
COOKIE 
TÁJÉKOZTATÓ 

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookie”) alkalmazunk. A sütik 

olyan fájlok, melyek információt tárolnak a merevlemezeden, vagy webes 

keresődben. A sütik segítségével jobb minőségű élményt és személyre 

szabott tartalmat tudunk nyújtani. Amennyiben webhelyünket használod, és 

nem változtatod meg a cookie-beállításokat, akkor elfogadod a cookie-kra 

vonatkozó irányelveinket. 

A weboldalunk használt egyes cookie-k elengedhetetlenek az oldal 

működéséhez, míg másokat analitikák, statisztikák készítésére, megint 

másokat marketing céllal használunk. 

Az oldal működéshez szükséges cookie-k 

A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, 

mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez 

való hozzáférés engedélyezéséhez (pl: bejelentkezés). A weboldal nem 

működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül. 

PHPSESSID: Munkamenet süti., az adott munkamenet azonosításra 

szolgál. Ez a cookie nélkülözhetetlen weboldalunk megfelelő működéséhez. 

E cookie fogadása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk elvártaknak 

megfelelő működését. 



Nem tárol személyes adatokat vagy olyan adatokat, amelyek marketing 

célokra használhatók fel. A honlap bezárása után e sütik automatikusan 

törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül. 

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig 

Analitikai sütik 

Harmadik féltől származó cookie: Google Analytics (_gat és _ga) 

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja 

a látogatottságának elemzésére. Ennek érdekében a Google Analytics 

rendszere sütiket tárol el az eszközödön és ezek segítségével elemzi a 

weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel az oldalunk fejlesztését a 

felhasználói élmény fokozása érdekében. 

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a 

látogatás időpontjával és IP címével együtt) a Google USA szervereire 

kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, 

hogy a honlap-látogatási szokásokat kiértékelje, jelentéseket, statisztikákat 

állítson össze számunkra valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az 

internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken 

keresztül érhető el: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A 

böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. 

Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a 

felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni 

azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési 

élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is. 

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” 

menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a 

megfelelő beállításokhoz kérjük. használd a böngésző “Segítség” menüjét, 

illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához 

Milyen cookie-kat használok? 
Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy az Te böngésződ milyen cookie-

kat használ, kérjük, látogass el a böngésződnek megfelelő, alábbi 

weboldalak egyikére: 

Google 

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

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-

es-tiltasa-amit-weboldak-hasznWindows Internet 

Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955 
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