 
 
II. 1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
 
- A Diákhitel Központ Rt. speciális elszámolásai, alapítási költségek aktiválása, 
költségek időbeli elhatárolása, állami támogatás, céltartalék-képzés, adózás 
 
A Diákhitel Rt. Számviteli Politikájában foglaltak szerint a társaság mérlegének, és 
eredménykimutatásának a számviteli törvény általános előírásainak megfelelő formában kell 
elkészülnie.  
 
A társaság alaptevékenysége hitelnyújtás, így a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetének bemutatására a hitelintézetek számára előírt mérleg és eredménykimutatás séma 
megfelelőbb lenne.  
 
A DK Rt. beszámoló készítési kötelezettségére vonatkozóan nem készült sajátos jogszabály, 
kormányrendelet, ezért a diákhitelezéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó információk 
közlésére egyes mérleg, és eredménykimutatás sorok továbbrészletezésre kerültek, továbbá új 
sorok kerültek felvételre, amelynek felsorolását az 1.2.3. pont tartalmazza.  
 
Diákhitel kihelyezésekből származó követelések: 
 
A hallgatói hitelrendszer és a Diákhitel Központ működését szabályozó 119/2001. (VI. 30.) 
Kormányrendelet szerint „a törlesztési kötelezettség teljesítésének legkorábbi időpontja 2003. 
január 1.” Ennek alapján a törlesztési időszak kezdete 2003. január 1. 
 
A diákok részére folyósított kölcsönt a Mérlegben a Befektetett pénzügyi eszközök, ezen 
belül a Tartósan adott kölcsönök között tartjuk nyilván.   
 
Mivel a törlesztési feltételekre vonatkozó törvényi előírások 2003. január 1-től bekövetkezett 
változása miatt, a mérlegkészítés időpontjában a 2003-ban esedékes fizetések pontos értéke 
nem volt meghatározható, a DK Rt. a 2003. évi törlesztésekből származó követeléseket nem 
sorolta át a mérlegben a rövid lejáratú eszközök – követelések - közé. 
 
Alapítás átszervezés aktivált értéke: 
 
A DK Rt. Alapítás-átszervezés aktivált értékeként mutatja ki a közvetlenül az alapítással 
összefüggésben felmerült költségeket, a diákhitelezési konstrukció kialakítása érdekében 
fizetett tanácsadói díjakat, valamint a konstrukció módosítása, tökéletesítése miatt felmerült 
egyéb költségeket. 
 
Kamatelemek, működési költségek: 
 
A 119/2001. Kormányrendelet alapján a Diákhitel Központ Rt. a diákhitelek kamatának 
számításakor,  2001/2002. és a 2002/2003. tanévre,  a kormányrendeletben előírt 
kamatelemek  
- forrásköltségre számolt átlagos kamat,  
- törlesztés nem teljesítését fedező kockázati prémium,  
- működés költségeit fedező prémium, 



közül utóbbi kettőt csak részben érvényesíti.  
Ebből adódóan az első két évben (2001, 2002) felmerülő működési költségekre nincs fedezet 
a kamatbevételekben, ugyanakkor hosszabb távra előre tekintve a jövőbeni működési 
prémiumokban fedezet képződik majd az első években felmerülő működési költségekre is, 
ezért az egyes években felmerülő működési költségeket - az összemérés számviteli elvére 
alapozva –indokolt aktív időbeli elhatárolásként kimutatni, és azokra az évekre elhalasztani, 
amelyekben ezekre a költségekre a bevételekben fedezet képződik. 
 
 

Állami támogatás 
 
A 2002. évi LXII. törvény  – A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről –2120,0 
millió forint működési támogatást biztosít a DK Rt. számára. A 2120, 0 millió forint átutalása 
2002. december végén megtörtént. Az átadott pénzeszköz felhasználásáról a 
Pénzügyminiszter rendelkezett.  
A támogatásból  
- 120.000 ezer forintot a Diákhitel Központ Rt. által használt, jelenleg az Oktatási 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő informatikai rendszer vagyonkezelési jogának 
megvásárlására,  
 - 1.142.408 ezer forintot a 119/2001. ( VI.20.) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése alapján 
a hitelt felvevő hallgatók felé fel nem számított kockázati prémium és működési költséget 
fedező prémium ellentételezésére, 
- 857.592 ezer forintot az elhatárolt 2001. évi működési költségre, és a további 2002. évi 
működési költségre használható fel. 
A Diákhitel Központ Rt. 2003. június 13-ig köteles elszámolni az átadott pénzeszköz 2002. 
évre jutó felhasználásáról.  
 

Kockázati céltartalék képzés 
 
A Diákhitel Központ Rt. a kockázati céltartalék képzésekor aktuáriusi számításokra 
támaszkodik. A céltartalék képzés a modell/ számítás alapján várhatóan visszafizetésre nem 
kerülő hitelállomány fedezetére történik. 
 
A modell lényegesebb elemei: 

• az egyéni hitelmodell: a havi hitelösszegek és az éves jövedelem idősora alapján 
megállapítja, melyik évben mennyi pénzt vesz fel a szerződő és hány év múlva 
mekkora befizetés várható a hitelfelvevőtől. Az átlagos törlesztési idő 20 év. 

• a hitelfelvevői típusok és ezek relatív súlya: a modell 288-féle hitelfelvevői típust 
különít el életkor (17-40), hitelfelvételi idő (1-6 év) és nem szerint.  

• a nemfizetési esélyek: gyermeknevelés, inaktivitás, tartós munkanélküliség. A modell 
mindegyik ilyen veszélyfaktorhoz rendel egy nemekre és korévekre lebontott becslést, 
összegzi ezeket a faktorokat, hozzáad egy általános – fegyelmezetlenségből, 
jövedelem-eltitkolásból eredő – nemfizetési faktort, végül a kapott aránnyal csökkenti a 
törlesztési fázisba lépett szerződők közül az adott korév adott nemű tagjainak éves 
befizetéseit. 



• a várható átlagos hitelösszeg 2002-ben 20.265 Ft. A várható átlagos jövedelemre 
(2002-ben 95.740 Ft, 2003-ban 124.900 Ft) gyorsan felfutó, majd stagnáló pályát 
tételeztünk fel. 

 
2001. évben az aktuáriusi számítások alapján - a diákhitelezés kockázatának fedezésére - a 
hitelállományra vetített 2,5 % kockázati céltartalékot képzett a Diákhitel Rt.  
2002. évben a számítások alapjául szolgáló adatok részben már tényeken alapultak, a 
statisztikák pontosabbak voltak. Az aktuáriusi számítások szerint a visszafizetésre nem kerülő 
hitelállomány várhatóan 17,6 % lesz. A diákhitel rendszerben jelenleg az igénybevevők majd 
90 %-a folyósítási szakaszban van, tehát a 17,6 % céltartalék azonnali megképzése nem 
indokolt. A hitelek várható futamideje 15-20 év, ezért a könyvvizsgálóval egyeztetve, és 
egyetértésével, az átlagos hitelállományra vetítve, évente 2,0 % céltartalékot képez a DK Rt., 
figyelembe véve a tárgyévi céltartalék- felhasználást, valamint az előző évi céltartalék képzési 
módszer miatti változást. Így eleget tesz a társaság a Számviteli törvényben előírt összemérés 
elvének, vagyis a törlesztési szakaszba lépett ügyfelek hitelállományával arányosan nő, a 
szükséges mérték eléréséig a céltartalék- állomány.  
 
A hitelállomány teljes kockázatát és az ennek fedezetéhez szükséges éves céltartalék képzési 
mértéket (mely 2002 év végén 2% volt) a Diákhitel Központ Rt. évente felülvizsgálja. 
 
Ennek megfelelően a mérlegben 2002. december 31-én kimutatott 309.139 eFt kockázati 
céltartalék a 2001. évi 624.218 eFt-os, illetve a 2002. évi 15.025.071 eFt-os átlagos követelés 
állomány számított 2%-os mértéket tükrözi; mely csökkentve lett a 2002 december 31-ig 
elszámolt 3.866 eFt-os leírások miatti felhasználással. 

 

 

Adózás 
 
 
A társaság cégformáját tekintve normál vállalkozás, nem tartozik a Hpt. hatálya alá. A 
társaság fő tevékenysége - egyéb hitelnyújtás - pénzügyi tevékenység, azonban a jelenlegi 
jogszabályok szerint a társaság nem alkalmazhatja a hitelintézetekre, pénzügyi 
vállalkozásokra vonatkozó előírásokat. 
Eszerint nem veheti figyelembe a hitelintézetekre, pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 
adóalap korrekciós tényezőket, így – a tevékenység jellegének ellenére - az adófizetési 
kötelezettség megállapításakor a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, ami társasági adó, és az iparűzési adó tekintetében rendkívül kedvezőtlen a 
társaság számára.  
A hallgatói hitelezés társadalmi fontosságára tekintettel -a kormányrendelet előírásainak 
megfelelően - társaság non-profit elven működik. 
A társasági adófizetési kötelezettség keletkezésének oka az, hogy a hitelezési kockázat 
fedezésére, az eredmény terhére, a DK Rt. egyéb céltartalékot képez. A társasági adóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény az értékvesztés – céltartalék – ráfordításként történő elszámolását a 
hitelintézetekre, pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan elfogadja, azonban normál 
vállalkozások,    így a DK Rt.- esetében nem. A társaság 2002. évi társasági adófizetési 
kötelezettsége 56,3 millió forint, amely alapvetően a céltartalék képzés adóalap módosító 
hatására vezethető vissza.  



Az iparűzési adó esetében hasonló okok miatt magasabb az adófizetési kötelezettség. A helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény többféle nettó árbevétel fogalmat határoz meg az 52 §-
ának 22. pontjában. Eszerint a hitelintézetekre vonatkozó nettó árbevétel esetében a kapott 
kamat és kamatjellegű bevétel csökkenthető a fizetett kamattal és kamatjellegű ráfordítással. 
A Diákhitel Központ esetében, mivel normál gazdasági társaság, erre nincs lehetőség, tehát a 
diákhitelek után járó kamat teljes összege adóalap. 2002. évre az iparűzési adófizetési 
kötelezettség 28 millió forint.  
 
 
-  A Diákhitel Rt. Kiegészítő mellékletében nem szereplő adatok 
 
A Diákhitel Központ Rt. tevékenységi köre, speciális terméke miatt nem végzi az alábbi 
feladatokat, amelyeket a Sztv. 88.- 94. §-ban előírtak szerint be kell mutatni a Kiegészítő 
mellékletben. 
A kiegészítő melléklet nem tartalmazza a következőket: 
- a 89. § (1), (3) bekezdés, továbbá a  (4)bek. b)c) pontja szerinti adatszolgáltatás, 
- a 90. § (4), (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, 
- a 91.§ d) pontja, 
- a 92. § (3) bekezdése 
- a 93. § (1) bekezdése a) pont, (2), (3), (4),  
- a 94. § valamennyi bekezdése. 



II / 2.1.  Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök  bruttó  értékének  alakulása  2002. december 31-ig

Adatok ezer Ft - ban

         M  e  g  n  e  v  e  z  é  s A     bruttó     é r t é k    v á l t o z á s a
 Mérlegsor 2001.12.31 Évközi Évközi Egyéb Egyéb 2002.12.31

növekedés csökkenés növekedés csökkenés

  I.    Immateriális  javak  összesen: A I. 292 447 71 979 283 364 143
           a/  Alapítás -átszervezés A. 1. 1. 226 533 14 237 283 240 487
           b/  Szellemi  termékek A. 1. 4. 65 914 57 742 123 656
           c/  Immateriális javakra adott előleg A. 1. 6.
 II.    Tárgyi eszközök összesen: A. II. 143 887 32 828 3 456 173 259
           a/  Ingatlanok A. II. 1. 23 310 7 784 31 094
                és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
            b/  Műszaki berendezések A. II. 2. 93 442 23 188 3 456 113 174
                 gépek,  jármüvek
            c/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A. II. 3. 27 135 1 856 28 991
            d/  Beruházások, felújítások A. II. 4.
            e/  Beruházásokra  adott  előlegek A. II. 5.

 
 
 



II / 2 / 1. a.   Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök  nettó  értékének  alakulása  2002. december 31-ig

Adatok ezer Ft - ban

         M  e  g  n  e  v  e  z  é  s A     n e t t ó     é r t é k    v á l t o z á s a
 Mérlegsor 2001.12.31 Évközi Évközi Egyéb Egyéb 2002.12.31

növekedés csökkenés növekedés csökkenés

  I.    Immateriális  javak  összesen: A I. 290 355 51 727 308 341 774
           a/  Alapítás -átszervezés A. 1. 1. 226 533 14 237 283 240 487
           b/  Szellemi  termékek A. 1. 4. 63 822 37 490 25 101 287
           c/  Immateriális javakra adott előleg A. 1. 6.
 II.    Tárgyi eszközök összesen: A. II. 131 092 6 073 9 300 127 865
           a/  Ingatlanok A. II. 1. 22 673 6 073 6 28 740
                és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
            b/  Műszaki berendezések A. II. 2. 83 461 6 610 76 851
                 gépek,  jármüvek
            c/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A. II. 3. 24 958 2 684 22 274
            d/  Beruházások, felújítások A. II. 4.
            e/  Beruházásokra  adott  előlegek A. II. 5.

 
 
 



II / 2.1.b.   Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulása  2002. december 31-ig

Adatok ezer Ft - ban

         M  e  g  n  e  v  e  z  é  s A     halmozott értékcsökkenés értékének változása
 Mérlegsor 2001.12.31 Évközi Évközi Egyéb Egyéb 2002.12.31

növekedés csökkenés növekedés csökkenés

  I.    Immateriális  javak  összesen: A I. 2 093 20 276 22 369
           a/  Alapítás -átszervezés A. 1. 1.
           b/  Szellemi  termékek A. 1. 4. 2 093 20 276 22 369
           c/  Immateriális javakra adott előleg A. 1. 6.
 II.    Tárgyi eszközök összesen: A. II. 12 794 33 018 418 45 394
           a/  Ingatlanok A. II. 1. 637 1 717 2 354
                és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
            b/  Műszaki berendezések A. II. 2. 9 980 26 761 418 36 323
                 gépek,  jármüvek
            c/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A. II. 3. 2 177 4 540 6 717
            d/  Beruházások, felújítások A. II. 4.
            e/  Beruházásokra  adott  előlegek A. II. 5.

 
 



    II / 2. 2.    Az  immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévi  értékcsökkenésének  alakulása   2002. december 31-ig

Adatok ezer Ft - ban

  I.       Immateriális  javak 2 119 20 250 22 369 
  II.1.    Tárgyi eszközök
            1/  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 643 1 711 2 354 

            2/  Müszaki  berendezések,  gépek, járművek 9 450 26 060 35 510 

            3/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 686 3 909 5 595 

            4/   Beruházások, felújítások

   III.    50e  Ft.  alatti  tárgyi  eszközök  ért. csökkenése 1 353 1 249 2 602 

            Ö s s z e s e n  : 15 251 53 179 68 430 

Megnevezés
2002.évben 
összesen 
elszámolt 

értékcsökkenés

2002. évi 
tervszerinti

2002. évi 
terven felüli

2001. évi elhatárolt 
értékcsökkenés 

 
 



 
 
 
 

II / 2. 3. Az elszámolt értékvesztés és visszaírt értékvesztés alakulása
2002. december 31.

Adatok  ezer  Ft - ban

Eszközök megnevezése 
2001.12.31 növekedés csökkenés visszaírás 2002.12.31

1. Befektetett pénzügyi eszközök

2. Készletek 39 716 39 716
3. Forgóeszközök között nyilvántartott 
értékpapírok

Összesen 39 716 39 716

Elszámolt értékvesztés
Tárgyévi

 
 



                          II / 2. 4.  Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos  követelések alakulása 2002. december 31-ig

Adatok  ezer  Ft - ban

             M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Számlaszám, szerződésszám Összeg Esedékesség, lejárat

Nemleges!

           Ö s s z e s e n  : 0
 



                           II / 2. 5.  Tájékoztató adatok a tárgyidőszakban befolyt előtörlesztésekről
2002. december 31.

Adatok  ezer  Ft - ban

Időszak Befolyt előtörlesztés összege Befolyt előtörlesztésből Befolyt előtörlesztésből 1000 Ft alatti tételek 
összesen tőke törlesztés       kamat törlesztés miatti különbözet

2002.01.01-2002.12.31. 128 632 118 530 9 949 153 

            Ö s s z e s e n  : 128 632 118 530 9 949 153 
 

 



Adatok ezer Ft - ban

Megnevezés 2001.12.31 2002.12.31

Értékpapírok után járó kamat 2 506 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: 2 506 

Egészségügyi szolgáltatás 350 
Hirlap, szakkönyv 270 628 
Biztosítási díj 810 378 
Nyomtatvány, irodaszer 75 67 
Számítástechnikai anyag 187 
Reklám,hirdetés 138 
Étkezési utalvány 213 
Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: 1 505 1 611 

    2002. december 31.
II / 2. 6.  A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolásának  részletezése 

 
 



II  / 3. 1.  A saját tőke éven belüli alakulása
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

M e g n e v e z é s 2001.12.31 Növekedés Csökkenés 2002.12.31

Saját tőke részei: 2 374 087 209 504 139 867 2 443 624 

I. Jegyzett tőke 300 000 300 000 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

III. Tőketartalék 2 200 000 2 200 000 

IV. Eredménytartalék -226 533 139 867 -366 400 

V. Lekötött tartalék 226 533 13 954 240 487 

VI. Értékelési tartalék
VI. Mérleg szerinti eredmény -125 913 195 550 69 537 

 



               II /  3.1.a.  Kibocsátott  részvények  állományának  alakulása  
2002. december 31.

M e g n e v e z é s Részvénytipus Névérték    Darab Névérték
összesen

 Az állomány  részletezése:

Törzsrészvény: Névre szóló 1 000 000 300 300 000 000

    II/ 3.1.b. A Diákhitel Központ Rt. részvényeseinek adatai
2002. december 31.

Részvényes neve, és címe

Részvényes jegyzett 
tőkéje Részvényes 

tulajdoni hányada 
eFt-ban!

Kincstári Vagyoni Igazgatóság 300 000 100,00% közvetlen irányítást biztosító
1054 Budapest, Zoltán u.16.

A társaság irányítását biztosító 
befolyásolás formája

 



 
 

II / 3. 2.  A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása  
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

J O G C Í M A lekötés   
időpontja

A lekötés  
feloldásának 

időpontja A lekötés összege

Alapítás-átszervezés 2001.évben aktivált értéke 2001.12.31 2006.12.31 226 533
Alapítás-átszervezés 2002.évben aktivált értéke 2002.12.31 2007.12.31 13 954

Össszesen: 240 487  



II / 3 .3.    Céltartalék állományváltozásának alakulása
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Megnevezés Céltartalék Céltartalék Hitelezési
2001.12.31  felszabadítás képzés veszteség 2002.12.31

leírás

Diákhitelekkel kapcsolatos hitelezési kockázat 128 493 116 010 300 521 3 865 309 139

Garanciális kötelezettség

Korengedményes nyugdíjazás

Végkielégítés miatti kötelezettség

Környezetvédelmi kötelezettség

Függő kötelezettség

Biztos jövőbeni kötelezettség

Összesen: 128 493 116 010 300 521 3 865 309 139

gjegyzés: A céltartalék a hitelek 2002.évi átlagállományára lett megképezve, figyelembe véve a 2002. évi felhasználásokat.  
 



  II / 3. 4.  A hátrasorolt kötelezettségek értéke, jogcímenkénti bemutatása 
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

J O G C Í M Összeg

Nemleges!

Össszesen:
 

 



II / 3. 5.  Kötelezettségek hátralévő lejárat szerint 

2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

M e g n e v e z é s Összesen  3 hónapon 3 hónapon túl és 1 éven túl és 5 éven túl

belül 1 éven belül 5 éven belül

1 = 2+3+4+5 2 3 4 5

 Kötelezettségek
        - Éven belüli, kapcsolt   
         vállalkozással szembeni 
        - Éven belüli egyéb 25 204 101 424 295 24 779 806 

Kötvénykibocsátásból eredő
kötelezettségek 
        - Éven belüli  

        - Éven túli

         Ö  s  s  z  e  s  e  n : 25 204 101 424 295 24 779 806 

Hátralévő lejárat esedékesség szerint

 



II / 3. 6.  Zálogjoggal vagy egyéb jogokkal biztosított kötelezettségek
állománya  lejárat  szerint 2002. december 31-én

 
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Mérlegsor Látra szóló  3 hónapon 3hónapon túl 1 éven túl 
állomány belül 1 éven belül      5 éven belül

1 = 2+3+4+5 2 3 4 5

   Kötelezettségek :

        - Éven belüli F.III.1.2.   

        - Éven túli       F. II. 1.3..4.

    Összesen: 

        II / 3. 7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek állománya  lejárat szerint 2002. december 31 - én

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Mérlegsor Látra szóló  3 hónapon 3hónapon túl 1 éven túl 

állomány belül 1 éven belül      5 éven belül

1 = 2+3+4+5 2 3 4 5

   Kötelezettségek :

        - Éven belüli F.III.6  

        - Éven túli       F. II. 6

    Összesen: 
 

 



II / 3. 8.  Bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának  részletezése 2002

Adatok ezer Ft - ban

Megnevezés 2001.12.31 2002.12.31

Költségvetési támogatás 750 000 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 750 000 

Vállalkozások részére történő kifizetések 2 245 5 877 
Prémium 11 000 31 522 
Nyugdíjjárulék 3 190 5 674 
Egészségbiztosítási járulék 210 3 467 
Munkaadói járulék 330 946 
MFB-nek járó hitelkamat 58 413 70 292 
Gépjárműadó 21 
Pénztári tételek 9 33 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ö 75 418 117 811 
 



II / 3. 9.   Mérlegen kívüli tételek
2002. december 31.

Adatok  ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s Összeg Lejárat

Diákhitelek fedezetére 
igénybe vehető hitelkeret 24 744 194 2003. szeptember 30.

Diákok hitelkerete -  
folyósítási kötelezettség 1 551 246 2003. január 31.

Peres ügyek miatti függő 
kötelezettség 19 000 

Összesen 26 314 440 
 

 



III / 1. Az össze nem hasonlítható adatok bemutatása
                         2002. december 31.

Sorszám                 M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Összeg

Nemleges!

III / 1. a   A  tőkésített kamatok alakulása
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

                M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2001.12.31 2002.12.31

1. Diákhitelek állománya 5 087 060 24 167 263

2. A diákhitelek tőkésített kamata 58 570 1 393 414

3. Összesen 5 145 630 25 560 677  



III / 2.  A  bevételek alakulása főbb tevékenységi bontásban
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Sorszám                 M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Összeg

1. Hiteligénylő nyomtatványok értékesítési bevétele 19 255

2. Diákhitelek utáni kamatbevétel 1 345 556

3. Költségvetési támogatásból 2002.évre elszámolt bevétel 1 370 000

       Ö s s z e s e n  :     / 1+2+3 / 2 734 811

 
 



III / 3.  Az igénybevett szolgáltatások  értékének bemutatása
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Sorszám                 M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

1.        Anyagjellegű szolgáltatások költsége ( szállítás, takarítás) 5 921

2.        Fenntartás, karbantartás költsége 23 131

3.        Egyéb anyaglellegű szolgáltatások költsége (telefon, posta,adatrögzítés...) 202 995

4.        Nem anyagjellegű szolgáltatások költségei (bérleti, szakértői, marketing…) 161 602
  

       Összesen 393 649



III / 4.    Társasági adóalapot módosító tételek 
2002. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Adózás előtti eredményt Összeg Adózás előtti eredményt Összeg
csökkentő tételek növelő tételek

   1. Adótörvény szerint figyelembe vett    1. Számviteli törvény alapján költségként
       értékcsökkenés 69 902        elszámolt értékcsökkenés leírás 68 430

 
   2. Céltartalék felszabadítás 116 010    2. Előző évet érintő ráfordítás

137
   3. Adóévben visszatérített, bevételek között
        elszámolt adó összege    3. Jogerős határozatban megítélt bírság

   4. Közhasznú szervezeteknek nyújtott adomány    4.  Adóhiány, amit az adóévben nem számoltak el

   5. Immateriális javak, tárgyi eszközök    5.Diákhitelekre céltartaléképzés 300 521
       értékesítésekor, apportálásakor a társ. adótv.
       szerinti nyilvántartási érték 2 938

  6. Behajthatatlan követelés adóévben 
   6. Művészeti szempontból elbírált        leírt összege 4 013
       képzőművészeti alkotás beszerzésére
       fordított összeg    7. Bérleti díj, ha 366 napon belül tulajdonjog 

       megszerzésével kötötték a szerződést

  8. Tárgyi eszközök, immateriális javak 
       értékesítésekor, apportálásakor ráfordításként
       elszámolt nyilvántartási értéke 3 038

       Ö s s z e s e n : 188 850       Ö s s z e s e n : 376 139
 



III / 5.  Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Sorszám                 M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Összeg

Nemleges!

       Ö s s z e s e n  :    

III / 6.  Rendkívüli bevételek és ráfordítások  társasági adóra gyakorolt hatása
2002. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Sorszám                 M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Összeg

Nemleges!

       Ö s s z e s e n  :    
 



Adatok ezer Ft - ban

Sorszám M  e  g  n  e  v  e  z  é  s
2001.12.31 2001. évi elhatárolás 2002.12.31

nyitó visszavezetése záró

1.         Anyagköltség 23 519 23 519 3 3 

2.        Igénybe  vett    szolgáltatások  értéke 138 474 138 474 

3.        Egyéb szolgáltatások értéke 168 858 168 858 270 000 270 000 *

4.        Eladott  áruk  beszerzési  értéke

5.        Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

6.        Anyagjellegü  ráforditások  összesen  / 1+2+3+4+5/  330 851 330 851 270 003 270 003 

7.        Bérköltség 115 395 115 395 85 871 85 871 

8.       Személyi  jellegü  egyéb  kifizetések 14 453 14 453 

9.       Bérjárulékok 44 089 44 089 13 716 13 716 

10.        Személyi  jellegü  ráforditások  /7+8 +9/ 173 937 173 937 99 587 99 587 

11.        Értékcsökkenési  leirás 15 248 15 248 

12.        Működést finanszírozó hitelek kamata 3 198 3 167 **

       Ö s s z e s e n     523 234 520 036 369 590 372 757 

* A diákok számlavezetése után a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére fizetett összeg, megtérülése a későbbi kamatbevételekben várható.
** A -31 eFt a 2001. évi elhatárolás  különbözete

2002. évi költség 
elhatárolás

III / 7.   Halasztott ráfordítások  jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása
2002. december 31.

2002. évi változás

 
 
 
 
 



Adatok ezer Ft - ban

Sorszám M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

1.         Anyagköltség

2.        Igénybe vett szolgáltatások  értéke 134 814 

3.        Egyéb szolgáltatások értéke 1 075 

4.        Eladott  áruk  beszerzési  értéke

5.        Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

6.        Anyagjellegü  ráforditások  összesen  / 1+2+3+4+5/  135 889 

7.        Bérköltség 34 407 

8.       Személyi  jellegü  egyéb  kifizetések 1 494 

9.       Bérjárulékok 12 214 

10.        Személyi  jellegü  ráforditások  /7+8 +9/ 48 115 

11.        Értékcsökkenési  leirás

12.        Diákhitel nyomtatványok értékvesztése 56 483 

13.        Működést finanszírozó hitelek kamata

       Ö s s z e s e n     240 487 

III / 8.  Alapítás-átszervezés aktivált értékének bemutatása
2002. december 31.

 
 
 



IV / 1.1.   Az átlagos statisztikai állományi létszám bemutatása
állománycsoportonkénti bontásban

2002. december 31.

 Átlagos  statisztikai  állományi  létszám   / fő /

I  D  Ő  S  Z  A  K
Fizikai Szellemi Összesen

2002.01.01-2002.12.31. 0 59 59 

 
 



IV / 1.2.   A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók kiemelt kereseti adatai 2002-ben
2002. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Á l l o m á n y c s o p o r t
            M   e   g   n   e   v   e   z   é   s Ö s s z e s e n :

f i z i k a i s z e l l e m i

     1.  Bérköltség 218 633 218 633 

     2.  Prémium, jutalom 72 222 72 222 

     3.  Személyi jellegű egyéb kifizetések 35 197 35 197 

Összesen: 326 052 326 052 
 

 



IV / 2.   Az Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági tagoknak kifizetett járandóságok

2002. december 31.

Adatok eFt-ban

 

I  D  Ő  S  Z  A  K
Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen

2002.01.01-2002.12.31. 4 462 3 937 8 399 

tiszteletdíjak



 
IV / 3.  ÖNELLENŐRZÉS 
 
A Diákhitel Központnál az adóellenőrzés, az önellenőrzés során előző évi tételként 
könyvelendők azok a hibakorrekciók, ahol az elkövetett hiba összege- előjeltől függetlenül - 
eléri a mérlegfőösszeg 2 %-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg meghaladja az 500 millió forintot, 
akkor az 500 millió forint. Előző évi tételként könyvelendő önellenőrzésre a DK Rt-nél nem 
került sor. 
 
 
 

 

 

 



V. Cash flow-kimutatás
2002. december 31.

adatok e Ft-ban
sorok megnevezések 2001.12.31 2002.12.31

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -253 170 1 154 551
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

1. Adózás előtti eredmény +- -125 913 125 913
2. Elszámolt amortizáció +
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +-
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +- 128 493 180 646
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-
6. Szállítói kötelezettség változása +- 49 878 244 240
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +- 186 790 -61 731
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +- 66 967 792 393
9. Vevőkövetelés változása +- -2 309 1 588

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +- -46 743 -234 111
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +- -510 333 161 989
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -56 376
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -381 116 -48 192

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése - -381 116 -48 192
15. Befektetett eszközök eladása +
16. Kapott osztalék, részesedés +
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 1 941 899 -722 770

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 2 000 000
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
19. Hitel és kölcsön felvétele + 5 087 529 19 692 277
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -5 145 630 -20 415 047
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +- 0
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +- 1 307 613 383 589

   
Keltezés: Budapest, 2003. április 18.  

 



 

Diákhitel Központ 
Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

2002. évi üzleti jelentése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDAPEST 
2003. január 

 



A DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

2002. DECEMBER 31-I ÜZLETI JELENTÉSE 

 

A Társaságot az Alapító – Oktatási Minisztérium - határozatlan időtartamra hozta létre. Az 
Alapító Okirat aláírásának kelte 2001. április 27. Az Alapító Okirat a 2001. évi módosításokat 
követően módosításra került 2002. január 4-én, február 27-én, április 4-én és szeptember 23-
án.  

  

A módosított Alapítói Okirat szerint a társaság főtevékenysége: 

65. 22  Egyéb hitelnyújtás  

A Társaság által végzett egyéb tevékenységek: 

67. 13  Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 

22. 12  Időszaki kiadvány kiadása 

 

Az Alapító Okirat 2001. július 6-i módosítását követően 2001. augusztus 28-i hatállyal a 
Társaság új cégneve Diákhitel Központ Rt. 
 
A Diákhitel Központ Rt. feladata a hallgatói hitelrendszer működtetése és a hallgatói hitelek 
folyósítása. E tevékenység mellett a részvénytársaság más üzletszerű gazdasági tevékenységet 
nem folytat.  
 

Az először 2001 szeptemberében induló hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal 
számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve 
családja anyagi teherviselő képességétől, valamint cél, hogy a Kormány hosszú távon 
biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának 
feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében.  

 
A Diákhitel Központ Rt. a vonatkozó kormányrendelet értelmében nem nyereség elérésére 
létesült, illetve a képződő nyereséget köteles mindenkor a rendszerbe visszaforgatni. 
Kezdetben a hitelfelvevőknek nyújtott kölcsönök folyósításához szükséges forrásokat a pénz- 
és tőkepiacról biztosítja, majd egy bizonyos idő elteltével a rendszer önfenntartóvá válik, és 
már nem igényel tovább külső forrást, mert a törlesztések várhatóan képesek lesznek fedezni a 
folyósított kölcsönök forrásigényét. 
 
A részvénytársaság forrásait döntően a hallgatói hitelek kihelyezésére, továbbá az államilag 
garantált forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére használja 
fel. A működéshez kapcsolódó pénzügyi kiadások finanszírozása 2001. és 2002. évben saját 
tőkéből történt, 2003 -as évre vonatkozóan, pedig a 2002. december végén átutalt 
költségvetési támogatás nyújt erre fedezetet. 
 




