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SÜTIHASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Utolsó frissítés: 2021. 08. 15. 
 
 
A www.szepigepeszet.hu weboldal tulajdonosa:  
 
Szepessi Zsolt Egyéni Vállalkozó 
 
Székhely: 1203 Budapest, Vízisport utca 15. fszt.15. 
  
Adószám: 68427986-2-43 
 
Nyilvántartási szám: 51732367 
 
Képviseli: Szepessi Zsolt  
 
Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat felhasználói információk 
cookie-k használatával történő gyűjtésére és egyéb információgyűjtési technológiákra 
vonatkozó szabályokról. 
 
Mik azok a sütik? 
 
A sütik kis méretű adatfájlok, amelyeket az Ön számítógépén vagy mobileszközén 
helyezünk el, amikor Ön belép egy adott webhelyre. A sütiket széles körben használják a 
webhelyek tulajdonosai azok működtetéséhez, illetve hatékonyabb működtetéséhez, 
valamint jelentéstételhez szükséges információk összeállításához. 
 
A webhely tulajdonosa (ez esetben Szepessi Zsolt Egyéni Vállalkozó) által beállított sütik a 
„belső sütik”. A webhely tulajdonosától eltérő felek által beállított sütik pedig a „harmadik fél 
sütik”. A harmadik fél sütik teszik lehetővé a harmadik fél általi szolgáltatások vagy funkciók 
biztosítását a webhelyen, illetve a webhelyen keresztül (például hirdetések, interaktív 
tartalom és analitika). Az ilyen harmadik fél sütiket beállító felek ezáltal képesek felismerni 
az Ön számítógépét akkor, amikor az meglátogatja a szóban forgó webhelyet, továbbá 
akkor is, amikor bizonyos egyéb webhelyeket látogat meg. 
 
Miért használunk sütiket? 
 
A belső és a harmadik fél sütik használatának többféle oka van. Bizonyos sütik műszaki 
okokból szükségesek, hogy webhelyünk működőképes legyen, ezek a „létfontosságú” vagy 
„szigorúan szükséges” sütik. Más sütik pedig lehetővé teszik számunkra felhasználóink 
nyomon követését és megcélzását, így javíthatjuk a webhelyünkön tapasztalt felhasználói 
élményt. Az említett harmadik felek hirdetési, analitikai és egyéb célból helyeznek el sütiket 
a webhelyünkön. Ezt részletesebben az alábbiakban ismertetjük. 
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A webhelyünkön keresztül elhelyezett belső és harmadik fél sütik egyes típusait és az 
általuk szolgált célt az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Cookie neve Forrás Cél Megőrzési idő Letiltás módja 

Google Analytics Google.com Ezt a külső cookie 
fájlt arra használjuk, 
hogy 
megkülönböztessük 
a felhasználókat a 
weboldal 
látogatására 
vonatkozó 
információk 
gyűjtése 
céljából. Továbbá 
segít minket abban, 
hogy 
meghatározzuk 
a weboldal azon 
területeit, amelyek 
javításra szorulnak. 
A cookie _ga fájl 
nem teszi lehetővé 
a Szepessi Zsolt 
Egyéni Vállalkozó 
számára, 
hogy azonosítsa a 
felhasználó 
személyét, mivel 
személyes 
információt vagy 
adatot nem követ. 

A cookie-k az 
első látogatást 
követő 6 hónap 
után törlésre 
kerülnek. 

Ahhoz, hogy 
lehetővé 
vagy lehetetlenné 
tegye ezeknek a 
cookieknak a 
működését, a 
felhasználónak 
meg kell 
változtatnia a 
böngészője 
beállításait. 
Minthogy ezeket a 
beállításokat a 
különböző 
böngészőkben 
különféleképpen 
kell beállítani, 
kérjük, 
ellenőrizze az erre 
vonatkozó 
részletes 
tájékoztatást a 
böngészője súgó 
menüjében. 

A weboldal és a 
rendelkezésre 
álló 
szolgáltatások és 
funkciók 
működéséhez 
szükséges 
cookie-k 

Szepessi Zsolt 
Egyéni Vállalkozó 

A weboldal és az 
azon rendelkezésre 
álló szolgáltatások 
és funkciók 
működéséhez 
szükséges cookie-k. 

Az ebből a 
célból generált 
cookie-k 
automatikusan 
törlődnek a 
felhasználó 
eszközéről 
miután a 
böngészőt 
bezárták. 

Ahhoz, hogy 
lehetővé 
vagy lehetetlenné 
tegye ezeknek a 
cookieknak a 
működését, a 
felhasználónak 
meg kell 
változtatnia a 
böngészője 
beállításait. 
Minthogy ezeket a 
beállításokat a 
különböző 
böngészőkben 
különféleképpen 
kell 
beállítani, kérjük, 
ellenőrizze az erre 
vonatkozó 
részletes 
tájékoztatást a 
böngészője súgó 
menüjében. 
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A weboldal 
teljesítményének 
javítására 
szolgáló cookie-k 

Szepessi Zsolt 
Egyéni Vállalkozó 

Weboldalunk 
teljesítményét és 
hasznosságát javító 
cookie-k. Például 
segíthetnek annak a 
meghatározásában, 
hogy a felhasználó 
böngészője 
támogat-e a 
böngésző által 
futtatott kisebb 
programokat (ún. 
script-ek), amelyek 
további funkciókat 
biztosítanak és 
emlékeznek a 
felhasználó által a 
weboldal 
beállításain 
végrehajtott 
változásokra 
(például betűméret 
vagy nyelv). 

Az ebből a 
célból generált 
cookie-k 
automatikusan 
törlődnek a 
felhasználó 
eszközéről 
miután a 
böngészőt 
bezárták. 

Ahhoz, hogy 
lehetővé 
vagy lehetetlenné 
tegye ezeknek a 
cookieknak a 
működését, a 
felhasználónak 
meg kell 
változtatnia a 
böngészője 
beállításait. 
Minthogy ezeket a 
beállításokat a 
különböző 
böngészőkben 
különféleképpen 
kell 
beállítani, kérjük, 
ellenőrizze az erre 
vonatkozó 
részletes 
tájékoztatást a 
böngészője súgó 
menüjében. 

 
 

Más weboldalakra történő hivatkozás 
 
Jelen weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat (linkeket). Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy nem ellenőrizzük az ezen weboldalak által alkalmazott felhasználói 
információgyűjtő mechanizmusokat és a jelen Cookie Tájékoztató nem terjed ki ezen 
weboldalakra. 
 
Kapcsolattartás 
 
Ha kérdése, megjegyzése vagy kifogása van a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot: 
 
Szepessi Zsolt Egyéni Vállalkozó 
postai cím: 1203 Budapest, Vízisport utca 15. fszt.15. 
e-mail: zsolt@szepigepeszet.hu 
 
Amennyiben a jelen Sütihasználati Tájékoztató módosítására kerül sor, a módosított 
változatot a jelen weboldalon és formában közzétesszük. 

mailto:zsolt@szepigepeszet.hu

