
Cookie (süti) tájékoztató 
A Cookie (süti) tájékoztató hatálya 
Jelen szabályzat az NFFKÜ (továbbiakban: Üzemeltető) kezelésében álló következő 
weboldalakra vonatkozik: 

• mobilcsere.nffku.hu 
• mobilcsere-elado.nffku.hu 

Mik azok a cookie-k (vagy sütik)? 
Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű 
adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, 
mely többféle célt szolgálhat. 

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes 
felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb 
használatát elősegítő sütiket használunk. 

A sütik célja 
Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session 
cookie - munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegéítésére 
szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való 
navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése. 

A sütik típusai 
1. Munkamenet sütik 

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek 
között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett 
műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes 
használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a 
"sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

2. Használatot támogató kényelmi sütik 

Kénylemi sütiket a rendszer nem használ. 

Biztonság 
Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen 
azonosítót vagy jelszót. 

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal 
Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait. 

A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik 
letiltása 



A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható 
annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus 
elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik 
beállításának választási lehetőségét. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és 
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk 
garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű 
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

1. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól 
o Chrome 
o Firefox 
o Internet Explorer 
o Microsoft Edge 

2. Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie 
nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné 
megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást! 
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