
 

 

 

 

 

Sütik (cookie) kezelése 

Mi a süti? 

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet 
elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely 
jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére 
vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session 
azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; 
a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek 
tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból 
meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. 

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, 
illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. 

Az adatkezelés célja: A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való 
megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak 
során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 

A kezelt adatok köre: A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, 
úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet 
azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető 
információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak. 

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára. 

Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A szerveren tárolt adatok megismerésére kizárólag a weboldal üzemeltetésével megbízott 
munkatársaink jogosultak. 

Az adatkezelés időtartama: A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti (session cookie) 
érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában. 

Mit jelent ez? 

A weboldalakon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek 
érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve 
van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált 
módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le (pl.: néhány perc, óra, nap vagy esetleg 
még hosszabb időtartamot követően). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik 



tartalmához a weboldal kizárólag csak akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi a weboldalt 
ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról. 

Maximális biztonság 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót vagy 
jelszavat sem jegyeznek meg, így azok bizalmassága nem sérül általuk. Érvényes ez a 
megállapítás szolgáltatásaink vonatkozásában is, úgy a sütik alapbeállítása, mint a 
hozzájáruláshoz kötött sütik alkalmazása esetében is. 

Jogérvényesítés 

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön 
viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A 
készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti. 

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző 
programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy 
adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége. 

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő 
hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla 
Firefox, Edge. 
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https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

