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Cookie szabályzat 

 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok 

kezelésének és törlésének módját írja le. 

Mi a cookie? 

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-

nak (Magyarul: süti). Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, 

amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat 

rögzítsen. A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói 

élmény kényelmesebbé tételéhez.  A cookie-k segítségével az oldal személyre szabott 

szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba 

helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Az így rögzített 

adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. 

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden 

esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és 

verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a 

hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. 

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük. 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie / session cookie), 

amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem 

töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy 

az oldal fejlesztője / üzemeltetője milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként). 

Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja: 

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig 

kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal 

kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. 

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében 

(pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k 

a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, 

hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé 

teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor 

valaki felkeresi a weboldalt. 
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A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében 

azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati 

komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti. 

A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem 

beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség. 

 

 Személyes adatok védelme  

A cookiek által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi 

felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem 

juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek. 

Hogyan törölhetők a cookie-k? 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. 

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót 

veszíthet el, amelyek az oldal megfelelő használatához szükségesek. 

További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org 

weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző 

beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.  

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját. 

A Cookie-k listája 

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat 

használ.  Ahányszor belép az oldalra, az számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér 

hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább: 

Cookie megnevezése feladata 
feltétlenül 

szükséges? 
Ideiglenes / állandó 

PHPSESSID 
aktuális 

munkamenetet tárolja 
igen ideiglenes (session) 

__lang 

Az oldalon 

kiválasztott aktuális 

nyelvet tárolja (pl. 

hu_HU - magyar) 

igen állandó (persistent) 

cookiebar 

A Cookie szabályzat 

elfogadásával 

kapcsolatos sáv 

elrejtése 

igen állandó (persistent) 
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_ga 

Google Analytics 

statisztikai rendszer 

azonosító cookie 

nem állandó (persistent) 

_gid 

Google Analytics 

statisztikai rendszer 

azonosító cookie 2. 

nem állandó (persistent) 

__atuvs, __atuvc 

AddThis megosztó 

modul azonosító 

Cookie-k 

nem állandó (persistent) 

TAUnique 
tripadvisor azonosító 

cookie 
nem állandó (persistent) 

ServerPool 
tripadvisor azonosító 

cookie 
nem ideiglenes (session) 

TASession 

tripadvisor 

munkamenet 

azonosító cookie 

nem ideiglenes (session) 

TACds 
tripadvisor azonosító 

cookie 
nem állandó (persistent) 

ssc 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

um 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

di2 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

ssh 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

vc 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

uvc 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

loc AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

https://www.addthis.com/
https://www.tripadvisor.com/
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sshs 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

uid 

AddThis Megosztó 

modul azonosító / 

tároló cookie 

nem állandó (persistent) 

 

 

Jelen Cookie Szabályzat és Adatvédelem elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és 

használatával elfogadja a cookie-k használatát.  A cookie-k használatát elfogadhatja a web 

böngészőben megadott beállításokkal is. 

 

 

 


