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Webhelyünkön a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében úgynevezett sütiket (cookie) 

használunk. A sütik az információt az ön böngészőjében tárolják, a feladatuk pedig például az, hogy 

felismerjék önt, amikor később visszatér erre a weboldalra. A sütik nekünk, az oldal üzemeltetőinek is 

segítenek megérteni, hogy a felhasználók a webhely mely részeit tartják a leghasznosabbnak, a 

leginkább használhatónak. 

A sütiket a rendszer az Ön gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a 

számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával 

előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű. 

Milyen információkat gyűjtünk a webhely 
használatakor? 

Azzal, hogy Ön ellátogat a webhelyünkre, valamint azzal, hogy megnyomja az „Elfogadom ezeket a 

sütibeállításokat” gombot, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk 

rögzítéséhez szükséges, saját, illetve külső szolgáltatók („harmadik fél”) által kezelt sütiket 

használjunk. Ilyen adatok az Ön számítógépének azok az adatai, amelyek webhelyünk használatakor 

generálódnak, illetve amelyeket a webhelyünkön használt sütik a technikai folyamatok automatikus 

eredményeként rögzítenek. 

Az nmhh.hu webhelyen használt sütik a személyes adatok körébe tartozó adatok közül egyedül a 

kliens IP-címét tárolják. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) NAIH-377-

2/2014/V ügyszámú állásfoglalása értelmében az IP-cím akkor minősül személyes adatnak, ha más 

adatokkal együttesen a felhasználó az IP-címen keresztül azonosított vagy azonosíthatóvá válik. 

Tekintettel arra, hogy az nmhh.hu webhelynek nincsenek regisztrált felhasználói, és felhasználóinkról 

semmilyen más módon nem kérünk be egyéb, a személyes adatok körébe tartozó információt (teljes 

nevet, e-mail címet, stb), az nmhh.hu webhely saját sütijei esetében személyes adat kezelése nem 

történik.  

Webhelyünkön az alapvető működést biztosító saját sütiken kívül a Google Analytics szolgáltatás 

sütijeit használjuk. Az Analytics-sütik esetében Ön megakadályozhatja, hogy az IP-címe a külső 

szolgáltatóhoz eljusson. Ehhez a Google partnerei számára biztosítja az IP-anonimizálás műszaki 

lehetőségét. 

A Google Analytics IP-anonimizálás nélkül működő sütijeinek használatához webhelyünkön az Ön 

kifejezett, aktív hozzájárulása szükséges. 

Alapműködést biztosító sütik 

Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai 

működéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például ilyenek a munkamenet-azonosító sütik, 

amelyek csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet 

végén törlődnek, vagy ilyenek a felhasználói igények, beállítások tárolására szolgáló sütik). A honlap 

ezek nélkül nem tud megfelelően működni. 

Statisztikai sütik IP-anonimizálással (Google Analytics) 

A Google lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy a látogatói IP-címének anonimizálását kérje. Az NMHH 

ezzel a módszerrel biztosítja, hogy amint az adatok bekerülnek az Analytics Adatgyűjtő Hálózatba, a 

rendszer – még mielőtt bármilyen jellegű tárolási vagy feldolgozási műveletre kerülne sor – végrehajtja 

https://www.naih.hu/files/Adatved-allasf-NAIH-377-2014-anonim-nyilv.pdf
https://www.naih.hu/files/Adatved-allasf-NAIH-377-2014-anonim-nyilv.pdf
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az IP-címek anonimizálását/maszkolását. Ez azt jelenti, hogy nem kerül eltárolásra olyan adat, 

amelynek segítségével Ön azonosítható lenne. 

Bővebb információ: IP-anonimizálás (más néven IP-maszkolás) az Analytics szolgáltatásban 

Az IP-anonimizálással használt Google Analytics-sütik segítenek nekünk a weboldal teljesítményének 

elemzésében, a weboldal továbbfejlesztésében. Tájékoztatást nyújtanak a felhasználók számáról, az 

egyes oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a 

látogatás történt (mobil, asztali gép, táblagép, a kijelző mérete, az operációs rendszer típusa), a 

látogatás földrajzi helyéről (legfeljebb város szinten), a látogatás gyakoriságáról. 

Statisztikai sütik (Google Analytics) 

Az IP-anonimizálás nélkül alkalmazott statisztikai sütik eltárolják a látogató IP-címét, így közvetve 

alkalmasak személyes adat gyűjtésére. Ezért az NMHH csak akkor alkalmazza ezeket a sütiket, ha 

Ön a megfelelő négyzet bejelölésével ehhez kifejezetten hozzájárul. 

Marketing célú sütik 

Webhelyünkön nem használunk marketing célú sütiket. 

Besorolás nélküli (egyéb) sütik 

Webhelyünkön nem használunk az előbbi kategóriákba be nem sorolható, egyéb sütiket. 

1. táblázat. Az nmhh.hu honlapon használt sütik 

Elnevezés Leírás Lejárati idő 

JSESSIOND Munkamenet azonosítót tartalmazó, technikai süti. Saját süti. a munkamenet 

időtartama 

cancookie Azt vizsgálja, hogy a felhasználó a böngészőjében nem tiltotta-e 

le, hogy a weboldalak sütiket helyezzenek el a böngészőben. Saját 

süti. 

3 nap 

gdpr Sütik elfogadását tároló, saját süti. 300 nap 

_ga Google Analytics-süti. Webhelyünkön alapértelmezésben IP-

anonimizálással használjuk. Bővebben: IP-anonimizálás (más 

néven IP-maszkolás) az Analytics szolgáltatásban. IP-

anonimizálás nélküli sütik alkalmazása csak az Ön aktív 

hozzájárulásával lehetséges. További információ: A Google által 

használt cookie-k típusai. 

2 év 

_gid Google Analytics-süti. Webhelyünkön alapértelmezésben IP-

anonimizálással használjuk. Bővebben: IP-anonimizálás (más 

néven IP-maszkolás) az Analytics szolgáltatásban. IP-

anonimizálás nélküli sütik alkalmazása csak az Ön aktív 

hozzájárulásával lehetséges. További információ: A Google által 

használt cookie-k típusai. 

24 óra 

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
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Elnevezés Leírás Lejárati idő 

_gat Google Analytics-süti. Webhelyünkön alapértelmezésben IP-

anonimizálással használjuk. Bővebben: IP-anonimizálás (más 

néven IP-maszkolás) az Analytics szolgáltatásban. IP-

anonimizálás nélküli sütik alkalmazása csak az Ön aktív 

hozzájárulásával lehetséges. További információ: A Google által 

használt cookie-k típusai. 

1 perc 

Lehetőség a sütik kikapcsolására 

Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről webhelyünk használatakor, az 

internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy 

módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes böngészők 

esetében az alábbi linkeken érheti el: 

 Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások 

mentésére 

 Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása 

 Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése 

 Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem 

 Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában 

Ön a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (Opt Out of Interest-Based Advertising) a külső 

szolgáltatók sütijeit is letilthatja. 

További adatkezelési információ 

Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes tájékoztatást a webhelyünkön elérhető Adatkezelési 

tájékoztatóból kaphat. 

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/types?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
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://nmhh.hu/cikk/199384/Adatkezelesi_tajekoztato
https://nmhh.hu/cikk/199384/Adatkezelesi_tajekoztato

