
Sütik (cookie) kezelése 

 

Mi az a süti? 

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, 

illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a 

felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a 

betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást). A böngészők 

általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző 

kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.  

Az oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:  

Feltétlenül szükséges sütik 

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. 

Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett 

műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet 

végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. 

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik  

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a 

sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni. 

Hogyan? 

A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató 

melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az 

egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb.  

Funkcionális sütik 

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát. 

Célzó vagy hirdetéshez használt sütik 

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk 

(bármikor letilthatja ezt a funkciót). Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, 

amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat 

keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják 

konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik). 

 

  



Mik azok a harmadik feles sütik? 

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook gomb, 

YouTube videó linkje, stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket 

használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja.Harmadik feles 

süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), 

hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak 

látogatásakor küldjük el a számítógépére, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét 

és idejét tároljuk velük. 

Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a 

Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra érdekes hirdetésekkel érje el. A 

Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva olvashat.  

 

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat? 

Első látogatáskor a honlapunkon, a képernyő felső részén felugrik egy felirat arról, hogy az itt 

megismerhető sütiket használjuk, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.  

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb 

böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában 

megváltoztathatóak. Részletes információkat az alábbi linkeken olvashat: 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-

haszn 

Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

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

delete-manage-cookies 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és 

folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának 

megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek 

weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől 

eltérően fog működni böngészőjében. 

 

https://policies.google.com/technologies/ads?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
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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