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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A kiegészítő melléklet - a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) - előírásainak megfelelően 
bemutatja mindazokat az adatokat, amelyek a Diákhitel Központ Rt. vagyoni, pénzügyi 
helyzetének, működése eredményének, megbízható és valós képének kialakításához - a 
mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően- szükségesek. 
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 
lehet figyelembe venni. 
A 2003. évben a diákhitelezés jogi szabályozásában a szükséges módosítások megtörténtek. 
Módosításra került a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. 
(VI.30.) Kormányrendelet, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény. 
 
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. 
 
2001. 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 
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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, valamint a 2002. évi LXII. törvény – A Magyar Köztársaság 2003. évi 
költségvetéséről - 38. §- 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 társaság. 2003. évben a forrásbevonás 
kiegészült az ÁKK által kiírt pályázatok alapján a kereskedelmi bankok által nyújtott 
hitelekkel, továbbá a 2003. szeptemberben indult 69.500.000.000 forint keretösszegű 
kötvénykibocsátással. 2004. évben új kötvényprogram indult. A 125.000.000.000 forint 
keretösszegű, 9,25% fix kamatozású kötvényprogram 2007. október 12. napján jár le. 

 
2004. év végére a törlesztési szakban lévő ügyfelek száma 50716 fő. A 2004. évre 
vonatkozóan az év elején érvényes minimálbér (53.000 Ft) 6 %-a, azaz 3.180 Ft a törlesztő 
részlet.  
2005. évben a minimálbér 57.000 Ft-ra változik, ami a kötelező törlesztő részlet havi összegét 
3.420 Ft-ra módosítja. 2005. évben megkezdődik a jövedelemalapú törlesztések időszaka. 
 
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 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 pénz-és értékkezelési szabályzat. 
-    önköltségszámítási szabályzat  
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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, alábbiak szerint.  
 
Mérleg 
 

A. III. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 
                Tartósan adott kölcsönök (diákhitel) 
B. II. 5.   Egyéb követelések 
B.   II. 6.   Diákhitelezés miatti követelés  
C.  3.        Halasztott ráfordítások 
                A következő évekre elhatárolt működési költségek 
E.  4.        Diákhitel kockázati céltartalék 
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 
F. III. 9.   Diákhitelezéssel kapcsolatos kötelezettség  
 

 
 
Eredménykimutatás 
 

III. Egyéb bevételek 
Diákhitelezés miatti egyéb bevételek 
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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 értékelés szabályai és módszerei a mérleg szerkezetét követik.  
Az eszközök értékelése során a társaság a forgóeszközöket beszerzési, bekerülési áron tartja 
nyilván, a befektetett eszközöket év közben, az állományba vételkor beszerzési áron veszi 
számba. 
A Diákhitel Központ Rt -ben 2004-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 keletkezik 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 kellett figyelembe venni, a társaság a hallgatói hitelek kamatában 1 
% kockázati prémium elemet érvényesített.  
A 2003/2004 tanév I. félévében a hallgatói hitel kamatában a kockázati prémium 
felszámításra került, mértéke 2 %, a működési prémium kamatelem nem került felszámításra.  
A 2003/2004 tanév II. félévében a kockázati prémium 2 %-os mértékben, a működési 
prémium 0,33 % mértékben került felszámításra. A 2004/2005 tanév I. félévében a kockázati 
prémium mértéke 1,25 %, a működési prémium kamatelem nem került felszámításra. 
A Számviteli törvény összemérés elve, valamint a 2005. április hónapban kiadásra kerülő 
Kormányrendelet alapján a működési költségek kamatbevételekkel, költségvetési 
támogatással nem ellentételezett összegét a Társaság elhatárolja. Az elhatárolt költségek 
eredmény terhére történő teljes feloldásáig -2005. szeptember 1 - től - a működési költséget 
fedező prémium mértéke legalább 1 %. 
 
A források a mérlegben könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.  
 
 
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 a tárgyidőszakra járó, de pénzügyileg ki nem egyenlített kamatkövetelések 
tőkésített összegét is. A kamatok tőkésítésére tárgyév végén, a december 31-i állapotnak 
megfelelően kerül sor. 
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Forgóeszközök csoportjába a készleteket, a követeléseket, a forgatási célú értékpapírokat, 
részesedéseket és a pénzeszközöket kell besorolni. A Társaság a Tartósan adott kölcsönök – 
hallgatói hitelek- éven belül esedékes törlesztéseit a követelések között mutatja ki. 
 
A Részvénytársaság által beszerzett eszközök minősítését a beszerzést végrehajtó szakterület 
végzi, szükség esetén a számviteli terület bevonásával. 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 terv szerinti 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: 
- vagyoni értékű jogok  20,0 
- szoftverek                                                               20,0 
- alapítás-átszervezés aktivált értéke                        20,0 
 
 
Tárgyi eszközök: 
 
Ingatlanok 
- idegen ingatlanon végzett beruházás                   6,0 
 
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  
- műszaki berendezések 14,5 
- ügyviteltechnikai berendezések 14,5 
- számítástechnikai berendezések                          33,0 
- járművek 20,0 
 
Egyéb berendezések és felszerelések  
- irodai bútorok, és berendezések 14,5 
- páncél, és okmányszekrény 14,5 
 
A Részvénytársaságnál a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra számítva történik, az 
értékcsökkenést a rendeltetésszerű üzembehelyezés napjától a kiselejtezés, értékesítés napjáig 
kell elszámolni. A Részvénytársaság élve a számviteli törvény által adott választási 
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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 társaság - a tulajdon 
védelme érdekében - nyilvántartást vezet. 
 

1. 2. 7. AZ ÜZLETI JELENTÉS TARTALMA 
 
A Diákhitel Központ Rt. éves Üzleti jelentése az éves beszámoló adatainak értékelésével 
mutatja be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét. 
Kötelezően tartalmazza a mérleg fordulónapja, és a mérlegkészítés időpontja között 
bekövetkezett lényeges eseményeket, a gazdasági környezet várható hatásait, valamint a 
visszavásárolt saját részvényekre vonatkozó adatokat. A társaság visszavásárolt részvénnyel 
nem rendelkezik. 



 

Mutatók %-ban

                              Megnevezés 2003.12.31 2004.12.31

Saját tőke aránya  ( saját tőke/ Idegen tőke*100) 4,65 3,07

Eladósodottsági mutató ( Kötelezettségek/ Saját tőke*100) 2149,64 3261,89

Tőkeerősség ( Saját tőke/ Mérlegfőösszeg*100) 4,30 2,74

Likviditási mutató ( Forgóeszközök/ Rövid lejáratú köt.*100) 7,14 815,93

Likviditási gyorsráta ( Forgóeszközök- készletek/ Rövid lejáratú köt.*100) 7,13 815,49

Tőkearányos jövedelmezőség ( Adózott eredmény/Saját tőke*100) -3,19 -1,73

Eszközarányos jövedelmezőség ( Adózott eredmény/Eszközök*100) -0,14 -0,05
Kamatmarge ( Diákhitel kamatbevétele-Diákhitel finanszírozási 
kamatráfordítás/Tartósan adott diákhitel kölcsön átlagállománya*100) 1,86 2,95

I. / 3.   A   vagyoni -  pénzügyi  helyzet  fontosabb  mutatói 
2004. december 31.

7
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II. 1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
 
- A Diákhitel Központ Rt. speciális elszámolásai 
 
A Diákhitel Rt. Számviteli Politikájában foglaltak szerint a társaság mérlegének, és 
eredménykimutatásának a számviteli törvény általános előírásainak megfelelő formában kell 
elkészülnie, mivel azonban a társaság alaptevékenysége hitelnyújtás, így a társaság vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatására a hitelintézetek számára előírt mérleg és 
eredménykimutatás séma megfelelőbb lenne.  
 
Annak érdekében, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelelően 
tartalmazza a diákhitelezéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó információkat, 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 diákok részére folyósított kölcsönt a Mérlegben a Befektetett pénzügyi eszközök, ezen 
belül a Tartósan adott kölcsönök között, valamint a Követelések, ezen belül a Diákhitelezés 
miatti követelés sorokon tartjuk nyilván.  
   
2003. január 1 - jén megkezdődött a törlesztési időszak, amely új szakaszt jelentett a hallgatói 
hitelezésben. A törlesztések mellett jelentős összegű előtörlesztésre is sor került. 
2004. év januárjától a több mint 12 hónapja nem fizető adósainkkal fennálló szerződések 
felmondásra kerültek. 2004-ben összesen 719 szerződést mondott fel a Társaság, ebből 262 
esetben  a követelések behajtását kezdeményeztük az APEH – nál. 
 
A Számviteli törvény szerint az éven túli lejáratú követelésekből az éven belül esedékes 
követelések átsorolása előírás, azonban ezen átsorolás pontos összege nem meghatározható.  
A mérlegkészítés során a 2005-ben esedékes fizetések értékének meghatározásakor becslést 
alkalmaztunk, amely becslésre a 2004. évben befolyt törlesztések tőke, kamat arányának 
figyelembe vételével került sor.  A DK Rt. a 2004. évi törlesztésekből származó követeléseket 
ennek alapján sorolta át a mérlegben a Befektetett pénzügyi eszközökből a rövid lejáratú 
eszközök – követelések - közé. 
Az átsorolás mérleg sorok között történt, az analitikus, és főkönyvi számlákon könyvelés nem 
történt. 
 
Alapítás átszervezés aktivált értéke: 
 
A DK Rt. Alapítás-átszervezés aktivált értékeként mutatja ki a 2001. és 2002. évben az 
alapítással összefüggésben közvetlenül felmerült költségeket, a diákhitelezési konstrukció 
kialakítása érdekében fizetett tanácsadói díjakat, egyszeri költségeket, valamint a konstrukció 
módosítása, tökéletesítése miatt felmerült egyéb költségeket. Az alapítási időszak 
befejeződött, új aktiválás nem történt. 
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Kamatelemek, működési költségek: 
 
A többször módosított 119/2001. Kormányrendelet alapján a diákhitelek kamata a következő 
elemek – százalékos mértékben kifejezett – értékéből áll:  
 
- súlyozott, átlagos forrásköltség,  
- törlesztés nem teljesítését fedező kockázati prémium,  
- működés költségeit fedező prémium 
 
A társaság a 2001/2002. és a 2002/2003. tanévben a kormányrendeletben előírt kamatelemek 
közül a kockázati prémium kamatelemet csak részben, a működési költséget fedező prémium 
elemet pedig nem érvényesítette.  
A 2003/2004. tanév I. félévében 2 % kockázati prémiumelemet érvényesített, a működési 
költséget fedező prémium elem nem került felszámításra a hallgatói hitel kamatában. A II. 
félévben felszámításra került a 2 % kockázati prémium, továbbá 0,33 % működési prémium. 
A 2004/2005 tanév I. félévében a kockázati prémium kamatelem csupán 1,25 % mértékben 
került felszámításra, a működési prémium kamatelem nem került érvényesítésre.  
2004. év során a hallgatói hitelek kamatlába 2004. január 31-ig - 9,92 %, 2004. februártól 
2005 január 31-ig 11,95 %. 
Mivel a felmerülő működési költségekre nincs fedezet a kamatbevételekben, - ugyanakkor a 
későbbiekben a felszámításra kerülő működési prémiumokban, illetve a juttatott költségvetési 
támogatásban fedezet képződik majd az első években felmerülő működési költségekre is - 
ezért az egyes években bevételekkel nem fedezett működési költségeket - az összemérés 
számviteli elvére, valamint a 2005. áprilisban kiadásra kerülő Kormányrendeletre alapozva –
indokolt aktív időbeli elhatárolásként kimutatni, és azokra az évekre elhalasztani, amelyekben 
ezekre a költségekre a bevételekben fedezet képződik. 
A kamatbevételben nem fedezett forráskamatok szintén elhatárolásra kerülnek. A Rendelet 
rendelkezése értelmében a Társaság által felszámított kamat a hallgatói hitelrendszer 
finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjellegű, valamint egyéb járulékos 
költségeit figyelembe vevő - a soron következő tanulmányi félévet megelőző tanulmányi félév 
első napja és a soron következő tanulmányi félév első napját megelőző naptári nap közötti 
időszakra számított - súlyozott, átlagos forrásköltséget tartalmazza. Az Önköltség számítási 
szabályzatban leírt módszernek megfelelően a forrásköltségek változása tíz kamatperiódusos 
elcsúszással kerül figyelembe vételre a Társaság által felszámított kamatokban. Így egyrészt 
indokolt, hogy a forráskamatok növekedése esetén a forráskamatoknak a felszámított 
kamatban nem fedezett része elhatárolásra kerüljön az aktív időbeli elhatárolások között, és a 
következő tíz kamatperiódus felszámított kamatával szemben kerüljön kamatráfordításként 
elszámolásra. Ugyanakkor amennyiben a forráskamatok csökkennek, a felszámított kamatnak 
a lecsökkent forráskamatot meghaladó részét elhatárolja a Társaság, - a passzív időbeli 
elhatárolások között - majd azt a következő tíz kamatperiódusban oldja fel. 2004. évben az 
elhatárolt forráskamatok halmozott összege 744.313 ezer forint.  
 
Állami támogatás 
 
A Diákhitel Központ Rt. 2004. évben a központi költségvetésből 284 millió forint 
költségvetési támogatásban részesült, amely támogatásból 255.695 ezer forintot a hitelt 
felvevő hallgatók felé fel nem számított kockázati prémium fedezetére történő céltartalék 
képzés ellentételezésére fordított a társaság. Ebből 203.653 ezer forintot a  2004. szeptember 
– 2004. decemberi időszakra, 52.042 ezer forintot 2005. januárra számol el a társaság. 
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A hitelt felvevő hallgatók felé fel nem számított működési költséget fedező prémium 
ellentételezésére 28.305 ezer jutott. 
A 2004. évben folyósított 84 millió forint költségvetési támogatás elszámolási kötelezettség 
határideje 2005. március 31., a 2005. március hónapban folyósított 200 millió forint 
költségvetési támogatás elszámolási határideje 2005. április 30. 
 
Diákhitel kockázati céltartalék képzés 
 
2003. évben a Kormány 238/2003. (XII. 17.) rendeletével módosította, kiegészítette a 
119/2001. (VI. 30.) Kormányrendeletet, amelyben rendezésre került a diákhitelekre történő 
céltartalék képzése, felhasználása. 
A Diákhitel Központ Rt. a Diákhitelek kockázati céltartaléka képzésekor aktuáriusi 
számításokra támaszkodik. A céltartalék képzés a számítás alapján várhatóan visszafizetésre 
nem kerülő hitelállomány fedezetére történik. 
 
A 2004. májusban készült aktuáriusi modell lényegesebb elemei, jellemzői:  
 
336 egyéni hitelfelvevő típus megkülönböztetése a 2003. évi 136045 fős állomány körében  
nemfizetési esélyek valószínűségére külön-külön becslés 
várható átlagos jövedelempálya és törlesztési pálya becslése 
az egyes kockázatok parciális hatásának kimutatása.  
A modellben figyelembevett tényadatok: 
forrásköltség 8,58%,  
havi átlagos hitelösszeg: 22.706 Ft1 
a hiteltörlesztés kezdetéig hátralevő átlagos tartam: 2,1 év 
a mulasztásos nem-fizetők aránya a törlesztési szakaszba lépettek (15,5%) között 11,45% 
a törlesztési szakaszba lépők átlagos tartozása az életkor és a hitelfelvétel tartama szerint 
minimálbérre (53.000 Ft) vetített törlesztő részlet 2004-ben havi 3180 Ft . 
Feltételezések a modellben: 
az induló átlagjövedelem 118.000 Ft, amely 6 éves tartam alatt megduplázódik, majd 
lassabban nő. A nők bére a gyermekvállalás miatt lassabban emelkedik. 
az infláció 2004-ben 6,1%, 2005-ben 4,3%, 2006-ban 3,9% az MNB és PM előrejelzések 
alapján 
A kockázati prémium becslése során a modell két változatot vet össze: 
a teljesen kockázatmentes (ideális) törlesztő pályája, és 
a különböző nem-fizetési kockázatokkal jellemezhető (átlagos) törlesztő pályája. 
Kockázatmentes törlesztőket feltételezve 7,84% kamat mellett zérus a pénzáramlások nettó 
jelenértéke, míg az összes feltételezett kockázatok mellett 9,85% kamat felszámítása 
szükséges. Így a teljes kockázatot a két érték különbsége, a 2 - 2,01% kockázati prémium 
fedezheti.  
        
A hitelállomány teljes kockázatát és az ennek fedezetéhez szükséges éves céltartalék képzési 
mértéket a Diákhitel Központ Rt. továbbra is évente felülvizsgálja. 
 
Ennek megfelelően a mérlegben 2004. december 31-én kimutatott 2.440.121 ezer forint 
Diákhitel kockázati céltartalék a törlesztésekkel csökkentett átlagos követelés állományra 
évente számított 2%-os mértéket tükrözi.  

                                                 
1 Az inflációnál kisebb mértékben növekedett. 
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Adózás 
 
A Diákhitel Központ Rt. adózásával kapcsolatos jogszabályi rendezések megtörténtek. 
Visszamenőleges hatállyal 2003. január1-től módosításra került a társasági adóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény, amely rendezte a céltartalék képzés, felhasználás adóalap módosító 
hatását, kivette a növelő, csökkentő tételek közül a Diákhitelekre történő céltartalék képzést, 
és felhasználást. 
Az iparűzési adó esetében a társasági adóról szóló törvény módosítása 2004. évtől 
rendeződött, ugyanis a 1990. évi C. törvény a helyi adókról 52. §-ának 35. pontja értelmében 
a Diákhitel Központ Rt. közszolgáltató szervezet, és mint ilyen szervezetet a 3. § (2) 
bekezdése értelmében mentesség illeti meg valamennyi helyi adó alól abban az évben, 
amelyet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
Ennek megfelelően 2004. évben nem keletkezett iparűzési adófizetési kötelezettsége. 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló XC. Törvény rendelkezései szerint 
2004. január 1- től innovációs járulékfizetési kötelezettség terheli a Társaságot.  
 
-  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. 
 
 
- Az össze nem hasonlítható adatok bemutatása, indoklása 
 
A DK Rt. 2004. évi beszámolója nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatokat.  



II / 2. ESZKÖZÖK

II / 2.1.  Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök  bruttó  értékének  alakulása  2004. 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 2003.12.31 Évközi Évközi Egyéb Egyéb 2004.12.31

növekedés csökkenés növekedés csökkenés

  I.    Immateriális  javak  összesen:  A I. 616 136 126 520 742 656
           a/  Alapítás -átszervezés A. 1. 1. 240 487 240 487
           b/ Vagyoni értékű jogok A. 1. 3. 120 000 120 000
           c/  Szellemi  termékek A. 1. 4. 255 649 126 520 382 169
           d/  Immateriális javakra adott előleg A. 1. 6.
 II.    Tárgyi eszközök összesen: A. II. 202 974 28 313 39 463 191 824
           a/  Ingatlanok A. II. 1. 41 841 10 882 24 887 27 836
                és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
            b/  Műszaki berendezések A. II. 2. 126 890 14 714 14 576 127 028
                 gépek,  jármüvek
            c/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A. II. 3. 34 243 2 717 36 960
            d/  Beruházások, felújítások A. II. 4.
            e/  Beruházásokra  adott  előlegek A. II. 5.
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II / 2 / 1. a.   Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök  nettó  értékének  alakulása  2004. 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 2003.12.31 Évközi Évközi Egyéb Egyéb 2004.12.31

növekedés csökkenés növekedés csökkenés

  I.    Immateriális  javak  összesen:  A I. 504 348 126 520 152 869 41 477 958
           a/  Alapítás -átszervezés A. 1. 1. 192 391 48 098 144 293
           b/ Vagyoni értékű jogok A. 1. 3. 113 161 24 000 89 161
           c/  Szellemi  termékek A. 1. 4. 198 796 126 520 80 771 41 244 504
           d/  Immateriális javakra adott előleg A. 1. 6.
 II.    Tárgyi eszközök összesen: A. II. 116 961 42 088 76 463 82 586
           a/  Ingatlanok A. II. 1. 37 056 15 200 26 740 25 516
                és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
            b/  Műszaki berendezések A. II. 2. 57 851 24 171 44 480 37 542
                 gépek,  jármüvek
            c/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A. II. 3. 22 054 2 717 5 243 19 528
            d/  Beruházások, felújítások A. II. 4.
            e/  Beruházásokra  adott  előlegek A. II. 5.
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II / 2.1.b.   Az  immateriális  javak  és  a  tárgyi  eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulása  2004. december 31-ig

Adatok ezer Ft - ban

         M  e  g  n  e  v  e  z  é  s A     halmozott értékcsökkenés értékének változása
 Mérlegsor 2003.12.31 Évközi Évközi Egyéb Egyéb 2004.12.31

növekedés csökkenés növekedés csökkenés

  I.    Immateriális  javak  összesen:  A I. 111 788 152 869 41 264 698
           a/  Alapítás -átszervezés A. 1. 1. 48 096 48 098 96 194
           b/ Vagyoni értékű jogok A. 1. 3. 6 839 24 000 30 839
           b/  Szellemi  termékek A. 1. 4. 56 853 80 771 41 137 665
           c/  Immateriális javakra adott előleg A. 1. 6.
 II.    Tárgyi eszközök összesen: A. II. 86 013 36 999 13 774 109 238
           a/  Ingatlanok A. II. 1. 4 785 1 852 4 317 2 320
                és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
            b/  Műszaki berendezések A. II. 2. 69 039 29 904 9 457 89 486
                 gépek,  jármüvek
            c/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A. II. 3. 12 189 5 243 17 432
            d/  Beruházások, felújítások A. II. 4.
            e/  Beruházásokra  adott  előlegek A. II. 5.
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    II / 2. 2.    Az  immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévi  értékcsökkenésének  alakulása   2004. december 31-ig

Adatok ezer Ft - ban

  I.       Immateriális  javak 152 869 31 705 
  II.1.    Tárgyi eszközök
            1/  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 842 20 580 396 

            2/  Müszaki  berendezések,  gépek, járművek 28 127 5 549 

            3/  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4 870 1 189 

            4/   Beruházások, felújítások

   III.    50e  Ft.  alatti  tárgyi  eszközök  ért. csökkenése 2 150 793 
   IV.   2003. évi értékcsökkenés -42 

            Ö s s z e s e n  : 189 816 20 580 39 632 

Megnevezés
2004.évben 
költségként 
elszámolt 

értékcsökkenés

2004. évi tervszerinti 
értékcsökkenés

2004. évi terven 
felüli 

értékcsökkenés
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II / 2. 3. Az elszámolt értékvesztés és visszaírt értékvesztés alakulása
2004. december 31.

Adatok  ezer  Ft - ban

Eszközök megnevezése 
2003.12.31 növekedés csökkenés visszaírás 2004.12.31

1. Befektetett pénzügyi eszközök

2. Készletek Nemleges!
3. Forgóeszközök között nyilvántartott 
értékpapírok

Összesen

 

Elszámolt értékvesztés
Tárgyévi
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                           II / 2. 4.  Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos  követelések alakulása 2004. 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
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                           II / 2. 5.  Tájékoztató adatok a tárgyidőszakban befolyt törlesztésekről
2004 december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Időszak Befolyt összeg Befolyt törlesztésből Befolyt törlesztésből Befolyt összegből Befolyt törlesztésből 
2004.01.01-2004.12.31. összesen tőke törlesztés       kamat törlesztés technikai számlán maradó       késedelmi kamat 

Befolyt törlesztések 2 040 504 880 931 975 185 157 085 27 303 
0 

Befolyt előtörlesztések 889 215 882 778 6 437 

            Ö s s z e s e n  : 2 929 719 1 763 709 981 622 157 085 27 303 
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                II / 2. 6.  A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolásának  részletezése                                                                   
    2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Megnevezés 2003.12.31 2004.12.31

Értékpapírok után járó kamat 20 756 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: 20 756 0 
Kibocsátott kötvények árfolyamvesztesége 470 481 1 196 510 
Bankköltség 1 296 
Hirlap, szakkönyv 1 298 1 153 
Biztosítási díj 178 171 
Oktatás 156 
Bérleti díj 116 
Egyéb, nem anyagjellegű szolgáltatás 87 
Hatósági engedélyezési díjak 25 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen: 471 957 1 199 514 
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II / 3. FORRÁSOK

II  / 3. 1.  A saját tőke éven belüli alakulása
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

M e g n e v e z é s 2003.12.31 Növekedés Csökkenés 2004.12.31

Saját tőke részei: 2 368 049 83 474 123 673 2 327 850

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 -248 767 48 098 75 575 -276 244
V. Lekötött tartalék 192 391 48 098 144 293
VI. Értékelési tartalék
VI. Mérleg szerinti eredmény -75 575 35 376 -40 199

Az Eredménytartalék növekedés a Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalékba helyezésével,
valamint a Lekötött tartalék felszabadításával változott.

A Lekötött tartalék az Alapítás-átszervezés aktivált értéke után elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összegével csökkent.
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               II /  3.1.a.  Kibocsátott  részvények  állományának  alakulása  
2004. 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
2004. 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
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II / 3. 2.  A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása  
2004. 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
2003. évben elszámolt értékcsökkenés ( - ) 48 096
2004. évben elszámolt értékcsökkenés ( - ) 48 098

Lekötött tartalék összege 144 293
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II / 3 .3.    Céltartalék állományváltozásának alakulása
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Megnevezés Céltartalék Céltartalék Hitelezési
2003.12.31  felszabadítás képzés veszteség 2004.12.31

leírás

1. Diákhitelekkel kapcsolatos hitelezési kockázat 1 085 842 1 370 268 15 989 2 440 121

2. Garanciális kötelezettség

3. Korengedményes nyugdíjazás

4. Végkielégítés miatti kötelezettség

5. Környezetvédelmi kötelezettség

6. Függő kötelezettség

7. Biztos jövőbeni kötelezettség

Összesen: 1 085 842 0 1 370 268 15 989 2 440 121

Megjegyzés: A céltartalék a hitelek 2004.évi átlagállományára lett megképezve, figyelembe véve a 2004. évi felhasználásokat. 
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  II / 3. 4.  A hátrasorolt kötelezettségek értéke, jogcímenkénti bemutatása 
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

J O G C Í M Összeg

Nemleges!

Össszesen:
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II / 3. 5.  Kötelezettségek hátralévő lejárat szerint 

2004. 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 túli kölcsönök 12 086 735 12 086 735 

Kötvénykibocsátásból eredő
kötelezettségek 
        - Éven belüli  

        - Éven túli 63 499 900 63 499 900 

          Ö  s  s  z  e  s  e  n : 75 586 635 0 0 75 586 635 

Hátralévő lejárat esedékesség szerint

25



II / 3. 6.  Zálogjoggal vagy egyéb jogokkal biztosított kötelezettségek
állománya  lejárat  szerint 2004. 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 2004. 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  
Nemleges!

        - Éven túli       F. II. 6

    Összesen: 
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II / 3. 8.  Bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának  részletezése 2004.december 31-én   

Adatok ezer Ft - ban

Megnevezés 2003.12.31 2004.12.31

Költségvetési támogatás 113 161 89 161 
2007/01 kötvény árfolyamnyeresége 33 287 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 113 161 122 448 
Kötvények után járó kamat 514 999 4 193 765 
Vállalkozások részére történő kifizetések 0 11 690 
Prémium 41 967 43 665 
Nyugdíjjárulék 7 554 7 860 
Egészségbiztosítási járulék 4 616 4 803 
Munkaadói járulék 1 259 1 310 
MFB-nek járó hitelkamat 40 158 1 978 
Pénztári tételek 42 49 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 610 595 4 265 120 
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II / 3. 9.   Mérlegen kívüli tételek
2004. december 31.

Adatok  ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s Összeg Lejárat

Diákhitelek fedezetére 
igénybe vehető MFB 
hitelkeret 37 913 265 2006.06.20
Diákhitelek fedezetére 
igénybe vehető CIB 
hitelkeret 6 000 000 2005.05.12

Diákok hitelkerete -  
folyósítási kötelezettség 1 915 573 2005.01.15

Peres ügyek miatti függő 
kötelezettség 52 910 

Összesen 45 881 748 
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III. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

III / 1. Az össze nem hasonlítható adatok bemutatása
                         2004. december 31.

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

Nemleges!
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 III / 1. a    A  tőkésített kamatok alakulása
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

                M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2003.12.31 2004.12.31

1. Diákhitelek állománya 47 526 202 70 064 279

2. A diákhitelek tőkésített kamata 4 343 124 10 359 074

3. Összesen 51 869 326 80 423 353
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III / 2.  A  bevételek alakulása főbb tevékenységi bontásban
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

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

1. Hiteligénylő nyomtatványok értékesítési bevétele 11 318

2. Diákhitelek utáni kamatbevétel 7 436 849

3. Értékpapírok kamatbevétele 36 394

4. Költségvetési támogatásból 2004.évre elszámolt bevétel 255 958

5. Egyéb bevételek 38 490

       Ö s s z e s e n  :     / 1+2+3+4+5/ 7 779 009
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  III / 3.  A 2004. évben költségként elszámolt igénybevett szolgáltatások  értékének bemutatása
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

Sorszám                 M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2004.12.31

1.        Anyagjellegű szolgáltatások költsége ( szállítás, takarítás) 8 546

2.        Fenntartás, karbantartás költsége 20 415

3.        Egyéb anyaglellegű szolgáltatások költsége (telefon, posta,adatrögzítés...) 93 553

4.        Nem anyagjellegű szolgáltatások költségei (bérleti, szakértői, marketing…) 217 781
  

       Összesen 340 295
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III / 4.    Társasági adóalapot módosító tételek 
2004. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

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

   1. Társasági adótörvény szerint figyelembe vett 
értékcsökkenés 191 366

   1. Számviteli törvény alapján költségként elszámolt 
értékcsökkenési leírás 189 858

   2. Immateriális javak, tárgyi eszközök 
értékesítésekor a társasági adótörvény szerinti 
nyilvántartási érték 5 119    2. Előző évet érintő ráfordítás

   3. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
ráfordításként elszámolt összeg 5 119

   4. Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés ( 
kisértékű, 1000 forintot meg nem haladó követelés ) 271

       Ö s s z e s e n : 196 485        Ö s s z e s e n : 195 248
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III / 5.  Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

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

1.

Vagyoni értékű jog megvásárlására kapott támogatás elhatárolásából a 
kapcsolódó költségek ( értékcsökkenési leírás) ellentételezésére igénybe vett 
összeg 24 000

       Ö s s z e s e n  :    24 000

III / 6.  Rendkívüli bevételek és ráfordítások  társasági adóra gyakorolt hatása
2004. december 31.

Adatok ezer Ft - ban

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

A kapott támogatásnak közvetlen társasági adóra gyakorolt hatása nincs.

       Ö s s z e s e n  :    
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Adatok ezer Ft - ban

Sorszám M  e  g  n  e  v  e  z  é  s
2004.01.01 2004.12.31

nyitó záró

1.         Anyagköltség 9 411 9 411 8 957 18 368 

2.        Igénybe  vett    szolgáltatások  értéke 210 935 210 935 317 693 528 628 

3.        Egyéb szolgáltatások értéke 67 235 62 773 4 462 73 417 140 652 

4.        Eladott  áruk  beszerzési  értéke

5.        Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

6.        Anyagjellegü  ráforditások  összesen  / 1+2+3+4+5/  287 581 62 773 224 808 400 067 687 648 

7.        Bérköltség 252 545 85 434 167 111 325 003 577 548 

8.       Személyi  jellegü  egyéb  kifizetések 16 960 16 960 83 309 100 269 

9.       Bérjárulékok 70 570 70 570 123 797 194 367 

10.        Személyi  jellegü  ráforditások  /7+8 +9/ 340 075 85 434 254 641 532 109 872 184 

11.        Értékcsökkenési  leirás 67 809 67 809 150 226 218 035 

12.        Működést finanszírozó hitelek kamata 0 

13.
Következő évekre elhatárolt működési költségek 
összesen 695 465 148 207 547 258 1 082 402 1 777 867 

14.        Forráskamat időbeli elhatárolása 320 251 320 251 424 062 744 313 

15. Halasztott ráfordítások össesen 1 015 716 148 207 867 509 1 506 464 2 522 180 

2002. évi 
költségelhatárolásból 

fennálló

III / 7.   Halasztott ráfordítások  jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása
2004. december 31.

2003. évi költségek 
elhatárolása

2004. évi költségek 
elhatárolása
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Adatok ezer Ft - ban

Sorszám

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 

15. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen 240 487 

16. 2003. évben elszámolt értékcsökkenési leírás 48 096 

17. 2004. évben elszámolt értékcsökkenési leírás 48 098 

18. Alapítás-átszervezés aktivált értéke nettó értéken 144 293 

III / 8.  Alapítás-átszervezés aktivált értékének bemutatása
2004. december 31.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s
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     IV. Tájékoztató kiegészítések

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

2004. december 31.

 Átlagos  statisztikai  állományi  létszám   / fő /

I  D  Ő  S  Z  A  K
Fizikai Szellemi Összesen

2004.01.01-2004.12.31. 85 85 
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IV / 1.2.   A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók kiemelt kereseti adatai 2004-ben
2004. 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 346 985 346 985 

     2.  Prémium, jutalom 101 880 101 880 

     3.  Személyi jellegű egyéb kifizetések 89 037 89 037 

Összesen: 537 902 537 902 
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IV / 2.   Az Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági tagoknak kifizetett járandóságok

2004. december 31.

Adatok eFt-ban

 

I  D  Ő  S  Z  A  K
Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen

2004.01.01-2004.12.31. 7 200 6 240 13 440 

 

tiszteletdíjak
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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, abban az esetben, ha a mérlegfőösszeg meghaladja az 
500 millió forintot, akkor az értékhatár alapja 500 millió forint.  
Előző évi tételként könyvelendő önellenőrzésre 2004. évben a DK Rt-nél nem került sor. 
 
 
 

 

 

 



V. Cash flow-kimutatás
2004.12.31

adatok e Ft-ban
sorok megnevezések 2003.12.31 2004.12.31

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 2 306 850 -     1 951 695      
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

1. Adózás előtti eredmény +- 75 575 -          40 199 -          
2. Elszámolt amortizáció +
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +-
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +- 776 702         1 354 279      
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-
6. Szállítói kötelezettség változása +- 257 359 -        36 985           
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +- 27 829           113 424         
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +- 144 055 -        3 663 812      
9. Vevőkövetelés változása +- 1 633 -            1 877             

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +- 1 487 080 -     817 259 -        
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +- 1 145 679 -     2 361 224 -     
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -                  -                  
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -                  -                  
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 151 670 -        60 765           

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése - 151 670 -        60 765           
15. Befektetett eszközök eladása +
16. Kapott osztalék, részesedés +
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 386 550         1 859 822 -     

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 24 999 950    50 586 685    
19. Hitel és kölcsön felvétele + 930 069         -25 709 875
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 - 25 543 469 -   26 736 632 -   
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - -                  
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +- -                  
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +- 2 071 970 -     152 638         
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A Diákhitel Központ Részvénytársaság  
2004. december 31-i üzleti jelentése 

 
Cégadatok 
A Társaságot az Alapító – Oktatási Minisztérium - határozatlan időtartamra hozta létre. Az 
Alapító Okirat aláírásának kelte 2001. április 27. A Diákhitel Központ Rt. Alapító Okiratának 
legutóbbi módosítása 2004.  július 26 – án történt, amely a Cégbíróságon bejegyzésre került. 

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 

72.  30 Adatfeldolgozás 

Az Alapító Okirat módosításait követően a Társaság új cégneve Diákhitel Központ Rt.. 
 
A vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének és az üzletmenet bemutatása 
A Társaság kizárólag a Kormányrendeletben meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges 
eszközökkel - szoftverekkel, informatikai eszközökkel, műszaki berendezésekkel – rendelkezik, 
az elhelyezést bérelt ingatlan biztosítja. 

A Diákhitel Rt. 2004. januártól júniusig tartó időszak finanszírozását a 2003-ban elindított 69,5 
milliárd forint keretösszegű  kötvényprogramjával,  a hallgatói hitelek őszi folyósításának 
finanszírozását pedig a 2004-ben elfogadott 125 milliárd Ft keretösszegű kötvényprogramjával 
biztosította. A Társaság július-augusztus hónapokban, illetve a tanulmányi időszakokban 
kiegészítő forrásként a rendelkezésre álló MFB hitelkeretet és a CIB készenléti hitelt vette 
igénybe. 

A Diákhitel Központ Rt. 2004. évi működésének és a beruházásainak a finanszírozását a 
rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel és a 2003. végén, valamint 2004. október és december 
hónapokban érkezett költségvetési juttatással biztosította. 

A Társaság a vonatkozó kormányrendelet értelmében profitot nem képezhet, a hallgatói 
hitelrendszer költséghatékony és biztonságos működése érdekében minimális szinten tartja 
működési költségeit. 

A 2003-as tanév végén már közel 154 ezer diák vette igénybe a diákhitelt, az év végére a 
hitelfelvevők száma megközelítette a 177 ezer főt. A folyósított hitelek összege 2004-ben 24.049 
millió Ft volt, így a diákhitel állomány az év végére elérte az 80.435 millió Ft-ot. 
 
A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események 
A hallgatói hitel aktuális kamatlába a 2004. február 1. és 2004. augusztus 31. közötti időszakban 
évi 11,95 %.  

2005-ben a törlesztés alapja az év elején érvényes minimálbér (57 000 Ft), így a kötelező havi 
törlesztő részlet legkisebb mértéke 2005. január 1-től az előző évi 3 180 Ft-ról 3 420 Ft-ra 






