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A fogalom meghatározása: A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a 
felhasználó böngészőjének, és amelyet az ügyfél számítógépe tárol. A cookie-ban 
személyes adat nem kerül tárolásra, csak funkcionális, statisztikai és célzott 
hirdetések nyújtásának segítésére jönnek létre anonim módon.  
 
Létrejöttük jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása. 
A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön 
számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a 
honlapot.  
 
Rendelkezési jog: Amennyiben nem szeretné engedélyezi használatukat, le 
tilthatja létrejöttüket böngészőjében, ahol a már meglévőket is törölheti a 
beállításokban. Amíg nem fogadja el használatukat, weboldalunk alján egy 
figyelmeztető sávban emlékeztetjük Önt erre. 
 
A legnépszerűbb böngészők cookie (süti) beállításairól az alábbi linkeken 
tájékozódhat 
Google Chrome  
Firefox  
Microsoft Internet Explorer 11  
Microsoft Internet Explorer 10  
Microsoft Internet Explorer 9  
Microsoft Internet Explorer 8  
Microsoft Edge  
Safari  
 
A letiltásuk után előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljes körűen működni. 
 
A weboldalunk által használt cookie-k 
 
PHPSESSID 
célja Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges 
weboldalunkon. 
lejárata: A munkamenet végén 
 
 
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz 
célja információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a 
weboldalt. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) 
névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a 
céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon  
lejárata: A munkamenet végén. 
 
cookieconsent 
Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a 
Cookie szabályzatunkat. 
lejárata: 30 nap 
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Milyen típusú cookie-k találhatók ezen a weboldalon? 
 
Feltétlenül szükséges cookie-k 
Ezek a cookie-k alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatók használni tudják a 
weboldal funkcióit (űrlapjait), melyen keresztül elküldhető pl üzenet, érdeklődés. 
 
Marketing és, célzott marketing (Remarketing) cookie-k 
Ezek a cookie-k az Önhöz és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket 
és üzeneteket jelenítenek meg. Más webhelyekhez, (Googlehoz, Facebookhoz) 
kapcsolódnak. 
 
Statisztikai célú cookie-k 
A weboldal Google Analytics statisztikát használ. Az ezáltal létrehozott cookie-kat 
arra használhatók, hogy információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan 
használják a honlapot. A cookie-k anonim módon gyűjtik az információkat, 
ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan kattintottak rá az 
oldalra és, hogy milyen aloldalakat látogattak meg. 
 
 
 
Érvényes 2018-05-25-től. 
 


