
Süti (cookie) kezelési tájékoztató 
 
Az alábbiakban szeretnénk látogatóinkat és felhasználóinkat tájékoztatni a weboldalainkon használt 
úgynevezett HTTP-süti (angolul cookie) technológiával kapcsolatos információkról, a weboldalunkon 
használt sütikről: 
 
Alapműködést biztosító sütik: 

1. XSRF-TOKEN 
• Adatkezelő jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke 
• Adatkezelés időtartama: Oldalfrissítésig 
• Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása 

2. CookieEnabled 
• Adatkezelő jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke 
• Adatkezelés időtartama: 20 év 
• Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása 

 
Mi a süti? 
A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy 
weboldalt. A sütik használata támogatja a weboldalak működését, ezáltal nemcsak a felhasználói élmény 
növelhető, hanem sok esetben nélkülözhetetlen is. A sütiket csak a felhasználó engedélyével és abban 
az esetben lehet tárolni, ha az honlap működéséhez feltétlenül szükséges.  
 
Miért használunk sütiket? 
Weboldalunk sütiket használ, amelynek célja: 
- látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével az oldalon 

való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése, 
- weboldalunk kezelésének megkönnyítése, 
- weboldalunk fejlesztése, 
- felhasználói élmény növelése, 
- statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében. 
 
Milyen sütiket használunk?  

1. Alapműködést biztosító (nélkülözhetetlen) sütik 
Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, a 
felhasználói igények, beállítások tárolásra kerüljenek. A honlap ezek nélkül nem tud megfelelően 
működni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. 
 

2. Statisztikai célú sütik 
A statisztikai adatokat gyűjtő sütik elősegítik a honlap szerkezeti és tartalmi kialakításának 
optimalizálását, segítségükkel nemcsak testreszabott információk juttathatók el a felhasználókhoz, de 
olyan kényelmi szolgáltatások is biztosíthatók, amelyekre egyébként nem lenne lehetőség. 
 

3. Funkcionális sütik 
A funkcionális sütik segítségével lehet optimalizálni az online szolgáltatások teljesítményét, illetve 
növelni a felhasználói élményt. Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek 
megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében. 
 

4.  Hirdetési sütik 
Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket 
és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik. 
(A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu) 
  



5.  Egyéb sütik 
Az egyéb sütik olyanok, amelyek egyik fenti besorolás alá sem esnek. Ilyenek például azok, amelyek 
lehetővé teszik a honlap tartalmának közösségi oldalon (Facebook) történő megosztását. 
 
Süti beállítások  
Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban, aminek keretében lehetősége van arra, 
hogy a sütiket érvényességi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa webböngészőjében. Ezek a 
beállítások böngészőktől függően eltérő módon végezhetők el, amelyről a különböző böngészők 
honlapjain, illetve a „súgó” menüpontokon keresztül lehet tájékozódni. A beállítások elvégzése előtt 
azonban figyelembe kell venni, hogy bár a honlap a továbbiakban is megtekinthető marad, de 
előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások nem fognak teljes körűen megjelenni, 
működni, vagy a weboldal egyes funkciói nem lesznek elérhetők. A szükséges sütik törlését vagy 
blokkolását nem javasoljuk. 
 
Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, 
tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ: 

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

• Firefox: 
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-
szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se 

• Microsoft Explorer 11: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies#ie=ie-11  

• Microsoft Explorer 10: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies#ie=ie-10  

• Microsoft Explorer 9: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Explorer 8: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies#ie=ie-8 

• Safari: 
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari  

 
További információ, kapcsolat 
Adatkezelő és elérhetőségei: 

• OFA Nonprofit Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 80., telefon: +36 (1) 555-2900, e-
mail: info@ofa.hu, webcím: www.ofa.hu) 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: 
• dr. Nagy Anita, adatvedelem@ofa.hu, telefon: +36 20 626 2915 

Egyoldalú módosítás 
A süti kezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és fenntartjuk annak jogát, hogy az abban 
foglalt rendelkezéseket bármikor egyoldalúan módosítsuk, illetve visszavonjuk. A módosítást 
honlapunkon tesszük közzé. 


