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Cookie (süti) szabályzat [1]

Ez a weboldal, ugyanúgy, ahogyan sok más weboldal is, sütiket használ a testre szabott felhasználói élmények
elérése érdekében. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik a sütik használatába.

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan, kis mennyiség? információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a webböngész? (pl. Chrome,
Firefox, Opera stb.) a számítógépen vagy mobil eszközön tárol egy webhely meglátogatásakor. A legtöbb nagy
webhely használ cookie-kat. A cookie-k a webhelyre való minden visszatéréskor információkat küldenek az adott
webhelynek, ezzel fontos szerepet játszanak abban, hogy a webhely m?ködése a lehet? legjobb legyen.
Tekinthetünk úgy is a cookie-kra, mint a webhely memóriájára, lehet?vé téve, hogy azonosítson egy felhasználót
és megfelel? válaszokat adjon a kérésekre. A cookie-k lehetnek állandó cookie-k, amelyek törlésükig a felhasználó
számítógépén maradnak, illetve ideiglenes (ún. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a webböngész?
bezárásáig ?riz meg a rendszer. A cookie-k lehetnek bels?, a felkeresett webhely által beállított cookie-k, vagy
harmadik felek, azaz nem a felkeresett webhely által beállított cookie-k. A sütikr?l részletesebben a
http://www.aboutcookies.org [2] oldalon olvashat.

Hogyan használjuk a cookie-kat?
Weboldalunk meglátogatásakor a következ? típusú cookie-k keletkeznek:
Bels? cookie-k:
has_js: Az általunk használt tartalomkezel? rendszer (Drupal) használja ezt a cookie-t a felhasználói élmény
növelése érdekében. Adatkezelés id?tartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó id?szak.
cookie-agreed: Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó els? alkalommal látogatja meg a
weboldalt. Arra szolgál, hogy emlékezzen rá, hogy a cookie üzenet egyszer már meg lett jelenítve. Adatkezelés
id?tartama: 100 nap.
Küls? cookie-k:
Küls? cookie-kat weboldalunk nem használ.

Hogyan kapcsolhatom ki a cookie-kat?
A legtöbb webböngész? lehet?vé teszi, hogy engedélyezzük vagy letiltsuk a cookie-k tárolását a számítógépünkön
vagy mobil eszközeinken. A népszer?bb webböngész?k esetében összegy?jtöttük a cookie beállítás
konfigurálásának menetét:

Cookie beállítás Internet Explorer [3] böngész?ben
Cookie beállítás Firefox [4] böngész?ben
Cookie beállítás Chrome [5] böngész?ben
Cookie beállítás Safari [6] böngész?ben
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Részletes, lépésr?l-lépésre haladó ismertet?, amely tartalmazza a cookie-k beállítására illetve törlésére vonatkozó
információkat elérhet? a http://www.aboutcookies.org [2] oldalon.
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