
Cookie (Süti) Szabályzat 

1. Mik azok a „cookie-k”(„sütik”) 

Amikor a Nexus Egyesület weboldalát meglátogatják, egy apró file, ú.n. cookie, vagy más 

szóval süti kerülhet a látogató számítógépére. Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek 

oldalunk megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek azok használatával 

kapcsolatosan annak érdekében, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá alakíthassuk 

oldalunkat. Néhány süti csak átmeneti, azaz eltűnik a böngésző bezárásával, léteznek azonban 

tartós változatok is, amelyek huzamosabb ideig a számítógépeken maradnak. 

 

2. Miért használunk sütiket? 

A Nexus Egyesület az alábbi célokból alkalmaz weboldalain sütiket: 

- hogy weboldalunk könnyebben elnavigálhassanak látogatóink, miközben azok 

gyorsabban betöltődnek számukra; 

- hogy a felhasználói élményt folyamatosan javítani tudjuk; 

- hogy weboldalunkat a látogatói igényeknek leginkább megfelelő tartalommal tudjuk 

megtölteni; 

- hogy meg tudjuk érteni azt, hogy weboldalunk látogatói hogyan használják online 

szolgáltatásainkat, és a megszerzett tapasztalatok alapján azokat tovább tudjuk 

fejleszteni; 

- hogy látogatóink számára a leginkább releváns ajánlatokat tudjuk megjeleníteni. 

 

3. Milyen típusú sütiket használunk? 

3.1. Hozzájárulást nem igénylő sütik: "alap sütik" és "használatot támogató sütik" 

Az alap sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között 

lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett 

műveletek megjegyzését. Az alap 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. 

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás alapján az 

ott foglaltaknak megfelelően történik. 

3.2. Hozzájárulást igénylő sütik:  

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot 

választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot 

választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak 

érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A 

preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen 

ugyan, de működhet. 



A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak: 

 

- cookie_notice_accepted 

A Cookie szabályzat elfogadásával kapcsolatos sáv elrejtése. Lejárati ideje 6 hónap. Feltétlenül 

szükséges-e: Igen. 

- wordpress_logged_in_ 

A hitelesítési adatok és a bejelentkezett felhasználók adatainak tárolására szolgál. Feltétlenül 

szükséges-e: Igen. A cookie-ról az alábbi linken keresztül olvasható további információ: 

https://wordpress.org/support/article/cookies/ 

- wordpress_sec_ 

Célja, hogyhogy védelmet nyújtson a hackerek ellen és tárolja a fiók adatait. Feltétlenül 

szükséges-e: Igen. Lejárati ideje 15 nap. A cookie-ról az alábbi linken keresztül olvasható 

további információ: https://cookiedatabase.org/cookie/wordpress/wordpress_sec_/  

- wp-settings-1 

A csak bejelenkezett felhasználók adatainak tárolására szolgál. Lejárata ideje 1 év. Feltétlenül 

szükséges-e: Igen. A cookie-ról az alábbi linken keresztül olvasható további információ: 

https://hu.wordpress.org/about/privacy/cookies/  

- wp-settings-time-1 

A csak bejelenkezett felhasználók adatainak tárolására szolgál. Lejárata ideje 1 év. Feltétlenül 

szükséges-e: Igen. A cookie-ról az alábbi linken keresztül olvasható további információ: 

https://hu.wordpress.org/about/privacy/cookies/  

 

4. Maximális biztonság 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót vagy 

jelszavat sem jegyeznek meg, így azok bizalmassága nem sérül általuk. Érvényes ez a 

megállapítás elektronikus banki szolgáltatásaink vonatkozásában is, úgy a sütik alapbeállítása, 

mint a hozzájáruláshoz kötött sütik alkalmazása esetében is. 

5. A sütik beállításának 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 megakadályozza a látogató 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. 

https://wordpress.org/support/article/cookies/
https://cookiedatabase.org/cookie/wordpress/wordpress_sec_/
https://hu.wordpress.org/about/privacy/cookies/
https://hu.wordpress.org/about/privacy/cookies/


Bármikor lehetőség van továbbá a sütik törlésére is, amely a böngészési előzmények törlésekor 

végezhető el. 

 

További részletes információ az egyes böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek 

el: 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Firefox  

Safari 

 

Kelt.: Karcag, 2022. február 24. napján 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ÖKRÖS
DÁVID ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.02.25. 08.09.48


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ÖKRÖS DÁVID
Születési hely: DEBRECEN
Születési dátum: 1996.08.21.
Anyja neve: SAJTOS ANETT ERIKA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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