
1. Általános tájékoztatás 

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a
Fundamenta-Lakáskassza Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Levelezési cím: H-1922 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-043304

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy a https://pe-ter.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának 
emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyebb 
kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő 
kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ. 

2. Mik azok a cookie-k?

A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön 
által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy 
táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja.  
A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a 
látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat az Adatkezelő adminisztratív célokra 
kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a 
webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes 
adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton 
történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató 
számítógépének felismerésére alkalmasak. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal 
felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó 
is tárolható. 

3. A cookie-k engedélyezése és letiltása

Számunkra fontos, hogy könnyen tudja böngészni a weboldalunkat és ezért nagy hangsúlyt fektetünk a 
folyamatos továbbfejlesztésre. Ide tartoznak a beállításai elmentése és az előre kitöltött rubrikák, hogy ne 
kelljen mindig beírnia ugyanazokat az adatokat. Szintén fontos számunkra, hogy csak olyan tartalmat lásson, 
amely tényleg érdekli, és amely megkönnyíti az online tevékenységeit. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik 
célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönynyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k 
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit 
teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt 
oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, 
hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan 
elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza 
az automatikuselfogadást. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át 
a böngésző utasításait vagy súgóját. 

Tájékoztató „sütik” 
alkalmazásáról



A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
• Google Chrome

• Firefox

• Microsoft Edge

• Safari

A) Szükséges sütik
Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan 
alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. 
A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. A webhely az alábbi alapműködést biztosító 
sütiket alkalmazza:

B) Statisztikai célú sütik
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal 
tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A webhely 
az alábbi statisztikai célú sütiket használja: 

C) Hirdetési sütik
A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél 
az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak 
megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket. A webhely az alábbi célzó és 
hirdetési sütiket használja: 

Milyen cookie-kat használ a webhely?

Cookie neve Kategória Lejárat Leírás

_fbp Hirdetés 3 hónap

A Facebook által létrehozott süti. 
Segítségével a Weboldal meglátogatása 
után célzott üzeneteket tudunk megjeleníti 
az Ön számára, amikor a Facebook nevű 
közösségi oldal felületeit használja.

_ga Statisztikai 2 év

A Google Analytics által létrehozott süti. A 
Google Analytics működése során számos 
jellemzőjét naplózza a Felhasználónak: 
melyik weboldalról érkezik, milyen internetes 
böngésző programot használ, mely oldalakat 
nézi meg a Weboldalon, stb. A Google 
Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak 
arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név 
szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi 
látogatása során képes felismerni, hogy 
az Ön számítógépéről, az Ön által használt 
böngészővel valaki már járt a Weboldalon 
korábban.

_hjAbsoluteSessionInProgress Statisztikai munkamenet

A Hotjar által létrehozott süti. A Hotjar 
működése során számos jellemzőjét naplózza 
a Felhasználónak: milyen internetes böngésző 
programot használ, mely oldalakat nézi 
meg a Weboldalon, stb. A Hotjar által tárolt 
adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, 
mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, 
azonban egy későbbi látogatása során 
képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, 
az Ön által használt böngészővel valaki már 
járt a Weboldalon korábban.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectslug=S�tik+kezel�se&redirectlocale=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b�ng�sz�si-adatok-�s-az-adatv�delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac


Cookie neve Kategória Lejárat Leírás

_hjIncludedInPageviewSample Statisztikai munkamenet

A Hotjar által létrehozott süti. A Hotjar 
működése során számos jellemzőjét naplózza 
a Felhasználónak: milyen internetes böngésző 
programot használ, mely oldalakat nézi 
meg a Weboldalon, stb. A Hotjar által tárolt 
adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, 
mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, 
azonban egy későbbi látogatása során 
képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, 
az Ön által használt böngészővel valaki már 
járt a Weboldalon korábban.

_hjIncludedInSessionSample Statisztikai munkamenet

A Hotjar által létrehozott süti. A Hotjar 
működése során számos jellemzőjét naplózza 
a Felhasználónak: milyen internetes böngésző 
programot használ, mely oldalakat nézi 
meg a Weboldalon, stb. A Hotjar által tárolt 
adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, 
mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, 
azonban egy későbbi látogatása során 
képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, 
az Ön által használt böngészővel valaki már 
járt a Weboldalon korábban.

_hjSession_1518671 Statisztikai munkamenet

A Hotjar által létrehozott süti. A Hotjar 
működése során számos jellemzőjét naplózza 
a Felhasználónak: milyen internetes böngésző 
programot használ, mely oldalakat nézi 
meg a Weboldalon, stb. A Hotjar által tárolt 
adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, 
mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, 
azonban egy későbbi látogatása során 
képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, 
az Ön által használt böngészővel valaki már 
járt a Weboldalon korábban.

_hjSessionUser_1518671 Statisztikai 1 év

A Hotjar által létrehozott süti. A Hotjar 
működése során számos jellemzőjét naplózza 
a Felhasználónak: milyen internetes böngésző 
programot használ, mely oldalakat nézi 
meg a Weboldalon, stb. A Hotjar által tárolt 
adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, 
mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, 
azonban egy későbbi látogatása során 
képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, 
az Ön által használt böngészővel valaki már 
járt a Weboldalon korábban.

_hjSessionUser_268478 Szükséges munkamenet
Ezt a sütit a Google állítja be böngészőjében, 
hogy ellenőrizze, támogatja-e a böngésző a 
sütik létrehozását.

cookie_consent Szükséges 1 hónap
Ez a süti tárolja, ha Ön látta a süti nyilat- 
kozatot és valamilyen módon mentette a 
beállításokat.



Cookie neve Kategória Lejárat Leírás

general Szükséges 1 hónap
Ez a süti tárolja, hogy Ön hozzájárult-e a „Sta- 
tisztika" kategóriába sorolt sütik tárolásához a 
Weboldal látogatása során.

ikp-cookie-consent Szükséges 1 év
Ez a süti tárolja, ha Ön látta a süti nyilat- 
kozatot és valamilyen módon mentette a 
beállításokat.

ikp-cookie-consent-analytical Statisztikai 1 év

A Google Analytics által létrehozott süti.  
A Google Analytics működése során számos 
jellemzőjét naplózza a Felhasználónak: 
melyik weboldalról érkezik, milyen internetes 
böngésző programot használ, mely oldalakat 
nézi meg a Weboldalon, stb. A Google 
Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak 
arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név 
szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi 
látogatása során képes felismerni, hogy 
az Ön számítógépéről, az Ön által használt 
böngészővel valaki már járt a Weboldalon 
korábban.

ikp-cookie-consent-analytical Szükséges 1 év

A Google Analytics által létrehozott süti. A 
Google Analytics működése során számos 
jellemzőjét naplózza a Felhasználónak: 
melyik weboldalról érkezik, milyen internetes 
böngésző programot használ, mely oldalakat 
nézi meg a Weboldalon, stb. A Google 
Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak 
arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név 
szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi 
látogatása során képes felismerni, hogy 
az Ön számítógépéről, az Ön által használt 
böngészővel valaki már járt a Weboldalon 
korábban.

ikp-cookie-consent-basic Szükséges 1 év
Ez a süti tárolja, hogy Ön hozzájárult-e 
a "Statisztika" kategóriába sorolt sütik 
tárolásához a Weboldal látogatása során.

ikp-cookie-consent-social Szükséges 3 hónap

A Facebook által létrehozott süti. 
Segítségével a Weboldal meglátogatása 
után célzott üzeneteket tudunk megjeleníti 
az Ön számára, amikor a Facebook nevű 
közösségi oldal felületeit használja.

ikp-cookie-consent-targeting Hirdetés 1 hónap

A Facebook által létrehozott süti. 
Segítségével a Weboldal meglátogatása 
után célzott üzeneteket tudunk megjeleníti 
az Ön számára, amikor a Facebook nevű 
közösségi oldal felületeit használja.


