
Cookie szabályzat 
 

A jelen Cookie szabályzat célja ismertetni a felhasználókkal a cookie-k és egyéb követési technológiák 
(mint például a gif-ek, web jelek, stb.) segítségével megvalósuló adat- és információgyűjtésre 
vonatkozó gyakorlatunkat. 

Az említett technológiák a működésben-funkcionalitásban a következő szerepet tölthetik be: 

• Segítik a böngészést, 
• Segítenek a felhasználónak regisztrálni a rendezvényeinkre, bejelentkezni és visszajelzést 

szolgáltatni, 
• Elemzik, hogyan használják termékeinket, szolgáltatásainkat és alkalmazásainkat, 
• Segítik reklámozási és marketing munkánkat (beleértve a viselkedés-alapú célzott 

reklámozást), 
• Harmadik fél által forgalmazott tartalmat kínálnak (például közösségi média tartalmat). 

Az alábbiakban a felhasznált cookie-k tételes és részletes felsorolását találja. A cookie-kat a 
következő típusokba soroljuk: 

• Feltétlenül szükséges cookie-k 
• Elemzési cookie-k 
• Funkcionális cookie-k 
• Reklám cookie-k 

A cookie-kat kizárólag az Ön beleegyezését követően helyezzük el, melyet a cooke banneren vagy a 
preferencia központon keresztül tehet meg. Kivételt képeznek az a cookie-k, amelyek elhelyezését a 
vonatkozó jogszabály külön felhasználói hozzájárulás nélkül is engedélyezi. A cookie beállításokat 
bármikor megváltoztathatja a cookie típusa szerint (kivételt képeznek a webhely rendeltetésszerű 
működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k). Ehhez kattintson az alábbi “cookie beállítások” 
gombra: 

 

Sütik listája 

Szigorúan kötelező sütik 

Ezen sütik elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és ezért nem kapcsolhatók ki a 
rendszereinkben. Általában csak olyan tevékenységekre válaszul kerülnek elhelyezésre, mint a 
szolgáltatások kérése, így például az adatvédelmi beállítások megadása, bejelentkezés vagy űrlapok 
kitöltése. A böngészőjében beállíthatja a sütik blokkolását vagy az azokra való figyelmeztetést, de 
abban az esetben előfordulhat, hogy az oldal meghatározott részei nem működnek. 

Süti alcsoportja Sütik Alkalmazot
t sütik Élettartam 

optanon.blob.core.windows.net OptanonConsent 3rd Party 365 days 

cookielaw.org __cfduid 3rd Party 30 days 



code.jquery.com OptanonConsent 3rd Party 365 days 

onetrust.com __cfduid 3rd Party 0 days 

 

Teljesítmény sütik 

Ezen sütik segítségével vesszük számba az oldalunkon történő látogatásokat és a forgalom forrásait, 
hogy ily módon mérjük és javítsuk az oldalunk teljesítményét. A sütik segítenek nekünk 
meghatározni a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű oldalakat, és segítségükkel figyeljük a 
látogatók mozgását az oldalon. A sütik által gyűjtött információk aggregált jellegűek, ezért anonimek. 
Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, nem értesülünk róla, hogy felkereste az 
oldalunkat. 

Süti alcsoportja Sütik Alkalmazo
tt sütik Élettartam 

pikkelysomor.mpke.
hu 

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx, _hjTLDTest, _hjid, _gat, 
_hjAbsoluteSessionInProgress, _gid 

1st Party 0 days, Munkamenet, 356 
days, 0 days, 0 days, 1 days 

www. 
pikkelysomor.mpke.
hu 

_gat_UA-nnnnnnn-nn, 
_hjIncludedInPageviewSample, 
_hjIncludedInSample, _gat_UA- 

1st Party 0 days, 0 days, 
Munkamenet, 0 days 

 

Célzott sütik 

Ezen sütiket hirdetőpartnereink helyezik el az oldalunkon keresztül. A sütiket a vállalatok az 
érdeklődési körének megfelelő profil felállítására és ahhoz illeszkedő hirdetések megjelenítésére 
használhatják más oldalakon. A működésük során egyedileg azonosítják a böngészőt és az eszközt. 
Amennyiben nem engedélyezi ezen sütiket, nem élvezhet célzott hirdetéseket a különböző 
weboldalakon. 

Süti alcsoportja Sütik Alkalmazott sütik Élettartam 
Facebook 

 3rd Party Munkamenet 
twitter.com personalization_id 3rd Party 730 days 
code.jquery.com id 3rd Party 0 days 
doubleclick.net IDE, test_cookie 3rd Party 390 days, 0 days 
cdn.syndication.twimg.com lang 3rd Party Munkamenet 
facebook.com fr 3rd Party 2914629 days 

 

 

Közösségi média sütik 

Ezen sütiket számos, az oldalunkba azon céllal integrált közösségi média szolgáltatás helyezi el, hogy 
Ön megoszthassa az oldalunk tartalmát baráti és egyéb hálózatának tagjaival. A sütik követik a 
böngészőjét más oldalakon keresztül, és létrehoznak egy, az érdeklődési körének megfelelő profilt. 
Ez kihatással lehet az Ön által felkeresett más weboldalakon megjelenő tartalmakra és üzenetekre. 
Amennyiben nem engedélyezi az említett sütiket, előfordulhat, hogy Önnek nem jelennek meg a 
megosztásra szolgáló eszközök, illetve nem tudja használni azokat. 

https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/twitter.com
https://cookiepedia.co.uk/host/code.jquery.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com


 

    

Süti alcsoportja Sütik Alkalmazott sütik Élettartam 

Youtube YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, 
GPS 3rd Party Munkamenet, 180 days, 2914629 days 

 

Kapcsolat más weboldalakhoz 

A weboldalon előfordulhatnak más oldalakra mutató utalások vagy linkek. Kérjük, vegyék 
figyelembe, hogy nem áll módunkban ellenőrizni más weboldalak cookie-jait vagy követési 
technológiáit és ez a Cookie szabályzat nem vonatkozik azokra a weboldalakra. 

Elérhetőségeink 

A Cookie szabályzatra vagy a weboldal adatgyűjtési gyakorlatára vonatkozó kérdéseinek, 
megjegyzéseinek vagy problémáinak közlésére használja az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott 
elérhetőséget. 

Jelen Cookie szabályzat módosítása 

Amennyiben módosul a jelen Cookie szabályzat, a módosított szabályzatot ezen a weboldalon 
tesszük közzé. Jelen Cookie szabályzat legutóbbi frissítésének dátuma 2020. október 14. 


