
Cookie tájékoztató
Mi az a cookie (süti)?

A cookie-k vagy sütik kis méretű szöveges fájlok, melyek akkor kerülhetnek a számítógépére
(vagy más, internetes elérést lehetővé tevő eszközére, pl. okostelefon, vagy táblagép), amikor
Ön egy webhelyet látogat meg.

A sütiket  széles  körben  használják  a  weboldalak  és számtalan  funkcióval  rendelkeznek.
Többek  között  információt  gyűjtenek,  megjegyzik  a  látogató  egyéni  beállításait,
felhasználásra  kerülnek  pl.  az  online  bevásárlókosarak  használatakor,  valamint
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Technikailag  a  cookie  egy  információcsomag,  melyet  a  webszerver  küld  a  felhasználó
böngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felől érkező kérés
alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó
gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld
egy sütit,  a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal,
ezzel frissítve, bővítve a sütit. 

Mivel  a  cookie-k “egyszerű”  szöveges  fájlok,  nem hordozhatnak vírusokat,  viszont  egyes
esetekben  alkalmasak  a  felhasználó  személyének  beazonosításához  (pl.:  az  látogatás
időpontjának és az IP cím változatlan formában történő együttes rögzítése esetén), így egyes
sütikezelések személyes adatok kezelésével is együtt járnak.

A sütik  felhasználó  informatikai  eszközén történő tárolásához  a  felhasználó  hozzájárulása
szükséges.  Kivételt képeznek ez alól a jogszabály alapján, hozzájárulás nélkül tárolható sütik.

A sütik “élettartama” a funkciójától függően változó, így léteznek olyan cookie-k (session
vagy más néven munkamenet sütik), melyek csak a böngésző megnyitásának pillanatától a
böngésző bezárásáig “élnek”, míg más cookie-k előre meghatározott időtartamra jönnek létre,
mely  időtartamok  esetlegesen  az  újabb  látogatások  alkalmával  frissülnek  és
meghosszabbodnak.

 

Weboldalunkon használt sütik

Weboldalunk  az  alábbi  típusú  sütiket  szeretné  az  Ön  eszközén  (amelyiken  a  weboldalt
böngészi) tárolni.

Működést lehetővé tevő, feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, illetve
hogy  használhassák  annak  funkciót  (pl.:  az  Ön  által  adott  oldalakon  végzett  műveletek
megjegyzése,  vagy  a  weboldalon  történő  navigálás  megkönnyítse,  vagy  egyes  funkciók
működésének biztosítása stb.).



Ezen  a  sütik  olyan  sütik,  melyek kizárólagos  célja  az  elektronikus  hírközlő  hálózaton
keresztül  történő  közléstovábbítás,  illetve,  melyet a  felhasználó  kifejezetten  kért,  az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül
szüksége van.

Ezen  sütik  érvényességi  ideje  kizárólag  az  Ön  aktuális  látogatásának  időtartamára
korlátozódik,  a  munkamenet  végeztével,  illetve  a  böngésző  bezárásával  ezen  sütik
automatikusan törlődnek az eszközéről, amivel a weboldalunkat böngészte.

Amennyiben  nem  járul  hozzá  ezen  sütik  tárolásához,  nem  tudjuk  garantálni  Önnek
weboldalunk - zökkenőmentes - használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek  a  cookie-k  lehetőséget  biztosítanak  arra,  hogy  megjegyezhessük  a  weboldalunkkal
kapcsolatos  választásait.  Ezek  az  Ön  kényelmét  szolgálják,  hiszen  olyan  beállításokat
tárolhatunk bennük, melyeket Önnek nem kell újból megadni.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

Ezek  a  sütik  lehetővé  teszik  számunkra,  hogy  információt  gyűjtsünk  azzal  kapcsolatban,
hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezen cookie-k nem tudják Önt személy szerint
beazonosítani és olyan információkat  gyűjtenek, mint  pl.  hogy melyik oldalt  nézte meg a
látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen
hosszú  volt  az  egyes  munkamenetek  megtekintési  ideje  vagy  melyek  voltak  az  esetleges
hibaüzenetek.  Mindezt  weboldalunk  fejlesztésének,  valamint  a  felhasználók  számára
biztosított élmények javításának céljával tesszük.

Weboldalunk a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását
használja e célból. A Google Analytics is sütiket alkalmaz, melyek a weboldal használatának
elemzését teszik lehetővé.

Annak  érdekében,  hogy  a  személy  azonosítására  alkalmas  IP-cím  és  látogatás  időpontja
együttes megléte esetén se lehessen azonosítani a böngésző személyt,  a süti által  tárolt és
továbbított  IP-címet  a  Google  anonimizálja  (átalakítja  akként,  hogy  az  ne  legyen
visszafejthető,  a  személyre  vonatkoztatható,  ne  minősüljön  személyes  adatnak),  így  az  a
személy azonosítására alkalmatlanná válik.

A  Google  az  így  gyűjtött  információkat  a  weboldal  Ön  által  történő  használatának
kiértékelésére,  a  weboldalon  végrehajtott  tevékenységekről  készült  jelentésekhez,  a
weboldalak üzemeltetője részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott
tevékenységekkel  és  az  internethasználattal  kapcsolatos  egyéb  szolgáltatások  nyújtására
használja  fel.  A Google  ezeket  az  információkat  adott  esetben  harmadik  felek  részére  is
kiadhatja,  amennyiben  ezt  törvény  írja  elő,  vagy  amennyiben  a  harmadik  fél  a  Google
megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatban itt olvashat bővebben.

A Google. adatvédelmi irányelveiről itt talál bővebb információt.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu


Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket
(pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink
sikerességének  mérését.  Beazonosítást  lehetővé  tevő  információkat  ennél  a  sütinél  sem
tárolunk.

Harmadik féltől származó sütik

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe
weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra,
hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

 

A cookie-k listája

Személyes adatokat nem kezelő cookie-k

Cookie neve Cookie típusa Cookie célja
Cookie

élettartama

session
böngésző 
munkamenet süti

a weboldal megfelelő működésének 
biztosítása

a böngésző 
munkamenet 
végéig

Balance_ID
böngésző 
munkamenet süti

szerverek terhelésének elosztása
a böngésző 
munkamenet 
végéig

_ga
teljesítményt 
biztosító süti 
(analitika)

a látogatók megkülönböztetésére 
szolgál

2 év

_gid
teljesítményt 
biztosító süti 
(analitika)

a látogatók megkülönböztetésére 
szolgál

24 óra

_gat
teljesítményt 
biztosító süti 
(analitika)

ez a süti nem tárol felhasználói 
adatokat, csak a 
weboldalon keresztül érkező 
kérelmek számát korlátozza 
(többszörös kattintások elkerülésnek 
mérése elkerülésére)

1 perc

cookieconsent_status
használatot 
elősegítő süti

a felhasználói élmény növeléseképp 
a weboldal alján a süti tájékoztató 
panel megjelenésének szabályozása

1 év

 

Cookie-k tiltása, engedélyezése, korlátozása

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy mivel egyes sütik célja weboldalunk használhatóságának
és  folyamatainak  megkönnyítése  vagy  lehetővé  tétele,  a  cookie-k  alkalmazásának
megakadályozása  vagy  törlése  által  előfordulhat,  hogy  Ön  nem  lesz  képes  weboldalunk



funkcióinak  teljes  körű  használatára,  illetve  hogy  a  weboldal  a  tervezettől  eltérően  fog
működni böngészőjében.

Ha nem akarja, hogy a weboldalunk sütiket telepítsen a számítógépére, vagy értesítést kíván
kapni  arról,  hogy  azok  mikor  kerülnek  elhelyezésre,  akkor  állítsa  be  böngészőjét  ennek
megfelelően. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A
legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a  sütiket,  de ezek általában
megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal
felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A beállítás böngészőnként eltérő módon történik, ezért javasoljuk, hogy a beállítás elvégzése
előtt olvassa el a böngészője súgójának ide vonatkozó fejezetét.
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