
Sütikezelési tájékoztató 

Értesítés sütik (cookie-k) használatáról 

 

A kazinczianiko.hu sütiket használ. Ezek a sütik részben segítséget nyújtanak, hogy a 

weboldal böngészése minél könnyebb és élvezetesebb legyen a számodra, részben a honlap 

tökéletesítéséhez hasznosak. Az alábbi sütikkel kapcsolatos szabályzat részletes információkat 

tartalmaz az egyes sütitípusokról és felhasználásuk céljairól. A kazinczianiko.hu további 

használatával és a Köszönöm, elfogadom gombra kattintással jóváhagyod a sütik használatát. 

Elfogadó nyilatkozatod a következő domainekre vonatkozik: kazinczianiko.hu. 

Ez a sütikre vonatkozó irányelv elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, és a kazinczianiko.hu 

hogyan használja őket. Olvasd el, hogy megtudd, milyen információkat, adatokat gyűjt a 

weboldal a sütik segítségével, hogyan használja ezeket, továbbá azt is, hogy hogyan lehet 

ellenőrizni, esetleg letiltani a sütik fogadását. A személyes adataid használatával, tárolásával 

és biztonságosságával kapcsolatos további információkért tekintsd meg az Adatvédelmi 

szabályzatot. 

A sütifogadás szabályzása 

A kazinczianiko.hu weboldalról származó sütiket bármikor törölheted a böngésződből. 

Böngésződben letilthatod a sütik fogadását, vagy engedélyezheted, de beállíthatod úgy is, 

hogy automatikus értesítést kapj arról, ha az eszközödre süti szeretne érkezni, illetve egyes 

webhelyekhez külön sütifogadási beállításokat is alkalmazhatsz. A legtöbb böngészőnél 

alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan fogadja, ezt módosíthatod a böngésző „Opciók” 

vagy „Beállítások” menüpontjában. 

Segítség az alábbi linkeken: 

Google Chrome  

Firefox 

Microsoft Internet Explorer  

Mi a süti? 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket apró információk tárolására használnak. A sütik 

a készüléken tárolódnak, amikor a webhelyet betöltik a böngészőbe. A sütik számtalan 

funkcióval rendelkeznek. Segítenek a weboldal megfelelő működésében, biztonságosabbá 

tételében, a jobb felhasználói élmény biztosításában, a weboldal teljesítményének 

megértésében, valamint annak elemzésében, hogy mi működik, és mi az, ami javításra szorul. 

Információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, a korábban begépelt 

adataidat, ezáltal bizonyos folyamatok könnyen és gyorsan teljesülnek, ha ismét a honlapon 

jársz. A sütik emlékeznek rá, hogy meglátogattad a weboldalt, és az útvonalra is, amit 

bejártál, rögzítik egy adott gép böngészőjében a végrehajtott böngészési választásokat. 

Felhasználásra kerülnek például az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban 

megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Az internetböngésződben vagy 

harmadik fél által biztosított szoftveren keresztül blokkolhatod vagy le is tilthatod a sütiket, 

azonban a weboldal használatát ez nehezíti vagy megakadályozza.  

Mire használom a sütiket? 

https://kazinczianiko.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
https://kazinczianiko.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Mint az online szolgáltatók többsége, úgy a kazinczianiko.hu is többféle célra használja az 

alapvető és a harmadik féltől származó sütiket. Az alapvető sütik általában a webhely 

megfelelő működéséhez szükségesek, és nem gyűjtik a látogatók személyes azonosítását 

lehetővé tevő adatokat. 

A kazinczianiko.hu-n használt harmadik féltől származó sütik elsősorban annak 

megértésére szolgálnak, hogy hogyan működik a weboldal, ehhez kapcsolódóan pedig 

statisztikai adatokban rögzítik, hogy a látogatók miként használják egyes funkcióit. Bizonyos 

típusaik biztonságban tartják a weboldalt, a weboldal szolgáltatásait, és ezzel gondoskodnak a 

látogatók adatainak védelméről is, bizonyos típusaik pedig releváns hirdetéseket jelenítenek 

meg a látogató számára, vagyis segítenek megtalálni azt, amit vélhetően keresett. Mindent 

összevetve tehát jobb és továbbfejlesztett felhasználói élményt nyújtanak, és segítenek 

felgyorsítani, jobbá és gördülékenyebbé tenni a weboldallal folytatott kommunikációt. 

Alapvető fontosságú sütik: Néhány süti nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kazinczianiko.hu 

teljes funkcionalitásában működjön. Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználói 

munkamenetek fenntartását és a biztonsági fenyegetések megelőzését. A weboldal 

működéséhez szükséges sütik lehetővé teszik, hogy böngészhess, navigálhass az oldalon. 

Ideiglenesen tárolódnak, a munkamenet végével, a böngésző bezárásával automatikusan 

törlődnek. Nem gyűjtenek és tárolnak személyes információt, azonban nélkülük nem működik 

például a webáruház vagy a fizetés, mert ezek a sütik felelnek olyan folyamatok 

végrehajtásáért például, mint amikor a felhasználó termékeket rak a kosárba, majd tovább 

haladva a pénztárhoz lép. 

A teljesítmény javítását biztosító sütik (analitika): Arról gyűjtenek információt, hogyan 

használod a weboldalt. Nem azonosítják a látogatót, az adatok statisztikai jellegűek, 

összesítettek, névtelenek, és kizárólag a működés javításához szükségesek. Információt 

gyűjtenek a látogatók számáról, az egyedi látogatók számáról, a honlapon töltött átlagos 

tartózkodási időről, rangsorolják az oldalakat népszerűség szerint, és figyelik, honnan 

érkeznek a látogatók. Személy szerint nem azonosítanak senkit, nem rögzítenek személyes 

adatokat, nevet, címet, vagy email címet, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Ezek 

az adatok segítenek megérteni és elemezni a webhely teljesítményét, a gyűjtött adatok 

statisztikai jellegűek. 

Marketing sütik: Ezeket a sütiket használva személyre szabott hirdetések jelennek meg, 

hogy azok értelmes és érdekes ajánlatok legyenek a számodra, illetve segítenek nyomon 

követni a hirdetési kampányok hatékonyságát. Az ezekben a sütikben tárolt információkat a 

harmadik féltől származó hirdetési szolgáltatók is felhasználhatják hirdetéseik megjelenítésére 

a böngésző más webhelyein is. 

Funkcionális sütik: Ezek a sütik elősegítik a webhely bizonyos nem alapvető funkcióinak 

működését. Ezek a funkciók magukban foglalják a tartalom beágyazását, például a videókat, 

vagy a tartalom megosztását a közösségi média platformokon. A böngésző bezárásával nem 

törlődnek automatikusan, csak a lejárati idejük végén, vagy akkor, amikor törlöd a 

böngésződből.  

Beállításokhoz használt sütik: Ezek a sütik segítenek tárolni a beállításokat és a böngészési 

beállításokat, például a nyelvi beállításokat, hogy jobb és hatékonyabb legyen minden 

jövőbeli webhelylátogatás. 



A honlap védelméhez szükséges sütik 
A honlap és a felhasználók biztonsága érdekében a rendszer a látogatók IP-címét, a 

bejelentkezett felhasználók felhasználói azonosítóját és a bejelentkezési kísérletek 

felhasználónevét feltételesen naplózza, hogy ellenőrizze a rosszindulatú tevékenységeket és 

megvédje a webhelyet a támadásoktól. A naplózás körülményei között szerepelnek például 

bejelentkezési kísérletek, kijelentkezési kérések, gyanús URL-ek kérése, a webhely 

tartalmának módosítása és a jelszó frissítése. 

A kazinczianiko.hu a Woocommerce-t használja a webáruház üzemeltetéséhez, a Barion-t a 

bankkártyás fizetések végrehajtásához, továbbá a Google Analytics szolgáltatást a weboldal 

forgalmának elemzéséhez. A cookie-k egy része ezekhez a szolgáltatókhoz kapcsolódik. 

Részletes információkat erről a lenti táblázat tartalmaz. 

A sütiket a WooCommerce sokféle módon használja. A sütik akkor aktívak, amikor a 

felhasználó e funkciók valamelyikével lép kapcsolatba. A részleteket az alábbi táblázat 

tartalmazza, felsorolva azokat a különféle sütiket, amelyeket az üzletek felhasználói számára 

telepítettek, amikor a WooCommerce bővítmény telepítve van. A sütik nem tárolnak 

személyes információkat. 

A Barion Pixel egy, a Kereskedő weboldalában elhelyezett java script alapú mérőkód, ami a 

weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalban elhelyezett Barion Pixel a 

látogatókról olyan adatokat gyűjt, mind például, hogy milyen termékeket láttak, mire 

kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Barion szerverei 

részére továbbítja, a Kereskedőnél ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem 

kezelésre. A kazinczianiko.hu a Barion Pixel Alap Verziót alkalmazza, melynek célja 

kizárólag a csalásmegelőzés, alkalmazása és az összegyűjtött adatok adatkezelése a Barion 

Payment Inc. jogos érdekén alapul, a hatályos magyar és Európai Uniós rendelkezéseknek 

megfelelően. Az adatgyűjtéshez nincs szükség felhasználói hozzájárulásra. 

A Google Analytics egy eszköz, amely segít megmérni, hogy a Felhasználók hogyan lépnek 

kapcsolatba a kazinczianiko.hu webhely tartalmával. Ahogy a Felhasználó navigál a 

weboldalak között, a Google Analytics a webhelytulajdonosoknak JavaScript-címkéket 

(könyvtárakat) biztosít a megtekintett oldalakról szóló információk rögzítésére, például az 

oldal URL-jére. A Google Analytics JavaScript könyvtárak HTTP cookie-kat használnak, 

hogy "emlékezzenek" arra, hogyan használtad a weboldalt. 

Az oldalon használt sütik listája 

Alapvető sütik: 

 catAccCookies: Az oldalon található süti/cookie figyelmeztetés elfogadását tárolja. 30 

nap múlva törlődik. (kazinczianiko.hu) 

 woocommerce_cart_hash: Rögzíti, amikor a kosár tartalma megváltozik. A böngésző 

bezárásával törlődik. (kazinczianiko.hu) 

 woocommerce_items_in_cart: Rögzíti a kosártartalmat, és azt, ha a kosár tartalma 

megváltozik. A böngésző bezárásával törlődik. (kazinczianiko.hu) 

 wp_woocommerce_session: Egyedi kódot tartalmaz az ügyfelek számára, hogy a 

vásárlási folyamat követhető, megvalósítható legyen. 2 nap múlva törlődik. 

(kazinczianiko.hu) 



 woocommerce_recently_viewed: A legutóbb megtekintett termékek megjelenítését 

támogatja. A böngésző bezárásával törlődik. (kazinczianiko.hu) 

 store_notice[notice_id]: Lehetővé teszi az áruház-értesítés elutasítását. A böngésző 

bezárásával törlődik. (kazinczianiko.hu) 

 ba_vid: Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online fizetés 

esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a süti 

olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk egy weboldal felhasználó 

azonosítására több munkamenet során. 1,5 év múlva törlődik az utolsó frissítéstől 

számítva. (Barion Payment Inc.) 

 ba_vid.xxx: Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online 

fizetés esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a 

süti olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk egy weboldal felhasználó 

azonosítására több munkamenet során. Ezenkívül a ba_vid, a digitális ujjlenyomatot is 

összegyűjti a böngészőbeállításokból, az első, az aktuális és az utolsó látogatás 

időbélyegeiről a webhelyen, valamint arról, hogy a harmadik fél sütik engedélyezve 

vannak-e. 1,5 év múlva törlődik az utolsó frissítéstől számítva. (Barion Payment Inc.)  

 ba_sid: Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online fizetés 

esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a süti 

olyan adatokat szolgáltat, amelyek felhasználásával felhasználhatjuk a felhasználó 

azonosítását több webhelyen keresztül. 30 perc múlva törlődik az utolsó frissítéstől 

számítva. (Barion Payment Inc.)  

 ba_sid.xxx: Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online 

fizetés esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a 

süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek felhasználásával felhasználhatjuk a felhasználó 

azonosítását egyetlen webhelyen keresztül. 30 perc múlva törlődik az utolsó 

frissítéstől számítva. (Barion Payment Inc.) 

Statisztikai célokat, a weboldal tökéletesítését szolgáló sütik: 

 _ga: 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 cookie a „_ga” cookie. Ez a cookie általában az első látogatáskor kerül 

rögzítésre a böngészőben. Ha a böngészőből törölték, majd később felkeresik a 

weboldalt, egy új _ga cookie jön létre, más egyedi azonosítóval. A legtöbb esetben ez 

a cookie a látogató egyedi azonosítására szolgál, és minden oldal-megtekintéssel 

frissül. Ez a cookie továbbá egy egyedi azonosítóval is rendelkezik, melyet a Google 

Analytics egy kiegészítő biztonsági intézkedésként használ a cookie érvényességének 

és hozzáférhetőségének biztosítására. 2 év múlva törlődik. (Google Analytics) 

 _utmb: Az új látogatások azonosítására szolgál. 30 perc múlva törlődik. (Google 

Analytics)  

 _gid: Egyedi azonosítót rendel a látogató mellé, hogy a munkamenetet elkülönítse a 

többitől. 24 óra múlva törlődik. (Google Analytics) 

 _gat: A Google Universal Analytics-hez kapcsolódik; a dokumentáció szerint a 

kérések számának szabályozására szolgál – a nagy forgalmú webhelyeken végzett 

adatgyűjtést korlátozva. 10 perc után lejár. (Google Analytics) 

Hirdetési sütik: 



 _ADVERTICUM_C: Az Adverticum által használt cookie-k a hirdetések 

megjelenítéséhez szükségesek, és anonim módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

hirdetőket informálni tudjuk a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról. Az 

Adverticum AdServer személyes adatok gyűjtését és tárolását nem támogatja. Az 

Adverticum a hirdetéskiszolgálás során gyűjtött anonim adatokat harmadik fél 

számára nem szolgáltatja ki, a hatályos felhasználási és adatkezelési szabályoknak 

megfelelően jár el. Érvényessége 2 év. 

 _goa3: Az Adverticum által használt cookie-k a hirdetések megjelenítéséhez 

szükségesek, és anonim módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hirdetőket informálni 

tudjuk a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról. Az Adverticum AdServer 

személyes adatok gyűjtését és tárolását nem támogatja. Az Adverticum a 

hirdetéskiszolgálás során gyűjtött anonim adatokat harmadik fél számára nem 

szolgáltatja ki, a hatályos felhasználási és adatkezelési szabályoknak megfelelően jár 

el. Érvényessége 2 év. 

 _goa3test: Az Adverticum által használt cookie-k a hirdetések megjelenítéséhez 

szükségesek, és anonim módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hirdetőket informálni 

tudjuk a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról. Az Adverticum AdServer 

személyes adatok gyűjtését és tárolását nem támogatja. Az Adverticum a 

hirdetéskiszolgálás során gyűjtött anonim adatokat harmadik fél számára nem 

szolgáltatja ki, a hatályos felhasználási és adatkezelési szabályoknak megfelelően jár 

el. Érvényessége 2 év. 

 _goa3session: Az Adverticum által használt cookie-k a hirdetések megjelenítéséhez 

szükségesek, és anonim módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hirdetőket informálni 

tudjuk a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról. Az Adverticum AdServer 

személyes adatok gyűjtését és tárolását nem támogatja. Az Adverticum a 

hirdetéskiszolgálás során gyűjtött anonim adatokat harmadik fél számára nem 

szolgáltatja ki, a hatályos felhasználási és adatkezelési szabályoknak megfelelően jár 

el. Érvényessége 2 nap. 

 _goa3TC: Az Adverticum által használt cookie-k a hirdetések megjelenítéséhez 

szükségesek, és anonim módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hirdetőket informálni 

tudjuk a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról. Az Adverticum AdServer 

személyes adatok gyűjtését és tárolását nem támogatja. Az Adverticum a 

hirdetéskiszolgálás során gyűjtött anonim adatokat harmadik fél számára nem 

szolgáltatja ki, a hatályos felhasználási és adatkezelési szabályoknak megfelelően jár 

el. Érvényessége 60 nap. 

 _goa3TS: Az Adverticum által használt cookie-k a hirdetések megjelenítéséhez 

szükségesek, és anonim módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hirdetőket informálni 

tudjuk a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról. Az Adverticum AdServer 

személyes adatok gyűjtését és tárolását nem támogatja. Az Adverticum a 

hirdetéskiszolgálás során gyűjtött anonim adatokat harmadik fél számára nem 

szolgáltatja ki, a hatályos felhasználási és adatkezelési szabályoknak megfelelően jár 

el. Érvényessége 2 év. 

Sütik (cookie-k) adatkezelésének jogi alapja 

Az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdésével, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésével, 

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával, illetve 

Az általános adatvédelmi rendelet preambulumbekezdésének (47), (48), (49) pontjával 

összhangban, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, illetve a jogos érdek.  

Az adatkezelés célja: a honlap látogatóinak az elérhető szolgáltatások, funkciók biztosítása, 



beállítások, látogatási előzmények rögzítése, így nem kell azokat a 

Felhasználónak/Megrendelőnek újra rögzítenie.  

Az adatkezelés időtartama: az adatvesztést megakadályozó sütik átmeneti élettartamúak és a 

böngésző bezárásával törlődnek. A tartós élettartamú sütik az ismételt honlaplátogatás 

támogatását szolgálják, és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. A táblázat 

tartalmazza az egyes sütik érvényességi idejét, de a Felhasználó/Megrendelő törölheti ezeket a 

böngészőjéből miután elhagyta a honlapot. 

 


