
SÜTIK (COOKIE) KEZELÉSE 

 

MIK AZOK A SÜTIK? 

A sütik, olyan a felhasználó eszközén tárolt szövegfájlok, amelyek a weboldal böngészésével 

kapcsolatos információkat, adatokat tárolnak. Segítik az anonim látogatói információk 

gyűjtését, szükségesek a bejelentkezések kezeléséhez. Kétféle süti létezik: időszakos és 

állandó. Az időszakos sütik például kijelentkezéskor vagy a böngésző bezárásakor 

megszűnnek. Az állandó sütik egy előre meghatározott ideig, vagy a beállított lejárati időt 

megelőző törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén. A sütik csak böngészéssel 

kapcsolatos adatokat tartalmaznak, nem programok, nem férnek hozzá a felhasználó 

eszközén tárolt egyéb információkhoz. 

 

A sütik alkalmazásának tiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy weboldalunk egyes 

funkciói teljes körűen nem lesznek használhatóak. 

 

MILYEN SÜTIKET ÉS MIRE HASZNÁLUNK? 

• A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütik:  

Ezek a sütik engedélyezik azt a szolgáltatást, amit a látogató kifejezetten kért. Ezek a 

sütik azért szükségesek, mert lehetővé teszik, hogy az adott személy a weboldalon 

körülnézhessen és használhassa az ott nyújtott szolgáltatásokat, így mások mellett a 

weboldal biztonságos felületeit is. E sütik nélkül néhány funkciót - mint például a 

bevásárlókosár - nem lehet igénybe venni. 

• A felhasználói élmény javítását szolgáló sütik:  

Ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy 

mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. 

Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen 

általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 

teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a 

munkamenet idejére korlátozódik. 

• Munkamenet sütik:  

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét 

tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

• Süti elfogadás süti:  

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a sütik tárolásáról szóló 

nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

• Kosár süti:  

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

• Google Analytics süti:  

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és 

alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 

tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és 

jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, 

hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati 

statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra 



is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a 

Google Keresésben) és szerte az interneten. További információ az Analytics által 

használt sütikről és az adatvédelemről: a http://www.google.com/analytics weboldalon. 

• Facebook süti: 

A Facebook sütiket használunk például a like-ok kezeléséhez. Az ilyen és hasonló 

online szolgáltatások működésképtelenek a sütik használata nélkül. A Facebook 

süti kezeléséről itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

HOGYAN ELLENŐRIZHETI, ÉS HOGYAN TUDJA KIKAPCSOLNI A SÜTIKET ? 

Minden jelenleg használatos böngésző engedélyezi a sütik tiltását, illetve a beállításának 

változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan engedélyezi a sütik 

használatát, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus 

elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy 

nem sütiket engedélyezni. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának megkönnyítése 

vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának tiltása esetén előfordulhat, hogy felhasználóink 

nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a 

weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

 

 

http://www.google.com/analytics
https://www.facebook.com/policies/cookies/

