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Süti tájékoztató 
Mi a süti? 
 

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató 

eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.)  futó böngészőnek, hogy az eltárolja és 

később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet 

érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A süti nem 

a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen 

keresztül alkalmas a személy azonosítására.  A veszélye abban rejlik, hogy erről a 

felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy 

felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató, 

akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal 

profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak 

tekinthető. 

 Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél 

szolgáltatóink helyezik el. 

 

Hogyan tudom törölni, ill. hogyan tudok tiltakozni az 

adatkezelés ellen? 
 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja 

böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 

rendszer éppen egy cookie-t küld.   

 

 

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 

 

• Google Chrome:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu  

• Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-

tiltasa-amit-weboldak-haszn  

• Microsoft 

Internet Explorer 

11: 

 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

• Microsoft 

Internet Explorer 

10:  

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7  

• Microsoft 

Internet Explorer 

9:  

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
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• Microsoft Edge:  http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-

privacy-faq  

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

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy 

bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni 

cookie-k nélkül. 

 

Milyen sütiket használunk a honlapon? 
 

A sütik alkalmazásának egyik célja, hogy Weboldalunk kiemelt minőségben legyen 

alkalmazható az Ön számára. Ehhez úgynevezett munkamenet sütiket alkalmazunk, 

amelyekkel fel tudjuk ismerni, látogatta-e már honlapunk bizonyos oldalait. A 

munkamenet sütik a honlapról való kilépést követően automatikusan törlődnek. Ezen 

túlmenően a felhasználóbarát működés érdekében ideiglenes sütiket is használunk, 

amelyek meghatározott időszakra tárolódnak az Ön berendezésein. Az ideiglenes 

sütik segítségével amikor Ön a honlapjainkat ismét felkeresi, úgy automatikusan 

felismerésre kerül, hogy Ön korábban már látogatta oldalunkat, milyen beállításokat 

használt, így ezeket a lépéseket nem kell újra megtennie. Ezen sütik esetén az 

alkalmazás jogalapja jogi kötelezettség 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3). 

 

Az alkalmazott munkamenet és ideiglenes sütikre vonatkozó további információkat 

(pl. részletes tárolási időtartamok) jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találja. 

 

 

Google szolgáltatások – Honlap elemzés (Analyitics) 
 

AZ ALKALMAZÁS CÉLJA  
Honlap igény szerinti kialakításának és folyamatos 

optimalizálásának céljából. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
Jogos érdek 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE Felhasználók, látogatók 

AZ ÉRINTETTEK 

KATEGÓRIÁI 
A honlapra látogatók 

SZEMÉLYES ADATOK 

KATEGÓRIÁI 

A Google Analytics szolgáltatás cookie-kat használ, 

hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a 

weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból 

anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a 

Google számára. A weblap tulajdonosa által az IP-

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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címek anonimizálásra kerülnek, így azok személyekhez 

kapcsolása nem lehetséges (IP-maszkolás). Az IP-cím 

anonimizálását (IP-maszkolás) követően azok többé 

nem hozható kapcsolatba az Ön személyével. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

HARMADIK ORSZÁGBA 
Nincs 

 

 

Google szolgáltatások – Hirdetési és remarketing (Ads) 
 

AZ ALKALMAZÁS CÉLJA  

Oldalunkon alkalmazzuk a Google remarketing 

szolgáltatását. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy online 

kínálatunkat az Ön igényeire szabva érdekesebbé 

tegyük. A remarketing egy olyan marketing eljárás, 

amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat 

meglátogató felhasználó számára – honlapunk 

elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés 

közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg.  

Az alkalmazott marketing szolgáltatás célja, hogy 

alapvetően csak az Ön tényleges és vélt érdeklődésére 

irányuló reklám jelenjen meg Ön részére az Ön 

mobileszközén. Mind Önnek, mind nekünk érdekünk, 

hogy ne terheljük Önt érdektelen ajánlatokkal. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
Jogos érdek 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE Felhasználók, látogatók 

AZ ÉRINTETTEK 

KATEGÓRIÁI 
A honlapra látogatók 

SZEMÉLYES ADATOK 

KATEGÓRIÁI 

A hirdetéseket tároló webhelyek csak azokat az 

információkat láthatják, amelyek megosztását Ön 

engedélyezte a Google számára. A hirdetők csak azt 

láthatják, hogy hirdetéseik mennyire jól teljesítenek. 

Ezek az adatok semmilyen esetben nem használhatók a 

honlap látogatójának személyes azonosítására. A 

folyamat során közvetlenül személyes adatok 

feldolgozására nem kerül sor, és személyes adatokat 

tartalmazó felhasználói profilok sem kerülnek 

összesítésre. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

HARMADIK ORSZÁGBA 
Nincs 
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Google szolgáltatásai által lévő adatkezelésekre vonatkozóan az alábbi linken 

tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu&hl=hu 

 

 

Facebook szolgáltatások – Hirdetési és remarketing  

 

AZ ALKALMAZÁS CÉLJA  

Oldalunkon alkalmazzuk a Facebook hirdetési és 

remarketing szolgáltatását. Ez lehetővé teszi számunkra, 

hogy online kínálatunkat az Ön igényeire szabva 

érdekesebbé tegyük. A remarketing egy olyan marketing 

eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat 

meglátogató felhasználó számára – honlapunk 

elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés 

közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg.  

Az alkalmazott marketing szolgáltatás célja, hogy 

alapvetően csak az Ön tényleges és vélt érdeklődésére 

irányuló reklám jelenjen meg Ön részére az Ön 

mobileszközén. Mind Önnek, mind nekünk érdekünk, 

hogy ne terheljük Önt érdektelen ajánlatokkal. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
Jogos érdek 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE Felhasználók, látogatók 

AZ ÉRINTETTEK 

KATEGÓRIÁI 
A honlapra látogatók 

SZEMÉLYES ADATOK 

KATEGÓRIÁI 

A hirdetéseket tároló webhelyek csak azokat az 

információkat láthatják, amelyek megosztását Ön 

engedélyezte. A hirdetők csak azt láthatják, hogy 

hirdetéseik mennyire jól teljesítenek. Számunkra ezek 

az adatok semmilyen esetben nem használhatók a 

honlap látogatójának személyes azonosítására. A 

folyamat során közvetlenül személyes adatok 

feldolgozására nem kerül sor. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

HARMADIK ORSZÁGBA 

van, https://www.facebook.com/about/privacyshield 

 

 

Facebook szolgáltatásai által lévő adatkezelésekre vonatkozóan az alábbi linkeken 

tájékozódhat: 
https://www.facebook.com/about/privacy/advertising 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

Az alkalmazott elemző és hirdetési sütikre vonatkozó további információkat (pl. 

részletes lejárati időtartamok) jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találja.  

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu&hl=hu
https://www.facebook.com/about/privacyshield
https://www.facebook.com/about/privacy/advertising
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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1. számú melléklet 

 

 

Jelen melléklet utolsó Cookiebot általi frissítési dátuma: 2019. április 19. 

 

Alkalmazott sütik: 

 

Elengedhetetlen (1) 

 

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy 

engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a 

weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem 

tud megfelelően működni. 

 

Név  Szolgáltató  Cél  Lejárat  Típus 

Cookie 

Consent 

ujtranszferarnyilvantartas.hu A felhasználó 

sütihasználati 

beleegyezését 

tárolja az aktuális 

domain-ben. 

1 év HTTP 

Cookie 

 

Statisztikai (4) 

 

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik 

segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek 

interakcióba a látogatók a weboldallal. 

 

Név  Szolgáltató  Cél  Lejárat  Típus 

_ga ujtranszferarnyilvantartas.hu Egy egyedi 

azonosítót rögzít, 

amelyet a rendszer 

arra használ fel, 

hogy statisztikát 

készítsen a 

felhasználó 

látogatási 

szokásairól a 

weblapon. 

2 év HTTP 

Cookie 

_gat ujtranszferarnyilvantartas.hu A Google Analytics 

használja a 

lekérdezések 

ütemének 

szabályozására. 

1 nap HTTP 

Cookie 
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_gid ujtranszferarnyilvantartas.hu Egy egyedi 

azonosítót rögzít, 

amelyet a rendszer 

arra használ fel, 

hogy statisztikát 

készítsen a 

felhasználó 

látogatási 

szokásairól a 

weblapon. 

1 nap HTTP 

Cookie 

collect google-analytics.com Adatokat küld a 

Google Analytics-

nek a látogató 

eszközéről és 

viselkedéséről. 

Követi a felhasználót 

a különböző 

eszközök és 

marketing csatornák 

között. 

Session Pixel 

Tracker 

 

 


