
Cookie szabályzat 
 

 

 

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe 
szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a 
továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk 
figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre 
vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra 
kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is. 

A cookie / sütik 

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) 
egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző 
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket 
maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol 
azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Lou Montulli, a Netscape 
Communications egykori alkalmazottja használta először a süti technikát a webes 
kommunikációban. 
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha 
úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy 
figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk 
használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán 
kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem 
okoznak kárt az Ön számítógépében. 

Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a 
weboldalon. A cookie-k, sütit törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is 
tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál 
információt. 

Mi a cookie-k célja? 

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az 
eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. 
Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt 
esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől. 

Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni 
az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált 
felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók 
nyomon követésére használják. 

Sütit létrehozhat a kiszolgálón futó CGI-program és a böngészőben végrehajtott 
kliensoldali script (például JavaScript) is. 



Európai cookie törvény és a kötelező tájékoztatás 

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló 
létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így 
létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így 
visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen. 

Hogyan használódik a cookie? 

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az 
előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és 
az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált 
felhasználót. 

Milyen cookie-t használunk? 

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. 
Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával 
előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákatt is alkalmazunk. 

Rendszer cookie-k: ez ellenőrzi, hogy lementhetők-e a cookie-k és általános 
beállításokat tárol. 
Pop-up cookie-k: bizonyos helyzetekben használunk pop-up ablakokat. Hogy ezek 
csak egyszer jelenjenek meg, ezekben a cookie-kban tároljuk le, hogy már 
megjelent-e Önnek. 
Nyomon követő cookie-k: ezzel tudunk statisztikákat készíteni az oldal használatáról, 
vásárlásokról 
Banner követő cookie-k: ezzel az oldalon belül megjelenő promóciókra történő 
reakciókat tudjuk összesíteni 
Google AdWords cookiek: hogy megfelelő hirdetések jelenjenek meg Önnek, 
bővebben: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ 
Facebook cookie-k: hogy megfelelő hirdetések jelenjenek meg Önnek, 
bővebben: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse 
fel a www.allaboutcookies.org weboldalt. 
Hogyan történik a Cookie-k kezelése? 

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a 
cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét: 

 Minden cookie elfogadása 

 Minden cookie elutasítása 

 Minden egyes cookie használatról értesítés kérése 

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy 
„Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A 
leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget 
nyújthatnak az alábbi weboldalak. 

 Internet Explorer 

 Firefox 



 Chrome 

 Edge 

 Safari 

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a 
kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, 
megakadályozhatja a weboldal működését. 

Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve 
ha kijelentkezett a fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a 
következők megkönnyítésére használunk cookie-kat: 

 levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása 

 a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés 

 kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának 
megakadályozása 

 további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések 
és a bejelentkezés-jóváhagyások 

 az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, 
értékelése, mérése és értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink által 
vagy nevében megjelenített hirdetéseket is beleértve) 

 elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik 
szolgáltatásainkkal, valamint hirdetőink és partnereink weboldalaival 
érintkezésbe lépnek. 

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat 

Amennyiben a fentiek alapján nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, 
letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A 
legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet 
tudomást: 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-
hu&p=cpn_cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-
tarolnak-szami 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
Az Ön hozzájárulása 

Amennyiben nem tiltja le a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, Ön elfogadja, 
hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Amennyiben 
letiltja azokat, kérem vegye figyelembe, hogy az oldalunkon nem biztos, hogy minden 
funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet. 

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott 
cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi 
honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon 



oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud 
informálódni. 

 


