
 

A sütik és az adatvédelem 
 
MIK AZOK A SÜTIK? 

Az Ön által meglátogatott weboldalak többsége sütiket használ az felhasználói élmény javítása 
érdekében. Ezek teszik lehetővé a weboldalak számára, hogy „emlékezzenek” Önre az adott látogatás 
idejére (munkamenet-süti segítségéve) vagy valamennyi újabb látogatáskor (tárolt sütik segítségével). 

A sütiknek számos funkciója lehet. Lehetővé teszik a weboldalak közötti hatékony navigálást, a 
személyes beállítások tárolását és általánosságban az adott weboldallal kapcsolatos élményeinek 
javítását. A sütik gyorsabbá teszik és megkönnyítik az interakciót Ön és a weboldal között. Ha egy 
webhely nem használ sütiket, akkor minden egyes alkalommal, amikor új weboldalt keres fel rajta, új 
látogatóként fog Önre tekinteni – például ha bezár egy menüt és egy másik oldalra látogat, akkor a 
webhely nem fogja tudni, hogy az előző oldalon Ön már bezárta az adott menüt, és ezt az oldalt újra 
nyitott menüsorral fogja megjeleníteni. 

Néhány webhely sütiket arra is felhasználja, hogy célzott reklám- vagy marketingcélú üzeneteket 
jelenítsen meg többek között az Ön tartózkodási helye és/vagy böngészési szokásai alapján. 

A sütiket az Ön által felkeresett webhelyek (első fél által elhelyezett vagy belső sütik) vagy az Ön által 
megtekintett weboldalon tartalmat futtató egyéb webhelyek (harmadik fél által elhelyezett vagy külső 
sütik) egyaránt elhelyezhetik. 

 

MIBŐL ÁLL A SÜTI? 

A süti egy egyszerű szöveges fájl, amelyet a webhely szervere az Ön számítógépén vagy mobileszközén 
tárol. Az adott szerver a későbbiekben lekérheti vagy kiolvashatja az elhelyezett süti tartalmát. A 
sütiket az Ön böngészője kezeli. Minden süti egyedi és olyan anonim információkat tartalmaz, mint az 
egyedi azonosítók, a webhely neve, számok és betűk. Ez teszi lehetővé, hogy egy adott webhely 
emlékezzen az Ön böngészési beállításaira. 

 

A SÜTIK TÍPUSAI 

Első fél által elhelyezett vagy belső sütik: 

A belső sütiket az Ön által felkeresett webhely helyezi el, és kizárólag ez a webhely képes lekérni az 
ebben tárolt adatokat. 



Harmadik fél által elhelyezett vagy külső sütik: 

A külső sütiket az Ön által felkeresett webhely tulajdonosától eltérő szervezet helyezi el. Látogatói 
felméréséhez például egy webhely igénybe veheti egy külső analitikai társaság szolgáltatásait, amely 
ehhez saját sütiket fog elhelyezni. Az Ön által felkeresett webhelyen beágyazott tartalmak – többek 
között YouTube-videók – is előfordulhatnak. Ezek a webhelyek saját sütijeiket helyezik el. 

Sőt, egyes webhelyek külső reklámhálózatot is igénybe vehetnek célzott reklámok megjelenítéséhez. 

A Mátyás Állatorvos Központ nem használ reklámszolgáltatásokat. 

Munkamenet-sütik: 

Ezek a böngészési munkamenet során ideiglenesen tárolt sütik, amelyek törlődnek a felhasználó 
eszközéről, amikor a böngészőt bezárják. 

Tárolt sütik: 

Ezek a sütik meghatározott időtartamra (általában legalább egy év) mentődnek az Ön számítógépére, 
és nem törlődnek, amikor a böngésző bezárul. Ezeket akkor használjuk, ha egy munkamenetet 
meghaladóan is tudnunk kell, ki keresi fel az adott oldalt. 

Flash sütik: 

Sok webhely használja az Adobe Flash Player-t video- és infografikai tartalmak megjelenítéséhez 
felhasználói számára. Az Adobe saját sütiket helyez el, amelyek nem kezelhetők a böngésző 
beállításaiban. Ezeket a Flash Player használja ugyanazokra a célokra, mint más sütiket, többek között 
a személyes beállítások tárolására vagy a felhasználók követésére. 

A Flash sütik azonban nem úgy működnek, mint a webböngésző sütijei. Egy adott webhely – ahelyett, 
hogy minden egyes külön funkcióhoz külön sütit használna – a webhellyel kapcsolatos valamennyi 
adatot kizárólag egyetlen sütiben tárolja. Ön szabályozhatja, hogy ebben a sütiben mennyi adatot 
tárolnak, azonban nem választhatja meg, hogy milyen típusú adat tárolható. 

 

MI AZ AZ ADATGYŰJTŐ JEL? 

Az adatgyűjtő jel egy gyakran átlátszó grafikai ábra, amelyet a webhelyen helyeznek el az oda látogató 
felhasználók tevékenységének nyomon követésére. Ezeket gyakran kombinálják sütikkel. 

A Mátyás Állatorvos Központ honlapja nem használ adatgyűjtő jeleket vagy ehhez hasonló követési 
technológiákat. 

 

MI AZ A HELYI TÁROLÁS? 

Ennek segítségével a webalkalmazások helyben, a felhasználó böngészőjében tárolhatnak adatokat. A 
HTML5 előtt az alkalmazások adatait a valamennyi szerverkérelemben szereplő sütikben kellett tárolni. 
A helyi tárolás biztonságosabb, helyben nagyobb mennyiségű adat tárolható a webhely 
teljesítményének romlása nélkül.  

 

A MÁTYÁS ÁLLATORVOS KÖZPONT HONLAPJA ÉS A SÜTIK 



A Mátyás Állatorvos Központ honlapja kizárólag azért használ sütiket, hogy lehetővé tegyen vagy 
fokozzon bizonyos funkciókat, illetve javítsa a felhasználók navigálási élményét. 

Az ilyen funkcionális és munkamenet-sütik mellett harmadik felek eszközei használnak analitikai célú 
sütiket, hogy nyomon kövessék a Mátyás Állatorvos Központ honlapját meglátogatók felhasználói 
élményének minőségét. 

A Mátyás Állatorvos Központ honlapja nem használ adatgyűjtő jeleket vagy ehhez hasonló követési 
technológiákat. 

A Mátyás Állatorvos Központ soha nem használja fel a sütiket személyes adatok gyűjtésére, 
feldolgozására, terjesztésére vagy tárolására. 

  

ANALITIKAI CÉLÚ SÜTIK 

Google: 

A Mátyás Állatorvos Központ honlapja a következő sütiket használja: 

• __utma: Ez a süti lehetővé teszi annak megállapítását, hogy egy látogató hányszor járt a 
Mátyás Állatorvos Központ honlapján. 

• __utmb: Ennek a sütinek a segítségével megtudható, hogy mennyi ideig tart a látogatás a 
honlapon. 

• __utmc: Ennek a sütinek a segítségével megtudható, hogy mennyi ideig tart a látogatás a 
honlapon. A kilépés után lejár. 

• __utmz: Ez a süti lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az internethasználó honnan 
látogatja meg az oldalt. Ez a süti lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az 
internethasználó honnan látogatja meg az oldalt. A Google Analytics elutasítási bővítménye is 
rendelkezésre áll. 
 

AT Internet: 

• A Mátyás Állatorvos Központ honlapja a következő sütiket használja: 
• atidvisitor: Ez a süti lehetővé teszi, hogy nyomon kövessék a Mátyás Állatorvos Központ 

honlapjának látogatói által megtekintett weboldalak teljesítményét. 
• idrxvr: Ez a süti lehetővé teszi a forgalom nyomon követését, valamint rámutat azokra a 

problémás kérdésekre, amelyekkel a webhelyeinket meglátogató személyek 
szembesülhetnek. 

• atredir: Ez a süti lehetővé teszi az adatok tárolását JavaScript átirányítás esetén. 
• atuserid: Ez a süti lehetővé teszi a látogatók anonim azonosítójának tárolását a Mátyás 

Állatorvos Központ weboldalain. 

Rendszersüti:  

A Mátyás Állatorvos Központ honlapja a következő sütiket használja 

• euCookie: Tárolja, hogy a felhasználó elfogadta-e vagy nem a cookie kezelést. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT SÜTIK 

A Facebook, a Youtube és harmadik felek egyéb eszközei sütiket használhatnak a közösségi hálózaton 
való tartalommegosztáshoz és hozzáférési statisztikák készítéséhez. A sütik jelenléte, száma vagy 
státusza függhet attól, hogy hogyan használja az érintett platformokat a Parlament honlapjának 
meglátogatása előtt vagy alatt. 

Kérjük, tájékozódjon róla, hogy az érintett oldalak miként használják ezeket a közösségi hálózati 
sütiket. 

 

MIT TEGYEN, HA NEM SZERETNÉ, HOGY SÜTIKET TELEPÍTSÜNK SZÁMÍTÓGÉPÉRE? 

Vannak, akik tolakodásnak találják, hogy adatokat tárolnak számítógépükön vagy mobileszközeiken, 
különösen, ha ezeket az adatokat harmadik fél tudtuk nélkül tárolja és használja fel. Önnek lehetősége 
van egyes sütik vagy bármiféle süti elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett sütik 
törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd minden funkciót 
használni. Ehhez meg kell változtatnia böngészője adatvédelmi beállításait. 

 


