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SÜTI SZABÁLYZAT 
 

 
A süti (cookie) meghatározása: 
 
A süti egy olyan változó tartalmú számokból és betűkből álló file, amelyet a webszerver 
küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé 
irányított kérés alkalmával. Lényegük, hogy lehetővé teszik a felhasználó eszközének 
felismerését – legyen az számítógép, notebook, telefon stb. – és ezáltal 
internetböngészési szokásainak megismerését. Mindezek által a sütik használata a 
felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését segíti elő a honlapon. 
 
 
A sütik elfogadása honlapunkra történő látogatása során 
 
Honlapunk felkeresésekor az oldal alján felugró kis ablak „Elfogadom” gombjára 
kattintva, egyetlen kattintással fogadhatja el, hogy a honlapunk a jelen, illetve az 
Adatkezelési Szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan 
– sütiket használjon. 
 
Abban az esetben, ha ezt a hozzájárulást a felhasználó nem adja meg, vagy már 
korábban a saját böngészője beállításai között letiltotta a sütik telepítését eszközére, 
illetve törli azokat, ezzel a honlap, illetve annak egyes részei működését, felhasználói 
élményét vagy bizonyos funkcióinak teljes körű használatát korlátozhatja. 
 
Sütik beállatása 
 
A sütikkel kapcsolatos beállításait bármikor módosíthatja.  
 
 
Honlapunkon használt sütik 
 
Vannak sütik, amik a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, és vannak 
sütik, amik a már említett felhasználói élmény, valamint a teljesítmény növelés céljára 
szolgálnak. A honlapunkon felhasznált sütik az alábbiak: 
 
A honlap megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen sütik 
 
Ezek a sütik biztosítják a honlap működését, megkönnyítik a használatát, így ide 
tartoznak például azok, amelyek rögzítik a felhasználó böngészési állapotát az 
oldalbetöltések között, megjegyzik a sütik kezelésére vonatkozó beállításokat, vagy 
eltárolják az átirányítási útvonalat és ellenőrzik azok helyességét.  
 
 
A honlapon végzett böngészések elemzéséhez használt sütik 
 
Ezek a sütik a honlapunk fejlesztését, valamint a felhasználó számára biztosított 
élmények javítását szolgálják azáltal, hogy lehetővé teszik számunkra, hogy 
információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink a 
honlapunkat (például mely oldalra kattintott a felhasználó, milyen hosszú volt az egyes 
oldalak megtekintési ideje). 
 
Ilyen süti a Google Analytics sütijei, amelyekkel kapcsolatos további tudnivalók 
érdekében kérjük, kattintson ide. 
Ilyen süti továbbá a Hotjar süti is, amellyel kapcsolatos további tudnivalókról itt 
tájékozódhat: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
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Marketing célú sütik a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez 
 
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön 
számára releváns hirdetések jelenjenek meg a honlapunkon. Ezek a sütik olyan 
információkat gyűjtenek, mint például hogy melyik oldalt nézte meg, a honlap mely 
részére kattintott, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése 
érdekében. 
 
Honlapunkon továbbá az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk: 
 
Google Adwords – A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő 
linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 
Facebook – A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken 
érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies/

