
"Cookie" Süti 
Tájékoztató 

 

• Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb böngészési élményt nyújthassuk 
"sütiket" használunk oldalunkon. Ha továbbra is a beállítások változtatása nélkül 
marad a honlapon, azt feltételezzük, hogy Ön elégedett azzal, hogy minden 
"sütit" megkap a honlapunkon. Azonban ha szeretné, bármikor meg tudja 
változtatni a cookie beállításokat. Felhívjuk figyelmét, ha megváltoztatja a "süti" 
beállításokat, a továbbiakban nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő 
működését. Az oldal néhány funkciója elveszhet, vagy Ön néhány megjelenítést 
többé már nem fog látni. 
 
Cookie-megfelelőségi nyilatkozat (EU) 

• A webhely cookie-kat használ. A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, melyek 
segítségével jobban megismerhetjük Önt, és azt, miként használja 
webhelyünket. A cookie-k segítségével javíthatjuk a böngészés élményét. A 
cookie-kat számítógépén vagy mobileszközén, helyileg tároljuk. A cookie-k 
elfogadásához folytassa a böngészést a szokásos módon. Ha jobban meg kívánja 
ismerni a cookie-kat és azok kezelését, olvassa el itt a cookie-kkal kapcsolatos 
megfelelőségi irányelveket és a cookie-k kezelésével kapcsolatos utasításokat. 
Mivel a webhely valamennyi részén használunk cookie-kat, azok letiltása 
megakadályozhatja a webhely bizonyos részeinek használatát. 
A webhelyeinken használt cookie-kat a DPA cookie-król szóló útmutatójában leírt 
irányelveknek megfelelően kategorizáltuk. 
Webhelyeinken és online szolgáltatásainkban az alábbi kategóriákat használjuk: 
 
Feltétlenül szükséges cookie-k 

• Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a webhelyen történő böngészéshez és a 
szolgáltatások használatához. A cookie-k nélkül egyes szolgáltatások nem 
használhatók. 
 
Teljesítménnyel kapcsolatos cookie-k 

• Ezek a cookiek-a webhelyek használatának módjával kapcsolatos adatokat 
gyűjtik, például azt, mely oldalakat látogatja a leggyakrabban. Az összegyűjtött 
adatok segítségével optimalizáljuk webhelyeinket és könnyebbé tesszük a 
navigációt az Ön számára. A cookie-k nem gyűjtenek személyes azonosításra 
alkalmas adatokat. A cookie-k által gyűjtött adatokat összesítjük, ezért azok 
névtelenek. 
 
Funkcionális cookie-k 

• A webhelyek ezeknek a cookie-knak a segítségével jegyzik meg az Ön által a 
böngészés során megadott beállításokat. Tároljuk például a tartózkodási helyét, 
hogy webhelyünk az Ön országának megfelelő nyelven jelenhessen meg. Ezen 
kívül egyéb beállításokat (például szövegméretet, betűtípusokat és egyéb testre 
szabható elemeket) is tárolhatunk. A cookie-k segítségével azt is nyomon 
követhetjük, hogy milyen képeket vagy videókat tekintett meg a webhelyen, 
elkerülve ezzel az ismétlődést. A cookie-k által gyűjtött adatok nem alkalmasak 
személyes azonosításra és nem követik nyomon a böngészési tevékenységét. 



 
Az általunk leggyakrabban használt cookie-k az alábbiak: 

-allowMobile first party, session, session,, 

A felhasználói beállítás segítségével megadható, hogy a mobileszköz a webhely 
mobil verziójának megjelenítése helyett a teljes oldalt jelenítse meg. 
 

-autocl first party, session, session,, 

Ideiglenes cookie, amely megakadályozza, hogy a felhasználó nem létező ország 
vagy nyelv kiválasztása esetén átirányítási hurokba kerüljön. 

 
- base 

A felhasználó által megadott országot és nyelvet tárolja, amelyet a rendszer a 
tartományokon lévő tartalmak megtekintése során alapértelmezettként használ. 
 

- lcid 

A felhasználó által megadott országot és nyelvet tárolja, amelyet a rendszer egy 
adott webhelyen lévő tartalmak megtekintéséhez használ. 

- IPE105941 Jelzi, hogy a felhasználó már kitöltött egy adott kérdőívet, így az 
oldal nem kéri újra a felhasználótól a kérdőív kitöltését. Lehetséges, hogy a 
webhely bizonyos részein harmadik fél által küldött cookie-k is találhatók, ezekre 
semmilyen ráhatásunk nincs. 

 
Cookie-k kezelése 

A cookie-k kezelése a böngészőkben a cookie-beállítások megadásával 
lehetséges. 


