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1 Rövid szöveges fájlok (sütik, angolul: cookies) használata a 

webáruházban. 

A sütik (angolul: cookies) olyan rövid szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a látogatók számára a 

zavartalan és színvonalas felhasználói élményt és egyúttal biztosítják a webáruház működtetéséhez 

szükséges alapvető funkciókat is. Webáruházunk böngészéséhez alapértelmezetten nincs szükség 

sütik használatára. Ez csak abban az esetben válik elkerülhetetlenné, ha a látogató szeretne 

bejelentkezni, regisztrálni, vagy terméket kosárba tenni. Ezen esetekben a webáruház egy üzenet 

ablakban tájékoztatja a látogatót az alkalmazandó sütikről és azok funkciójáról abban az esetben, ha 

a süti fájlok elfogadását a látogató korábban még nem engedélyezte a webáruház számára. A 

látogatónak lehetősége van elfogadni a sütik használatát az internetezésre használt eszközén, vagy 

elutasítani azt. Ez utóbbi esetben a webáruház azon funkciói, melyhez a sütik használata 

elengedhetetlenül szükséges (bejelentkezés, regisztráció, termék kosárba tétele), nem lesznek 

elérhetők. 

Látogatóinknak és regisztrált vásárlóinknak lehetősége van a már elfogadott süti fájlok utólagos 

eltávolítására is. Erről a webáruházunk láblécének bal felső részén elhelyezett kék színű gombra 

kattintva olvasható el minden további információ. 

Az alkalmazott süti fájlok esetében minden sütinek van egy neve (azonosítója), egy értéke, mely az 

adott süti technikai funkciójától függ, egy érvényességi ideje, valamint néhány további technikai 

paramétere. Vannak olyan süti fájlok, melyek tartósan használatban vannak. Ilyen például a 

munkamenet süti mely segít a látogató vagy vásárló azonosíthatóságában, s olyanok sütik 

alkalmazására is szükség van, melyek csak átmenetileg, egy-egy oldalon látnak el valamilyen további 

funkciót. Fontos, hogy a süti fájlok nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve 

kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó adattároló lemezének 

tartalmához, funkciójuk csak a webáruház szabályos működésének biztosítására terjed ki. Az 

alábbiakban pontosan részletezzük, milyen süti fájlok vannak használatban a webáruház működése 

során, s ezek a sütik a webáruház mely lapjain kerülnek a látogató által használt eszközre, miután 

erre a látogatótól engedély érkezett. 

1.1 A Webáruházunk által használt alapvető munkamenet süti. 

Süti neve: Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Időtartam A süti típusa 

Dekorbetuk-
{egyedi 

azonosítószám} 

Munkamenet 
biztosítása, 
azonosítás.  

A süti fogadása 
nélkül a 

webáruházba nem 
lehet 

bejelentkezni és 
érvényes 

megrendelést 
elküldeni. 

Az Ön 
hozzájárulása. 

Kézi törlésig, vagy a 
létrehozást követő 30 

nap. Minden 
lapletöltéskor új 
példány kerül a 

látogató 
számítógépére, törlés 

esetén is. 

Webáruházunk 
munkamenet 

azonosító sütije. 
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1.2 Webáruházunk által használt technikai jellegű süti. 

Süti neve: Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Időtartam A süti típusa 

cookie_ue 

Tájékoztatási kötelezettség.  
A süti tárolásának segítségével 

válik lehetővé, hogy a webáruház 
felhasználója a süti kezelés 

elfogadására felhívó üzenetet ne 
lássa többet, csak annak 

elfogadásáig. 

Az Ön 
hozzájárulása. 

1 év 

Webáruház 
használathoz 

tartozó technikai 
jellegű süti. 

 

1.3 Megrendelési folyamatban használt sütik. 

Sütik nevei: Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Időtartam A sütik típusa 

SRV_ID 

Munkamenet 
biztosítása. A süti 
használata teszi 
lehetővé, hogy a 

szállítási lehetőségek 
kiválasztásánál a GLS 

csomagküldő szolgálat 
térképe meg tudjon 

jelenni egy 
munkamenet erejéig. 

Az Ön 
hozzájárulása

. 

A süti 
eltávolításáról 

alapértelmezette
n a GLS térkép 
szolgáltatása 

gondoskodik. A 
süti csak azon a 

lapon kerül 
tárolásra, melyen 

a térkép 
megjelenik. 

GLS térkép 
szolgáltatásáho
z tartozó süti. 

SESSID_{32karakte
r azonosító} 

Munkamenet 
biztosítása. A süti 
használata teszi 
lehetővé, hogy a 

szállítási lehetőségek 
kiválasztásánál a Posta 
postapont kiválasztó 
térképe meg tudjon 

jelenni egy 
munkamenet erejéig. 

Az Ön 
hozzájárulása

. 

A süti 
eltávolításáról 

alapértelmezette
n a Posta térkép 

szolgáltatása 
gondoskodik. A 
süti csak azon a 

lapon kerül 
tárolásra, melyen 

a térkép 
megjelenik. 

Posta térkép 
szolgáltatásáho
z tartozó süti. 

e_szamla 

Kényelmi 
szolgáltatás. 

Ezen süti 
feladata, hogy 
a megrendelés 

során az 
elektronikus 

számla 
elfogadásának 

tárolását 
lehetővé 
tegye, a 

megkezdett 

Az Ön 
hozzájárulása

. 

Kézi törlésig, vagy a 
létrehozást követő 1 óra. 

A süti eltávolításáról 
alapértelmezetten 

webáruházunk 
gondoskodik, amikor a 

süti feladata megszűnik. 

Weboldal 
használathoz 
tartozó süti. 
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munkamenet 
végéig. 

cgv 

Kényelmi 
szolgáltatás.  

Ezen süti 
feladata, hogy 
a megrendelés 

során az 
általános 

szerződési 
feltételek 

elfogadásának 
tárolását 
lehetővé 
tegye, a 

megkezdett 
munkamenet 

végéig. 

Az Ön 
hozzájárulása

. 

Kézi törlésig, vagy a 
létrehozást követő 1 óra. 

A süti eltávolításáról 
alapértelmezetten 

webáruházunk 
gondoskodik, amikor a 

süti feladata megszűnik. 

Weboldal 
használathoz 
tartozó süti. 

order_success 

Hibamegelőzés
i szolgáltatás.  

A süti 
segítségével 
akadályozzuk 

meg, hogy egy 
számla, vagy 
egy díjbekérő 

a megrendelés 
visszaigazolásá

t követően 
esetlegesen 

többször 
kerüljön 

elküldésre. 

Az Ön 
hozzájárulása

. 

Kézi törlésig, vagy a 
létrehozást követő 1 óra. 

A süti eltávolításáról 
alapértelmezetten 

webáruházunk 
gondoskodik, amikor a 

süti feladata megszűnik. 

Weboldal 
használathoz 
tartozó süti. 

2 Sütik fogadásának és tárolásának elutasítása a népszerű 

böngészőprogramokban. 

A széles körben elterjedt és használatban levő böngészőprogramok alapbeállítás szerint 

automatikusan fogadják a weboldalak süti fájljait. Igény szerint azonban ez a beállítás általában 

minden böngészőprogram esetében testre szabható, vagy akár teljesen le is tiltható. Segítségképpen 

alább összegezzük a legnépszerűbb programok esetében ezen letiltási eljárásokat. 

2.1 Sütik fogadásának letiltása Internet Explorer böngészők esetében 

- Az Internet Explorer böngészőprogram megnyitása után, válassza az "Eszközök" menüt az 

eszköztárból, majd válassza az "Internetbeállítások" menüpontot! (IE 10,11) 

- Kattintson a „Adatvédelem” fülre, majd a „Speciális” beállítási lehetőségek „Cookie-k” 

szakaszbában jelölje meg a „letiltást”. 
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- Korábbi verziójú programok esetében (IE 7,8,9) az „Adatvédelem” fülre történt kattintás 

után, a „Beállítások” menüpontnál válassza ki az adatvédelem kívánt szintjét a leírt 

lehetőségek szerint. 

- További részletes információ az alábbi URL címen érhető el: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

2.2 Sütik fogadásának letiltása Edge böngészők esetében. 

- Az Edge böngészőprogram megnyitása után, a jobb felső sarokban a három pontot 

tartalmazó ikonra kattintva válassza a „Beállítások” menüpontot. 

- A megjelenő oldal menüben alul keresse meg a „Speciális beállítások megnyitása” 

lehetőséget. 

- A beállítások listájában található a „Cookie-k” menüpont a kiválasztható lehetőségekkel, 

melyek az alábbiak: 

- Cookie-k engedélyezése: Ez az alapértelmezett beállítás. Minden Cookie-t engedélyez, 

korlátozások nélkül. 

- Az összes cookie blokkolása: egyik webhely számára sem engedélyezi, hogy cookie-kat 

mentsen a gépére. 

- Csak a külső cookie-k blokkolása: elfogadja a cookie-kat az éppen meglátogatott webhelytől, 

de blokkolja a külső webszolgáltatásoktól, például a meglátogatott weblapokra beágyazott 

hirdetésektől származókat. 

- További részletes információ az Edge böngészővel kapcsolatban az alábbi URL címen érhető 

el: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  

2.3 Sütik fogadásának letiltása Google Chrome böngészők esetében. 

- Naprakész Chrome böngészők esetében a sütik kezelésére és letiltására a böngészőprogram 

„beállítások” menüpontját követve az „adatvédelem és biztonság” szekcióban a 

„Tartalombeállítások”, s azon belül a „Cookie-k” menüpontban van lehetőség. Itt van mód a 

harmadik féltől származó sütik letiltására, és a sütikkel kapcsolatos egyéb beállítások 

áttekintésére. 

- További részletes információ az alábbi URL címen érhető el: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

2.4 Sütik fogadásának letiltása Mozilla Firefox böngészők esetében. 

- Naprakész verziójú Firefox böngésző esetében kattintson a menü gombra és válassza a 

„Beállítások” menüpontot. 

- Válassza ki az „Adatvédelem és Biztonság” panelt a bal oldalon és keresse meg az 

„Előzmények” részt. 

- A legördülő menüben, a „A Firefox” felirat mellett, válassza az „Egyéni beállításokat használ 

az előzményekhez” lehetőséget. 

- Ezen rész alatt, ha bekapcsolja a Sütik elfogadása weboldalakról beállítást, akkor a 

weboldalak sütiket helyezhetnek el a számítógépen, kikapcsoláskor, azonban nem. 

- További részletes információ az alábbi URL címen érhető el: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

2.5 Sütik fogadásának letiltása Safari böngészők esetében. 

- Sütik fogadásának letiltása Safari böngészők esetében 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
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- Kattintson a „Tools” (Eszközök) gombra, majd válassza a „Preferences” (Beállítások) 

lehetőséget! 

- Kattintson a „Security” (Biztonság) fülre a felső panelben! 

- Az „Accept Cookies” (Sütik fogadása) részben válassza a „Never” (Soha) lehetőséget! 

- Az ablak bezárásához kattintson az X-re a jobb felső sarokban! 

További részletes információ az alábbi URL címen érhető el: https://support.apple.com/kb/PH17191 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes további információkat a mindenkori hatályos 

Adatvédelmi szabályzatunk tartalmazza. 

https://support.apple.com/kb/PH17191
https://habsziget.hu/informaciok/20-adatvedelmi-szabalyzat

