
Cookie („süti”) szabályzat 

 

A jelen Cookie („süti”) szabályzat (a továbbiakban: cookie) a http://www.javorszky.hu/wordpress/, 

avagy a Jávorszky Ödön Kórház, mint szolgáltató által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó 

cookie feltételeket tartalmazza.  

Weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A cookie-k az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak 

megfelelően használjuk. 

 

1. Cookie jelentése: 

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a 

felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy 

webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési 

előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlaplátogatási és 

internet használati szokásairól, történetéről.  

 

2. Cookie célja: 

A cookie-k által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így 

a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a 

böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. 

A cookie-k segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az 

oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják 

szabni az oldal kinézetét és tartalmát. 

 

3. Cookie keletkezése: 

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi 

azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes 

információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen. 

 

4. Cookie használata: 

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott 

és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát, ezáltal 

könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót. 

http://www.javorszky.hu/wordpress/


 

5. Az oldal által használt cookie-k: 

• Munkameneti/Átmeneti cookie: 

Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az 

oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k 

nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

 

• Tárolt/Állandó cookie: 

Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó 

az oldalra látogat.  

 

• Funkcionális: 

Ezen cookie-k feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik és tárolják például, hogy milyen 

eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott és tárolni kért adatait: 

például automatikus bejelentkezés, tartózkodási információk, a választott nyelv, a 

szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által 

végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat 

és alkalmasak a látogató beazonosítására. 

 

• Analitika/Elemzés: 

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, mit nézett meg, mit csinált. A cookie 

élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a 

Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és 

nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

 

• Közösségi hálózatok: 

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa 

véleményét, szolgáltatásaink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók 

használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a 

cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására. 

 

• Média: 



Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által 

nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak 

személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa. 

 

• Reklám: 

Ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudunk küldeni a 

felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató 

beazonosítására. 

 

Honlapunk általában csak a megjelölt cookie-kat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, 

hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk. 

 

6. Cookie-k kezelése: 

Különféle módokon történik a cookie-k kezelése, de a kliensnek lehetősége van többféle módon 

beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az 

alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők: 

• Minden cookie elfogadása 

• Minden cookie elutasítása 

• Minden egyes cookie használatról értesítés kérése 

 

A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi 

weboldalak: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrome 

 

Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra 

látogatásakor egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen szabályzattal összhangban sütiket 

használ. Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, 

vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, lehetnek 

olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes vagy részleges 

mértékben, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.  

 

Ha a böngészőben vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor 

közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, 



GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi 

oldal honlapján tud informálódni. 

 

7. Cookie-k törlése: 

A cookie-kat a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők 

alapértelmezett módon engedélyezik a cookie-k elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet 

letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést 

küldjön a felhasználónak, amikor cookie-t küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen 

fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal 

funkciójában is. 

 

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. 

Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük, használja keresője 

“Segítség” menüjét. 

 

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t 

(kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó 

információkat küldjön a Google Analitikának.  

 

 

 


