
SÜTI (COOKIE) SZABÁLYZAT  

Weboldalunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében 
sütiket (cookie) használunk. 
Az oldal (mint más weboldalak is) folyamatosan adatot gyűjt sütik segítségével a 
látogatóiról.  Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen 
szabályzattal összhangban sütiket használ. 
  
Mi az a süti? 
A cookie-k vagy sütik kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó 
számítógépén vagy eszközén. Információt gyűjtenek a látogatók szokásairól, és 
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik 
önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. 
A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy 
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az 
ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával 
automatikusan törlődnek. 
  
Milyen sütiket és milyen célból használunk a weboldalainkon? 
A honlapjainkon jelenleg csak Google Analytics sütiket használunk. 
Teljesítményt biztosító sütik (analitika) 

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és 
jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben 
használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint 
beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve 
és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik. 
További információ: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi 
sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják 
kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél 
a sütinél sem tárolunk. 
  
Az internet használatával ezen felül a következő sütikkel találkozhat 
Állandó vagy ideiglenes sütik 
Egyes oldalak ún. „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is 
használnak. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépén, amíg Ön el nem 
hagyja a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), 
vagy egészen addig maradnak az eszközén, ameddig Ön azokat manuálisan nem törli. 
  
Munkamenet (session) sütik 

Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a 
böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Nélkülözhetetlenek a 
weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A 
munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek Önről olyan információkat, 
amellyel Önt azonosítani lehetne. 
 
Célzó vagy reklám sütik 
Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy Önt milyen témák, tartalmak 
érdekelhetik. Ezen sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága is és 
segítenek, hogy a későbbiekben az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg. A 
célzó és reklám sütik nem tudják Önt beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz 
szükséges személyes információkat. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


  
Használatot elősegítő, un. funkcionális sütik 
Segítségükkel a honlap megjegyzi a honlapon hozott döntéseit (pl.: űrlapokon megadott 
adatokat, stb.). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon az Ön 
tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító 
adatokat, amelyeket Ön megadott weboldalunkon, mint az Ön neve, e-mail címe, 
telefonszáma stb.. 
  
Harmadik féltől származó sütik 
Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat vesznek 
igénybe bizonyos oldalak. Ebben az esetben a sütik tárolását nem az oldal karbantartója 
felügyeli, nincs ráhatása arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat 
gyűjtenek. 
  
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása 
Böngésző beállítása 
Böngészőjében lehetősége van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb 
böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán 
később módosíthat. 
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához: 

 Google Chrome 
 Firefox 
 Microsoft Internet Explorer 

Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel 
kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a 
sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos 
funkciók működésére. 
Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása 
Ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a Google Analytics sütik Önre vonatkozó 
információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a 
böngészőjébe. 
Erről további információkat az alábbi linkeken talál: 

 A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására 
vonatkozó oldalán: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/ 

 A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: 
https://www.google.com/settings/ads/preferences/ 

 Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashat itt: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

  
Közösségi gombok 
Weboldalunk ún. "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink 
számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt.  Ezek a 
hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot 
gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen 
böngészési tevékenységet folytat.  Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy 
ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett 
oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait. 
  
Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 
A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni 
hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti. 
  
További információk a sütikről 
A sütikkel kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat: 
http://www.youronlinechoices.com/hu/ 
http://www.allaboutcookies.org/ 
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 
Google Analytics Cookie-k: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
 

http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

