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IMPRESSZUM 
 
1. Szolgáltató 

Finax, o.c.p., a.s. 

Vezérigazgató: Mgr. Juraj Hrbatý, CFA 
Befektetési igazgató: Ing. Radoslav Kasík 
 
2. Székhely 

Bajkalská 19B 
821 01 Bratislava 
Szlovák Köztársaság 

Tel.: +36 1 701 4232 
E-mail: client@finax.eu 
 
3. Cégjegyzékszám 

IČO: 51 306 727 - Bratislava I Járási Bíróság cégjegyzéke, Sa szakasz, 6713/B bejegyzés 
 
4. Adószám 

SK2120663842 
 
5. Hatósági engedély 

A Finax, o.c.p., a.s. tevékenységét a Szlovák Nemzeti Bank 2017 december 5-én kelt č.z.: 100-
000-074-700 k č.sp.: NBS1-000-012-426 számú tevékenységi engedélye alapján folytatja.  
A Szlovák Nemzeti Bank engedélye itt tekinthető meg. 

Magyarországon, mint Határon átnyúló befektetési vállalkozás nyújtjuk szolgáltatásainkat. 
A Magyar Nemzeti Bankban bejelentés alapján jegyzett tevékenységeinket a következő 
hivatkozáson tekinthetik meg. Az ÁSZF a Szolgáltató ügyfelei részére írásos formában 
elérhetőek a Szolgáltató székhelyén, elektronikus formában pedig a Szolgáltató honlapján a 
www.finax.eu/hu/eloirasok oldalon. 

A Finax, o.c.p., a.s. a betétek védelmére szolgáló rendszer részét képezi a Befektetési 
Garancialapon keresztül. A Szolgáltató az Értékpapírkereskedők Egyesületének tagja, amely 
többek között önszabályozó szerepet is ellát és figyelemmel kíséri a tagjai által vállalt 
kötelezettségek betartását. 
 
6. A tárhelyszolgáltató adatai 

WebSupport, s.r.o., cégjegyzékszám: 36 421 928, székhely: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, 
Bratislava I Járási Bíróság cégjegyzéke, Sro szakasz, 63270/B bejegyzés. 

A webhelyünk használatára vonatkozó szabályokat illetően, kérjük tekintse meg az alábbiakban 
jegyzett részletes információkat! A finax.eu/hu webhely bármely részének másolásával és 
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a tartalom elektronikus tárolása, 
feldolgozása és értékesítése a Finax, o.c.p., a.s. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

Panasz esetén kérjük az alábbi címre küldjenek e-mailt: client@finax.eu. 

tel:+3617014232
mailto:client@finax.eu
https://www.nbs.sk/en/home
https://subjekty.nbs.sk/?aa=&bb=&cc=&qq=finax
https://intezmenykereso.mnb.hu/Details/Index?LId=222612&EntityType=Institute&expandAccordions=IntezmenyAlapadatok
http://www.finax.eu/hu/eloirasok
http://www.garancnyfond.sk/english-version/
http://www.garancnyfond.sk/english-version/
http://www.aocp.sk/index_en.html
https://www.portfolio.hu/
mailto:client@finax.eu
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A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 
 

1. Védjegyek és Szellemi Tulajdonjogok 

A Finax, o.c.p., a.s. tulajdonosa az ezen a weboldalon megjelenő oldalak és képernyők szerzői 
jogainak, az azok elrendezésében megjelenő anyagoknak és információknak, hacsak nincs 
utalás az ellenkezőjére. A Finax, o.c.p., a.s. fenntartja a kizárólagos jogot vagy a kizárólagos 
felhasználási jogot, vagy minden fajta márkanév és névjegy felhasználási jogát, amiket ez a 
weboldal tartalmaz, illetve amelyek ott megjelennek. 
 

2. Az anyagok és információk változásai 

A Finax, o.c.p., a.s. weboldalának tartalmát képező összes anyag és információ, az összes ottani 
felhasználási feltétel, előfeltétel és leírás minden előzetes értesítés nélkül változhat. 
 

3. A felelősség kizárása 

A Finax, o.c.p., a.s. semmilyen garanciát nem nyújt a weboldalon jelen lévő anyagok és 
információk pontosságával, alkalmasságával, vagy teljességével kapcsolatban, és kifejezetten 
elutasít minden felelősséget az ezzel kapcsolatos hibákért és/vagy mulasztásokért. A Finax 
o.c.p., a.s. semmilyen szavatosságot nem nyújt, legyen az törvényi jogszabályból levezetett, 
szerződéses felek által meghatározott, vagy kötelező garancia, beleértve, de nem kizárólag értve 
ezalatt a harmadik fél jogaitól és jogcímeitől való mentesség szavatolását, a kereskedelmi 
forgalomba hozhatóságot érintő garanciákat, egy adott célnak való megfeleléssel kapcsolatos 
garanciákat és a számítógépes vírusoktól való mentességet, összefüggésben a fenti 
információkkal és anyagokkal.  
 

Az internetre mutató hiperhivatkozások követése saját felelősségre történik, A Finax o.c.p., a.s. 
nem irányítja, ellenőrzi, erősíti meg, követi nyomon, vagy láttamozza azok tartalmát, pontosságát, 
az azokon megjelenő véleményeket vagy linkeket beleértve. 
 

A Finax, o.c.p., a.s. nem vonható felelősségre: a) bármilyen kárért, veszteségért vagy költségért, 
ami a weboldallal vagy annak használatával, vagy bármely személy nemképességével annak 
használatára, vagy egy ügylet végrehajtásának a nemképességével kapcsolatban merül fel, 
legyen az hiba, mulasztás, megszakadt kapcsolat, hiányosság, késedelem a működésben vagy 
a továbbításban, számítógépes vírus, kommunikációs kudarc, vonal vagy rendszerhiba. Ez akkor 
is fennáll, ha a Finax, o.c.p., a.s.-t vagy annak képviselőit tájékoztatták az ilyen károk, 
veszteségek és költségek lehetséges bekövetkezéséről, amik b) az adat és 
vagy/rendeléstovábbítás során jelentkező hibákból és pontatlanságokból, vagy bármilyen, az 

Ügyfél/látogatói oldalról beérkezett utasításból, beavatkozásból, csalárd megszemélyesítésből, 

titkos belépőkódok feltöréséből, üzenetek hibás rögzítéséből vagy továbbításából, vis maior miatti 
rendszerhibából, vagy bármilyen más okból, ami nem a fentiek megsértése miatt keletkezett és 
nem a Finax, o.c.p., a.s. által, származnak.  
 

A Finax, o.c.p., a.s. nem vonható felelőssége semmilyen olyan kárért, ami a felhasználó 
szoftverjében/hardverjében keletkezhet a weboldal használata során, vagy a weboldallal/hoz 
más, hiperlinkek útján kapcsolódó weboldalakkal vagy internetes forrásokkal kapcsolatban. 
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4. Jogosult Felhasználók 

Ez a weboldal nem olyan természetes vagy jogi személyek általi használatra jött létre, amelyek 
olyan joghatóság vagy ország alá tartoznak, ahol a felhasználása és terjesztése a helyi törvénybe 
vagy szabályozásba ütközne. 
 
5. Sütik (Cookies) 

Weboldalaink sütiket használnak. A sütik olyan szöveges adatok rövid darabjai, amelyek az ön 
böngészőjében vagy mobil készülékében elmentésre kerülnek a weboldalak böngészése során. 
A sütik megkönnyítik weboldalunk kezelését, a weboldalak számára alapvető funkcionalitást 
biztosítanak és ezzel együtt segítenek megérteni, hogy felhasználóink miképp használják 
weboldalunkat. A sütik analitikus és statisztikai funkcióit is kihasználjuk, mint pl. a weboldalainkat 
felhasználók forrásországainak elmentését, vagy oldalaink látogatásának módozatait. A sütik 
segítenek a megfelelő reklámok megjelentetésében és weboldalunk személyre szabásában. A 
sütikről több információt a http://www.allaboutcookies.org/ oldalon talál. 
 
 
Konkrétan a sütik következő típusait használjuk: 

a) alapvető sütik, amelyek weboldalunk helyes működését biztosítják, például  

bejelentkezését az oldalunkon levő felhasználói kontójára, vagy lehetővé teszik az egyes 

nyelvi változatok közötti átkapcsolást és biztosítják az ön által kiválasztott nyelvi változat 

elmentését. Ezeket a sütiket kikapcsolhatja internetes böngészője beállításának 

megváltoztatásával, de nélkülük nem kell, hogy a weboldal helyesen működjön. Az 

internetes böngésző beállításainak megváltoztatásáról több információt lejjebb, a Sütik 

kikapcsolása/ deaktiválása szekcióban talál. Jogi alapon ezeket a sütiket 

előszerződéses vagy szerződéses formában és a társaság  jogos érdekeire való 

tekintettel, dolgozzuk fel. 

b) analitikus sütik, segítenek analizálni ügyfeleink mozgását weboldalunkon, 

megállapítani, hogy milyen tartalom igazán fontos a számukra és segítenek többet 

megtudni felhasználóink demográfiai adatairól. Ezeket a sütiket, jogi alapon, az ön 

beleegyezése alapján dolgozzuk fel. 

c) preferenciális sütik, segítenek hozzáigazítani weboldalaink tartalmát az Ön igényeihez 

(profil kialakítása). Ezeket a sütiket, jogi alapon, az ön beleegyezése alapján dolgozzuk 

fel. 

d) reklám sütik, célzott, az ön számára fontos reklám ábrázolására használjuk. Ezeket 

a sütiket, jogi alapon, az ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel. 

 
Vannak sütik, melyek kitörlődnek berendezéséből, amint bezárja internetes keresője ablakát 

(session süti), mások megmaradnak elraktározva berendezésén weboldalainkon való 

böngészése befejezése után is (permanens süti). Az egyes sütik elraktározásának idejéről többet, 

lejjebb, a Használt sütik listáján talál. 

http://www.allaboutcookies.org/
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A weboldalainkon alkalmazott sütik használatáról egy, a weboldalunk alján található banneren 

(reklámcsíkon) keresztül informáljuk felhasználóinkat. A süti banner lehetőséget ad kiválasztani 

azokat a sütiket, amelyeket önnel kapcsolatban felhasználhatunk, mégpedig a Sütik kezelése 

nevű bannerben. A beállításokat bármikor megváltoztathatja a weboldalunk alján levő Sütik 

kezelésén keresztül. 

A személyes adatok kezeléséhez és az ön, mint érintett személy jogaihoz, kapcsolódó további 

információkért, kérem látogassa meg A személyes adatok védelmének alapelvei részt 

A használt sütik listája 

Süti Leírás 

A tárolás 

ideje 

A süti 

fajtája Forrás 

lissc 

Ez a süti biztosítja a Linkedin 

kapcsolatot, biztosítja 

a Linkedin-en belüli 

bejelentkezés felismerését és  

a „Követés“ funkciót 

 

11 hónap 

 

Reklám Linkedin 

bscookie 

Ez a süti biztosítja a Linkedin-en 

belüli megosztást, egyben 

biztosítja a reklámok 

megjelenítését 

 

2 év 

 

Reklám Linkedin 

lang 

Ez a süti tárolja a weboldalnak, 

a felhasználó által kiválasztott és 

annak további 

bejelentkezéseinél megjelenő, 

nyelvi formáját, ill. A Linkedin-en 

belül a „Követés“ funkciót. 

Session süti 

– nincs 

tárolva  Reklám Linkedin 

_fbp 

Ez a süti a célzott reklám 

megjelenítését biztosítja 2 hónap Reklám Facebook 

UserMatchHistory 

Ez a süti a célzott reklám 

megjelenítését biztosítja  4 hét Reklám Linkedin 

uid 

Ez a süti a weboldal látogatóinak 

számát és azoknak az oldalon 

belüli viselkedését tárolja. A köv. 

adatokról van szó: a látogatók 

száma, a látogatás ideje, a 

meglátogatott aloldalak. Ezek az 

adatok a célzott reklámok 

megjelenítésekor vannak 

felhasználva.  2 hónap Reklám Adform 
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cid 

Ez a süti a célzott reklám 

megjelenítését szolgálja  2 hónap Reklám Adform 

c 

Ez a süti a célzott reklám 

megjelenítését szolgálja  1 hónap Reklám Adform 

fr 

Ez a süti a célzott reklám 

megjelenítését és annak 

tökéletesítését szolgálja. 

Úgyszintén tárolja 

a felhasználók viselkedését 

azokon a különböző 

weboldalakon, amelyek 

Facebook pixelt, vagy Facebook 

social plugin-t tartalmaznak.  2 hónap Reklám Facebook 

_gid 

Ez a süti olyan információkat 

tárol mint, miképp használják 

a látogatók az oldalt, melyik 

aloldalakat látogatják meg, 

hogyan kerültek az oldalra és 

ezen adatokból kiindulva azok 

analitikus kiértékelését teszi 

lehetővé. 1 nap Analitikus Google 

GPS 

Ez a süti tárolja a felhasználó 

egyedi ID-jét és helyzetét 30 perc Analitikus Youtube 

_ga 

Ez a süti tárolja a látogatóról, 

a látogatás hosszáról, az oldal 

használatáról, a megjelenített 

kampányokról szóló adatokat és 

ezen adatokból kiindulva 

lehetővé teszi azok analitikus 

kiértékelését.  2 év Analitikus Google 

lang 

Ez a süti a felhasználó által 

választott nyelv tárolását 

szolgálja, hogy a legközelebbi 

látogatásokkor is ugyanazt 

a nyelvi változatot lehessen 

megjeleníteni és egyben a 

„Kövess“ funkciót a Linkedin-en 

belül. 

Session süti 

– nincs 

elmentve Reklám LinkedIn 
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_gcl_au 

Ez a süti a felhasználónak 

a weboldallal való interakcióját 

tárolja. 2 hónap Analitikus Google 

YSC 

Ez a süti az alkalmazott videók 

nézettségét tárolja.    

Session süti 

– nincs 

elmentve Analitikus Youtube 

_dc_gtm_UA-

114691765-1 

Ez a süti a különböző 

szkripteknek és kódoknak 

a weboldalon való bejátszását 

szolgálják. E nélkül a süti nélkül 

a szkriptek esetleg helytelenül 

futnának le a weboldalon.  1 perc 

Nélkülözhe- 

tetlen Google 

bcookie 

Ez a süti biztosítja a Linkedin 

funkcionalitását a weboldalon 

belül. 2 év 

Nélkülözhe- 

tetlen Linkedin 

lidc 

Ez a süti biztosítja a Linkedin-re 

való átirányítást.  1 nap 

Nélkülözhe-

tetlen Linkedin 

__exponea_etc__ 

Ez a süti biztosítja a weboldal 

néhány alapvető 

funkcionalitását, mint például 

ügyfeleink gyakori kérdéseire 

adott válaszok információs 

reklámbannerjeinek, szintén 

a törvényes kötelezettségeinkkel  

és/vagy azok szerződéses 

teljesítésével összefüggő 

információk megjelenítését, 

biztosítja továbbá a hírlevélbe 

való bejelentkezés menetét 

weboldalunkon keresztül. 3 év 

Nélkülözhe- 

tetlen Exponea 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Ez a süti tárolja a weboldalon 

elhelyezett videókhoz 

kapcsolódó információkat 5 hónap Reklám Youtube 

finax_translate_locale 

Ez a süti biztosítja a weboldalak 

nyelvi változatai megjelenítését 4 év 

Nélkülözhe- 

tetlen Finax 

IDE 

Ez a süti a célzott reklám 

megjelenítését szolgálja 1 év Reklám Google 
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october_session 

Ez a süti biztosítja a weboldal 

nyelvi változatainak 

megjelenítését 4 év 

Nélkülözhe- 

tetlen Finax 

 

A sütik kikapcsolása/deaktiválása 

Ha nem szeretné, hogy a sütik gyűjtésére sor kerüljön, korlátozhatja, letilthatja vagy törölheti 

internetes böngészője beállításának megváltoztatásával. Bár az egyes böngészők beállításai 

eltérőek, a sütik beállításai megtalálhatóak a "Beállítások" vagy az "Eszközök" menüpontban. 

Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a sütik blokkolásával weboldalunk működése is 

korlátozva lehet és az alapvető sütik esetében akár magához a weboldalunkhoz sem lesz 

hozzáférése.  

Ha meg szeretné akadályozni az új sütik telepítését, vagy el szeretné távolítani a már meglévő 

sütiket, kérjük, olvassa el az ehhez kapcsolódó utasításokat tartalmazó alábbi linkeket. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy az adott folyamat az ön által használt böngészőtől függ. 

a)  Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies  

b)  Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored  

c)  Google chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

d)  Safari 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471  

 

 

6. Harmadik Fél honlapjára utaló Linkek 

A weboldalunk olyan linkeket tartalmaz, amelyek más felek által üzemeltetett weboldalakra 

utalnak. Ezen linkeket az Ön kényelmére bocsátjuk rendelkezésére, de ezeket mi nem 
ellenőrizzük, és nem tekintjük át, irányítjuk, vagy követjük nyomon a harmadik fél által 
üzemeltetett weboldalak adatvédelmi és egyéb gyakorlatait. A harmadik fél által üzemeltetett 

weboldalak működéséért, vagy az Ön azokkal folytatott üzleti kapcsolataiért nem vállalunk 
felelősséget. 
 

7. Alkalmazandó Irányadó Jog 

Ennek az oldalnak a felhasználását a Szlovák Köztársaság törvényei szabályozzák. 
 
 
 
 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
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8. Nyelv  

A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol és a szlovák. Az Ügyfél 

kötelessége, hogy elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a 

Társaságról, valamint tevékenységeiről. Az angol és szlovák nyelvű anyagok más nyelvekre 

lefordított, illetve az angoltól, valamint szlováktól eltérő nyelveken közölt információk kizárólag 

tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve, illetve nincsenek 

jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget vagy anyagi kötelezettséget az 

angoltól és szlováktól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért. 

A Finax, o.c.p., a.s. weboldalára és az onnan linkelt bármely más oldalra való belépéssel a 
fenti felhasználási feltételeket elfogadom. 


