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Süti kezelő modul minta – látogatáselemzés és marketing 

 
Feketével a felugró ablakban (vagy hasonló modulban) elhelyezendő részek, kékkel a magyarázat: 

 
Ez a webhely sütiket használ a funkcióinak biztosítása érdekében. Kérjük, engedélyezze a 

látogatáselemzést, hogy hatékonyabban tudjuk fejleszteni szolgáltatásunk, illetve engedélyezze az 

érdeklődésének megfelelő reklámok megjelenítését támogató („marketing”) sütiket is. Amennyiben a 

későbbiekben mégsem szeretne a weboldalunkról sütiket fogadni, akkor használhatja ezt az eszközt 

arra, hogy kikapcsolja a választott kategóriákat. 

 

Részletek a sütik kezeléséről... (<- Ez egy link, a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatóra) 
 

Elengedhetetlen        Funkcionális      Látogatáselemzés   Marketing      Információk 

A mentés gomb megnyomásával beállításai mentésre kerülnek. 

Mentés 
 

 
Előre bejelölve csak az elengedhetetlen és a funkcionális lehet.  Az elengedhetetlen és a funkcionális 
lehet egy kategóriában is (funkcionális), mert az elengedhetetlen kategóriába csak azok tartoznak, 
amik az oldal puszta megjelenítéséhez szükségesek. Az elengedhetetlen és funkcionális (vagy egyben: 
funkcionális) kategóriát akár fixálni is lehet kipipálva, tehát nem szükséges (és gyakorlatilag nem is 
célszerű) lehetővé tenni azt, hogy ezeket a felhasználó kikapcsolhassa. 
 

A „nem anonim” látogatáselemző és a marketing kategóriák (külső szolgáltatók sütijei akkor is, ha 
tőlünk függetlenül /pl. beágyazott reklámmegjelenítéshez kapcsolva használják/) nem kezdhetnek el 
működni, csak hozzájárulást követően. Kivétel ez alól a látogatáselemzés, ha az VALÓBAN ANONIM 
adatokat gyűjt, ami azt jelenti, hogy az elemzési adatokból semmilyen módon soha többé nem lehet 
azonosítani a felhasználót. (Pl. az IP cím végének „levágása”, ún. IP maszkolás megfelel ennek.) 
Utóbbi esetben nem kell a felhasználó hozzájárulása, és a fentinél rövidebb, más tartalmú szöveg kell 
a felugró ablakba.  
 

A kategóriákat felsoroló fenti mezőben található „Információk” gombra kattintással az alábbi rövid 
magyarázatnak kellene megjelennie a felugró ablakban még: 
 

Funkcionális sütik 

Ezek a sütik könnyítik az oldal használatát azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön 

beállításairól. Ide tartozik például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése is. 
 

Látogatáselemzés 

Ezek a sütik segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a 

szolgáltatásunk. 
 

Marketing 

Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik 

féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.  

   

FIGYELEM! A „sütik” kifejezés alatt a fentiek alkalmazása során nem csak az informatikai 
értelemben vett sütiket kell érteni, hanem ez vonatkozik minden olyan eszközre, ami hasonló jellegű 
technikai adatkezeléssel jár (pl. Facebook pixel, szerveroldalról futó kódok, stb.). A fentieket akkor is 
alkalmazni kell, ha nem célunk a remarketing, esetleg a látogatáselemzés sem, de a külső 
szolgáltatók eszközei integrálva vannak a honlapra, mivel ezek alapesetben a külső szolgáltató általi 
adatgyűjtéssel és a felhasználó ”követésével” járnak (pl. egyes esetekben Facebook: megosztás, 
tetszik gombok, Google: térkép). 
 
A sütik fenti módon történő engedélyezését lehetővé tevő eszközt könnyen elérhetővé kell tenni a 
későbbiekben is a Felhasználó számára, hogy bármikor változtatni tudja a beállításokat. 
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