
Cookie kezelési szabályzat 
A cookie-k (sütik) kis szöveges fájlok, amelyek a számítógépén, tabletén vagy mobiltelefonján 
tárolódnak, amikor meglátogat egy weboldalt vagy webalkalmazást. A weboldalt vagy webalkalmazás 
megkaphatja cookie-kat minden egyes alkalommal a webböngészőtől (pl. Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome) amikor meglátogatja, így felismeri, emlékezik a beállításaira és 
biztonságosabb online jelenlétet nyújt. 

Általánosságban a cookie-k igen hasznosak és minden website általánosan használtak, hogy 
egyszerűsítsék a webböngészést amennyire lehet. Biztonsági megfontolásokból a legtöbb website 
nem is működik ezen cookie-k (vagy hasonló metódusok, mint web beacon vagy tags) nélkül. 

A cookie-k általában nem tartalmaznak semmilyen személyes információt, hanem egyedi 
böngészőt, számítógépet azonosítanak. 

Ha akarja, korlátozhatja, blokkolhatja vagy törölheti a cookie-kat a böngészője beállításaiban, de ez azt 
jelenti hogy a weboldal nem fog rendeltetésszerűen működni. 

További információt a cookie-król a www.aboutcookies.org oldalon talál. 

Cookie-k típusai 

1. kategória: szükséges cookie-k 

Ezen cookie-k alapvetően szükségesek a weboldal használatához. Ezek nélkül a weboldal nem 
használható. Ezen sütik nem gyűjtenek olyan információt Önről, amellyel azonosítani lehetne, nem 
követik hogy merre jár az interneten. 

2. kategória: teljesítmény fokozó cookie-k 

A teljesítmény cookie-k abban segítenek, hogy megértsük hogyan használják a látogatók a 
weboldalunkat, fejleszteni és frissíteni tudjuk rendszeresen a könyebb használat érdekében. Pédául 
látjuk mely oldalak népszerűek, ha valamilyen hiba történik és különböző oldal verziókat tudunk 
nyújtani a teljesebb felhasználói élmény érdekében. Ehhez néha külső szolgáltatókat veszünk igénybe, 
akik szintén cookie-kat használnak. Ez anonim, csak statisztikai célból kerülnek felhasználásra, nem 
tartalmaznak olyan információt, amellyek Önt azonosítani lehetne. 

3. kategória: funkcionális cookie-k 

Ezek a cookiek abban segítenek, hogy kényelmesebbél tegyék a weboldal használatát, nem gyűjtenek 
olyan információt, amellyel személyesen azonosítani lehetne. 

4. kategória: célzó cookie-k 

Kapcsolatban állunk olyan elővigyázatosan kiválaszott és nyomonkövetett külső szállítókkal, akik 
szintén használhatnak cookie-kat (third party cookies). Ezen cookie-k célja a viselkedésalapú 
marketing ("viselkedésalapú célzás" vagy "remarketing") , ami azt jelenti hogy olyan termékeket és 
szolgáltatásokat ajánlanak, amelyek érdekelhetik. Habár ezenk cookie-k követik mely weboldalat 
látogatja meg, azt nem tudják hogy ki Ön. Ezen sütik nélkül sokkal több olyan reklámmal találkozna, 
amelyek egyáltalán nem érdeklik. 

 



Cookie-k kezelése 

A legtöbb böngésző lehetőséget nyújt a cookie-k törlésére, az összes cookie vagy csak a harmadik 
féltől származó cookie-k blokkolására, illetve hogy figyelmeztessen minden cookie elfogadása előtt. 

Figyelmeztetjük, hogy az összes cookie blokkolása esetén nem tudja használni rendeltetésszerűen a 
weboldalunkat. Ha mégis blokkolta az összes cookie-t, újra engedélyezni kell a böngésző 
beállításaiban weboldalunk használatához. 

Hogyan menedzselje a cookie-kat számítógépén 

Google Chrome 

•   Kattintson a "Tools"-ra a böngésző tetején és válassz a "Settings"-et. 
•   Kattintson a "Show advanced settings"-re, görgessen le a "Privacy" részre és kattintson a "Content 

Settings"-re. 
•   Válassza a "Allow local data to be set"-et. Csak az elsődleges cookie-k elfogadásához, jelölje be a 

"Block all third-party cookies without exception"-t. 
Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9 

1.  Kattintson a "Tools" a böngésző tetején és válassza az "Internet Options"-t, és klikkeljen a "Privacy" 
fülre. 

2.  Ellenőrizze a privacy szint beállítása Közepes (Medium) vagy alacsonyabb, így enegedélyezi a 
cookie-k használatát a böngészőben. 

3.  Ha Közepes (Médium) vagy feletti a beállítás az blokkolja a cookie-k használatát. 
Mozilla Firefox 

1.  Klikkeljen a "Tools"-ra (Eszközök) a böngésző tetején és válassz a "Options"-t. 
2.  Válassza ki a "Privacy" ikont. 
3.  Kattintson a "Cookies"-ra és válassza a "Allow pages to create a cookie"-t. 
Safari 

1.  Klikkeljen a gear (fogaskerék) ikonra a böngésző tetején és válassz a "Settings"-et (Beállítások). 
2.  Kattintson a "Privacy" fülre és válassza a "Disable the use of cookies by third parties and advertising 

cookies"-t. 
3.  Kattintson a "Save"-re (Mentés). 

 

Harmadik féltől származó cookie-k 

Google Analytics 

Webolalunk működése során a Google Analytics elemző szoftvert, a Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") hálózati elemző szolgáltatását használjuk. A 
Google Analytics egy követő cookie-t alkalmaz annak érdekében, hogy újra fel tudja ismerni azokat a 
látogatókat, akik korábban már ellátogattak weboldalunkra. Ez a cookie lehetővé teszi a weboldalunk 
látogatásának elemzését felhasználói profilok által (például: információk a tartózkodás idejéről, a 
körülbelüli földrajzi helyzetéről, a látogatói forgalom forrásairól, a kilépő oldalakról és a felhasználói 
folyamatokról, stb.). A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlapunk 
használatát, jelentéseket készítsen számunkra a honlap használatáról és további, a honlap és az 
internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra. 



A tracking-cookie érvényességi idejéről a lenti táblázatból tájékozódhat. A cookie segítségével a 
honlapunk használatáról nyert információkat (az Ön IP-címét is beleértve) általában a Google USA-ban 
található szerverére küldik és ott rögzítik. 

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által megküldött IP-címet nem kapcsolják össze a 
Google egyéb adataival. Ezen adatokat a Google csak törvényes előírások alapján, vagy a megbízás 
adatainak feldolgozása keretében adja át harmadik személynek. A Google semmi esetre sem köti 
össze az Ön adatait egyéb, a Google által felvett adatokkal. 

A honlapunk használatával Ön hozzájárulását adja az Önről nyert adatok Google által történő 
feldolgozásához, valamint az előzőekben leírt módon és az említett célból történő 
adatfeldolgozáshoz. A cookie-k rögzítését a böngésző szoftvere megfelelő beállításával 
megakadályozhatja; azonban figyelmeztetjük, hogy ebben az esetben honlapunk számos funkcióját 
esetleg nem tudja teljes terjedelmében használni. Ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által 
létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön IP-címét is beleértve) továbbítását a 
Google-nek, valamint ezen adatok Google által történő feldolgozását, mégpedig úgy, hogy a 
következő linken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en elérhető böngésző plugin-t letölti 
és telepíti. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, mely a jövőben megakadályozza, hogy ezen weboldal 
felkeresése során adatai nyilvántartásba kerüljenek. 

A Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozó közelebbi információkat a 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, valamint a 
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ linkeken találhat. 

Google Adsense 

Webolalunk működése során a Google Adsense reklám kiszolgáló szoftvert - Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") - használjuk. 

Weboldalunk a Google Adsense hirdetéseinek köszönhetően használható ingyenesen. A cookie-k 
segítségével a hirdetés hatékonyabbá tehető. A cookie-k nélkül a hirdetők nehezebben tudják elérni 
közönségüket, és nehezebb követniük azt, hogy hány hirdetés jelenik meg, és hogy hányan 
kattintanak rájuk. A partnereinkkel folytatott együttműködés keretében különféle célokból 
használhatunk cookie-kat, így például arra, hogy ne jelenjen meg Önnek többször ugyanaz a hirdetés, 
hogy észlelni tudjuk és megakadályozzuk a kattintásos csalásokat, illetve hogy relevánsabb 
hirdetéseket (például az Ön által meglátogatott webhelyeken alapuló hirdetéseket) jelenítsünk meg. 

Az általunk megjelenített hirdetéseket feljegyezzük naplófájljainkban. Ezek a szervernaplók általában 
tartalmazzák az internetes kérelmet, az IP-címet, a böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a kérelem 
pontos időpontját, illetve legalább egy cookie-t, amely egyedileg azonosíthatja az Ön böngészőjét. 
Ezeket az adatokat számos okból tároljuk, amelyek közül a legfontosabb szolgáltatásaink fejlesztése és 
a rendszer biztonságának megőrzése. A naplóadatokat névtelenítjük az IP-cím egy részének (9 hónap 
elteltével történő) és a cookie-információk (18 hónap elteltével történő) eltávolításával. 

Az érdeklődésen alapuló hirdetés lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy kikövetkeztetett érdeklődési 
körük és demográfiai adataik alapján érjék el a látogatókat (pl. „sportrajongók”). A funkció azt is 
lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy a hirdetéseket egy adott felhasználó velük kapcsolatban 
végrehajtott korábbi műveletei (pl. a hirdető webhelyének korábbi megtekintése) alapján jelenítsék 
meg. 

További információt a http://www.google.com/policies/technologies/ads/ oldalon talál. 

 



Használt cookie-k listája 

|Cookie neve | Cookie kategória | Leírás | Tárolási idő |--------------|:-----------------:|--------------- | ------------| | 
_agrarkontakthusession | 1 | Menet azonosító | session | order | 3 | Hirdetések rendezését tárolja | 
session | min_price, max_price | 3 | Hirdetések ár szerinti szűrését tárolja | session | last_keyword_id, 
list_items_url | 3 | Utolsó keresést tárolja | session | _utma | 2 |Ez a cookie gyűjti a weboldalt látogatók 
látogatásának számát. | permanent | _utmb | 2 |Egy Google Analytics cookie, a látogató oldalra 
lépésének pontos idejét rögzíti. | session | _utmc | 2 |Az oldal elhagyásának pontos idejét figyeli.| 30 perc | 
_utmz | 2 |Az alábbi adatokat figyeli: látogató földrajzi helye, keresőmotor, kattintott hivatkozás, 
kulcsszó használata, ország. | 6 hónap 

	  


