
 

Tájékoztató cookiek (sütik) alkalmazásáról 

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket 

(cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely 

akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét 

felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a 

látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) 

és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, 

megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online 

bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal 

használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt 

nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal 

üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását 

és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa 

böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja 

böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 

rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként 

automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, 

hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a 

választás lehetőségét. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-

haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
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Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének 
beazonosítására. 

(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik: 

•A következő cookie-kat használja az oldal név szerint: 

· hl: utoljára használt oldal nyelve (hu vagy en). Társaságunk angol nyelvű 
weboldallal jelenleg nem rendelkezik, így mindig a hu a használt oldal nyelve.  

· PHPSESSID: munkamenet azonosító. Normál használatban nem jön létre, csak 
ha valaki az admin oldalra megy. 

cookieconsent_status: az alsó cookie elfogadó sáv ide tárolja le hogy a 
felhasználó hozzájárult-e az alkalmazott sütikhez. 

Google Analytics: a webhely látogatások és a látogatók tevékenységének 
mérésére szolgáló cookie. 

  
 


