
Cookie irányelvek 
Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés 
biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a 
böngésző beállításaiban lehetséges. 

Mi az a süti? 
Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A 
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön 
böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse 
a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai 
jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas 
az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót 
tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel 
az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az 
egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és 
más eszközök segítségével. A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az 
oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. 

Milyen sütiket használ az oldal, és miért? 
Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni 
tudjon az egyes oldalak között. 

Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat 
gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a 
weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet és térséget, 
valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már egy adott kérdőívet. Ezeket az adatokat titkosítva 
továbbítjuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra. 

Ezen túlmenően analitikai eszközöket is használunk, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy 
mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan 
javíthatnánk az oldal működésén.  Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy 
“tracking pixeleket” is a látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú 
sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az 
oldalra, illetve milyen gyakran.  Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk 
fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat. 

A Google Analytics webstatisztikai rendszer által használt sütikről itt 
olvashat: http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

A sütik kezelése 

Böngészők beállításai 

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön 
számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes 

http://www.google.com/policies/technologies/types/


weboldal sütijeit letilthatja.  Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a 
weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, 
hogy engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha 
bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak 
módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el 
a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre. 

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics) 
Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési 
tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit 
használja; a megfelelő hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan 
tilthatja le az adott sütiket: 

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

Helyi megosztott objektumok, más néven flash sütik 
A helyi megosztott objektumok, azaz a flash sütik hasonlóak a böngésző sütikhez, azzal 
a különbséggel, hogy másfajta adatok tárolására is alkalmasak.  Az ilyen jellegű sütik 
beállításait a fentiekben ismertetett módon nem lehet módosítani.  Weboldalunk 
bizonyos részein ilyen típusú sütiket használunk a videólejátszókkal kapcsolatos 
felhasználói preferenciák elmentésére, ezért elképzelhető, hogy a használatuk nélkül a 
videós tartalmak egy része nem tekinthető meg.  Az ilyen jellegű sütik beállításait csak 
manuálisan, az Adobe weboldalán lehet módosítani, melynek címe: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manag
er07.html 

Külső webes szolgáltatások 
Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle 
tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és szavazások megjelenítéséhez van 
szükség.  A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy 
ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön 
miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. 

A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve 
kiegészíthetjük.  A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható “Utolsó 
módosítás” időpontját is frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz 
érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-
e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy 
miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön 
hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-
azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és 
SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben 
látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy 
megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a 

http://www.cookiecentral.com/faq/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html


keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett 
látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből 
eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó 
számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány 
gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns 
az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések 
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének 
elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban 
segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak 
látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat 
gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból 
anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google 
Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai 
adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett 
néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb 
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és 
szerte az interneten. 

Facebook „képpont”: a Facebook képpont egy analitikai eszköz, melynek segítségével 

mérhetjük a közösségi oldalon keresztül megjelenített hirdetéseink hatékonyságát. 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google 
Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy 
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal 

használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak 
használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. 
Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat 
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem 
gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen 
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének 
javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 
korlátozódik. 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 
fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. 
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált 
teljes nézetre. Élettartama 365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a 

cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem 
lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi 
linkeken találhat: 



 Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11 

 Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-
on-your-computer 

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-
torlese-szamito 

 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
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