
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 

betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el 

azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 

közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 

látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem 

alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni 

azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze 

tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre 

tárolásra kerül számítógépén. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:  

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. 

Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a 

pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie 

törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk. 

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-

azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID 

cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható 

hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az 

Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való 

korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords 

konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb 

konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy 

egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések 

kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok 

teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett 

hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: 

http://www.google.hu/policies/privacy/ 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a 

weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 

tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és 

jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy 

egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő 

http://www.google.hu/policies/privacy/


cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett 

a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – 

felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben 

(például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: 

http://www.google.hu/policies/privacy/ 

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a 

segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az 

oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A 

Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre 

szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing 

lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal 

kapcsolatosan további információt itt találhat: 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken 

találhat: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
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