
COOKIE (SÜTIK) SZABÁLYZAT 

 

     A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely 

a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. 

A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, 

valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan 

meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-

látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal 

felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes 

felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó 

böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató 

összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-

hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a 

felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére 

alkalmasak. 

 

SÜTI TÍPUSOK 

  

IDEIGLENES VAGY MUNKAMENET (SESSION) COOKIE:  

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére 

korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése 

során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája 

automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. 

 

ÁLLANDÓ VAGY MENTETT COOKIE: 

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül 

meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének 

merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a 

felhasználó törölheti őket. 

 

BELSŐ ÉS KÜLSŐ COOKIE-K: 

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, 

belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett 

honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. 

 



WEBÁRUHÁZHOZ HASZNÁLT SÜTIK 

 

1. Cookie neve: Webáruház 

  Leírás: Munkamenet azonosítóját tárolja 

  Adatkezelés jogalapja: 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)  

  Típus: Session cookie 

  Érvényesség: Munkamenet vége 

 

2. Cookie neve: CookiesAccepted 

  Leírás: A cookie szabályzat elfogadását tárolja 

  Adatkezelés jogalapja: 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

  Típus: Állandó cookie 

  Érvényesség: 1 év 

 

3. Cookie neve: __utma 

Leírás: Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését 

szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás 

már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, 

amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.  

  Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása 

  Típus: Külső cookie 

  Érvényesség: 2 év 

 

4. Cookie neve: _utmb 

Leírás: cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgálja. A cookie 

minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs 

még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés 

történik a Google Analytics felé.  

  Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása 

  Típus: Külső cookie 

  Érvényesség: 30 perc 

 

5. Cookie neve: __utmc 

Leírás: Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics 

részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új 

látogatásait.  



  Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása 

  Típus: Külső cookie 

  Érvényesség: Munkamenet vége 

 

6. Cookie neve: __utmt 

Leírás: Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics 

szolgáltatásával kapcsolatos cookie. 

  Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása 

  Típus: Külső cookie 

  Érvényesség: 10 perc 

  

7. Cookie neve: __utmz 

Leírás: Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely 

segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. 

A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, 

és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé. 

  Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása 

  Típus: Külső cookie 

  Érvényesség: fél év 

 

A COOKIE ENGEDÉLYEZÉSE, KORLÁTOZÁSA VAGY TILTÁSA 

 

     A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-

k használatát. A beállítások módosítása előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes honlapok 

- így a webaruhaz.kulcs-soft.hu is - csak a cookie-k használatával tudnak maximális 

felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a 

cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével 

kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat. 


