
 

 

 

COOKIE (SÜTI) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Általános információ 

A HTTP-cookie (köznyelvben csak cookie vagy süti) egy olyan adatsor, amelyet maga a 

webszerver hoz létre a webböngésző segítségével a weboldal látogatójának gépén. A cookie 

vagy süti egy elkülönített könyvtárban kerül tárolásra a weboldal látogatójának számítógépén, 

mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén. A megnyitott weboldal 

szervere a weboldalt megnyitó látogató által használt webböngészőnek (pl.: Google Chrome, 

Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, stb.) küldi el ezt az adatsort, majd a böngésző 

visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.  

Minden weboldal használ sütiket. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem 

tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat, valamint nem férnek 

hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. Mivel a süti egy kódolt adatsor, elérési 

útvonal, a tartalma csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. A felhasználó adatait (pl. IP-

cím, keresés tárgya, stb.) a szerver tárolja, nem a süti! Fontos azonban kiemelni, hogy a sütik 

használhatóak negatív célokra is, mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire 

vonatkozó információkat tárolnak. A sütiken keresztül folyamatos adatcsere jön létre a 

weboldal és a böngésző között, így ha egy támadó (hacker) beavatkozik az adattovábbításba, 

úgy a süti által tárolt információk lekövethetőek. 

A weboldal a következő célból helyezhet el sütiket a felhasználó internetezésre 

használt eszközén: 

 Bejelentkezés tényének rögzítése 

 Webshop kosár funkció használata 

 Chat (csevegés) ablak használata 

 Weboldal teljesítménymérése 

 Böngészés elemzése 

 Feliratkozási szokások mérése 

 Releváns reklámok megjelenítése 



 

 

A böngésző sütibeállításainak személyre szabhatósága 

A korszerű böngészők alkalmasak a sütik személyre szabott beállítására olyan módon, 

hogy a kényelmes használat ne korlátozza a biztonságot a felhasználó számára. A sütik 

korlátozása vagy tiltása nem jelenti az online reklámok kikapcsolását! Mindössze a megjelenő 

reklámok nem lesznek képesek figyelembe venni a böngészési szokásait, így a hirdetések nem 

igazodnak az igényeihez és az érdeklődési köreihez.  

Amennyiben több személy által használt számítógépről indít keresést (munkahelyi gép, 

internetkávézó, stb.), javasolt a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot 

követően törölni, vagy privát ablak használatával indítani a böngészést. Így a személyes 

adataihoz való hozzáférés illetéktelenek számára elkerülhető. Emellett saját gép esetén 

javasolt a víruskereső és rendszerellenőrző programok frissítése, a gép szoftveres 

karbantartása és a böngésző frissítése a támadások megelőzése érdekében. 

A sütihasználat célja 

A Delta Building Kft. által üzemeltetett weboldalak: 

ablak-belvaros.hu  

ajtocsere-belvaros.hu  

belvaros-ajtocsere.hu  

belvarosi-ablak.hu  

belvarosi-ablakcsere.hu  

belvarosi-ajto-ablak.hu  

belvarosiablak.hu  

belvarosiablakcsere.hu  

 

A felsorolt domain neveken a weboldalak alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a 

felhasználói élmény fokozása és anonim statisztikák készítése érdekében sütiket használ. Ezek 

a sütik lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, és a 

felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára 

http://ablak-belvaros.hu/
http://ajtocsere-belvaros.hu/
http://belvaros-ajtocsere.hu/
http://belvarosi-ablak.hu/
http://belvarosi-ablakcsere.hu/
http://belvarosi-ajto-ablak.hu/
http://belvarosiablak.hu/
http://belvarosiablakcsere.hu/


 

 

egyszerűbb böngészést biztosítanak. A Delta Building Kft. által üzemeltetett weboldalak 

anonim látogatói statisztikáinak elkészítéséhez is használ sütiket, amelyek információkkal 

szolgálnak a látogatók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. Ez alapján a látogatói 

igények figyelembe vételével fejleszthető a weboldal, az igények magasabb szintű 

kiszolgálását segítve. 

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben 

engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a 

böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a 

sütik automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a 

felhasználónak, ha az eszközre sütit küldtek. Fontos tudni azonban, hogy a sütik 

használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkció inak 

működését! 

A Delta Building Kft. által használt sütik 

 Munkamenet süti 

A sütik nélkülözhetetlenek a weboldal és annak egyes funkciói működéséhez. A testreszabott 

kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „munkamenet 

sütivel” (session cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét. A 

böngészőablak bezárásával, majd a böngésző későbbi újranyitásával ez a bejelentkezett státus 

érvényben marad. A munkamenet süti nem teszi lehetővé a felhasználó személyes 

azonosítását, sem olyan adatok gyűjtését, amellyel a felhasználó egyértelműen azonosítható. 

A munkamenet süti marketingcélokra sem használható fel, sem a böngészési előzmények 

megállapítására.  

 Harmadik féltől származó süti (Third party cookies) 

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik féltől származó sütik 

letiltását. A harmadik féltől származó sütiket a weboldal megtekintésekor, de nem a Delta 

Building Kft. webcímeiről, hanem a harmadik fél domainjéről tölti le a felhasználó 

böngészője. A harmadik fél (pl.: Google, Facebook, Youtube) ezen sütik segítségével a 

felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak 

tekintetében, amelyek tartalmazzák az adott harmadik fél ún. „third-party” moduljait (például 

hirdetési modulját, hirdetéseit). A harmadik féltől származó sütik az érintett harmadik félhez 



 

 

kerülnek vissza, amikor a felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi 

a weboldalukat.  

A Delta Building Kft. weboldalain az alábbi harmadik féltől származó sütik fordulhatnak elő: 

 Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása) 

 Google AdWords Remarketing (célja: a Google Inc. által biztosított hirdetési 

lehetőségek használata) 

 Facebook Pixel (célja: anonim statisztikák generálása a facebook.com-ról érkező 

látogatók számának meghatározására, valamint a Facebook.com által nyújtott 

hirdetési lehetőségek használata) 

 A GPS PE Pipe (Nem tartozik semmilyen hirdetési vagy társult hálózathoz. Az 

ezen a webhelyen előfordulhatnak, a www.youtube.com oldalain található 

videókból származnak Amikor ezeket a videókat megtekintik webhelyünkön, a 

YouTube különböző célokra használt sütiket tárolhat.) 

Mivel a Delta Building Kft.-nek nincs ellenőrzési jogköre a harmadik féltől származó sütikre 

vonatkozóan, ezért kérjük a felhasználókat, hogy tekintsék át ezen harmadik felek sütikre 

vonatkozó tájékoztatóit! 

 Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 Google Inc. – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

 Google Analytics –  

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

usage 

A weboldal működéséhez használt harmadik féltől származó sütik és modulok adatkezelési és 

adatvédelmi irányelvei itt tekinthetők meg: 

 Google Inc. – https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

 Facebook Inc. – https://www.facebook.com/about/privacy 

 Youtube LLC. – https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/privacy

