
Cookie szabályzat 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének 

és törlésének módját írja le. 

 

A Cookie Nyilatkozat érvényes 2019. november 27-től visszavonásig. 
 

 

1. A cookiek (sütik) célja 
 

A cookiek kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó 

böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert 

ezek hozzájárulnak a felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez.  A cookie-k segítségével az 

oldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, 

így egyszerűbbé és gyorsabbá téve az oldal használatát vagy az adott felhasználó számára 

relevánsabb tartalmakat jelenít meg). Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem 

kapcsolhatók össze. 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 

(cookiet) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 

korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 

 

1.1 Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokból rögzítjük 
 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie / session cookie), 

amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, 

hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak. 

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az 

www.egyenes-ingatlan.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető 

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) 

befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 

számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 
 

 

1.2 Az egyenes-ingatlan weboldal az alábbi két fajta cookie-t használja 
 

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig 

kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal 

kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. 



 

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében 

(pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k a 

hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, 

hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé 

teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor 

valaki felkeresi a weboldalt. 

 

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok 

telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját 

befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti.  
 

  

 

2. Személyes adatok védelme 
 

A cookiek által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi 

felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem 

juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek. 

 

A látogató a cookiek elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja elektronikus fizetési 

szolgáltatásainkat. 
 

  

 

3. Cookie-k törlése 
 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a 

böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek az oldal 

megfelelő használatához szükségesek. 

 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és 

folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk 

garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű 

használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.  

 

További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org 

weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző 

beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről. 
 

  

 

4. Az általunk használt Cookie-k listája 
 

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal az alábbi cookie-kat 

használja. 



 

Funkcionális sütik: Ilyen sütik többek között a szolgáltatások megfelelő működését, a beállítások 

(pl. nyelvi beállítások) megjegyzését, a biztonsági kockázatok azonosítását és megelőzősét, 

valamint a szolgáltatásaink alaposabb megismeréséhez és fejlesztését segítő sütik. 

 

Teljesítménysütik: Ide tartoznak például a szolgáltatásainkkal kapcsolatos interakciókról 

információkat gyűjtő és a tartalom személyre szabásáért felelős sütik. 

 

Hirdetési és közösségi hálózati sütik: Ilyenek a hirdetéseket a szolgáltatásaink látogatói számára 

relevánsabbá és értékesebbé tevő sütik, vagy a közösségi médiafelületeken, például a Facebook 

vagy Twitter oldalakon történő megosztást lehetővé tévő sütik. 

 

  

 

Jelen Cookie szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal 

látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. 

 
 

2019. 11. 27. 

Törköly-Gazdag Gábor 


