
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
 
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. 
 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
 
A adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
(2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az  Ön hozzájárulása. 
 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 
 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 
hiányában 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. 
 
Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, kérésére cookie-kat használhatunk, hogy felismerjük, 
mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsük a hozzáférést minden egyes alkalommal, 
amikor meglátogatja a weboldalt. 
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 
 


