
A Mertcontrol Kft. Cookie (vagy süti) tájékoztatója 

A süti tájékoztató hatálya  

Jelen szabályzat a Mertcontrol Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) kezelésében álló 
következő weboldalra vonatkozik: 

• mertcontrol.com 

  

Mik azok a sütik?  

Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű 
adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, 
mely többféle célt szolgálhat. 

Elsősorban az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes 
felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb 
használatát elősegítő sütiket használunk. 

Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg 
léteznek oly kényelmi sütik, melyek 24 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha 
rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt 
beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat 
vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket. 

  

A sütik célja  

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session 
cookie - munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb, biztonságosabb használatának 
elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az 
oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése. 

  

A sütik típusai 

  

1. Munkamenet sütik 

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek 
között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett 
műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes 
használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a 
"sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

 

2. Használatot támogató (kényelmi) sütik 



Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot 
választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott 
találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében 
történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti 
tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az 
oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül 
honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. 

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot 
tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A 
kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.  

  

3. Statisztikai sütik 

 

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelytulajdonosoknak abban, hogy megértsék, hogyan 
lépnek kapcsolatba a látogatók a webhelyekkel azáltal, hogy anonim információkat gyűjtenek 
és jelentenek. 

 

4. Marketing sütik 

 

A marketing cookie-kat a webhelyek látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, 
hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyéni 
felhasználó számára, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és a harmadik fél hirdetők 
számára. 

 

Biztonság  

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg 
semmilyen azonosítót vagy jelszót. 

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal 
Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait. 

  

A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása 

 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható 
annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus 
elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik 
beállításának választási lehetőségét. 



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. 

1. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól: 

o Chrome 

o Firefox 

o Internet Explorer 

o Microsoft Edge 

o Safari 

2. Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie 
nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné 
megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást! 

  

Adatvédelmi tájékoztatás az általunk használt sütikről 

 

Szolgáltató Cooki
e 

Lejára
t 

Kategór
ia Leírás 

Facebook  datr 
 

14 
hónap 

Targeti
ng 

A datr cookie célja a Facebookhoz való 
csatlakozáshoz használt webböngésző azonosítása, 
függetlenül a bejelentkezett felhasználótól. Ez a 
süti kulcsszerepet játszik a Facebook biztonsági és 
webhelyintegritási funkcióiban. A datr cookie 
generálása és beállítási kódja felülvizsgálatra 
került, és megerősítést nyert, hogy a közösségi 
beépülő modul tartalmára vonatkozó kérés esetén 
követett végrehajtási útvonal nem állítja be a 
„datr” cookie-t.  

Facebook locate 
 

1 hét Statiszti
ka 

Ez a süti a böngészőben utoljára bejelentkezett 
felhasználó megjelenítési területét tartalmazza. Ez 
a cookie csak a felhasználó kijelentkezése után 
kerül beállításra. 

Facebook sb 
 

24 
hónap Targetál 

A Facebook által a baráti ajánlások javítására 
használt cookie. Információgyűjtés a honlap 
látogatóiról. 
 

Facebook usida 
 

munka
menet 

Targetál A felhasználó böngészőjének és egyedi 
azonosítójának kombinációját gyűjti össze, 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


végéig amellyel a hirdetéseket a felhasználókhoz szabja. 

…. PHPS
ESSID 
 

munka
menet 
végéig 

Targetál 

A PHP két módszer egyikét használja a 
munkamenetek nyomon követésére. 
Nélkülözhetetlen munkamenet információkat 
tároló cookie. 

… 

Syste
mFra
me 
Templ
ateVar
sPrefi
x 
 

munka
menet 
végéig 

honlapv
édelem 

 CSRF token tárolására használja a rendszer. (A 
CSRF token megkönnyíti alkalmazás védelmét az 
oldalakon keresztüli kérelem hamisítással 
szemben.) 
 

Facebook _fbp 
 

3 
hónap Targetál Facebook domain azonosító, felhasználó azonosító. 

… ga 
 

4 év Targetál Statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kapcsolatban. 

AddThis.com 
(go.affec.tv) 

Affectv 
privacy policy 

oo 5 év Targetál 

Ez a süti, amelyet az AddThis hozta létre, egy 
közösségi media megosztó. Az Affectv egy 
közösségi elemző cég, amely abban segít, hogy 
márkák és a cégek jobban megértsék a 
honlaplátogatókat. 
 

… 

_gat_g
tag_ 
UA_92
74066
3_35 

 

2 év Statiszti
ka 

Statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kapcsolatban. 

… 
_gid 

 
2 év Statiszti

ka 
Statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kapcsolatban. 

… 
test 

 

Munk
amene
t 
végéig 

 

CSRF token tárolására használja a rendszer. (A 
CSRF token megkönnyíti alkalmazás védelmét az 
oldalakon keresztüli kérelem hamisítással 
szemben.) 

 

https://affectv.com/privacy-policy
https://affectv.com/privacy-policy

