
Hirdetmény 
 

a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz 
Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 

 
A BIZOTTSÁG 2004. április 29-i 809/2004/EK RENDELETÉNEK 

31. cikke szerint 
 
1. A kibocsátó megnevezése 
 
A kibocsátó a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 
1027 Budapest, Csalogány u 9-11., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044593, adószáma: 
12657331-2-41.) 
 
2. Az ajánlott értékpapírok fajtája, kategóriája és mennyisége, tızsdei 

bevezetés 
 
A Kötvényprogram keretösszege 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint. 
 
A Kötvényprogram idıtartama a Hirdetmény közzétételének napjától 2009. december 
31-ig tart. 
 
A Kötvényprogram során minimum 1, maximum 10 éves futamidejő, fix vagy változó 
kamatozású Kötvények egy vagy több Sorozatban, és a sorozatokon belül több 
Részletben, forintban hozhatók forgalomba, aukciós eljárás útján az Alaptájékoztató és 
a vonatkozó Végleges Feltételek szerint. 
 
A Kötvényprogram hatálya alatt forgalomba hozott Sorozatokba tartozó Kötvények a 
Budapesti Értéktızsde Zrt.-re (BÉT) bevezetésre kerülnek. A Kötvényprogram 
keretében kibocsátásra kerülı Sorozatok mindegyikére a Forgalmazók közül 
Sorozatonként legalább 3 (három) Forgalmazó, a tızsdei bevezetés napjától számított 
legalább 1 (egy) évig árjegyzési kötelezettséget vállal. 
 
3. Az ajánlattétel, a bevezetés tervezett ideje 
 
Az adott forgalomba hozatalra vonatkozó ajánlattétel a Végleges Feltételekben kerül 
rögzítésre. 
 
A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvények valamennyi Sorozatrészletének bevezetését a 
BÉT-re. A tızsdei bevezetés kezdeményezése minden esetben az adott Sorozatrészlet 
forgalomba hozatalának napjára vonatkozik. 
 
4. Az Alaptájékoztató közzététele és beszerezhetısége 
 
Az Alaptájékoztató közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. 
március 30 napján kelt, PSZÁF E-III/10.370/2009. számú határozatával engedélyezte. 
 
A Kibocsátó az Alaptájékoztatóval kapcsolatosan a nyilvánosság felé tájékoztatásait a 
következıképpen teszi közzé: 
a) a Hirdetményt a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezetı Forgalmazó www.akk.hu 

címő honlapján, továbbá a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási 
rendszerként mőködtetett www.kozzetetelek.hu oldalon, 
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b) az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a 
Vezetı Forgalmazó www.akk.hu címő honlapján, továbbá a PSZÁF által hivatalosan 
kijelölt információtárolási rendszerként mőködtetett www.kozzetetelek.hu oldalon, 
továbbá a befektetık a Tpt. 34.§ (7) bekezdése alapján kérhetik a Forgalmazóktól a 
nyomtatott Alaptájékoztató ingyenes rendelkezésre bocsátását, 

c) a rendszeres tájékoztatás (éves jelentés) és a rendkívüli tájékoztatás alá esı 
információkat a Kötvényprogram hatálya alatt a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a 
Vezetı Forgalmazó www.akk.hu címő honlapján, továbbá a PSZÁF által hivatalosan 
kijelölt információtárolási rendszerként mőködtetett www.kozzetetelek.hu oldalon. 

 
A fenti szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4.§-
ának rendelkezései szerint az index.hu és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal 
rendelkezı médiumok szerkesztıségeinek is megküldi. 
 
A Kibocsátó a rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésıbb 1 (egy) 
munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, a Kötvény értékét vagy 
hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintı 
információról. 
 
A BÉT által elıírt közzétételek a BÉT www.bet.hu címő honlapján keresztül történnek. 
 
5. A nyomtatott anyaggal kapcsolatos tájékoztatás 
 
A Forgalmazók a Befektetı kérésére a Kötvények futamidején belül kötelesek az 
Alaptájékoztatót nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre bocsátani. 
 
 
A jelen hirdetmény Budapesten, 2009. április 07. napján kelt. 
 
 
 

Diákhitel Központ Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság 


