
Sütik (Cookies) 

A honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat 

helyezünk el az ön számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan. 

Mi az a süti? 

Egy süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az ön számítógépes 

eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap 

„emlékezni” tud az ön beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, 

stb.), így önnek nem kell azt minden alkalommal újra beállítania, mikor felkeresi az 

oldalunkat. 

A posta.hu-n használt sütik listája: 
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Mire használjuk a sütiket? 

A Magyar Posta honlapja (www.posta.hu) a következőkre használja a cookie-kat: 

1. Akadálymentes megjelenítés megjegyzése 

2. Webshop kosár kezelése azonosítatlan felhasználó esetén 

3. ÉnPostám belépés megjegyzése (csak azt ellenőrzi, hogy a felhasználó 

belépett, vagy sem) 

4. Felhasználóhoz tartozó szerver oldali adatok ideiglenes tárolása (felhasználói 

azonosításra alkalmas adatokat nem tárol) 

5. Oldallátogatottsági adatok figyelemmel kísérése a Google Analytics és a 

Facebook Pixel szolgáltatás segítéségével (felhasználói azonosításra 

alkalmas adatokat nem tárol) 

6. Süti használati beállítás megjegyzése 

7. Alkalmazások technikai belső működése (technológiai információk küldése a 

szerverek és az szoftverek között)  

Ezeket a sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem 

biztos, hogy megfelelően fog működni. 

A sütiket nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a 

sütik csak a fent leírt célokat szolgálják. 

Hogyan kezelheti a sütiket? 

A süti file-okat törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a 

legtöbb mai böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Eben az esetben 

azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra 

el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. 

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában 

www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Ön által használt böngészőre 

vonatkozóan az alábbi linkeken: 

Firefox 

Google Chrome 

Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Internet Explorer 10 

Microsoft Internet Explorer 9 

Microsoft Internet Explorer 8 

Microsoft Internet Explorer 7, vagy 6 

Safari 9 

Safari 8 

Safari 6/7 

Opera 

Társaságunk adatkezeléséről további információkat a 

https://www.posta.hu/static/internet/download/20120102_ADATKEZELESI_TAJEKO

ZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf  dokumentumban olvashat. 

Magyar Posta Zrt.  

http://www.posta.hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
https://support.microsoft.com/hu-hu/gp/cookies/hu
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html
https://www.posta.hu/static/internet/download/20120102_ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf
https://www.posta.hu/static/internet/download/20120102_ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf


Cookies 

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies 

on your device. Most big websites do this. 

What are cookies? 

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device 

when you visit the site. It enables the website to remember your actions and 

preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a 

period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back 

to the site or browse from one page to another. 
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How do we use cookies? 

The pages of Magyar Posta Zrt. (www.posta.hu) use a number of cookies. The 

purpose and nature of each cookie is explained below: 

1. Visually impaired display toggle 

2. Anonymous cart handling in the webshop 

3. MyPost login memorization (only checks weather the user has logged in or 

not) 

4. Server side temporary user data handling (personal user identification data is 

not collected) 

5. Google Analytics and Facebook Pixel site traffic information functionality 

(personal user identification data is not collected) 

6. Cookie usage toggle 

7. Application internal usage (technical data sending between servers and 

software) 

You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site 

may not work as intended. 

The cookie-related information is not used to identify you personally. These cookies 

are not used for any purpose other than those described here. 

How to control cookies 

You can control and/or delete cookies as you wish - for details, see 

AllAboutCookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer 

and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, 

however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a 

site and some services and functionalities may not work. 

Detailed general information about deleting and/or blocking cookies can be found at 

www.AllAboutCookies.org and about browsers at  

Firefox 

Google Chrome 

Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Internet Explorer 10 

Microsoft Internet Explorer 9 

Microsoft Internet Explorer 8 

Safari 9 

Safari 8 

Safari 6/7 

Opera 

Information about our company’s data processing policy can be found here: 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PRIVACY_NOTICE_Magyar_Posta.pdf  

Magyar Posta Zrt. 

http://www.posta.hu/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.posta.hu/static/internet/download/PRIVACY_NOTICE_Magyar_Posta.pdf

