
Süti tájékoztató 

 

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan adatfájlok, melyek 

információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, 

valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. Azon weblapoknak, melyek az Európai 

Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy 

egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. 

Ez a szabályzat a salaw.hu weboldal „sütijeire” vonatkozik. 

1. Mik azok a „sütik”? 

A cookie (továbbiakban sütik) olyan kisméretű adatfájlok, melyek a süti” a webszerver és a felhasználó 

böngészője közötti információcsere eszközei.  

2. Mire használhatók a „sütik”? 

A salaw.hu oldalon az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes 

felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát 

elősegítő sütiket használunk. 

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a 

felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A „sütik” segítségével a weboldalak 

üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól (pl: google 

analitika). Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal 

kinézetét és tartalmát. 

3. Milyen „sütikkel” találkozhat? 

 

• Munkamenet sütik 

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között 

lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek 

megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem 

garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet 

végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

• Használatot támogató kényelmi sütik 

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott 

(például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési 

mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás 

alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési 

elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat.  

• Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik” 

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, 

hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a 

weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani 

képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. (pl: Google Analitika) 

 



• Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők. 

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, 

tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) 

rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –

irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik. Mivel az internet böngészésre használt 

eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha 

egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek 

egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést 

kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”. 

4. A „sütik” kezelése, törlése 

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett 

módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a 

meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, 

amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy 

korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is. 

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.  

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól: 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t 

(kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó 

információkat küldjön a Google Analitikának. 

 

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.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

