
1

A Wolters Kluwer Hungary Kft. 
sütikezelési tájékoztatója

Az alábbiakban szeretnénk látogatóinkat és felhasználóinkat tájékoztatni a weboldalainkon használt úgynevezett HTTP-süti technológiá-
val kapcsolatos információkról, a weboldalainkon használt sütikről.

A SÜTIKRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

Az alábbiakban általános tájékoztatást szeretnénk nyújtani a sütikkel kapcsolatban. Ezen fejezetben olvasható információk bármely web-
oldal – nem csak a Wolters Kluwer Hungary Kft. weboldalai – meglátogatása során hasznos segítséget nyújthatnak a felhasználók számára. 

MIK AZOK A SÜTIK?

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy olyan kisméretű információcsomag, amelyet a Wolters Kluwer Hungary 
Kft., vagy a vele kapcsolatban lévő harmadik fél által üzemeltett külső szolgáltatás szervere küld a felhasználó/látogató által használt 
internetes böngészőnek. A böngésző ezt általában visszaküldi az adott online szolgáltatásnak minden alkalommal, amikor a szolgáltatás 
szerverétől adatot kér. A sütiket maga az adott szolgáltatás, vagy a hozzá a kapcsolódó harmadik fél által létrehozott – és a Wolters Kluwer 
Hungary Kft. által üzemeltetett szolgáltatásba integrált – megoldás hozza létre a böngésző segítségével, a felhasználó asztali vagy hordoz-
ható számítógépén, illetve internetes böngészésre alkalmas mobileszközén, ahol azok egy elkülönített helyen, az adott eszköz háttértárá-
ban kerülnek elhelyezésre.

A HTTP-SÜTI TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA

A sütik bármilyen, az adott szolgáltatás által előre meghatározott információt hordozhatnak, és céljuk többek között, hogy biztosítsák, 
illetve gyorsítsák az adott online szolgáltatások működését azzal, hogy eltárolják és azonnal hozzáférhetővé teszik a szolgáltatás műkö-
déséhez feltétlenül szükséges információkat. Az információgyűjtés célja lehet még a működés biztosításán túl a statisztikai adatgyűjtés, 
illetve olyan, a felhasználóra jellemző adatok tárolása, mely az adott weboldal alapvető perszonalizációját biztosítja. Ilyen lehet például 
a kosárba rakott termékek megjegyzése, vagy a legutóbb megtekintett tartalom címének, elérhetőségének tárolása.

A HTTP-SÜTIK ÉRVÉNYESÉGI IDŐ SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA

A sütik alapvetően 2 fajta érvényességi idővel rendelkezhetnek. Az egyik típusú süti csak a böngésző bezárásáig, vagy az adott feladat 
elvégzéséig, azaz a munkamenet végéig él. Célja kizárólag az adatvesztés megakadályozása. Ilyen típusú süti működik például különböző 
űrlapoknál, amelyek elküldésénél a cookie törlődik.
A másik típusú süti „állandó” jellegű, vagyis a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó számítógépén, hogy az abban lévő infor-
mációkat az adott online szolgáltatás a későbbiekben is elő tudja hívni.  Az adatok sütiben történő megőrzésének ideje ebben az esetben 
pár naptól évekig terjedhet, de természetesen bármikor törölhető a látogató által. Felhasználói beállításokat, például a weboldal megje-
lenítési nyelvét szokás ilyen típusú sütiben tárolni.

A HTTP-SÜTIK TÁROLT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN IS CSOPORTOSÍTHATÓK

A csoportosításban, elnevezésben lehetnek különbségek, de többnyire három fő kategóriát szokás megkülönböztetni, melyek a következők:
•  Szükséges cookie-k: Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó az adott oldalon navigálni tudjon, valamint, hogy az 

adott online szolgáltatás bizonyos alapvető funkciói működni tudjanak (pl. keresés, tartalmak olvasása, vásárlás stb.).
•  Funkcionális cookie-k: A funkcionális sütik segítségével lehet optimalizálni az online szolgáltatások teljesítményét, illetve növelni a fel-

használói élményt. Ezek a sütik általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, mely gyűjtött adatok feldol-
gozásakor a szolgáltató látja, melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.

•  Kényelmi cookie-k: A kényelmi sütik segítségével mélyebb szinten tudjuk elemezni a látogatók adott weboldalon töltött tevékenységét, 
ezáltal akár személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítésére is lehetőség van.

Az alábbiakban olvashatja a Wolters Kluwer Hungary Kft. oldalain található saját fejlesztésű, illetve harmadik fél által beszállított sütik 
listáját, majd azok rövid leírását.

Mert fontos, hogy jól döntsön!



A WOLTERS KLUWER HUNGARY KFT. WEBOLDALAI ÉS AZ AZOKON HASZNÁLT SÜTIK LISTÁJA

Cookie neve
Weboldalak 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
shop.wolterskluwer.hu  net.jogtar.hu  uj.jogtar.hu  jogtar.hu ado.hu jogaszvilag.hu beszedleiro.hu wolterskluwer.hu jogaszdij.hu

1 __gfp_64b  X X X X X    
2 _fbp X X X X    X  
3 _ga X X X X X X X X X
4 _gat_UA-* X X X X X X X X X
5 _gid X X X X X X X X X
6 _goa3  X X  X X    
7 _goa3TC  X X  X X    
8 _goa3TS  X X  X X    
9 anspress_session     X     

10 hl X         
11 mmapi.store.p.0 X X X X   X X X
12 mmapi.store.s.0 X X X X   X X X
13 optiMonkClient X         
14 optiMonkSession X         
15 PHPSESSID X X X       
16 WK_cookie_policy X X  X X X X X X
17 MoodleSessionkepzes          
18 default_opten          
19 deviceBrowserId          

20 languageActive          
21 NSC_Wt_xxx.tnbsufdb.iv          
22 cookieLaw          
23 userLogin          
24 refreshLicenses          
25 showCookiesPo-licy_User_30000014          
26 UserDataTrustConsent          
27 Eloqua X X  X X X X X X
28 PureChat X  X       
29 Google Adwords X         
30 Google Dynamic Remarketing X         
31 LinkedIn X X  X  X X X X
32 Pingdom  X   X     
33 Revive Adserver    X      
34 Rubicon     X     
35 AddToAny     X X    
36 Addthis  X        
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Cookie neve
Weboldalak 2.

10 11 12 13 14 15 16 17 18
kepzes.wolterskluwer.hu media-tudomany.hu jogikonferencia.hu praxys.hu munkajogikonferencia.hu optijus.hu jema.hu smarteca.hu legisway.hu

1 __gfp_64b         
2 _fbp X   X      
3 _ga X X X X X X X X  
4 _gat_UA-*  X X X X X X X  
5 _gid X X X X X X X X  
6 _goa3      X    
7 _goa3TC      X    
8 _goa3TS      X    
9 anspress_session          

10 hl          
11 mmapi.store.p.0 X X X  X X    
12 mmapi.store.s.0 X X X  X     
13 optiMonkClient          
14 optiMonkSession          
15 PHPSESSID    X   X   
16 WK_cookie_policy  X X X X     
17 MoodleSessionkepzes X         
18 default_opten      X    
19 deviceBrowserId        X  

20 languageActive        X  
21 NSC_Wt_xxx.tnbsufdb.iv        X  
22 cookieLaw        X  
23 userLogin        X  
24 refreshLicenses        X  
25 showCookiesPolicy_User_30000014        X  
26 UserDataTrustConsent         X
27 Eloqua  X X X X     
28 PureChat    X      
29 Google Adwords          
30 Google Dynamic Remarketing          
31 LinkedIn  X X  X    X
32 Pingdom          
33 Revive Adserver          
34 Rubicon          
35 AddToAny          
36 Addthis
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A WOLTERS KLUWER HUNGARY KFT. WEBOLDALAIN HASZNÁLT SÜTIK LEÍRÁSA

Cookie neve Érvényesség Szint Tulajdonos Tulajdonos

1 __gfp_64b 3 év Szükséges Harmadik fél A Gemius anonim analitikai szolgáltató használja látogatottság mérésére.

2 _fbp 3 hónap Funkcionális Harmadik fél A Facebook közösségi hálózat által használt süti, melynek segítségével hirdetési szolgáltatást 
nyújt  és annak ellenőrzéséhez adatokat gyűjt a Wolters Kluwer Hungary Kft. számára.

3 _ga 2 év Szükséges Harmadik fél A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való 
adatküldéshez szükséges cookie.

4 _gat_UA-* 1 hónap Funkcionális Harmadik fél A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való 
adatküldéshez szükséges cookie, mely tartalmazza az adott oldal egyedi azonosítóját.

5 _gid 1 nap Szükséges Harmadik fél A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való 
adatküldéshez szükséges cookie.

6 _goa3 2 év Szükséges Harmadik fél Az Adverticum reklámszolgáltató által használt cookie, mely a hirdetések megjelenítéséhez 
szükséges, és anonim módon hozzájárul ahhoz, hogy a hirdető informálva legyen a hirdetéseket 
megtekintő látogatók számáról.

7 _goa3TC 2 év Szükséges Harmadik fél Az Adverticum reklámszolgáltató által használt cookie, mely a hirdetések megjelenítéséhez 
szükséges, és anonim módon hozzájárul ahhoz, hogy a hirdető informálva legyen a hirdetéseket 
megtekintő látogatók számáról.

8 _goa3TS 2 év Szükséges Harmadik fél Az Adverticum reklámszolgáltató által használt cookie, mely a hirdetések megjelenítéséhez 
szükséges, és anonim módon hozzájárul ahhoz, hogy a hirdető informálva legyen a hirdetéseket 
megtekintő látogatók számáról.

9 anspress_session Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Harmadik fél Az Anspress weboldalakba beépíthető kérdés-válasz szolgáltatás által használt, a szolgáltatás 
működéséhez szükséges cookie.

10 hl 1 év Szükséges Saját Az adott weboldal nyelvi beállításait eltároló süti.

11 mmapi.store.p.0 1 év Szükséges Harmadik fél A Maxymiser szolgáltatás által használt süti, mely segítségével a látogató számára tudjuk személyre 
szabni weboldalainkat, illetve tesztelni egy-egy új funkciónál felhasználóink viselkedését.  
Ezek a tesztek segítenek nekünk, hogy minél felhasználóbarátabb weboldalakat hozzunk létre.

12 mmapi.store.s.0 1 év Szükséges Harmadik fél A Maxymiser szolgáltatás által használt süti, mely segítségével a látogató számára tudjuk személyre 
szabni weboldalainkat, illetve tesztelni egy-egy új funkciónál felhasználóink viselkedését.  
Ezek a tesztek segítenek nekünk, hogy minél felhasználóbarátabb weboldalakat hozzunk létre.

13 optiMonkClient 2 év Szükséges Harmadik fél Az OptiMonk reklámkampányaihoz szükséges adatok tárolása történik ebben a sütiben: Kampány-
azonosító, első látogatás időpontja, utolsó látogatás időpontja, oldalmegtekintések száma.

14 optiMonkSession 1 év Szükséges Harmadik fél Az OptiMonk reklámkampányaihoz szükséges adatok tárolása történik ebben a sütiben:  
A látogató oldalra érkezésének időpontja.

15 PHPSESSID Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját A weboldalon futó alapvető kódok (PHP) munkamenetének futtatásához szükséges cookie.

16 WK_cookie_policy 10 év Szükséges Saját A weboldal sütibeállításait eltároló cookie.

17 MoodleSessionkepzes Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Harmadik fél A Moodle nyílt forráskodú e-learning rendszer működéséhez szükséges folyamatrögzítő cookie.

18 default_opten Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját Az Optijus rendszerünk működéséhez feltétlenül szükséges cookie.

19 deviceBrowserId Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját Az alapértelmezett böngésző típusát eltároló cookie.
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Cookie neve Érvényesség Szint Tulajdonos Tulajdonos

20 languageActive Nincs lejárati ideje Szükséges Saját Az adott weboldal nyelvi beállításait eltároló süti.

21 NSC_Wt_xxx.tnbsufdb.iv Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját  Az adott oldalon a felhasználói beállításokat eltároló cookie.

22 cookieLaw Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját Az adott oldalon a sütikezelési tájékoztatás elfogadását tároló cookie.

23 userLogin Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját Az adott oldalon a kilépés/belépés tényét eltároló cookie.

24 refreshLicenses Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját Az adott oldalon a felhasználó tartalmakhoz kapcsolódó jogosultságait eltároló cookie.

25 showCookiesPolicy_User_30000014 4 hónap Szükséges Saját Az adott oldalon a sütikezelési tájékoztatás elfogadását tároló cookie.

26 UserDataTrustConsent Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Saját Az adott oldalon a sütikezelési tájékoztatás elfogadását tároló cookie.

27 Eloqua 2 év Szükséges Harmadik fél Az Oracle Eloqua komplex marketing automatizációs eszköz által használt cookie,  
mely a visszatérő látogatók egyedi felismerését teszi lehetővé.

28 PureChat 2 év Szükséges Harmadik fél A PureChat egy weboldalakba integrálható, azonnali üzenetváltást lehetővé tevő kiegészítő,  
mely a beszélgetést kezdeményező látogató adatait ebben a sütiben tárolja a későbbi könnyebb 
beazonosíthatóság érdekében.

29 Google Adwords 90 nap Funkcionális Harmadik fél A Google Adwords nevű keresés alapú hirdetési szolgáltatása által használt süti, mely a Google 
keresőből weboldalainkra érkezett látogatók anomim nyonom követését teszi lehetővé.

30 Google Dynamic Remarketing 90 nap Funkcionális Harmadik fél A Google Display Hálózat által használt süti, mely a weboldalon megjelenő nem keresés alapú,  
de a Google rendszerén keresztül megjelenített hirdetések személyre szabását teszi lehetővé.

31 LinkedIn 6 hónap Funkcionális Harmadik fél A LinkedIn szakmai közösségi hálózat süti, melynek segítségével hirdetési szolgáltatást nyújt  
és annak ellenőrzéséhez adatokat gyűjt a Wolters Kluwer Hungary Kft. számára.

32 Pingdom Csak a munkamenet 
idejére

Szükséges Harmadik fél A Pingdom egy szolgáltatás, melynek segítségével a Wolters Kluwer Hungary Kft. ellenőrizni tudja 
az adott weboldal elérhetőségét, megfelelő működését. A weboldal minőségét vizsgálandó  
a Pingdom anonim statisztikai adatok gyűjt és ehhez cookiekat használ.

33 Revive Adserver 1 év  Harmadik fél A Revive Adserver nevű sütit az Adverticum reklámszolgáltató használja, mely a hirdetések  
megjelenítéséhez szükséges, és anonim módon hozzájárul ahhoz, hogy a hirdető informálva 
legyen a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról.

34 Rubicon 1 év  Harmadik fél A Rubicon nevű sütit az Adverticum reklámszolgáltató használja, mely a hirdetések  
megjelenítéséhez szükséges, és anonim módon hozzájárul ahhoz, hogy a hirdető informálva 
legyen a hirdetéseket megtekintő látogatók számáról.

35 AddToAny 30 nap Szükséges Harmadik fél Az AddToAny egy olyan weboldalakba integrálható beépülő modul, mely az adott oldalon lévő 
tartalom könnyű megosztását teszi lehetővé a látogató számára, akár több irányba  
(e-mail, közösségi hálózatok stb.) is. A szolgáltatás a látogatók későbbi könnyebb beazonosítása  
érdekében sütiket használ.

36 Addthis 30 nap Szükséges Harmadik fél Az Addthis egy olyan weboldalakba integrálható beépülő modul, mely az adott oldalon lévő 
tartalom könnyű megosztását teszi lehetővé a látogató számára, akár több irányba  
(e-mail, közösségi hálózatok stb.) is. A szolgáltatás a látogatók későbbi könnyebb beazonosítása 
érdekében sütiket használ.
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SÜTIK TÖRLÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket érvényeségi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa webböngészőjében. Ehhez az 
egyes webböngésző szolgáltatók részletes iránymutatást adnak.

Sütik beállítása, törlése a leggyakrabban használt böngészőkben:

• Chrome böngészőben

• Firefox böngészőben

• Internet Explorer böngészőben

• Safari böngészőben

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a sütik törlése vagy teljes blokkolása az adott weboldal működési zavarát okozhatja. A szükséges 
sütik törlését vagy blokkolását nem javasoljuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT

Amennyiben további kérdése van a Wolters Kluwer Hungary Kft. weboldalain, online szolgáltatásain használt sütikkel kapcsolatban,  
az alábbi elérhetőségeken kereshet minket:

• Személyesen: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., A épület, III. emelet

• Telefonon: +36 (1) 464-5656 (ügyfélszolgálati telefonszám)

• E-mail: info-hu@wolterskluwer.com

• Skype: hdhu@wolterskluwer.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐINK ELÉRHETŐSÉGE

• Szabó Richárd – richard.szabo@wolterskluwer.com
• Varga Csaba – csaba.varga@wolterskluwer.com

VÁLTOZÁSKÖVETÉSI INFORMÁCIÓK

A sütikezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és fenntartjuk annak jogát, hogy az abban foglalt rendelkezéseket bármikor 
módosítsuk, illetve visszavonjuk. Jelen sütikezelési tájékoztató utolsó frissítésének ideje: 2019. augusztus 16.

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu



