
Jogi nyilatkozat 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!  

A honlap (a www.axiomfunds.net) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt 

feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat! 

 

Szerződi jog 

Az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) weboldalai, az azon található 

minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt 

állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó 

mértékben kizárólag az Alapkezelő kifejezett írásos engedélyével lehetséges. 

 

Tájékoztatás 

A website-on feltüntetett információk nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési 

tanácsadásnak, értékpapír vagy bármely más pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására, pozíció 

nyitására és zárására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak még abban az esetben sem, 

ha valamely pénzügyi eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz eladása/vétele mellett foglal állást. 

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők 

alakítják, melyre az Alapkezelőnek nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei 

az Alapkezelőre nem háríthatók át. 

Az Alapkezelő weboldalain megjelenő piaci információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul 

szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az Alapkezelő felelősséget nem vállal. Ugyanez 

vonatkozik harmadik fél által készített és az Alapkezelő weboldalain közzétett információkra, 

dokumentumokban foglaltakra is. Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen 

bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok 

használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által 

történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási 

késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból 

származnak. 

 

Adat- és titokvédelem 

Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben 

igényli, hogy az Ön részére az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt-vel, illetve szolgáltatásaikkal 

kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP 

címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának 

mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását.  

Az Alapkezelő a személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 

rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 



2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek 

szerint. 

Az Alapkezelő bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, 

„GDPR”) foglaltaknak megfelelően kezel,  

Az Alapkezelő továbbá a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben (Kbftv.) meghatározott 

értékpapírtitokra vonatkozó előírások szerint kezeli az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni 

helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála 

vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, 

megoldást. 

 

Cookie-k és használatuk 

A cookie-k („sütik”) célja a felhasználói élmény folyamatos növelése, a weboldal könnyebb 

használhatósága, testreszabhatósága. A cookie-k segítségével anonim, összesített statisztikák 

készíthetőek, melyek nagyban hozzájárulnak a felhasználói szokások megértéséhez és így ahhoz, 

hogy a felhasználói élmény javuljon. Az ezen a módon összegyűjtött és eltárolt információ névtelen. 

A cookie a weboldal megnyitása során, a rendszer által a használt platform könyvtárrendszerébe 

küldött rövid szöveges fájl. Ezek segítségével a weboldal felismeri az adott felhasználói eszközt, és el 

tudja tárolni a felhasználó böngészési szokásaival kapcsolatos információkat. Használatukkal mérhető 

az egyes reklámkampányok hatékonysága. 

A weboldalra látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a weblap cookie-kat tároljon számítógépén, 

telefonján, illetve táblagépén. Ettől függetlenül weboldal cookie-k nélkül is felkereshető. A legtöbb 

internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat, ennek megváltoztatásához látogassa 

meg böngészője Beállítások menüpontját (illetve telefonokon a Böngészési beállítások menüpontot), 

vagy segítség kéréséhez a böngésző Súgó menüjét. A böngésző alkalmazásokban beállíthatja, hogy 

értesítse a böngésző a felhasználót, ha új cookie-t kap. 

 

Az Internet biztonsága 

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan 

hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet. 

Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a 

honlappal, valamint annak használatával vagy használatra képtelen állapotával kapcsolatban, annak 

működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő 

megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy 

rendszerhibából, vagy számítógépes vírus, továbbá más hasonló ok által okozottan származnak. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Alapkezelő oldaláról más cégek és egyéb szervezetek oldalára is 

eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért 

az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg 

az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. 



Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, 

illetve a tartalmak vagy weblap elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. 

 

Jelenlét a közösségi médiában 

Az Alapkezelő több közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Twitter, stb.) rendelkezik saját profillal, 

melyen bejegyzéseket tesz közzé.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közösségi oldalakon olvasható információk kizárólag tájékoztató 

jellegűek, és nem minősülnek megbízás megadására vonatkozó felhívásnak. A közösségi oldalakon 

található bejegyzések olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaznak, amelyeket a 

bejegyzések készítői megbízhatónak és pontosnak tartanak, azonban a leírtak teljességével és 

pontosságával kapcsolatban az Alapkezelő, illetve a bejegyzések készítői semmilyen felelősséget nem 

vállalnak. A bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos 

felelősségére történik. 

Az Alapkezelő munkatársai a bejegyzésekben szereplő értékpapírokban és más eszközökben 

pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek bármikor megváltozhatnak. A bejegyzésekben szereplő 

információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változása hatással lehet. A 

bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb 

döntések meghozatalához. Felhívjuk figyelmét a bejegyzésekben foglalt információk és más 

forrásokból származó egyéb információk egybevetésének esetleges szükségességére. Az Alapkezelő 

semmilyen felelősséget nem vállal a bejegyzésekben szereplő információkon alapuló döntésből eredő 

esetleges károkért.  

A bejegyzések az Alapkezelő kizárólagos szellemi tulajdonai, jogi védettség alatt állnak; kizárólag az 

Alapkezelő kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatóak át, illetve tehetőek hozzáférhetővé 

harmadik személy részére. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Alapkezelő oldalain szereplő nevek, logók, 

grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok 

személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata szerzői jogi, polgári jogi és 

büntetőjogi következményekkel járhat. Az Alapkezelő minden tudomására jutott jogsértéssel, illetve 

jogsértésre gyanút adó magatartással szemben fellép. 

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a közösségi oldalakon megjelenő tartalmakat bármikor 

módosítsa, átírja, illetve a tartalmak vagy a közösségi profiljának elérhetőségét korlátozza vagy 

megszüntesse. 

A közösségi oldalakon közzétett információkra egyebekben a honlapon közzétett információkra 

vonatkozó, fenti jogi nyilatkozat érvényes. 


