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Cookie („süti”) szabályzat 

 

1. „Cookie-k” („sütik”) jelentése 

 
A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely 
a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. 
 
Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez „folyamat sütik”, mások 
információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még 
kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. 
Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok 
is, melyek hosszabb ideig a számítógépen maradnak. 
 
Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, 
részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org 
oldalon. 

 
2. A „sütik” célja 

 
A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és 
ezáltal a honlap használatának megkönnyítése. 
 
A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató 
hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így 
megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja 
oldalunkat. 
 
Statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segít megérteni azt, hogy a látogatók hogyan 
használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább 
fejleszthetünk. 
 
A weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően. 
 
Célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat 
jelenítsük meg. 

 
3. A „sütik” típusai 

3.1. „Munkamenet sütik” 

A honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek közt lehetővé 
teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek 
megjegyzését.  
Ezen „sütik” nélkül a honlap zökkenőmentes működése nem garantálható. Érvényesség 
ideje az adott látogatás időtartalmára terjed ki, a munkamenet végén vagy a böngésző 
bezárásával automatikusan törlődnek. 
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3.2. „Használatot támogató sütik” 

Lehetővé teszik, hogy a honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. 
(Nyelvválasztás, a kereső hány találatot jelenítsen meg stb.) Ez az okból történik, hogy az 
oldal következő látogatásával ez ne kelljen újra megadnia. A preferenciákat tároló „sütikben” 
lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. 

 
3.3. „Hirdetéshez kapcsolódó sütik” 

Célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő vagy számukra fontosnak tűnő 
hirdetéseket és azokat jelenítsük meg a honlapon. Illetve ezekkel a kampányaink 
teljesítményét is mérni tudjuk. 
 
A honlap az alábbi szolgáltatók „célzó- és hirdetés sütijeit” használja: 

 
• Google Adwords: 

 
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül 
érhető el: 
https://policies.google.com/privacy 
 
• Facebook: 
 
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 
el: 

     https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 

• Wix (Weboldal szolgáltató): 
 
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 
el:  
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site 

 

 
3.4. „Teljesítményt biztosító sütik” 
 
Információt gyűjtünk arról, hogy a látogatóink, hogyan használják honlapunkat (a látogatók 
melyik oldalt tekintették meg, hány oldalt keresett fel stb.) Ez annak érdekében működik, 
hogy a honlapunkat látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni. 
 
A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú „sütijeit” használja: 
 

• Google Analytics: 
 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
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4. Elfogadás a weboldalra látogatás által 

 
Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt „sütik” segítségével. 

 
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a 
jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására 
alkalmatlan - sütiket használ. 
 
Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a 
számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát 
korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.  

 
5. Hírlevelek, e-mailek 

 
Honlapunkon lehetősége van a hírlevelünkre történő feliratkozásra is, illetve bármikor 
kapcsolatba léphet velünk a hírlevél-listáról való leiratkozás kapcsán is.  

 
6. További részletes információk az alábbi böngészők „süti beállításairól” 

 
• Chrome 

• Firefox 

• Microsoft Internet Explorer 11 

• Microsoft Internet Explorer 10 

• Microsoft Internet Explorer 9 

• Microsoft Internet Explorer 8 

• Safari 

 
 

Budapest, 2018. 05. 24. 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
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