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Alaptájékoztató 

1. számú módosítás 

A Diákhitel Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű 

kötvényprogramjához 

Program Szervező, Vezető Forgalmazó Kibocsátó jogi tanácsadója 

     Államadósság Kezelő Központ  Gárdos, Füredi, Mosonyi, 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tomori Ügyvédi Iroda 

Forgalmazók 

Concorde Értékpapír Zrt. 

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 

ERSTE Befektetési Zrt. 

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 

MKB Bank Zrt. 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 
 

Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az 

alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az 

Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra (BÉT-re) bevezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan 

forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 

809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az 

értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát. 

 

Budapest, 2015. április 24. 
 

„A Kibocsátó nyomatékosan felhívja a Kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét arra, hogy a 

Kötvények forgalomba hozatala következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladhatja 

saját tőkéjének összegét, így a kockázat a szokásostól eltér.” 
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A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (amelynek székhelye: 1027 

Budapest, Kacsa utca 15-23.) a 2015. december 31. napjáig tartó Kötvényprogram 

formájában kötvényeket szándékozik nyilvánosan forgalomba hozni, a Kötvényprogram 

keretösszege 30.000.000.000,- Ft. A forgalomba hozatal során a Vezető Forgalmazó az 

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (amelynek székhelye: 

1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.). 

 

A kötvények forgalomba hozatalához készített Alaptájékoztatót a Magyar Nemzeti Bank mint 

felügyeleti hatóság a H-KE-III-282/2015. számú, 2015. február 13. napján kelt határozatával 

jóváhagyta. 

 

A Kibocsátó a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett Alaptájékoztató szöveget az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó 

vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.2. A Társaság 

vezetése, 1.3.2.1. Az Igazgatóság alpontjában az Igazgatóság feladatai az alábbiak szerint 

változnak: 

 

„Az Igazgatóság 

 

a) gondoskodik a Részvényes által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, 

irányítja a Részvénytársaság gazdálkodását; 
b) felelős a Részvénytársaság működési körében az általa, illetve az általa delegált 

hatáskörben hozott minden döntésért; 
c) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a 

Részvényes kizárólagos hatáskörébe; 
d) előzetesen elkészít az Alapszabály 9.1. e), g), i) és t) pontok kivételével minden, a 

Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési javaslatot, majd előterjesztésének – 

és amennyiben az Alapszabály azt előírja, a Felügyelőbizottság véleményének – 

csatolásával előterjeszti azt a Részvényesnek; 
e) az Igazgatóság ügyrendjét elfogadja,  

f) a Vezérigazgató számára meghatározott teljesítmény-követelményre, valamint az ahhoz 

kapcsolódó teljesítménybérre vagy más juttatás meghatározására, valamint a 

Vezérigazgató prémium-feladata időarányos teljesítésének értékelésére, és a 

prémiumelőleg kifizethetőségéről szóló javaslatot a Részvényes elé terjeszti;  

g) a Vezérigazgatónak a vezérigazgató-helyettesek számára meghatározott teljesítmény-

követelményre, az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérre vagy más juttatás 

meghatározására, valamint a prémium-feladat időarányos teljesítésének értékelésére, és a 

prémiumelőleg kifizethetőségére szóló javaslatát jóváhagyja;  

h) kijelöli a Részvénytársaság cégjegyzésre jogosult – a cégjegyzékbe bejegyzendő – 

dolgozóit; 
i) gondoskodik a Részvénytársaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről; 
j) a Részvényes és a Felügyelőbizottság számára negyedévenként jelentést készít a 

Részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az üzleti terv 

időarányos teljesítéséről jelentést készít; 
k) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Részvényes az Igazgatóság hatáskörébe utal; 
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l) elfogadja a Részvénytársaság Számviteli politikáját, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, Üzletszabályzatát, Beszerzési Szabályzatát, Cégjegyzési, 

Kötelezettségvállalási és utalványozási jogról szóló szabályzatát, és a Vagyonnyilatkozat-

tételi szabályzatát; 
m) elfogadja az Alapítói határozatok végrehajtásáról félévente, az adott félévet követő hónap 

utolsó napjáig készített jelentést; 
n) elfogadja az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente, az adott negyedévet 

követő hónap utolsó napjáig készített jelentést;  
o) a jogszabályban előírt módon megállapítja a hallgatói hitel kamatának aktuális mértékét, a 

hitelfelvevők felé felszámítandó díjakat és költségtérítéseket, valamint közzéteszi azokat; 

p) a Felügyelőbizottság véleményével a Részvényes elé terjeszti a Részvénytársaság 

hallgatói hitelek finanszírozására vonatkozó Finanszírozási tervét; 

q) kijelöli az ÁKK Zrt.-vel kötött megbízási szerződésben körülírt Finanszírozási 

Bizottságba a Diákhitel Központ Zrt. által delegált tagok személyét; 

r) dönt azokról az üzleti tervben szereplő kötelezettségvállalásokról, amelyeknek összege 

eléri, illetőleg meghaladja a 60.000.000 (hatvanmillió) forintot; 

s) a javaslatokat mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy az 

Alapszabály a Részvényes hatáskörébe utal, a Részvényes elé terjeszti.”  
 

2. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó 

vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.2. A Társaság 

vezetése, 1.3.2.1. Az Igazgatóság alpontjában az 1. Táblázat: A DK Zrt. Igazgatóságának 

tagjai az alábbiak szerint módosul: 

 
„1. Táblázat: A DK Zrt. Igazgatóságának tagjai 

Név: Beosztás 
Választás illetve a 

kijelölés dátuma 

Adamecz Péter az Igazgatóság elnökse 2015.03.26. 

Rádly Éva Igazgatósági tag 2014.10.20. 

Gyutai Csaba Igazgatósági tag 2014.10.20. 

Vig Attila Igazgatósági tag 2014.10.20.” 

 

Az alábbiakban ismertetjük az igazgatósági tagok szakmai életútját:   

 

3. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó 

vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.2. A Társaság 

vezetése, 1.3.2.1. Az Igazgatóság alpontjában az Igazgatósági tagok szakmai életútját 

bemutató rész új szövege: 

 

„Adamecz Péter, az Igazgatóság elnöke 

Felsőfokú végzettségét 1977-ben szerezte az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen. Szaktudását közigazgatási szakvizsgával bővítette 1999-ben. Pályafutását az 

egyetemi évek után az Állami Fejlesztési Banknál kezdte, ahol 1985-től a nemzetközi 

osztályt vezette. Az Állami Fejlesztési Bank megszűnését követően a Budapest Banknál 

kapott megbízást a nemzetközi tevékenység kialakítására és irányítására vezérigazgató-

helyettesként. 1992-ben kilépett a banktól és egy ideig saját pénzügyi vállalkozását vezette. 

1995-től felső vezetői pozíciókat töltött be a Magyar Hitel Banknál, majd az ABN-AMRO 

Banknál. 1999-től 2001-ig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára volt, majd a 
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következő 6 évben a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Ezt követően saját vállalkozását, a 

Szárazpatak Kft.-t irányította. 2010 és 2012 között a Magyar Export-Import Bank 

vezérigazgatója, 2012 óta a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese. 

Pályafutása során olyan fontos tisztségeket töltött be, mint a Rubik Alapítvány kuratóriumi 

tagsága, az IMF, majd a Világbank helyettes országkormányzója, valamint igazgatósági és 

felügyelő bizottsági tag a GIRO-nál, az MNB-nél, az ITDH-nál. 2010-től a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. felügyelőbizottságának elnöke. 

 

Rádly Éva 

1954. április 21-én született Veszprémben. 1977-ben közgazdász diplomát szerzett a 

Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1987-ben könyvvizsgálói vizsgát tett. 1996. óta 

pénzügyi intézményi könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci 

Tagozatának tagja. 1977-1987. között a Betonútépítő Vállalatnál dolgozott számviteli 

területen. 1987-től dolgozik a pénzintézeti szektorban, vezető beosztásban. A Mezőbank Rt. 

egyik alapítója, majd vezérigazgató helyettese volt, részt vett a Mezőbank és az Agrobank 

fúziójában. 12 évig, a bank eladásáig irányította a számviteli, banküzemi, informatikai 

területet. 1998-ban a Reálbank sikertelen reorganizációját követően egy évig segítette a 

felszámolás elindítását. 1999-től 2004-ig a Konzumbankban felügyelte a teljes banküzemi 

szakterületet. 2006-tól részt vett az alakuló FHB Kereskedelmi Bank Zrt. pénzügyi, 

számviteli informatikai rendszerének kialakításában és irányította a működő bank számviteli 

tevékenységét. 2010. augusztus 1-jétől az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ügyvezető 

igazgatója. 

 

Gyutai Csaba 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-népművelés 

szakos jeles diplomát, ezt követően tanított a Somogy megyei Szentbalázson és a 

zalaegerszegi Munkácsy Mihály Szakközépiskolában. Négy évig a zalai megyeszékhely 

Polgármesteri Hivatalában dolgozott kulturális területen, valamint 1998-2000 között a 

Pannonhír Hírlap Kereskedelmi Rt. Zala megyei vezetője, majd 2002-ig a Pelsohír 

Hírlapkereskedelmi Kft. kereskedelmi igazgatója volt. 2002-ben önkormányzati képviselő 

lett, majd alpolgármester egészen 2010-ig, amikor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

polgármesterévé választották. Ugyanakkor országgyűlési képviselő, és a Parlament Kulturális 

és Sajtóbizottságának tagja lett.  

Fontosabb társadalmi tisztségei: a Zalai Táncegyüttes Egyesület volt elnöke, jelenleg a 

Pannon Mechatronikai Klasztert működtető Pannon Fejlesztési Alapítvány kuratóriumi 

elnöke és a Pannon Tükör kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 

Nős, négy gyermek édesapja. 

 

Vig Attila 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karán szerezte diplomáját Vállalati 

pénzügy főszakirányon. Pályafutását a Deloitte Könyvizsgáló és Tanácsadó Kft-nél kezdte, 

majd két év elteltével az IMAP MB Partners Zrt.-nél elemzőként kezdett tevékenykedni. 

2011 és 2014 között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi elemzője volt, ahol a 

kezelt társaságok által készített üzleti tervek és modellek véleményezése volt a fő feladata, 

valamint átszervezéssel, finanszírozással kapcsolatos kiemelt projektekben vett részt. 2014. 

augusztusától a Miniszterelnökség Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és a Postaügyekért 

Felelős Államtitkárság Postaügyi főosztályának főosztályvezetője. 

Külkereskedelmi ügyintézői, valamint Marketing- és reklámügyintézői szakképesítéssel 

rendelkezik. 
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Angol és német nyelven beszél, mindkét nyelvből üzleti szaknyelvi ismeretekkel is 

rendelkezik.” 

 

 

4. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó 

vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.2. A Társaság 

vezetése, 1.3.2.2. A Cégvezető alpontjában a Cégvezető feladatai az alábbiak szerint változik: 

 

„A Cégvezető (Vezérigazgató): 

 

a) a Részvénytársaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

b) jogi képviselet útján biztosítja az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe 

bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok 

cégjegyzékbe való bejegyzését, illetve gondoskodik a vezető tisztségviselők, a 

Felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 208. (1) bekezdése szerinti vezető állású 

munkavállalók, valamint az önálló cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre 

jogosult munkavállalók 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatainak közzétételéről, az e 

törvény szerinti adatok változásainak közzétételéről, és e törvény szerint felelős a 

közzétett adatok folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért a Részvénytársasággal 

összefüggő valamennyi adat vonatkozásában; 

c) irányítja a Részvénytársaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját; 

d) gondoskodik a Részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

e) a 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ugyanezen törvény 5. §-ában 

meghatározott határidők szerint vagyonnyilatkozatot tesz; 

f) gondoskodik a Részvényes által elfogadott Számviteli törvény szerint beszámoló 

jogszabályban előírt formában és határidőn belüli közzétételről; 

g) gondoskodik a Részvénytársaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a 

Részvényes és az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáról; 

h) a Részvénytársaság működéséről, üzleti tevékenységéről, gazdálkodásáról és vagyoni 

helyzetéről a Részvényes által előírt tartalommal és formában a megadott határidőre 

Részvényes részére havonta és negyedévente beszámolót készít; 

i) az Alapítói határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít az Igazgatóság és a 

Részvényes számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig; 

j) az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít az Igazgatóság 

számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig; 

k) elkészíteti a Részvénytársaság éves üzleti tervét és módosítását, amelyeket az Igazgatóság 

elé terjeszt;  

l) felvilágosítást ad a Részvényes, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló 

részére a Részvénytársaság ügyeiről, és biztosítja számukra a testületek határozatainak 

nyilvántartásába, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést; 

m) az Igazgatóság és a Részvényes részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot 

készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály az Igazgatóság vagy a 

Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal; 

n) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Részvényes illetve az Igazgatóság 

kizárólagos hatáskörébe; 

o) dönt az éves Közbeszerzési Tervről és annak módosításáról; 

p) dönt a Részvénytársaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetési hasznosításáról;  
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q) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó 

szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget; 

r) dönt azokról a 60.000.000 Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalásokról és tárgyi eszköz 

értékesítésekről, amelyek nem igényelnek üzleti terv módosítást; 

s) a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, 

Beszerzési Szabályzatát, Cégjegyzési, kötelezettségvállalási és utalványozási jogról szóló 

szabályzatát és a Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzatát elkészítteti, az Igazgatóság elé 

terjeszti, majd végrehatja; 

t) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról és 

végrehajtásáról;  

u) a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések 

figyelembevételével, az ott meghatározott mértékben, jogosult a hatáskörébe tartozó 

feladatokat a Részvénytársaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a 

Részvényes, az Alapszabály, vagy jogszabály kizárólag a Vezérigazgatóra ruházott; 

v) jóváhagyja a Finanszírozási stratégiát a Részvénytársaság Finanszírozási Bizottságának 

javaslata alapján.” 
 

 

5. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó 

vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.3. A Társaság 

működésének ellenőrzése, 1.3.3.1. A Felügyelőbizottság alpontjában a 2. Táblázat: A DK Zrt. 

Felügyelőbizottságának tagjai az alábbiak szerint módosul: 

 
„2. Táblázat: A DK Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai 

Név: Beosztás 
Választás illetve a 

kijelölés dátuma 

dr. Polacsek Csaba a Felügyelőbizottság elnöke 2014.10.20. 

Pősze Lajos Felügyelőbizottsági tag 2014.10.20. 

Sziládi-Losteiner Dóra Felügyelőbizottsági tag 2015.04.01.” 

 

 

6. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.3. A Kibocsátó 

vezető testületének részletes bemutatása, az irányítási rendszer ismertetése, 1.3.3. A Társaság 

működésének ellenőrzése, 1.3.3.1. A Felügyelőbizottság alpontjában a felügyelőbizottsági 

tagok szakmai életútjának bemutatása az alábbiak szerint módosul: 

 

„dr. Polacsek Csaba, a Felügyelőbizottság elnöke 

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Hanzehogeschool Groningen-en 

(Hollandia) tanult. Okleveles közgazdász diplomáját, majd doktori címét a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Magyarországon és az Egyesült Államokban 

bejegyzett könyvvizsgáló, valamint tőzsdei szakvizsgával rendelkezik. 1991 és 1997 között a 

Deloitte & Touche-nál dolgozott Budapesten és az Egyesült Államokban, majd közel 10 évet 

a Creditanstalt/UniCredit-csoportnál, először a corporate finance területen, ahol 2000-től a 

CAIB Értékpapír Rt igazgatósági tagja volt, majd 2004-től a bank strukturált finanszírozási 

üzletágát vezette. 2007 és 2009 között az Arcadom Zrt. Dél-Európáért felelős regionális 

igazgatója, 2009-10-ben az FHB Jelzálogbank Nyrt ügyvezető igazgatója volt. 2010-14 közt 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társasági portfólióért felelős főigazgatója. 2014. június 
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óta a Miniszterelnökség Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyekért felelős 

államtitkárságának helyettes államtitkára. Angolul, németül és szerbül beszél. 

 

Pősze Lajos 

Diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Matematika és Informatika szakon 

szerezte, majd rendszerszervezést tanult. 1978 és 1990 között a Központi Statisztikai Hivatal 

Államigazgatási Számítógépes Szolgálatánál informatikai rendszereket fejlesztett, valamint 

kereskedelmi igazgatói posztot töltött be. 1990 és 1996 között a Szerencsejáték Rt-nél elnök-

vezérigazgató, munkássága alatt valósult meg a manuális lottó és totó rendszer gépesítése. A 

következő 4 évben informatikai, média és kereskedelmi vállalkozások tulajdonosa és 

ügyvezetője. 2010-től 2014-ig parlamenti képviselő.  Kiemelt tisztségei: a Parlament 

Gazdasági Bizottságának alelnöke, a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság tagja, az 

Alkotmányügyi Bizottság tagja. További tisztségei voltak: A Magyar Technikai és 

Tömegsportok Országos Szövetségének Elnöke, a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke, 

Erdélyi Magyarság Alapítvány és Folyóirat Elnöke, a Magyarok Világlapja Alapítvány 

Elnöke, a Protestáns Tanulmányi Alapítvány alapítója. Széleskörű Mac és Microsoft 

ismeretekkel rendelkezik, angolul tárgyalási szinten beszél.  

 

Sziládi-Losteiner Dóra 

1996-ban közgazdászként szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 

melyet 2002-ben jogi szakokleveles közgazdász képesítéssel bővített, ezen felül okleveles 

adótanácsadói és könyvvizsgálói képesítéssel is rendelkezik. Angol nyelven tárgyalási szinten 

beszél. Az OTP Bank Nyrt. keretein belül majd 13 éven át dolgozott több beosztásban illetve 

vezető tisztséget töltött be felügyelőbizottsági és igazgatósági tagként Ukrajnában és 

Hollandiában is. 1997-ben tanácsadóként kezdett a Pénz és Tőkepiaci Termékek Osztályán, a 

későbbiekben az Egyedi Termékek, majd a Tőkepiaci Tranzakciók Osztályának vezetője lett. 

2006-tól már a Tőkepiaci Tranzakciók és Nemzetközi Bankkapcsolati Osztály 

főosztályvezetője. 2010-ben távozott az OTP Bank Nyrt. kötelékeiből, a Forrásfelvétel és 

Speciális Tranzakciók Osztály főosztályvezetői posztjáról.  

2010 augusztusától a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Pénzügyi Intézményi Befektetések 

Főigazgatósága, majd a Befektetés Irányítási Igazgatóság ügyvezető igazgatója, ahol az MFB 

Csoportba tartozó társaságok kezelése, tulajdonosi irányítása tartozik a felelősségi körébe. 

2015. április 1. napjától a Diákhitel Központ Zrt. Felügyelőbizottságának tagja. Ezen kívül 

további MFB Cégcsoporthoz tartozó vállalatoknál tölt be vezető tisztségeket 

felügyelőbizottsági, valamint igazgatósági tagként. Férjezett, két gyermek édesanyja, 

szabadidejét a családjával tölti.” 

 

 

7. 

Az Alaptájékoztató VII. Az Alaptájékoztató Kibocsátóra vonatkozó része, 1.4. A Kibocsátó 

célkitűzéseinek és feladatainak rövid ismertetése, A Diákhitel Központ Zrt. szabályozási 

környezete, a Kormányrendelet és egyéb alkalmazandó jogszabályok, főtevékenysége pont 

második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Részvénytársaság Alapszabály szerinti főtevékenysége: „Egyéb hitelnyújtás”. A 

Részvénytársaság által az Alapszabály szerint végzett egyéb tevékenységek: 

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység; 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás.” 
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Az Alaptájékoztató egyéb részei változatlanok. 

 

 

 

Kelt: Budapesten, 2015. április 24.  napján 

 

 

Kibocsátó: 

DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 

Havelda Balázs 

vezérigazgató-helyettes s.k. 

 

 

 

Lovas Attila 

vezérigazgató-helyettes s.k.  

 

 

Vezető Forgalmazó: 

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 

Búzás László 

üzleti vezérigazgató-helyettes s.k. 

Bangó Zsolt 

főosztályvezető s.k. 
 

 

 


