
Sütik

A sütik használatára vonatkozó szabályzat


TÁJÉKOZTATÁS A SÜTIK HASZNÁLATÁRÓL


Honlapunk sütiket használ, amelyek segítségével megkülönbözteti Önt honlapunk más felhasználóitól. Ez 
segít a jobb felhasználói élmény biztosításában, és honlapunk fejlesztésében is. A honlapunkon való 
böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.


A süti olyan betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyeket az Ön böngészőjén vagy 
számítógépének merevlemezén tárolunk. A sütik olyan információkat tartalmaznak, amelyek az Ön 
számítógépének merevlemezére kerülnek át.


A következő fajta sütiket használjuk:


• Feltétlenül szükséges sütik. Ezek olyan sütik, amelyek honlapunk működéséhez szükségesek. Ilyenek 
például az olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a honlapunk védett területeire való bejelentkezést, 
webáruház használata esetén a kosár használatát, vagy elektronikus számlázási szolgáltatások 
használatát. 

• Elemzési célú/teljesítmény sütik. Ezek segítségével tudjuk felismerni és megszámolni a látogatókat, és 
látjuk, hogy a honlapunkat meglátogatók hogyan mozognak a honlapunkon. Ez segít honlapunk 
működési módjának javításában, például annak biztosítása révén, hogy a felhasználók könnyen 
megtalálják, amit keresnek. 

• Funkcionalitási sütik. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy felismerjék Önt, amikor újra felkeresi 
honlapunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy honlapunk tartalmát az Ön számára személyre 
szabjuk, Önt név szerint köszöntsük, és emlékezzünk az Ön által alkalmazott beállításokra (például a 
kiválasztott nyelv vagy régió). 

• Célzási sütik. Ezek a sütik rögzítik a honlapunkon tett látogatását, hogy milyen oldalakat látogatott 
meg és milyen hivatkozásokra kattintott rá. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy 
honlapunkat és a megjelenített hirdetéseket az Ön érdeklődéséhez illeszkedően jelenítsük meg. Ezeket 
az információkat, hasonló céllal, harmadik féllel is megoszthatjuk. 

Az általunk alkalmazott egyes sütikkel és használati céljukkal kapcsolatos további információk az alábbi 
táblázatban találhatók:


Süti Név Cél További információk

__utma Google 
Analytics

Felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. 
A süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, ha nincs 
létező __utma süti. A süti a Google Analytics felé történő 
minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

Google Analytics Sütik 
használata honlapokon


Google Analytics 
Adatvédelmi áttekintés

__utmb Google 
Analytics

Új munkamenetek/ látogatások meghatározására szolgál. A 
süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, ha nincs 
létező __utmb süti. A süti a Google Analytics felé történő 
minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

Google Analytics Sütik 
használata honlapokon


Google Analytics 
Adatvédelmi áttekintés

__utmz Google 
Analytics

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés Google Analytics Sütik 
használata honlapokon


Google Analytics 
Adatvédelmi áttekintés

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik felek (beleértve például hirdetési hálózatokat és olyan külső 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók mint webes forgalomelemzési szolgáltatások) szintén használhatnak 
sütiket, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. Ezek a sütik valószínűsíthetően elemzési/teljesítmény 
sütik, vagy célzási sütik.


A sütik a böngészőnek a minden süti vagy egyes sütik beállításának letiltását lehetővé tévő beállításának 
aktiválásával blokkolhatók. Ha azonban az összes sütit (beleértve az alapvető sütiket) blokkoló böngésző-
beállítást használ, nem biztos, hogy honlapunk minden részéhez hozzáférhet.


Az alapvető sütik kivételével 2 év elteltével minden süti lejár.


__utmv Google 
Analytics

Látogatói szintű egyéni változó adatok tárolására szolgál. Ez a 
süti akkor jön létre, amikor egy fejlesztő a _setCustomVar 
módszert használja, látogatói szintű egyéni változóval. Ez a süti 
a már elavult _setVar módszerhez is használatos volt. A süti a 
Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés 
alkalmával frissül.

Google Analytics Sütik 
használata honlapokon


Google Analytics 
Adatvédelmi áttekintés

cookieconsent_status Süti Ez a süti annak az állapotnak a tárolására szolgál, hogy a 
felhasználó elfogadja-e a sütik használatát.

XSRF-TOKEN Honlap Ez a süti az oldalon lévő formok biztonságáért felel.

tabasco_session Honlap Ez a süti a látogató munkamenetének azonosításához 
szükséges adatot tartalmazza.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

