
Cookie-k (sütik) használata a weboldalon 

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, 

cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő 

tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során 

tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

 

Mi a cookie (süti)? 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén 

vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni 

beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók 

számára. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban 

tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, 

hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja. 

 
A cookie-k típusai 

• Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-

ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a 

felhasználó meglátogatja a weboldalt. 

• Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a 

böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a 

böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a 

böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. 

  



 

 

Milyen cookie-kat használunk és meddig érvényesek? 

Az általunk használt cookie-k: 

 

• Cookie neve: wixLanguage 

Cookie elhelyezője: 

Honlapunk 

Cookie lejárata: 6 hónap 

• Cookie neve: TS01b845fb 

Cookie elhelyezője: 

Honlapunk 

Cookie lejárata: böngésző bezárásakor 

• Cookie neve: TS01e85bed 

Cookie elhelyezője: 

Honlapunk 

Cookie lejárata: böngésző bezárásakor 

• Cookie neve:XSRF-TOKEN  

Cookie elhelyezője: Honlapunk 

Cookie lejárata: böngésző bezárásakor 

• Cookie neve: bSession  

Cookie elhelyezője: 

Honlapunk 

Cookie lejárata: böngésző bezárásakor 

• Cookie neve: hs 

Cookie elhelyezője: 

Honlapunk 

Cookie lejárata: böngésző bezárásakor 

• Cookie neve: svSession 

Cookie elhelyezője: 

Honlapunk 

Cookie lejárata: böngésző bezárásakor 

 



Az Ön hozzájárulása 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön 

számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. 

Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon 

böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni. 

 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon 

fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak 

megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén 

előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak 

teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni 

böngészőjében. 

 

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos 

beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére 

szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében 

talál. 

 

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

 

• Firefox 

• Opera 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 11 

• Internet Explorer 10 

• Internet Explorer 9 

• Internet Explorer 8 

• Safari 

  

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie%3Die-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie%3Die-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie%3Die-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie%3Die-8
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=hu_HU


 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön 

számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A 

hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni 

hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.További 

információk a cookie-król 

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat: 

 

• További információ a Cookiekről általában, illetve a Cookie-k használatáról és azok 

 törléséről, blokkolásáról 

• További információ a Google Analytics által használt cookiek-ról és azok törléséről, 

blokkolásáról 

• http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
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