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Általános információ 

A HTTP-cookie (köznyelvben csak cookie, vagy süti) egy információcsomag, amelyet a 

megnyitott Weboldal szervere küld a Weboldalt megnyitó látogató által használt 

webböngészőnek (pl.: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, stb.), majd a 

böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket 

maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a weboldal látogatójának gépén, ahol 

azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. 

 

A cookie használat célja 

Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Weboldal, továbbá a Szolgáltatások 

megfelelő működése, a Weboldal alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói 

élmény fokozása és anonim statisztikák képzése érdekében cookie-kat használ. 

 

A Társaságunk által használt cookie -k 

1. Munkamenet cookie-k 

A cookie-k nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez. A 

testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a 

rendszer ún. munkamenet cookie -val (session cookie) azonosítja a bejelentkezett 

Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja 

be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-

k nem teszik lehetővé, hogy olyan adatokat gyűjtsünk, amelyekkel a Felhasználót 

egyértelműen azonosítani lehetne (személyes adat). A munkamanet cookie -k nem 

alkalmasak marketing célokra való felhasználásra, illetve arra sem, hogy beazonosítsuk 

a Felhasználó korábbi webböngészési előzményeit. 

 

2. Harmadik féltől származó cookie-k (Third party cookies) 

Fontos: A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik féltől 

származó cookie-k letiltását. A harmadik féltől származó cookie -kat a Weboldal 

megtekintésekor, de nem a Társaság webcíméről, hanem egy harmadik fél domainjéről 

tölti le a Felhasználó böngészője. Társaságunk az alábbi harmadik féltől származó 

cookie -kat, az alábbi célokra használja: 

 Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása) 

 Google AdWords Remarketing (célja: a Google Inc. által biztosított hirdetési 

lehetőségek használata) 



 Facebook Pixel (célja: anonim statisztikák generálása a facebook.com -ról érkező 

látogatók számának meghatározására, valamint a Facebook.com által nyújtott 

hirdetési lehetőségek használata) 

 

Mivel a Társaságunknak nincs ellenőrzési jogköre a harmadik féltől származó cookie -

kra vonatkozóan, ezért kérjük a Felhasználókat, hogy tekintsék át ezen harmadik felek 

cookie -kra vonatkozó tájékoztatóit: 

 Google Analytics: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie

-usage 

 Google AdWords: https://policies.google.com/technologies/ads 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

  

A harmadik féltől származó cookie -k az érintett harmadik félhez kerülnek vissza, 

amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a 

weboldalukat. A harmadik fél (pl.: Google, vagy Facebook) ezen cookie-k segítségével 

a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak 

tekintetében, amelyek tartalmazzák az adott harmadik fél ún. "third-party" moduljait 

(például hirdetési modulját, hirdetéseit). 

A Weboldal működéséhez használt harmadik felektől származó cookie-k és modulok 

vonatkozásában kérjük, tekintse át a harmadik felek adatkezelési és adatvédelmi 

irányelveit: 

 Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

 Facbook Inc.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

 

A változtatás joga 

Társaságunk jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon 

történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, a Felhasználó 

hozzájárulásához kötött módosítások kivételével a Weboldalon történő közzétételt követő 

első használat alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában. 

  

 

 


