
Süti (cookie) tájékoztató

1. A weboldal tulajdonosa

MOL NYRT.

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Cégjegyzékszám: 01 10 041683
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu, kifejezett adatvédelmi ügyekben: customer@mol.hu
Telefonszám: +36-1/ 886-5006

2. Mi az a süti?

A süti (angolul „cookie”) egy kis szövegfájl a weboldal forráskódjában (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat). A sütiket
a felhasználó az eszközén (pl. számítógép, laptop, okostelefon) használt böngészővel tölti le, és az magában a böngészőben tárolódik. A
böngésző az adott weboldalhoz tartozó sütiket elküldi a MOL NYRT. számára. A MOL NYRT. a felhasználó eszközéhez nem fér hozzá.

2.1. A süti típusai

- Munkamenet süti: a munkamenet süti az adott böngészés során aktív és általában rövid (1-2 perctől 1-2 napos) lejárati idővel
rendelkezik

- Állandó süti: az állandó süti az üzemeltető által meghatározott, a munkamenet sütihez képest hosszabb (akár 1 éves) időtartamon
keresztül aktív, amely időtartam egyes cookiek esetében eltérően alakulhat.

2.2. A sütit elhelyező fél

- Saját süti: Ezeket a sütiket közvetlenül a meglátogatott weboldal helyezi el. Csak ez a weboldal üzemeltetője tudja olvasni őket és
hozzáférni a sütiben tárolt információkhoz.

- Harmadik féltől származó süti: Ezeket a sütiket a weboldal üzemeltetőjétől eltérő harmadik felek helyezik el a weboldalon. Ha a
weboldal üzemeltetője úgy dönt, hogy más weboldalak elemeit ágyazza be a weboldalába, a weboldal megnyitásakor ezeket a
harmadik féltől származó sütiket nem a meglátogatott weboldal, hanem egy harmadik fél(cookie-kezelő), például egy hirdető vagy
egy elemző (analitikai) rendszer szolgáltatója (pl. YouTube, Facebook, Google) helyezi el a felhasználó eszközén. Ezek a harmadik
felek információkat szerezhetnek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon végzett böngészéséről. A harmadik féltől származó
cookie-k elhelyezésekor a sütiket elhelyező weboldal közvetítőként működik, és csak a cookie-t elhelyező cookie-kezelő harmadik
fél fér hozzá a sütiben tárolt és süti által közvetített információhoz.

2.3. Harmadik országba irányuló adattovábbítás



Egyes harmadik fél sütik esetén a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívülre továbbítják. A harmadik
országba irányuló adattovábbítás eseteit az alábbi lista tartalmazza:

- Google LLC („Google”) által elhelyezett sütik: A Google az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalat. Az Egyesült
Államok az Európai Unió Bírósága 2020. július 16-i C-311/18 (Schrems-II) ítélete értelmében nem biztosít az EU 2016/679. számú
Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) V. fejezete alapján elvárt, az EGT-n belüli adatvédelemnek megfelelő védelmi szintet.
Ezért az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások esetén megfelelő garanciák nyújtása szükséges. A Google az Európai
Bizottság által kidolgozott általános adattovábbítási mintaszerződéseket (standard contractual clauses, „SCC”) használja az EGT-n
kívüli adattovábbításai esetén.

A Google SCC elérhető az alábbi linken: Google Ads Data Processing Terms (safety.google)
A Google adatai
o név: Google LLC
o cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok
o elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: Privacy Help Center - Policies Help (google.com), valamint a Google adatvédelmi

tisztviselőjének elérhetősége: Privacy Inquiry form - Policies Help (google.com)

- Meta Platforms Inc. („Meta”, korábban Facebook) által elhelyezett sütik: a Meta az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező
vállalat. Az Egyesült Államok az Európai Unió Bírósága 2020. július 16-i C-311/18 (Schrems-II) ítélete értelmében nem biztosít a
GDPR V. fejezete alapján elvárt, az EGT-n belüli adatvédelemnek megfelelő védelmi szintet. Ezért az Egyesült Államokba irányuló
adattovábbítások esetén megfelelő garanciák nyújtása szükséges. A Meta az Európai Bizottság által kidolgozott SCC-t használja az
EGT-n kívüli adattovábbításai esetén.

A Meta SCC elérhető az alábbi linken: www.facebook.com
A Meta adatai
o név: Meta Platforms Inc.
o cím: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok
o elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: www.facebook.com

- Xandr Inc. („Xandr”) által elhelyezett süti: A Xandr az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalat. Az Egyesült Államok
az Európai Unió Bírósága 2020. július 16-i C-311/18 (Schrems-II) ítélete értelmében nem biztosít a GDPR V. fejezete alapján elvárt,
az EGT-n belüli adatvédelemnek megfelelő védelmi szintet. Ezért az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások esetén
megfelelő garanciák nyújtása szükséges. A Xandr az Európai Bizottság által kidolgozott SCC-t használja az EGT-n kívüli
adattovábbításai esetén.

A Xandr SCC a Xandr-nak küldött kérelem útján megismerhető, a kérelem beküldésének módja: xpo@xandr.com
A Xandr adatai
o név: Xandr Inc.
o cím: 28 W 23rd St, New York, NY 10010, Egyesült Államok
o elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: xpo@xandr.com, illetve levelezési címen: Xandr Inc. /Privacy Office, 28 West 23rd

Street, Fl 4 New York, NY 10010, Egyesült Államok

https://business.safety.google/adsprocessorterms/
https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=en#zippy=%2Cget-help-with-privacy-related-questions%2Ccontact-googles-data-protection-office
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://www.facebook.com/help/566994660333381
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
mailto:xpo@xandr.com
mailto:xpo@xandr.com


2.4. A süti funkciója

- A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges sütik: Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, és megkönnyítik
annak használatát. Ezen sütik használata nélkül a weboldal egyes részei nem működnek megfelelően. Ezeket a sütiket ezért nem
lehet kikapcsolni.

- Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal megjelenésének személyre szabását a felhasználó egyedi beállításainak
rögzítésével (a weboldal nyelve, a megjelenítendő keresési eredmények száma, az adatvédelmi beállítások stb.). Ezen kívül ezek a
sütik teszik lehetővé az automatikus kitöltés funkciót vagy akár a felhasználók azonosítását az online fiókba való bejelentkezés
során. Ezek a sütik a weboldal gyorsabb és gördülékenyebb használatát segítik azáltal, hogy a felhasználónak nem kell ugyanazt a
beállítást a weboldal minden újabb megnyitásakor ismételten elvégeznie. Ezért ezek a sütik a weboldal megnyitásakor
alapbeállításként be vannak kapcsolva, a felhasználó által ugyanakkor kikapcsolhatók. Kikapcsolás esetén a weboldal nem tudja
elmenteni az egyedi beállításokat, így azokat minden újabb böngészés alkalmával ismételten végre kell hajtani.

- Teljesítmény sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a látogatások és a forgalom (például egy adott tartalomra való kattintások száma,
böngészési idő, visszatérési gyakoriság) számlálását a weboldal teljesítményének mérése és fejlesztése érdekében. Ennek érdekében
elemzik a felhasználó böngészés közbeni viselkedését, például azt, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek és melyek a legkevésbé
népszerűek, valamint azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ehhez a weboldal általában kattintásszámlálót használ,
vagy olyan sütit, ami nézi, hogy a kurzor mennyi időt tölt el bizonyos tartalmak felett, illetve a felhasználó kattint-e végül, vagy nem
(ahova rámegy, de nem kattint az valószínűleg nem érdekli annyira). Ezeket a sütiket harmadik felek üzemeltetik - a segítségükkel
gyűjtött információk már névtelenül kerülnek a MOL birtokába. A MOL ezekből az információkból statisztikákat készít – például,
hogy mi volt a legnépszerűbb oldal, mi tetszett a felhasználóknak stb. Ezek a sütik a weboldal megnyitásakor alapbeállításként be
vannak kapcsolva, a felhasználó által ugyanakkor kikapcsolhatók. Az ilyen sütik kikapcsolása esetén a MOL nehezebben tudja
megfelelően nyomon követni a weboldal teljesítményét, amely révén nem tud a tényleges felhasználói igényeket tükröző
fejlesztéseket eszközölni.

- Személyre szabott hirdetésekhez szükséges sütik: Ezek a sütik a böngészési szokások és előzmények (pl. gyakran látogatott
weboldalak, preferált weboldalakon eltöltött idő) nyomonkövetése révén a felhasználók viselkedésére vonatkozó információkat
tárolnak, amelyek lehetővé teszik harmadik felek személyre szabott hirdetéseinek megjelenítését. Ezek az információk lehetnek pl.
felhasználónév, vagy IP-cím, felhasználóhoz rendelt marketingazonosító (ad ID), amely a felhasználót a különböző weboldalakon
azonosítja, korábban meglátogatott weboldalak listája, az egyes weboldalakon eltöltött idő, vagy végrehajtott felhasználói művelet
(pl. internetes keresés). A MOL a kapcsolódó személyes adatokhoz nem fér hozzá – ezek a sütik harmadik fél által gyűjtött adatok
alapján történő reklámtevékenységeket segítik. Ezek a sütik a weboldal megnyitásakor alapbeállításként mindig ki vannak
kapcsolva, és csak a felhasználó hozzájárulása esetén válnak aktívvá. A felhasználó az ilyen sütik bekapcsolásához adott
hozzájárulását később bármikor visszavonhatja.

3. A sütik elhelyezésének jogalapja



- A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása: A személyre szabott hirdetésekhez szükséges sütik
kizárólag a felhasználó erre irányuló hozzájárulása esetén kerülnek elhelyezésre a weboldalon. A felhasználó a megadott
hozzájárulását később bármikor visszavonhatja, ill. a meg nem adott hozzájárulást később bármikor megadhatja.

- A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a weboldal üzemeltető jogos érdeke: A funkcionális, és a teljesítmény sütik
esetében a sütik általi adatkezelés jogalapja a weboldal üzemeltető jogos érdeke. A jogos érdek: A weboldal üzemeltetéshez fűződő
üzleti és gazdasági érdek. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke alapján kezelt funkcionális és teljesítmény sütiket a felhasználó
a weboldal megnyitásakor, majd azt követően bármikor kikapcsolhatja.

- A 2002/58/EK irányelv (e-Privacy Irányelv) 5. cikk (3) bekezdése alapján a felhasználó által kifejezetten kért információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása: A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges sütik elengedhetetlenek a
weboldal megjelenítéséhez. Ezen sütik nem kapcsolhatók ki, ezek hiányában a weboldal nem tud megfelelően működni.

4. A sütibeállítások kezelése

A weboldal első látogatásakor beállított cookie-beállításait bármikor megváltoztathatja a ”beállítások” megnyitásával a -sütikre vonatkozó
tájékoztató oldalán. [link a második réteg aloldalára, azaz a 2. mellékletre]

5. Do Not Track („Ne kövessenek”) funkció bekapcsolása

A Ne kövessenek egy olyan funkció, amelyet a böngésző vagy a felhasználó eszköze (pl. az iOS 14.5+ rendszerű készülékek) biztosít, és
amely lehetővé teszi a webhelyek általi követés kikapcsolását. Amennyiben Ön bekapcsolja a Ne kövessenek funkciót, akkor az Ön
böngészője minden egyes weboldalkéréskor egy jelet (extra HTTP-fejlécet) küld a weboldal felé, amely jelzi, hogy a Ne kövessenek
funkció be van kapcsolva, és letiltja a sütik böngészőben és böngészésre használt eszközön való elhelyezését.

A Ne kövessenek funkció beállítása a leggyakrabban használt böngészőkben:

- Google Chrome: Clear, enable, and manage cookies in Chrome - Computer - Google Chrome Help
- Mozilla Firefox: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop | Firefox Help (mozilla.org)
- Microsoft Edge: Delete and manage cookies (microsoft.com)
- Safari: Prevent cross-site tracking in Safari on Mac - Apple Support

6. A weboldalon használt sütik célja

A weboldalon használt sütik célját az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac


A cookie
neve

A cookie
funkciója

A cookie
típusa A cookie célja és kezelt adatok A cookie élettartama Harmadik féltől

származó cookie?

Joomla

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet Joomla nyelvkezelés. A felhasználói munkamenet
befejezéséig Nem

komadaddi
tive_sessio
n

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet A weboldal működéséhez feltétlenül
szükséges süti.

A felhasználói munkamenet
befejezéséig Nem

laravel_ses
sion

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet

A süti nem tartalmaz a felhasználóval
kapcsolatos személyes adatot, azonban
segíti a felhasználó biztonságos
böngészését. Például: csökkenti annak a
kockázatát, hogy harmadik fél a
felhasználótól adatot lopjon, vagy a
felhasználó nevében üzenetet küldjön.

2 óra Nem

molgroup_
session

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet A weboldal működéséhez feltétlenül
szükséges süti.

A felhasználói munkamenet
befejezéséig Nem

molgroupc
hemicals_s
ession

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet A weboldal működéséhez feltétlenül
szükséges süti.

A felhasználói munkamenet
befejezéséig Nem

XSRF-TO
KEN

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet

A süti nem tartalmaz a felhasználóval
kapcsolatos személyes adatot, segít
azonban annak ellenőrzésében, hogy a
munkamenet során nem történik-e a
felhasználó beleegyezése nélküli
változás (un. „eltérítés”) – például
abban az esetben, ha egy weboldalon
űrlapot kell elküldeni.

2 óra Nem



A cookie
neve

A cookie
funkciója

A cookie
típusa A cookie célja és kezelt adatok A cookie élettartama Harmadik féltől

származó cookie?

Gdyn Funkcionális
süti Állandó

A süti célja, hogy védje a felhasználókat
a felugró ablakok zavaró mértékű
megjelenésével szemben – például
segíti, hogy egyszerre csak egy felugró
ablak jelenjen meg, a következő pedig
csak egy bizonyos idő elteltével, így
csökken a kockázata, hogy hirtelen a
felhasználó számára megjelenik 3-4,
vagy több felugró ablak.

4 év

Igen

Gemius SA

Lengyelország, Varsó,
02-672, 48
Domaniewska utca 48.,
ép. D48, 6. em.

_GRECAP
TCHA

Funkcionális
süti Állandó

Ezt a sütit a MOL a weboldal
bejelentkező felületeire és az esetleg
használt űrlapjaira helyezi el. Célja,
hogy csökkentse annak kockázatát, hogy
rossz szándékú felhasználók, valamint
robotok „spammeljék” ezeket a
felületeket és űrlapokat, például
érvénytelen regisztrációkat hozzanak
létre.

6 hónap
Igen

Google reCAPTCHA

_ga

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

A felhasználó látogatása céljának
kiértékelése, és jelentések készítése a
weboldalon végzett tevékenységről a
böngészési élmény fejlesztése
érdekében.

2 év
Igen

Google Analytics

_gid

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó Korábban eltárolt adatok frissítése,
aktualizálása. 24 óra

Igen

Google Analytics

_utma

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

Felhasználók és a felhasználó
böngészési munkamenetének (az
időtartam, amíg a böngésző nyitva van)
megkülönböztetése, a weboldal minden
újabb megnyitása során frissül.

Nincs elérhető információ
Igen

Google Analytics



A cookie
neve

A cookie
funkciója

A cookie
típusa A cookie célja és kezelt adatok A cookie élettartama Harmadik féltől

származó cookie?

_utmb

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Munkamenet
Felhasználók és a munkamenetek
megkülönböztetése, a weboldal minden
újabb megnyitása során frissül.

A felhasználói munkamenet
befejezéséig

Igen

Google Analytics

_utmc

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Munkamenet
Korábban nem a weboldal
látogatójaként nem azonosított, új
felhasználó kiszűrése.

30 perc
Igen

Google Analytics

_utmz

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

A felhasználó látogatása céljának
kiértékelése, és jelentések készítése a
weboldalon végzett tevékenységről a
böngészési élmény fejlesztése
érdekében.

6 hónap
Igen

Google Analytics

__gcl_ua

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó A célzott reklámhirdetések
hatékonyságának mérése. 3 hónap

Igen

Google AdSense

1P_JAR

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó
Reklámküldés és retargeting a
felhasználó böngészési előzményei
alapján.

30 nap
Igen

Google

CONSENT

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó
Információ tárolása a felhasználó által
az oldal meglátogatása előtt
potenciálisan megtekintett hirdetésekről.

2 év
Igen

Google

NID Funkcionális
süti Állandó

A felhasználó preferenciáinak és egyéb
böngészési adatainak valamint egyedi
azonosítójának tárolása, pl. előnyben
részesített nyelv, keresési találatok
oldalanként megjeleníteni kívánt száma
(pl. 10 vagy 20) és az, hogy be van-e

6 hónap
Igen

Google



A cookie
neve

A cookie
funkciója

A cookie
típusa A cookie célja és kezelt adatok A cookie élettartama Harmadik féltől

származó cookie?

kapcsolva a Google Biztonságos
Keresés szűrője.

OTZ

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó
Korábbi keresések és oldallátogatások
alapján személyre szabott hirdetések
megjelenítése a Google webhelyein.

2 év
Igen

Google

GAD

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

Gemius reklám süti, molkupa.hu -hoz
tartozik, a reklám banner (a weboldalon
a reklám megjelenési felülete)
betöltésére szolgál, amely kattintási
méréseket végez.

1 év

Igen

Gemius SA

Domaniewska utca 48.,
ép. D48, 6. em. Varsó,
02-672, 48
Lengyelország

gdpr

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet
A weboldal ennek a sütinek a
segítségével tárolja a felhasználó
sütikkel kapcsolatos beállításait.

Nincs elérhető információ Nem

__fbp

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

Hirdetések megjelenítése a weboldalt
meglátogató, böngészés közben
Facebookra vagy Facebook Advertising
által üzemeltetett digitális platformra
bejelentkezett felhasználók számára.

3 hónap
Igen

Meta

datr

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

A Facebookhoz csatlakozó böngésző
azonosítása. Biztonsági célokra és a
gyanús bejelentkezési tevékenységek,
így különösen a szolgáltatáshoz
hozzáférni próbáló robotok észlelésére
szolgál.

2 év
Igen

Meta

oo Személyre
szabott

Állandó Segít a felhasználóknak elutasítani a
Meta hirdetések megjelenítését a

5 év Igen



A cookie
neve

A cookie
funkciója

A cookie
típusa A cookie célja és kezelt adatok A cookie élettartama Harmadik féltől

származó cookie?

hirdetésekhez
szükséges süti

harmadik fél webhelyein végzett
tevékenységük alapján.

Meta

sb

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó
Lehetővé teszi a Meta számára a
felhasználók böngészőjének biztonságos
azonosítását.

2 év
Igen

Meta

anj

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

Korábban elhelyezett cookie-azonosító
felismerésével a visszatérő felhasználó
eszközének azonosítása célzott
hirdetések megjelenítése céljából.

3 hónap
Igen

adnxs.com

uuid2

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó
A weboldal megnyitásához használt
böngészők és eszközök
megkülönböztetése.

3 hónap
Igen

Xandr

fresh_corn
er_session

A weboldal
működéséhez
feltétlenül
szükséges süti

Munkamenet

A süti nem tartalmaz a felhasználóval
kapcsolatos személyes adatot, azonban
segíti a felhasználó biztonságos
böngészését. Például: csökkenti annak a
kockázatát, hogy harmadik fél a
felhasználótól adatot lopjon, vagy a
felhasználó nevében üzenetet küldjön.

2 óra Nem

_gat_gtag_
UA_12540
2453_1

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

A felhasználó látogatása céljának
kiértékelése, és jelentések készítése a
weboldalon végzett tevékenységről a
böngészési élmény fejlesztése
érdekében.

1 perc
Igen

Google Analytics

_gcl_au

Személyre
szabott
hirdetésekhez
szükséges süti

Állandó

A felhasználó látogatása céljának
kiértékelése, és jelentések készítése a
weboldalon végzett tevékenységről a
böngészési élmény fejlesztése
érdekében.

90 nap
Igen

Google Analytics




