
Más honlapokhoz hasonlóan – a megfelelő működéshez és a felhasználói élmény biztosításához – a 
mi weboldalunk használ időnként úgynevezett süti adatfájlokat (cookie), melyeket elhelyezünk a 
számítógépén. Mint, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. A sütik 
információkat tartalmaznak a számítógép használatával kapcsolatban, de nem tartalmazzák az Ön 
személyes adatait. 

Mik azok a sütik (cookie)? 

A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, ami akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy 
webhelyet felkeres. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és 
személyes beállításait, így segít a biztonságban is és Önnek nem kell beállításait újra megadnia minden 
egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. A cookie-
k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Bizonyos webhelyfunkciók vagy -
szolgáltatások nem tudnak megfelelően működni cookie-k nélkül. Más platformokon – ahol a cookie-k 
nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is alkalmaznak, melyek célja hasonlít a 
cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. 

Milyen típusú cookie-kat alkalmazunk? 

1. Beazonosító 

Ezek segítenek felismerni Önt az ismételt honlaplátogatás során. Olyan adatok, melyek megpróbálják 
beazonosítani a konkrét böngészési információkat (azaz megérkezés a honlapra, oldalak megtekintése, 
választható beállítások, adatok és weboldalhasználat). 

2. Analytics cookie-k  
Ezek ellenőrizik a látogatók mozogását a honlapon. 

3. Harmadik fél általi sütik  
Közösségi megosztások, videó és egyéb szolgáltatások, amit alkalmazunk, de más cégek 
működtetnek. Alább talál egy listát azokról a helyekről, amiket mi is alkalmazunk és, ahol többet tudhat 
meg bizonyos szolgáltatásról és a cookie-k használatáról: 

Facebook adatok: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other 
YouTube cookie-politika: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/faq/#toc-cookies 

A sütik karbantartása 

Önnek lehetősége van rá, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a 
számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. 
Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, 
manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos 
szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 

Látogatásával elfogadja a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat, akkor amikor Ön belép a honlapra 
bármilyen eszközön. Fenntartjuk a jogot, hogy a cookie szabályzat időről időre változzon. Az ilyen 
változások akkor lépnek hatályba, amint közzétételre kerültek. 

 


