
 

Cookie (süti) tájékoztató 

 

1. Mik azok a cookie-k (sütik)? 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek egy honlap megnyitásával kerülnek a látogató 
böngészőjére, és amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye 
a felhasználói élményt. 

Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok 
is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak.  

2. A sütik célja 

A különféle sütik többféle célt szolgálnak. 

Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (munkamenet sütik), míg 
mások információkat gyűjtenek a honlap használatával kapcsolatban (statisztikai sütik), hogy 
még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon a honlap. 

1. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció 
és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése. 

2. A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a 
látogató hogyan használja a honlapt, mely aloldalait látogatja vagy használja 
leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, 
ha ismét meglátogatja oldalunkat. 

3. Statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan 
használják a honlap mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal 
tovább fejleszthetünk. 

4. A honlap továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek 
megfelelően. 

5. Adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább 
releváns ajánlatokat jelenítsük meg. 

3. A sütik tárolása, engedélyezése 

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre 
feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti 
használatához az Ön engedélyére van szükségünk. 

Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit 
harmadik fél szolgáltatóink helyezik el. 

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Cookie (süti) nyilatkozathoz 
való hozzájárulását. 

Adatkezelési tájékoztatónkban többet megtudhat arról, kik vagyunk, hogyan léphet velünk 
kapcsolatba és hogyan dolgozzunk fel a személyes adatokat. 

4. A sütik típusai 

Munkamenet sütik (elengedhetetlen sütik) 

https://d320cxnh8deai.cloudfront.net/doc/adatkezeles.pdf


 

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához 
szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy 
szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a 
honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás 
időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával 
automatikusan törlődnek. 

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően történik. 

Statisztikai sütik (statisztika készítéséhez szükséges sütik) 

A statisztikai sütik az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül 
segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a 
látogatók a weboldallal. 

A honlap statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics szolgáltatásait használja, amelyek 
a honlap látogatottsági adatait mérik. 

A honlap használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a látogató 
azonosítására nem alkalmasak. 

A Google Analytics a Google Inc. (Google) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics 
úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére ment, ezáltal 
lehetővé teszi honlap használatának elemzését. 

A látogató által használt honlappal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-cím 
anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google a látogató IP-címét 
Európai Uniós tagállamain belül vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az 
egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak 
kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére 
és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének 
nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, 
jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további 
szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával 
kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem 
egyesítik vagy összesítik a Google más adataival. 

A látogató megakadályozhatja a cookie-k tárolását a böngészőjének megfelelő beállításával. 
Azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak 
nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Továbbá megakadályozhatja, hogy a 
Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a látogató honlap-használattal kapcsolatos 
adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető, a 
böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. 
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön 
adatainak gyűjtését a Google Analytics által a honlap meglátogatásakor. 

A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért 
látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére: 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


 

Marketing sütik (marketing tevékenységekhez szükséges sütik) 

A marketing sütik használatának célja, hogy 

 a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követése révén ki tudjuk választani a 
látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat 
jelenítsük meg honlapunkon; 

 aktivitásra buzdítsuk a látogatókat, ezzel még értékesebbé téve weboldalunkat a 
tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára; 

 képesek legyünk kampányaink teljesítményének mérésére. 

A honlap a használja a Google Ads és Facebook Ads szolgáltatásokat, amelyek a honlap 
látogatottsági adatait mérik. 

A honlap használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az látogató 
azonosítására nem alkalmasak. 

Facebook pixel (Facebook süti) 

A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, 
hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb információ a Facebook cookie-ról:  

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools 

http://huhu.facebook.com/help/cookies/ 
 

5. A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik 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. 

Az Adatkezelő a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy 
jelszót. A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a 
szolgáltatásokat. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a honlap használhatóságának és 
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk 
garantálni, hogy a látogató képes lesz a honlap valamennyi funkciójának teljes körű 
használatára. A honlap ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

 

6. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól 

 Google Chrome 

 Firefox 

 Microsoft Edge 

 Microsoft Internet Explorer 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
http://huhu.facebook.com/help/cookies/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-törlése-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


 

 Safari 

Az adatkezelés jogalapja 

 az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR, 
2016/679/EU), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogatók 
önkéntes hozzájárulása, 

 valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a 
látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők a látogatók természetes személyazonosító 
adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése céljából, továbbá a látogató hozzájárulás nélkül kezelhetők 
a látogató természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás 
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből 
származó díjak számlázása céljából. 

 

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

