
Cookie szabályzat az EU ePrivacy Direktíva alapján

Cookie-k (sütik) használata az masodikeljovetel.hu weboldalon

Azoknak a weboldalaknak, amelyeket az Európai Unió országain belül 
működtetnek, a cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy 
egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és használatuk
céljáról.

More information on the use of cookies for English speakers 
here: ec.europa.eu…

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó 
számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik 
a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal 
használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a 
számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi 
tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön 
ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

• 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. 

• Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a 
cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor 
a felhasználó meglátogatja a weboldalt. 

• Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a 
felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben 
az masodikeljovetel.hu ) 

• Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy
másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 

Milyen sütiket használunk és miért?

• Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak 
honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon 
végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem 
működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a 
felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy 
amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.
A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
–  Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm


felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
–  Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután 
kijelentkezik a weboldalról;
–  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
–  Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz 
kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
–  Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy 
speciális szerverekhez.Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk 
megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-
kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a 
megfelelő biztonságot oldalunk használata során. 

• Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy 
a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint 
meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek 
információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért 
használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a 
vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
–  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy 
használják weboldalunkat
–  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a 
hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
–  Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a 
felmerülő hibák mérésével.
–  Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak 
teszteléséhez.A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, 
esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán 
található titoktartási leírásokat.A honlapunk használatával elfogadja a 
Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  
feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja 
ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő 
működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során. 

• Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző 
szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a 
felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
–  Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a 
szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
–  Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.A 
fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további 
információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási 
leírásokat. 

Az Ön hozzájárulása



A weboldalra való belépéskor az  ön képernyőjén megjelenik egy felugró üzenet 
amiben lehetősége van elfogadni és megadni hozzájárulását  a cookieok 
kezelésével kapcsolatban. Bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja az 
adott hozzájárulását, a képernyő bal sarkában lévő cookie kezelése linkre 
kattintva, kategóriánként ki tudja választani melyik típusú cookie-okat 
engedélyezi és melyiket nem.

Használja a jelölőnégyzetet a kiválasztáshoz. 

A jelölőnégyzetben elhelyezett pipa azt jelenti hogy ön elfogadja a bejelölt 
cookie kategóriát. Ha kiveszi a pipát a jelölőnégyzetből az  azt jelenti hogy ön 
nem fogadja el  a cookie kategóriát. 

A  cookieok kategóriái ezen a weboldalon:

• Statisztika (Anonim statisztikai adatok gyűjtése) 
• Marketing (Személyre szabott reklámot ajánlhat ) 
• Szükséges (Nem módosítható a weboldal működéséhez szükséges) 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont 
nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és 
folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása 
vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek 
weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a 
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal 
kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is 
segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó”
menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Safari

Hogyan lehet visszavonni vagy módosítani  a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön 
számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A 
hozzájárulás érvényessége időnként lejár. A weboldalra való belépésekor 
megadott cookie hozzájárulását módosíthatja vagy visszavonhatja a 

http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se


képernyő bal alsó sarkában lévő "Cookie hozzájárulás módosítása" 
linkre kattinva.  Használja a jelölőnégyzetet a cookie kategóriák 
kiválasztásához, vagy módosításához, pipálja be ha elfogadja a kategóriát, vagy 
ha visszavonja hozzájárulását vegye ki a pipát a jelölőnégyzetből, majd 
kattintson az OK gombra. A már elfogadott cookieokra nam vonatkozik azokat 
manuálisan tudja törölni a böngészőjében a fentebb leírtak szerint..

A masodikeljovetel.hu weboldal által használt cookie-ok listája

Cookie 
neve

Tuladonos Leírása Funkciója Lejárata Típusa

cookieUid masodikeljovetel.hu
 A cookie és a látogató egyedi
azonosítóját tárolja

 Ellenőrzés  1 hónap
HTTP cookie / 
Állandó

has_js masodikeljovetel.hu
Ellenőrzi hogy a böngésző 
futtat-e JavasScriptet.

 Ellenőrzés
Munkamenet 
végén

HTTP cookie / 
Munkamenet

_ga masodikeljovetel.hu

 A _ga cookie az egyes 
felhasználók (pontosabban az
egyes böngészők) 
megkülönböztetésére szolgál.
/ Google helyezi el.

Statisztika 2 év
HTTP cookie / 
Állandó

_gat masodikeljovetel.hu

 A kérelem gyakoriságának 
szabályozására szolgál – 
korlátozza az adatgyűjtést a 
nagy forgalmú webhelyeken./
Google helyezi el.

Satisztika 1 perc
HTTP 
cookie 
/Állandó

_gid masodikeljovetel.hu
Látogatott oldalra egyedi 
értéket tárol./ Google helyezi 
el.

Statisztika 1 nap
HTTP 
cookie 
/Állandó

statistics masodikeljovetel.hu
Ez a cookie ellenőrzi hogy a 
látogató elfogadta-e a 
statisztikai cookieokat.

Ellenőrzés 1 hónap
HTTP cookie / 
Állandó

marketing masodikeljovetel.hu
Ez a cookie ellenőrzi hogy a 
látogató elfogadta-e a 
marketing cookieokat.

Ellenőrzés 1 hónap
HTTP 
cookie 
/Állandó

  
                                                
Hamadik fél által 
elhelyezett cookie

   

fr facebook.com

Titkosított Facebook 
azonosító és 
böngészőazonosító, valamint 
személyre szabott hirdetések 
ajánlása.

Marketing 3 hónap HTTP /Állandó

 

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi 
weboldalakat:



http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

LETÖLTÉS

https://masodikeljovetel.hu/sites/default/files/feltoltesek/csz.pdf
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/hu/

