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Tájékoztató a Sütikről (Cookie) 

 

Mi az a Cookie (Süti)? 

A „cookie („süti(k)"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a 
felhasználó számítógépén.  
A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, 
kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. 
Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy 
internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik 
fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen 
marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.  
Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás 
használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a 
felhasználó eszközén elhelyezni. 
A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) valósul meg. 
 
Hogyan működik? 
Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, a számítógép eltárolja azokat az információkat 
("cookie-k"), amelyek lehetővé teszik a weboldal felismerését a későbbi látogatások során. 
Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal optimálisan illeszkedjen az Ön érdeklődéséhez.  
Ha nem fogadja el a cookie-k tárolását számítógépén, tiltson le cookie-kat a böngészőbe. 
Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja 
használni a webhely teljes funkcionalitását. 
 
Google Analytics 
Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást ("Google") 
használja. A Google Analytics "cookie-kat" használ, amelyek szöveges fájlokat helyeznek el 
a számítógépre, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését.  
A cookie által generált információk a weboldal használatáról általában az Egyesült Államok 
Google szerverére továbbítják és tárolják. Az IP névtelenítés aktiválásakor ezen a 
weboldalon a Google azonban az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részt vevő egyéb feleknél előzetesen megcsonkítja IP-
címét. Csak kivételes esetekben fog teljes IP címet továbbítani a Google szerverére az 
Egyesült Államokban, és ott csonkolni.  
A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal 
használatának értékeléséhez, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések összeállításához 
és a weboldal üzemeltetőjének a weboldalhoz és az internethasználathoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások nyújtásához.  
A böngésző által a Google Analytics alkalmazási körében továbbított IP-cím nem lesz 
társítva a Google által tárolt egyéb adatokkal. Elutasíthatja a cookie-k használatát a 
megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőben; azonban, kérjük, vegye figyelembe, 
hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely teljes 
funkcionalitását. Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a cookie által generált adatok 
összegyűjtése és felhasználása a weboldal használatával (beleértve az IP-címet is) a 
böngésző plug-in letöltésével és telepítésével elérhető legyen (http://tools.google.com / 
dlpage / gaoptout? hl = en). 
 

További információ Google Analytics-ről: 
 a használati feltételekről és az adatvédelemről/ a: 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html címen, vagy 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl  címenen.  
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen a webhelyen a Google Analytics kiegészült a 
"gat._anonymizeIp" Annak érdekében, hogy az IP-címek névtelenül gyűjthessenek ("IP 
maszkolás"). 
 
Még többet a Sütikről: 
A 29. cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a sütikhez való hozzájárulás alóli 
mentességről szóló 2012/4. számú véleménye (a továbbiakban: „2012/4. számú Vélemény „) 
alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz (hanem ezek 
alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani):  
 a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),  
 hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),  
 felhasználó központú biztonsági sütik („user centric security cookies”),  
 multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),  
 terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),  
 a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface 

customization cookies”).  
  
A jelen Tájékozatóban feltüntetésre kerülnek azok a linkek, amelyen keresztül az 
érintett/felhasználók megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében 
(Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találják meg a sütik kezelésére 
vonatkozó menüpontot, funkciót. 
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
  
Az Érintett felhasználók további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről, és így még 
több figyelmet tudnak fordítani az online magánszféra megteremtésére az alábbi 
honlapokon:. 
 a Társaság a Szabadságjogokért https://www.nopara.org/nyitooldal  címen, vagy 
 az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja.    
 

 

 


