
 
 

 

Cookie (süti) kezelési tájékoztató  

A http://steinerautohof.hu/hu/steiner-autohof-kft webcímen elérhető honlap a felhasználók 
kényelmének biztosítása és növelése, a honlap által nyújtott szolgáltatások színvonalának 
emelése érdekében, illetve adatvédelmi okokból cookie-kat használ. 

1.) A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban: adatkezelő) adatai: 

Weboldal címe: http://www.steinerautohof.hu/fooldal-steiner/ 
Vállalkozás megnevezése: Steiner-Autohof Kft. 
Székhely:. 2060. Bicske, 0326/2 hrsz. 
E-mail cím: mezorichard1288@gmail.com 
Telefonszám: +36-22/350-485 
Vezető tisztségviselő (ügyvezető): Mező Richárd István  
Adószám: 11112325-2-07 
Webtárhely szolgáltató: Rackhost Zrt. / 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 

2.) Mik azok a cookie-k? 

A cookie-k, vagy magyar nyelvű megnevezéssel „sütik”, olyan kisméretű speciális adatfájlok, 
melyeket az interneten történő böngészés során meglátogatott webhelyek, az 
internetböngészőkön keresztül azért tárolnak el a felhasználók számítógépén, illetve mobil 
eszközein, hogy később azokat onnan kiolvasva, különböző technikai jellegű információkhoz 
jussanak a felhasználás körülményeiről. Az így nyert információk egyaránt segíthetik a 
webhely optimális működtetését, működését és a személyre szabott felhasználását. A 
cookie-k nem tartalmaznak olyan személyes adatokat, amely lehetővé tennék a felhasználó 
konkrét személyének azonosítását. Fontos tehát, hogy kizárólag a felhasználó által 
használt számítógép, vagy mobil eszköz azonosítására, felismerésére alkalmasak, a 
felhasználó beazonosítására nem. A cookie-kat csak az a konkrét weboldal képes 
kiolvasni a böngészőből, amelyik azt ott elhelyezte. Más webhelyek számára ezek a 
speciális adatfájlok kiolvashatatlanok. 

Az internetböngészők lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára, hogy ezeket a 
cookie-kat, bármikor töröljék, illetve a böngészőkben a felhasználóknak lehetőségük van 
annak beállítására is, hogy a böngésző visszautasítsa a cookie-k valamely típusát, vagy akár 
egy konkrét megjelölt cookie-t. Lehetőség van továbbá annak beállítására is, hogy a 
böngésző jelezze a felhasználó számára a cookie-k elhelyezését. 

A weboldalak többfajta cookie-t használnak. Bizonyos cookie-k a felhasználói szokásokról, a 
felhasználás körülményeiről gyűjtenek adatokat, mely alapján az üzemeltető statisztikákat 
készít, az oldal működésének optimalizálása céljából. A cookie-k egy másik fajtája, pedig a 
felhasználók kényelmét segíti a weboldalak különböző szolgáltatásainak technikai 
támogatásával. Ilyen lehet többek között a belépési adatoknak, vagy az oldal nyelvi 
adatainak eltárolása, melyek lehetővé teszik, hogy gyorsabban lépjünk be egy weboldalra. 
De segítséget nyújthatnak a cookie-k a felhasználók számára az adatvédelem területén is,  
például annak felismerésével, ha a felhasználói fiókjukba egy a weboldal számára idegen, 
addig ismeretlen, eszközzel történt bejelentkezés.  

A weboldalak által használt cookie-kat megkülönböztethetjük többek között aszerint, hogy 
mennyi ideig tárolódnak a felhasználó eszközén. Eszerint az egyik csoportba a 
„Munkamenetre szóló cookie-k, a másik csoportba az „Állandó cookie-k” tartoznak. A 
munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, és csak addig jegyzik meg a felhasználó 
tevékenységét, amíg a weboldalon tartózkodik. A weboldal elhagyása után rövid idővel, vagy 
a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek. Az állandó cookie-k a feladata a felhasználók 
weboldalon belüli beállításainak rögzítése. Ezek a cookie-k, a böngésző bezárásakor és az 
eszköz újraindításakor is a számítógépen, vagy a mobil eszközön maradnak.  
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A weboldalak által használt cookie-kat megkülönböztethetjük továbbá aszerint is, hogy az 
oldal üzemeltetőjétől, vagy harmadik féltől származnak-e. Az oldal üzemeltetője által 
használt sütik a honlapot tároló webszerverről érkeznek. Használatuk körülményeit az 
üzemeltető szabályozza. A harmadik féltől származó cookie-k nem közvetlenül a weboldal 
üzemeltetőjétől származnak. Jellemzően akkor kerülnek felhasználásra, ha a weboldal 
harmadik fél (pl.: Google) által készített elemzést, vagy marketingkezelési eszközt használ, 
harmadik fél weboldalán lévő tartalmaz, jelenít meg (pl.: Youtube), vagy valamelyik 
közösségi oldal weboldalra beépülő modulját használja a felhasználó (pl.: Facebook 
„Tetszik” gombja.). A harmadik fél által használt cookie-k működésével és alkalmazásával 
kapcsolatban az adott harmadik fél honlapján olvasható részletes leírás. 

3.) A honlap által használt cookie-k 

3.1.) A honlap működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k: Ezek a cookie-k 
nélkülözhetetlenek a honlap alapvető működése szempontjából. Feladatuk, hogy a 
felhasználók számára biztosítsák a weboldalon található szolgáltatások megfelelő 
működését. Ilyen például az oldalra történő bejelentkezés, egyes oldalon belül található 
biztonságos tartalmak elérése, az oldalon korábban végrehajtott műveletek megjegyzése, 
vagy a bevásárlókosár használata. A weboldal nem ad lehetőséget ezen cookie-k 
kikapcsolására. Abban az esetben, ha a felhasználó az internetböngésző beállításain 
keresztül blokkolja ezeket a cookie-kat, az oldal bizonyos szolgáltatásai nem, vagy nem 
megfelelően fognak működni.  

A weboldal üzemeltetője az alábbi cookie-kat használja a teljesítmény érdekében, illetve 
ezen cookie-k használatához az alábbi szolgáltatásokat veszi igénybe: 

Alapvető (működéséhez nélkülözhetetlen) cookie-k 

Cookie 
megnevezése 

Funkció 
Érvényesség, tárolás 

ideje 

has_js 
Tecnikai cookie, ami jelzi, hogy a JavaScript 
engedélyezett az oldalon 

amíg az oldalon 
tartózkodik a látogató 
és/vagy a böngésző 
bezárásáig 

 

3.2.) A teljesítmény érdekében használt cookie-k: Ezek a cookie-k teszik lehetővé a 
weboldal üzemeltetőjének azt, hogy az oldal látogatásaival, forgalmával kapcsolatos 
adatokat gyűjtsön és ezáltal fejleszthesse az oldalt, illetve növelhesse az oldal 
teljesítményét. Az üzemeltető ilyen sütik segítségével juthat olyan számára fontos 
adatokhoz, mint, hogy mely időpontokban, mely országokból érkező látogatók, milyen 
számban, milyen böngészőkből, léptek fel az oldalra, mely aloldalakon, mennyi időt töltöttek, 
stb.. Ezen adatok rendkívül fontos visszajelzések a weboldal üzemeltetője számára az oldal 
működésével kapcsolatban, hiszen ezeken keresztül nyílik lehetősége arra, hogy a 
felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa, optimalizálja az oldalt. Ezen cookie-k 
használatának letiltása esetén a weboldal szolgáltatásai igénybe vehetők ugyan, azonban 
ezáltal az üzemeltetőhöz nem jutnak el a felhasználás körülményeivel kapcsolatos adatok.  

A weboldal üzemeltetője az alábbi cookie-kat használja a teljesítmény érdekében, illetve 
ezen cookie-k használatához az alábbi szolgáltatásokat veszi igénybe: 

Teljesítmény cookie-k 

Cookie 
megnevezése 

Funkció 
Érvényesség, tárolás 

ideje 

NID 
Egyedi azonosító, amivel a Google emlékszik a 
felhasználói beállításokra 

6 hónap 

 
 



 
 

 

4.) A cookie-k kezelése, beállításai, alkalmazásuk jóváhagyása 

A legismertebb internetböngészők adatvédelmi beállításaival kapcsolatos tájékoztatók az 
alábbi címeken elérhető:  

 Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu) 

 Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se) 

 Microsoft Internet Explorer 11 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11) 

 Microsoft Internet Explorer 10 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10) 

 Microsoft Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9) 

 Microsoft Internet Explorer 8 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8) 

 Edge https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-priv 

 Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari) 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicske, 2019.02.27. 

         Mező Richárd István 
                 ügyvezető 
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Cookie (süti) kezelési tájékoztató  

A http://steinerautohof.hu/hu/alois-steiner-kft webcímen elérhető honlap a felhasználók 
kényelmének biztosítása és növelése, a honlap által nyújtott szolgáltatások színvonalának 
emelése érdekében, illetve adatvédelmi okokból cookie-kat használ. 

1.) A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban: adatkezelő) adatai: 

Weboldal címe: http://www.steinerautohof.hu/fooldal-alois/ 
Vállalkozás megnevezése: Alois Steiner Kft. 
Székhely:. 2060. Bicske, 0326/2 hrsz. 
E-mail cím: mezorichard1288@gmail.com 
Telefonszám: +36-22/350-485 
Vezető tisztségviselő (ügyvezető): Mező Richárd István  
Adószám: 11138604-2-07 
Webtárhely szolgáltató: Rackhost Zrt. / 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 

2.) Mik azok a cookie-k? 

A cookie-k, vagy magyar nyelvű megnevezéssel „sütik”, olyan kisméretű speciális adatfájlok, 
melyeket az interneten történő böngészés során meglátogatott webhelyek, az 
internetböngészőkön keresztül azért tárolnak el a felhasználók számítógépén, illetve mobil 
eszközein, hogy később azokat onnan kiolvasva, különböző technikai jellegű információkhoz 
jussanak a felhasználás körülményeiről. Az így nyert információk egyaránt segíthetik a 
webhely optimális működtetését, működését és a személyre szabott felhasználását. A cookie-
k nem tartalmaznak olyan személyes adatokat, amely lehetővé tennék a felhasználó konkrét 
személyének azonosítását. Fontos tehát, hogy kizárólag a felhasználó által használt 
számítógép, vagy mobil eszköz azonosítására, felismerésére alkalmasak, a felhasználó 
beazonosítására nem. A cookie-kat csak az a konkrét weboldal képes kiolvasni a 
böngészőből, amelyik azt ott elhelyezte. Más webhelyek számára ezek a speciális adatfájlok 
kiolvashatatlanok. 

Az internetböngészők lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára, hogy ezeket a cookie-
kat, bármikor töröljék, illetve a böngészőkben a felhasználóknak lehetőségük van annak 
beállítására is, hogy a böngésző visszautasítsa a cookie-k valamely típusát, vagy akár egy 
konkrét megjelölt cookie-t. Lehetőség van továbbá annak beállítására is, hogy a böngésző 
jelezze a felhasználó számára a cookie-k elhelyezését. 

A weboldalak többfajta cookie-t használnak. Bizonyos cookie-k a felhasználói szokásokról, a 
felhasználás körülményeiről gyűjtenek adatokat, mely alapján az üzemeltető statisztikákat 
készít, az oldal működésének optimalizálása céljából. A cookie-k egy másik fajtája, pedig a 
felhasználók kényelmét segíti a weboldalak különböző szolgáltatásainak technikai 
támogatásával. Ilyen lehet többek között a belépési adatoknak, vagy az oldal nyelvi adatainak 
eltárolása, melyek lehetővé teszik, hogy gyorsabban lépjünk be egy weboldalra. De segítséget 
nyújthatnak a cookie-k a felhasználók számára az adatvédelem területén is, például annak 
felismerésével, ha a felhasználói fiókjukba egy a weboldal számára idegen, addig ismeretlen, 
eszközzel történt bejelentkezés.  

A weboldalak által használt cookie-kat megkülönböztethetjük többek között aszerint, hogy 
mennyi ideig tárolódnak a felhasználó eszközén. Eszerint az egyik csoportba a 
„Munkamenetre szóló cookie-k, a másik csoportba az „Állandó cookie-k” tartoznak. A 
munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, és csak addig jegyzik meg a felhasználó 
tevékenységét, amíg a weboldalon tartózkodik. A weboldal elhagyása után rövid idővel, vagy 
a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek. Az állandó cookiek a feladata a felhasználók 
weboldalon belüli beállításainak rögzítése. Ezek a cookie-k, a böngésző bezárásakor és az 
eszköz újraindításakor is a számítógépen, vagy a mobil eszközön maradnak.  
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A weboldalak által használt cookie-kat megkülönböztethetjük továbbá aszerint is, hogy az oldal 
üzemeltetőjétől, vagy harmadik féltől származnak-e. Az oldal üzemeltetője által használt sütik 
a honlapot tároló webszerverről érkeznek. Használatuk körülményeit az üzemeltető 
szabályozza. A harmadik féltől származó cookie-k nem közvetlenül a weboldal üzemeltetőjétől 
származnak. Jellemzően akkor kerülnek felhasználásra, ha a weboldal harmadik fél (pl.: 
Google) által készített elemzést, vagy marketingkezelési eszközt használ, harmadik fél 
weboldalán lévő tartalmaz, jelenít meg (pl.: Youtube), vagy valamelyik közösségi oldal 
weboldalra beépülő modulját használja a felhasználó (pl.: Facebook „Tetszik” gombja.). A 
harmadik fél által használt cookie-k működésével és alkalmazásával kapcsolatban az adott 
harmadik fél honlapján olvasható részletes leírás. 

3.) A honlap által használt cookie-k 

3.1.) A honlap működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k: Ezek a cookie-k 
nélkülözhetetlenek a honlap alapvető működése szempontjából. Feladatuk, hogy a 
felhasználók számára biztosítsák a weboldalon található szolgáltatások megfelelő működését. 
Ilyen például az oldalra történő bejelentkezés, egyes oldalon belül található biztonságos 
tartalmak elérése, az oldalon korábban végrehajtott műveletek megjegyzése, vagy a 
bevásárlókosár használata. A weboldal nem ad lehetőséget ezen cookie-k kikapcsolására. 
Abban az esetben, ha a felhasználó az internetböngésző beállításain keresztül blokkolja 
ezeket a cookie-kat, az oldal bizonyos szolgáltatásai nem, vagy nem megfelelően fognak 
működni.  

A weboldal üzemeltetője az alábbi cookie-kat használja a teljesítmény érdekében, illetve ezen 
cookie-k használatához az alábbi szolgáltatásokat veszi igénybe: 

Alapvető (működéséhez nélkülözhetetlen) cookie-k 

Cookie 
megnevezése 

Funkció 
Érvényesség, tárolás 

ideje 

has_js 
Tecnikai cookie, ami jelzi, hogy a JavaScript 
engedélyezett az oldalon 

amíg az oldalon 
tartózkodik a látogató 
és/vagy a böngésző 
bezárásáig 

 

3.2.) A teljesítmény érdekében használt cookie-k: Ezek a cookie-k teszik lehetővé a 
weboldal üzemeltetőjének azt, hogy az oldal látogatásaival, forgalmával kapcsolatos adatokat 
gyűjtsön és ezáltal fejleszthesse az oldalt, illetve növelhesse az oldal teljesítményét. Az 
üzemeltető ilyen sütik segítségével juthat olyan számára fontos adatokhoz, mint, hogy mely 
időpontokban, mely országokból érkező látogatók, milyen számban, milyen böngészőkből, 
léptek fel az oldalra, mely aloldalakon, mennyi időt töltöttek, stb.. Ezen adatok rendkívül fontos 
visszajelzések a weboldal üzemeltetője számára az oldal működésével kapcsolatban, hiszen 
ezeken keresztül nyílik lehetősége arra, hogy a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa, 
optimalizálja az oldalt. Ezen cookie-k használatának letiltása esetén a weboldal szolgáltatásai 
igénybe vehetők ugyan, azonban ezáltal az üzemeltetőhöz nem jutnak el a felhasználás 
körülményeivel kapcsolatos adatok.  

A weboldal üzemeltetője az alábbi cookie-kat használja a teljesítmény érdekében, illetve ezen 
cookie-k használatához az alábbi szolgáltatásokat veszi igénybe: 

Teljesítmény cookie-k 

Cookie 
megnevezése 

Funkció 
Érvényesség, tárolás 

ideje 

NID 
Egyedi azonosító, amivel a Google emlékszik a 
felhasználói beállításokra 

6 hónap 
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4.) A cookie-k kezelése, beállításai, alkalmazásuk jóváhagyása 

A legismertebb internetböngészők adatvédelmi beállításaival kapcsolatos tájékoztatók az 
alábbi címeken elérhető:  

 Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu) 

 Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se) 

 Microsoft Internet Explorer 11 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11) 

 Microsoft Internet Explorer 10 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10) 

 Microsoft Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9) 

 Microsoft Internet Explorer 8 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8) 

 Edge https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-priv 

 Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari) 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicske, 2019.02.28. 

         Mező Richárd István 
                 ügyvezető 
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