
Cookie nyilatkozat 
 

1. Cookie-k és egyéb technológiák 

 

1.1. Mi az a cookie? 

 

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el 

az Ön számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése 

vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat küldjenek 

a webhely tulajdonosainak. Az alábbiakban részletesen is megtudhatja, milyen 

információkat gyűjtenek a cookie-k, és hogyan használjuk mi ezeket az információkat. 

 

Az általunk általánosságban begyűjtött adattípusokról bővebben lásd adatvédelmi 

nyilatkozatunkat. 

 

1.2. Hogyan és miért használjuk a cookie-kat? 

 

A cookie-k segítségével javíthatjuk a webhely használhatóságát és funkcionalitását, 

valamint jobb áttekintést nyerhetünk arról, hogyan használják a látogatók a webhelyet 

és az ezek által kínált eszközöket és szolgáltatásokat. A cookie-k révén az Ön 

személyes szükségleteihez szabhatjuk a webhelyet, javíthatjuk 

felhasználóbarátságukat, visszajelzést kaphatunk ügyfeleink elégedettségéről, és az 

internet más pontjain is kapcsolatba léphetünk Önnel. 

 

1.3. Milyen típusú cookie-kat használ a jelen webhely? 

 

1.3.1. Munkamenet-cookie-k 

 

A munkamenet-cookie-k ideiglenes cookie-fájlok, amelyek a böngésző bezárásakor 

törlődnek. Ha Ön újraindítja a böngészőt, majd visszatér arra a webhelyre, amely az 

adott cookie-t létrehozta, a webhely Önt új látogatóként fogja kezelni. 

 

1.3.2. Állandó cookie-k 

 

Az állandó cookie-k mindaddig benne maradnak a böngészőben, amíg Ön kézileg nem 

törli őket, vagy amíg a böngésző nem törli őket a cookie-ban beállított lejárati idő 

végén. Ezek a cookie-k ismerik fel Önt mint visszatérő látogatót. 

 



1.3.3. Szükséges cookie-k 

A szükséges cookie-k nélkülözhetetlenek a jelen webhely működéséhez. Ön ezek 

segítségével járhatja be a webhelyet, és használhatja annak elemeit. 

 

1.3.4. Számunkra információt küldő cookie-k 

 

Ezek azok a cookie-k, amelyeket mi helyezünk el a webhelyen, és kizárólag ez a 

webhely képes olvasni őket. Ezt nevezik „első fél” cookie-nak. Szintén elhelyezünk 

cookie-kat azokban a hirdetésekben, amelyek harmadik felek tulajdonában lévő egyéb 

webhelyekre (pl. Facebook) kerülnek ki. Ezek a cookie-k olyankor küldenek nekünk 

információt, ha Ön rákattint a hirdetésre, vagy kapcsolatba lép vele. Ez esetben 

„harmadik fél” cookie-t helyez el. Az ilyen cookie-k révén szerzett információt arra 

használhatja, hogy olyan hirdetéseket kínáljon fel Önnek, amelyek az Ön korábbi 

online viselkedése alapján valóban fontosak és érdekesek lehetnek az Ön számára. 

 

1.3.5. Egyéb vállalatoknak információt küldő cookie-k 

 

Ezek azok a cookie-k, amelyeket a jelen webhelyen partnervállalataink (pl. a Facebook 

vagy hirdetők) helyeznek el. Ezek a vállalatok arra használhatják a cookie-k révén 

begyűjtött adatokat, hogy más webhelyeken névtelenül célzott hirdetésekkel keressék 

meg Önt a jelen Webhelyen tett látogatása alapján. Például ha Ön a Webhelyen egy 

közösségi widgetet (pl. Facebook ikon) használ, az rögzíti, hogy Ön megosztotta vagy 

lájkolta az adott tartalmat. A Facebook (mint a cookie-t elhelyező vállalat) pedig 

begyűjti ezt az adatot. 

 

Példák a jelen webhelyen használt cookie-kra 

 

*** 

 

2. Egyéb hasonló technológiák 

 

A webhely más nyomonkövető technológiákat is használnak, köztük IP-címeket, 

naplófájlokat és webjelzőket, amelyek szintén segítségünkre vannak abban, hogy a 

webhelyet az Ön személyes szükségletei szerint alakítsuk. 

 

2.1. IP-címek 

 



Az IP-cím az a szám, amelynek segítségével a hálózat számítógépei azonosítják az 

Ön számítógépét, valahányszor Ön felmegy az internetre. A következő célokra 

rögzíthetünk IP-címeket: 

(i) műszaki hibák elhárítása, (ii) a webhely biztonságának és védelmének fenntartása, 

(iii) pontosabb ismeretek szerzése webhelyeink használati módjairól, valamint (iv) a 

tartalom testreszabása aszerint, hogy Ön melyik országból használja a webhelyeket. 
 

2.2. Naplófájlok 

 

Az általunk (vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél által) végzett információgyűjtés 

naplófájlok formájában is történhet, amelyek a webhelytevékenység nyilvántartására 

szolgálnak, és egy-egy felhasználó böngészési szokásairól gyűjtenek statisztikákat. 

Ezek a naplóbejegyzések anonim módon generálódnak, és többek közt a következő 

információk begyűjtésében vannak segítségünkre: (i) a felhasználó által használt 

böngészőtípus és operációs rendszer, (ii) a felhasználó munkamenetéről szóló 

információk (pl. milyen URL-ről érkezett, mely időpontban járt a webhelyünkön, mely 

oldalakat tekintette meg és milyen hosszan), (iii) és hasonló navigációs vagy látogatói 

útvonalról szóló adatok. 

 

2.3. Webjelzők (web beacons) 

 

A webhelyen webjelzőket (átlátszó GIF) is használhatunk. A webjelzők (más néven 

„webhibák”) („web bugs”) rövid kódszekvenciák, amelyek révén egy weboldalon 

grafikus kép helyezhető el részünkre való adattovábbítás céljából. A webjelzők révén 

gyűjtött információk között arról szóló információk is lehetnek, hogyan válaszol egy 

felhasználó egy e-mailes kampányra (pl. mikor nyitja meg az e-mailt, az e-mail melyik 

hivatkozását követi stb.). A webjelzőktől származó információkat sokféle célra 

használjuk, ilyen például a látogatottsági jelentés, az egyedi látogatók számlálása, a 

hirdetésekkel és e-mailekkel kapcsolatos felülvizsgálat és jelentés, valamint a 

testreszabás. 

 

3. Google Analytics  

 

3.1. Ez a weboldal a Google Analytics-t használja, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (továbbiakban: „Google”) által biztosított 

webanalitikai szolgáltatás. A Google Analytics sütiket használ annak elemzésére, 

hogyan használják az oldalt a felhasználók. A süti által az Ön weboldal-használatáról 



létrehozott információt (beleértve az Ön IP címét) a Google az Egyesült Államokban 

levő szerveire továbbítja és ott tárolja. 

 

3.2. Amennyiben az IP cím anonimizálása aktív ezen a weboldalon, az Ön IP címét az 

Európai Unió tagállamain belül, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodás tagállamainak területén a Google lerövidíti. Csak kivételes esetekben 

jut el a teljes IP cím lerövidítésre a Google Egyesült Államokban levő szervereire. Ezen 

a weboldalon aktív az IP cím anonimizálása. A Google ezt az információt a nevünkben 

arra használja, hogy értékelje a weboldalunk használatát, jelentéseket állítson össze 

a weboldalon folyó tevékenységekről, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson ennek a 

weboldalnak és az internet használatára vonatkozóan. Az Ön böngészője által a 

Google Analytics keretében átadott IP címet nem társítják a Google birtokában levő 

egyéb adatokkal. 

 

3.3. A weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy az Öntől gyűjtött bármilyen 

adatot a Google feldolgozza, valamint elfogadja az adatkezelés előzőekben említett 

módját és céljait. A sütik használatát megtilthatja a böngészője megfelelő 

beállításainak kiválasztásával. Ha azonban így tesz, az a weboldalunk számos 

funkciójának megfelelő működését akadályozhatja. Megtilthatja a sütik adatgyűjtését 

a weboldal használatára vonatkozóan (beleértve az Ön IP címét is), valamint ezen 

adatok Google általi feldolgozását a következő linken található böngészőkiegészítő 

letöltésével és telepítésével: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

 

A böngészőkiegészítők alternatívájaként erre a linkre kattintva is megtilthatja, hogy a 

Google Analytics a jövőben kövesse Önt ezen a weboldalon (a tiltás kizárólag arra a 

böngészőre vonatkozik, amelyben beállította, és csak erre a domainre vonatkozóan). 

Ez esetben tiltó süti lesz elmentve az eszközére, ami azt jelenti, hogy újból erre a linkre 

kell kattintania, ha kitörli a sütiket. 

 

A Google felhasználókra vonatkozó rendelkezéseiről és az adatvédelméről a 

következő linken kaphat további információt: itt és itt. 

 

4. Mi az a Pixel és melyiket használjuk?  

 

Olyan technológiát is használunk a weboldalunkon, amely lehetővé teszi számunkra 

és harmadik feles szolgáltatók számára, hogy személyre szabottabb webes élményt 

biztosítsunk Önnek, pl. a közösségi média csatornáin az Ön számára relevánsabb 

hirdetések megjelenítésével. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://www.google.de/intl/gb/policies/


• Facebook Pixel 

 

A Facebook Pixel egy kisméretű szoftver, egy közel láthatatlan, pixel méretű „pont” a 

weboldalunkon, amely egy linket képez a weboldalunkra történő látogatása és a 

Facebook között. 

 

A pixel betöltésekor a Facebook egy úgynevezett „fr” sütit helyez el a számítógépén, 

amely a Facebook-ot segíti abban, hogy személyre szabottabb hirdetéseket nyújtson 

Önnek, valamint méri és javítja a hirdetéseket is. További információt fent találhat erről. 

A Facebook sütikről további információt találhat itt: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor a „fr” süti elhelyezésre kerül, a Facebook egyéb 

weboldalakon is képes a böngészési viselkedését nyomon követni, ha azok Facebook 

pixelt vagy Facebook közösségi média plugint alkalmaznak. 

 

5. Instagram Plugin  

 

Ez a weboldal az Instagram mikroblog szolgáltatás úgynevezett közösségi média 

pluginját (továbbiakban: Plugin) használja. A szolgáltatást a Facebook Inc., 1601 

Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, USA (továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja. 

 

Amikor a Plugint tartalmazó valamelyik weboldalunkat felkeresi, a böngészője 

közvetlen linket hoz létre a Szolgáltató szerveihez. A Plugin tartalmát a Szolgáltató 

közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjébe, amely ezt követően beépíti azt a 

weboldalba. 

 

A Plugin beépítésével a Szolgáltató arról kap információt, hogy az Ön böngészője a 

weboldalunk adott oldalát felkereste, még akkor is, ha az adott szolgáltatónál nem 

rendelkezik profillal vagy fiókkal, vagy nincs bejelentkezve a hozzáférés idején. Ezt az 

információt (beleértve az Ön IP címét) a böngészőjéből közvetlenül az adott 

szolgáltató szerverére továbbíthatják az Egyesült Államokba, és ott tárolhatják. 

 

Amennyiben rendelkezik profillal vagy ügyfélfiókkal és be van jelentkezve, miközben a 

weboldalunkat felkeresi, a Szolgáltató a weboldalunkra történő látogatását közvetlenül 

a profiljához vagy fiókjához kapcsolhatja. Amennyiben a Pluginnal interakció történik, 

az ehhez kapcsolódó információt közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítják és 

ott tárolják. Ezt az információt az Instagram fiókján megjeleníthetik, és kapcsolatai 

láthatják. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/


 

A Szolgáltató ezt az információt hirdetési, piackutatási célokra, valamint a weboldal az 

Ön igényeinek megfelelő kialakítására használhatja. E célból a Szolgáltató a 

használatra, érdeklődési körökre és kapcsolatokra vonatkozó profilt hoz létre, pl. hogy 

értékelje a weboldalunk Ön általi használatát az adott platformon Önnek megjelenített 

hirdetések tekintetében, hogy más felhasználókat tájékoztasson az Ön weboldalunkon 

végzett tevékenységeiről, és hogy további szolgáltatásokat nyújtson az Instagram 

használatára vonatkozóan. 

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Szolgáltató az összegyűjtött adatokat a 

weboldalunkon keresztül a profiljával vagy fiókjával összekapcsolja, ki kell jelentkeznie 

az Instagramról, mielőtt weboldalunkat felkeresné. 

 

Amennyiben többet szeretne megtudni arról, hogy a Szolgáltató milyen céllal és 

mértékben gyűjti, kezeli és használja ezeket az adatokat, illetve az Ön jogairól és az 

adatbiztonsága érdekében alkalmazható lehetséges beállításokról, olvassa el az 

Instagram adatvédelmi szabályzatát: itt 

 

6. Cookie-k/egyéni beállítások kezelése 

 

Az Ön feladata aszerint beállítani számítógépét, hogy kíván-e cookie-kat fogadni vagy 

sem. Böngészője beállításai közül kiválaszthatja azt, hogy cookie-k elfogadása előtt 

figyelmeztesse Önt, vagy egyszerűen le is tilthatja a cookie-kat. Webhelyeink nagy 

részének használatához vagy a rajtuk való navigációhoz nem feltétlenül szükségesek 

a cookie-k, bár letiltásuk esetén Ön nem fog hozzáférni a webhelyeink összes 

funkciójához. Útmutatásért kattintson böngészője (pl. Internet Explorer, Firefox) „súgó” 

gombjára. Ne feledje, ha különböző helyeken különböző számítógépeket használ, 

minden egyes böngésző cookie-kezelését be kell állítania. 

 

Mivel a webjelzők a weboldalak részét képezik, ezeket nem lehet „letiltani”, de az 

általuk beállított cookie-k letiltásával használhatatlanná tehetőek. 

 

https://help.instagram.com/519522125107875
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