
SÜTI SZABÁLYZAT 

Süti szabályzat 

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, 
és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell 
kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

Mi az a cookie (süti)? 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. 
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban 
megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a 
számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további 
információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja. 

A cookie-k típusai 

Működés szempontjából a cookie-kat az alábbi csoportokba tudjuk besorolni: 

 Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, 
attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be 
nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. 

 Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott 
ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt. 

 Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos 
időben éppen meglátogat. 

 Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a 
cookie-t a honlapon keresztül (pl. a fizetési rendszerek gyakran sütik segítségével biztosítják a 
megfelelő és kényelmes működést). 

Milyen sütiket használunk és miért? 

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. Ahányszor 

belép az oldalra, az számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját 
lásd alább: 

Megnevezés Érték Fontosság Lejárati idő 

PHPSESSID 

A felhasználó jelenlegi 

munkamenetének 

azonosítója 

Fontos Munkamenet megszűnése 



Fontos cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a 
felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. 
Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg a 
Felhasználó az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni. 

Elhagyható cookie: ezek a sütik nem létfontosságúak az oldal működése szempontjából, így bármikor 
törölhetőek. 

Az Ön hozzájárulása 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, 

hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat 

használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen 
működni. 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a 
cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k 
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek 
képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően 
fog működni böngészőjében. 

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-

k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az 
egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. 
 
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. 
 
A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját. 

https://algogrind.hu/ 

Budaörs, 2022. 01. 10. 
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