
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜTI / COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 

 

  



Süti / cookie-k 

A süti / cookie-k olyan apró adatok, amelyeket a látogató böngészőjén tárolnak, és amelyeket rendszerint nyomon 

követik mozgásaik és műveleteik egy webhelyen. A GDPR szerint tájékoztatni kell a webhelye látogatót arról, hogy 

webhely sütiket / cookie-kat használ(hat).  

 

Kétféle süti / cookie létezik: 

Átmeneti süti / cookie-k: Ezek a sütik / cookie-k törlődnek a böngésző bezárásakor, és nem gyűjtenek adatokat a 

számítógépről. Általában olyan információkat tárolnak, amelyek nem személyazonosítják a felhasználót. 

Tartós (állandó vagy tárolt) sütik / cookie-k: Ezek a sütik / cookie-k a merevlemezen tárolódnak, amíg lejárnak (vagyis 

egy meghatározott lejárati dátumon alapulnak), vagy amíg nem törli őket. Ezeket a sütiket / cookie-kat arra használják, 

hogy gyűjtsék össze a felhasználóval kapcsolatos azonosító adatokat, például webes szörfölési viselkedést vagy 

felhasználói beállításokat egy adott webhelyen. 

 

Tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy megnézhesse a webhely mely sütiket / cookie-jait helyezték el: 

Cookie név Élettartam Cél 

svSession tartós 
az egyedi látogatók azonosítása és a 
látogatók munkamenetének nyomon 
követése egy webhelyen 

hs átmeneti biztonság 

XSRF-TOKEN tartós biztonság 

smSession tartós (2 hét) 
a bejelentkezett webhelytagokat 
azonosítja 

TSxxxxxxxx (ahol az x helyét véletlen sorozatok 
számával és betűkkel helyettesítik) 

tartós biztonság 

TSxxxxxxxx_d (ahol az x helyét véletlen sorozatok 
számával és betűkkel helyettesítik) 

tartós biztonság 

 

A Felhasználó módosíthatja a süti / cookie fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül 

blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból 

módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti / cookie fájlok 

eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján. 

 

További információk a süti / cookie fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon: 

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Opera 

 Apple Safari 

 

A süti / cookie fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk 

megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában. 

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti 

a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása. Mivel a  

 

Társaság nem használ, olyan sütit / cookie-t , amelyhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, ezért a Felhasználót 

kizárólag tájékoztatjuk a sütik / cookie alkalmazásáról. 


