
Cookie szabályzat COOKIES POLICY 
   
Az Európai Unió területén alkalmazandó, személyes adatok 
védelmét szabályozó általános jogi keret az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános 
Adatvédelmi Rendelete ("GDPR"). A jelen Cookie 
szabályzat a GDPR követelményei alapján készült. 

The general legal framework regulating the protection of 
personal data is represented by the General Regulation on 
the Protection of Personal Data no. 679/2016 (" GDPR ") 
applied in the European Union, and this Cookies Policy 
follows the requirements of the GDPR. 

A jelen szabályzat meghatározza a különböző, weblapunk 
által használt cookie-kat. 

This Cookies Policy describes different types of Cookies 
that are used in connection with our site. 

   
Mi  cookie? What are cookies?  
Az "internetes cookie" (más néven "böngésző cookie" vagy 
"HTTP cookie", "cookie" vagy “süti”) egy kisméretű fájl, 
amely betűkből és számokból áll, és amelyeket olyan 
számítógépen, mobiltelefonon vagy más eszközön tárolnak., 
amelyen keresztül a felhasználó hozzáfér az internethez. 
 

An "Internet Cookie" (term known and as "browser cookie" 
or "HTTP cookie" or "cookies") is a small file, made up of 
letters and numbers that will be stored on computer, 
terminal mobile or on other equipment of a user through 
which the user accesses the Internet. 

A cookie-kat a webkiszolgáló által böngésző irányában 
kibocsátott kérés segítségével telepítik (pl. Internet 
Explorer, Firefox, Chrome). A telepített cookie-k hosszú 
élettartamúak, „passzívak” maradnak, ami azt jelenti, hogy 
nem tartalmaznak szoftver vírusokat vagy kémprogramokat, 
és nem férnek hozzá a készülék merevlemezére telepített 
információkhoz. 
 

Cookies are installed through request emitted by a web 
server to a browser (eg. Internet Explorer, Firefox, 
Chrome). Cookies once installed have a long life 
determined, remaining " passive " in the meaning that they 
do not contain Software viruses or spyware and will not 
access information on the hard driver User in whose 
equipment were installed. 

  
A cookie két részből áll: A cookie consists of two parts: 

- elnevezés és - name and 

- tartalom, vagy a cookie értéke. - the content or Cookie's value. 
   
Hogyan működnek és mi a cookie-k szerepe? How and Why We use Cookies? 
A cookie-kat a webhely használatának és a funkcióinak 
javítása érdekében, továbbá a látogatók webhely használati 
és szolgáltatásainkkal kapcsolatos szokásainak megismerése 
érdekében használjuk. 
  

We use  cookies to improve web site use and functionality 
and to understand better how visitors uses website and 
services offered by this one . 

A cookie-knak az Ön számítógépén való tárolása egyszerű 
és kényelmes módja annak, hogy testre szabja vagy javítsa 
webhelyeink funkcióit, hogy a következő látogatása még 
kellemesebb legyen. 
 

Storing cookies on your computer offer us an easy and 
convenient way to customize or improve your experience on 
our sites and to make your next visit more pleasant. 

A cookie-kat nem használjuk személyes adatgyűjtéshez (pl. 
nevek), bár a cookie-k és a személyes adatok más módon (pl. 
regisztrációs űrlap) összegyűjtött adatait összekapcsolhatjuk. 
 

We do not use cookies to collect personal information, such 
as your name, though we can connect information contained 
in a cookie and your personal information collected by other 
means (e.g. registration form).  

  
Hogyan kezelhetem a cookie modulokat? How do I manage the COOKIE MODULES? 
Cookie-k elutasítása Refusal to use cookies 
Önnek lehetősége van elfogadni a cookie-k használatát, és 
így a weblap minden funkcióját korlátozás nélkül 
használhatja. Amennyiben elutasítja a cookie-k használatát, 
az befolyásolhatja a weblap funkcióinak működését, és a 
felhasználói élményt. 

You have the option to accept the use of cookies that will 
allow you to use all functionalities of the site without 
restrictions. If you reject the use of necessary cookies, this 
might affect the experience of User and website 
functionality. 

A cookie-k további kategóriáinak elutasítása általában nem 
befolyásolja a felhasználói élményt és a weboldal funkcióit. 
Ha elutasít minden cookie kategóriát, az elsődleges és a 
harmadik fél általi cookie-kat letiltjuk, továbbá a cookie-k 
törlődnek. Képesek vagyunk eltávolítani a harmadik fél általi 

Rejection of other categories of cookies may not affect the 
experience of users and website functionality. If you reject 
all cookie categories, primary and 3rd party cookies will be 
disabled. In addition, cookies will be deleted. We will be able 
to remove 3rd party cookies. Therefore, you will have to 



cookie-kat is, de ehhez a harmadik fél általi cookie-kat 
személyesen kell törölnie, amit a böngésző beállításaiban 
lehet elvégezni. 

personally delete 3rd party cookies.  This can be done in 
your browser settings. 

  
Cookie-k letiltása / törlése a böngészőben Disabling and / or deletion cookies in your browser 
Alternatívaként és / vagy kiegészítő jelleggel 
megváltoztathatja a cookie-k beállításait az 
internetböngésző segítségével. Az internetböngésző 
lehetővé teszi a cookie-k beállításainak szerkesztését. Az 
ilyen beállítások általában a böngésző menüjében érhetők el: 
"beállítások", "eszközök" vagy "preferenciák" alatt. A 
böngésző "Súgó" menüjéből is tájékozódhat. A különböző 
böngészők különböző mechanizmusokat használhatnak a 
cookie-k letiltásához. 
 

Alternatively and / or in addition, you can change cookies 
settings by the means of your internet browser. Your 
internet browser will allow you to edit the cookies settings. 
Such settings are usually available in the browser 's menu: 
"options", "tools" or "preferences" menu. You can also 
consult "Help" menu of your browser. Different browsers 
may use different mechanisms to disable cookies. 

Cookie beállítások Internet Explorer-ben Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie beállítások Microsoft Edge-ben Cookie settings in Microsoft Edge 
Cookie beállítások Firefox-ban Cookie settings in Firefox 
Cookie beállítások Chrome for Desktop-ban Cookie settings in Chrome for Desktop 
Cookie beállítások Chrome for Android-ban Cookie settins in Chrome for Android 
Cookie beállítások Safari-ban Cookie settings in Safari 
  
A böngésző cookie-k törlésére vonatkozó beállításait 
illetően ugyanazok az elvek érvényesülnek, mint az új 
cookie-k böngészőben történő deaktiválása esetén. Kérjük, 
kövesse a böngésző utasításait a fent részletezettek szerint. 
Online eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek biztosítják 
az összes, meglátogatott webhely által telepített cookie 
törlését, pl. www.allaboutcookies.org. Amikor más 
számítógépekről látogat el honlapunkra, módosítania kell a 
beállításokat. 

As regards the browser settings for deletion of applied 
Cookies, the same principles apply, as in the case of 
deactivation of new cookies through the browser settings. 
Please follow your browser instructions, as detailed above. 
Online tools are available ensuring deletion of all cookies 
left based on the websites you've visited, such as 
www.allaboutcookies.org. When visiting our website from 
other computers, you will have to adjust settings.  

   
Milyen cookie odulokat használunk? What types of COOKIE MODULES we use? 
A feltétlenül szükséges cookie-k garantálják a funkciókat, 
amelyek nélkül Ön nem tudja használni a weboldalunkat. 
Biztosítja többek között azt is, hogy a webhely funkcióinak 
elérésekor megjelenjen egy olyan szélessávú, az Ön 
internetkapcsolatának megfelelő kapcsolattal rendelkező 
verzió. Ezen túlmenően. kívül ilyen cookie gondoskodik 
arról, hogy az oldalak közötti váltáskor http-ről https-re vált. 
Ezenkívül a cookie-k használatára vonatkozó döntéseit is 
cookie-k tárolják webhelyünkön. 

Strictly necessary Cookies guarantee functions without 
which you will not be able to use our website and we ensure 
you that, among others, when you access the functionalities 
of a website, there will be displayed a version that has a large 
band connection corresponding to your Internet 
connectivity. In addition, such a cookie makes sure that if 
you change pages, you switch from http to https. Also, such 
cookies will store your decision regarding Cookies use on 
our website. 

Általunk használt, feltétlenül szükséges cookie-k: Strictly Necessary Cookies we use are: 

- kizárólag az interneten történő továbbításhoz 
használt cookie-k 

- cookies that are used exclusively for the 
transmission via the internet 

- az Ön által kifejezetten igényelt szolgáltatás 
nyújtásához szükséges cookie-k (ha ezek a cookie-
k le vannak tiltva, akkor nem tudjuk biztosítani az 
Ön által kért szolgáltatást). 

- cookies that are strictly necessary for us to offer 
you the service you explicitly requested (ie if these 
cookies are disabled, we will not be able to offer 
the service you specifically requested). 

A feltétlenül szükséges cookie-k fentiekben leírt célokra való 
használata azon jogos érdekünkön alapul, hogy biztosítsuk a 
weboldal működését, elérését és használatát, valamint az Ön 
által kifejezetten kért szolgáltatásokat. 

The use of strictly required Cookies for the purposes 
described above is based on our legitimate interest in order 
to ensure the functioning, access and use of the website and 
to provide you with the services you have explicitly 
requested.  

  
Statisztikai célú cookie-k: Ezeket a cookie-kat arra 
használjuk, hogy statisztikai információkat kapjunk a 

Statistic Cookies: These cookies are used to provide us 
statistical information about the website performance (e.g. 
to count visits, traffic sources). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e%3Fauth%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fco%3DGENIE.Platform%253DDesktop%26hl%3Dro
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fco%3DGENIE.Platform%253DAndroid%26hl%3Dro
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=https://support.apple.com/kb/PH21411%3Flocale%3Den_US%26viewlocale%3Dro_RO
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=http://www.allaboutcookies.org


webhely teljesítményéről (pl. látogatások száma, forgalom 
forrásai). 
   
Marketing cookie-k: Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy 
a webhely megjegyezze a választott lehetőségeket, és 
személyre szabottabb, továbbfejlesztett szolgáltatásokat 
biztosítsunk. Ez a kategória tartalmazhat harmadik féltől 
származó cookie-kat is. 

Marketing Cookies: These cookies allow the website to 
memorize the choices you make and provide you with more 
personalized and upgraded features. This category may 
include third-party cookies. 

  
Cookie modulokkal kapcsolatos hozzájárulás CONSENT with regard to cookie modules 
A cookie-kategóriákat több okból szeretnénk használni, de 
ehhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. Kattintson a 
"Beállítások mentése" gombra, hogy elfogadja őket, vagy a 
"Beállítások megnyitása" gombra, hogy több információt 
kapjon a használt cookie-kategóriákról és korlátozza a 
cookie-k bizonyos kategóriáinak használatát. 

We intend to use certain categories of cookies for several 
reasons, but we need your consent to do so. Click the "Save 
Settings" button to accept them or the "Open Settings" 
button to get more information on the cookie categories 
used and to restrict the use of certain categories of cookies. 

Önnek lehetősége van kiválasztani a webhelyen használt 
speciális cookie-k kategóriáit. A cookie-ablak mindaddig 
látható marad, amíg Ön meg nem adta a beállításokat. Ha 
úgy dönt, hogy nem használja ezeket a cookie-kategóriákat, 
akkor csak a webhely működéséhez feltétlenül szükséges 
cookie-kat fogjuk alkalmazni.   

You will have the opportunity to choose the categories of 
specific cookies used on this Site. The cookie ad will remain 
until you have expressed your preferences. If you choose not 
to use these cookie category, we will not use other cookie 
categories than what is strictly necessary for the website to 
operate. 

   
Beállítások Preferences Center  
A weblap működéséhez feltétlenül szükséges a cookie-
kategóriákat leszámítva, Ön elfogadhatja vagy 
megtagadhatja a cookie-k használatát az egyes cookie-
kategóriákra vonatkozóan, a sorok végén lévő választógomb 
mozgatásával, vagy közvetlenül a cookie információs sávból,  

Except for the cookie categories that are strictly required for 
the site to operate, you can accept or deny the use of cookies 
for each cookie category by moving the selector at the end 
of each row in the options box that will appear on the 
screen, or directly from the cookie info bar. 

Minden alkalommal, amikor a weblap felajánlja a cookie-
kategóriák elfogadását vagy megtagadását, megadjuk azon 
alapvető információkat is, amelyet tudnia kell a cookie-
kategóriák kiválasztásáról, az adatkezelő személyéről, hogy 
tartós vagy munkamenet cookie-ról, illetve elsődleges vagy 
harmadik fél általi cookie-ról van-e szó (kivéve a feltétlenül 
szükséges cookie-kat, amelyek mindig elsődleges cookie-k), 
és ha személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen 
kívülre kerülnek. 

Whenever you are offered to accept or refuse to use cookie 
categories, we provide you with the essential information 
you need to know about choosing: cookie categories, the 
identity of the data controller, if they are persistent or 
session cookies, if that cookie category is a primary cookie 
or a third-party cookie (except strictly necessary Cookies 
that are always primary cookies) and if your personal data is 
transferred outside the European Economic Area. 

Amennyiben a cookie-kategóriákhoz már hozzájárult, 
visszatérhet a beállításokhoz és letilthatja a cookie-kat 
(kivéve a feltétlenül szükséges cookie-kat): 

Once you have agreed to use cookie categories, you can 
return to your choice and disable cookies (except those 
strictly required for the operation of this website) as follows: 

• az első oldalon megjelenő cookie-sávon található 
"Beállítások megnyitása" menüben; 

• by accessing the 'Open Settings' option included in 
the cookie banner that is displayed on the first page 
access; 

• weboldal láblécében található állandó 
"COOKIES" linken, amely a weboldal valamennyi 
oldalán elérhető. 

• by accessing the permanent "COOKIES" link 
located in the footer of the website and available 
on any page of the website. 

   
A cookie szabályzat módosítása MODIFICATIONS TO THIS NOTIFICATION ON 

COOKIE MODULES 
A jelen cookie szabályzat utolsó módosítása: 2019.07.01. This Cookie Policy has been amended on  01.07.2019. 
   

 


