
Tájékoztató 

 

2015. október 1-től módosult az Adatvédelmi törvény, személyes adatok védelmével 

kapcsolatos több rendelkezése. Az EU-s jogszabályokhoz igazodva a hazai honlapokon is 

kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha honlapunk cookie-kat (sütiket) helyez el a 

látogató gépén. 

Az adatkezelés jogszerűségéhez alapvetően az érintett hozzájárulása szükséges, és a 

hozzájárulás csak akkor érvényes, ha az megfelelő, részletes tájékoztatáson alapul. Ezért 

szükséges a honlapokon az adatvédelmi tájékoztató. 

Mik azok a cookie-k? 

A cookie (süti) egy kisméretű, szöveges fájl, amit a böngésző program egy-egy honlap 

kérésére a felhasználó számítógépén eltárol. A honlapok ezekben a sütiknek nevezett 

fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, például: a látogató 

beállításait, ugyan is ezek segítségével azonosítják őket, figyelik meg böngészési szokásaikat, 

és nyomon követik azt is, ha egy adott honlapot korábban meglátogatott már a felhasználó. 

A sütiknek köszönhetjük azt, ha a böngészőnkben a kezdőoldalak mindig a megszokott 

módon jelennek meg; és azt is, hogy nem kell újra és újra belépnünk a Facebook-ra, vagy a 

Gmail-be (mert a honlap a süti által megjegyzi, hogy korábban már bejelentkeztünk);  

Cookie-k harmadik féltől: 

A honlapon megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért a honlapunk böngészése során 

harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ön számítógépén. Ennek célja lehet, 

hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát 

készíthessünk a honlapunk látogatóiról és azok böngészési szokásairól. 

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok: 

a Google AdWords remarketing szolgáltatása, 

a Google Analytics szolgáltatása. 

Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google a cookie-kat a partner 

honlapokon, itt olvashatja el: 

https://www.google.hu/policies/technologies/cookies/ 

Cookie-k használata a honlapon: 

Bizonyos cookie-k használatára a mi honlapunknak is szüksége van, legfőképp akkor, amikor 

Ön bejelentkezik a honlapunkra. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, 

cookie kezelésére épülő funkciók nem fognak működni. 

Amennyiben Ön a böngészőjében a cookie-k fogadását engedélyezte, ezt az általunk küldött 

cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásnak is tekintjük. Amennyiben Ön nem szeretne 

ehhez hozzájárulni, tiltsa le a cookie-k használatát a böngészőjében. 



Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mivel a sütik célja honlapunk használhatóságának és 

folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának 

megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek 

honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően 

fog működni böngészőjében. 

A cookie-k kezelése a böngészőben: 

A sütiket a böngésző tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon 

böngészik. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngészője 

beállításainál változtathatja meg. 

Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a cookie-k kezeléséhez, így 

adatainak használatát pontosabban szabályozhatja. Ez azt jelenti, hogy letilthatja és törölheti 

a cookie-kat az összes webhelyről, kivéve azokat, amelyekben megbízik. 

Léteznek olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, illetve 

olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra megnyitja ugyanazt 

a honlapot, amely korábban már elhelyezte az Ön böngészőjébe a sütit. 

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző 

utasításait vagy súgóját. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

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

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-

tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se 

Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Safari 8 (Yosemite) https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

Cookie és biztonság: 

A sütiktől nem kell tartania, semmilyen biztonsági kockázatot nem rejt a használatuk, sőt 

nagyon is hasznosak! Csupán arra valók, hogy könnyebbé tegyék a látogató számára az 

internetezést! 


