
 

"Süti" Cookie tájékoztató 

1. Cookie („süti”) jelentése 

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló 
információcsomag, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig 
tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt 
eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit.  A cookie-k nem tartalmaznak 
olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó 
számítógépének egyéb eszközének felismerésére alkalmasak. A sütik „passzívak”, azaz 
nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), 
valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint a természetes 
személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök 
és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és 
cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító 
címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a 
szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes 
személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Ezért Adatkezelő a 
Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén alkalmaz cookie-kat. A cookie-t a Felhasználó 
képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k 
alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, 
hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, 
részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org 
oldalon. 

 2. A honlapunkon használt cookie-k fajtája, célja és használata 

A honlapunkon kétféle sütit használunk: „elengedhetetlen munkamenet" sütiket vagy „állandó 
sütiket” (beleértve a „személyre szabott sütiket” is – lásd lejjebb). Az elengedhetetlen sütik 
ideiglenesen, addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó 
sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az 
eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli. 

2.1 Elengedhetetlen munkamenet sütik 

Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk 
kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez, tartalmának eléréséhez szükséges . Ezek a sütik 
nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket 
marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más 
weboldalakon járt. A honlap bezárása után -e sütik automatikusan törlődnek. 

Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy 
hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát. 

 



 

2.2 Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik 

Ezen sütik használatával  megkülönböztethetjük és számlálhatjuk weboldalunk látogatóit, és 
képet kapunk arról, hogy a felhasználók miként használnak egy adott honlapot 

Google Analytics cookie-k 

A Google Analytics révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói 
miként használják az oldalt. Az így kapott információkat főként arra használjuk, hogy 
javítsuk, optimalizáljuk honlapunk működését. Tesszük ezt annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként 
tehetnénk még felhasználóbarátabbá. 

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig 
tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. 

Google Analytics adatvédelmi és adatbiztonságai szabályozása itt érhető el: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

 

3.Sütik engedélyezése és 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. 

A sütik engedélyezésének, illetve letiltásának módjáról a következő linkeken tájékozódhat, 
az Ön által használt böngészőt kiválasztva: 

Böngé
sző 

Hivatkozás 

Chro
me 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDe
sktopHYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu" HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktopHYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu"&HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu"hl=hu"HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD



 

esktop&hl=hu"&HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu" HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktopHYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu"&HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu"hl=hu"HYPERLINK 
"https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu"hl=hu 

Firefo
x 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn 

Opera  https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Edge  https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Intern
et 
Explor
er 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Safari 
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-
data-sfri11471/mac 

 


