
Cookie (süti) tájékoztató  

 

  A Cookie (süti) tájékoztatató hatóköre 

  

Jelen tájékoztató a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt (továbbiakban: Üzemeltető) 
kezelésében álló weboldalra vonatkozik. 

 

  Mik azok a Cookie-k (sütik) és hogyan kezeljük őket? 

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a 
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti 
le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége 
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy 
a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen 
lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt 
bővebb tájékoztatást.   

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első 
látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, 
terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-
központú biztonsági sütik.  

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a 
Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.  Társaságunk 
nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön 
hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.  

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik 
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.   

  

  A sütik célja 

  

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie - 
munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegéítésére szolgálnak. A látogató 
beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap 
használatának megkönnyítése. 

  

  Milyen sütiket használunk? 
  

A Honlap a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (a Google Analytics-et) használja. A 
Google Analytics lehetővé teszi a webhely használatának elemzését. Az információk a weboldal 
használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverekhez továbbítódnak és ott tárolódnak. A weboldal 
üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, 
a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az 
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google 



Analytics által a Google Analytics részeként kezelt adatok (pl.: IP-cím) nem kerülnek összevonásra más 
Google-adatokkal.  

 

 

Google Analytics #1  

  

Név:   _ga   

Igényel-e hozzájárulást:   nem   

Rövid leírás:  

  

látogatottsági adatok gyűjtéséhez; 
felhasználók megkülönböztetése céljából  

 
a  

Cél:   látogatottsági adatok gyűjtése   

Érvényesség:  2 év  

        

 

Google Analytics #2  

  

Név:   _gid   

Igényel-e hozzájárulást:   nem   

Rövid leírás:  

  

látogatottsági adatok gyűjtéséhez; 
felhasználók megkülönböztetése céljából  

a  

Cél:   látogatottsági adatok gyűjtése   

Érvényesség:  24 óra    

  

Google Analytics #3  

  

Név:   _gat   

Igényel-e hozzájárulást:   nem  

Rövid leírás:  

  

látogatottsági adatok gyűjtéséhez; a túlságosan 
sok egymást követő oldalbetöltés 
korlátozására  

Cél:   látogatottsági  adatok  gyűjtése 
 (védelmi mechanizmus)  

Érvényesség:  1 perc   

  

  



Név:   _fbp  

Igényel-e hozzájárulást:   nem   

Rövid leírás:  

  

böngészők azonosítására szolgál a hirdetési 
és webhely-analitikai szolgáltatások 
biztosításához 

a  

Cél:   Cookie-kat használva mérjük azt is, hogy az 
emberek milyen gyakran hajtanak végre 
bizonyos műveleteket, például vásárolnak 
egy hirdetés megtekintése után. 

 

Érvényesség:  90 nap   

 

Saját munkamenet azonosító  

Név:   MoodleSession 

Igényel-e hozzájárulást:   nem  

Rövid leírás:  

  

az  egyes  felhasználói 
 munkamenetek  

megkülönböztetéséhez használatos  

Cél:   ennek segítségével szerver oldalon adat 
rendelése az adott felhasználói 
munkamenethez, azaz két oldalbetöltés között 
nem vesznek el a tárolt adatok  

Érvényesség:  a böngésző bezárásáig (kiegészítés: inaktivitás 
esetén, szerverbeállítástól függően szerver 
oldalon már korábban, 30 percen belül  

eldobásra kerülnek az adatok)  

 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt 
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről, itt 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat, a facebook sütikről pedig 
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ olvashat.  

  

  Adatbiztonság 

  

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót 
vagy jelszót. 

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének 
elektronikus szolgáltatásait. 

  

 

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/


  A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása 

  

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak 
érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén 
a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak 
támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes 
lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől 
eltérően működhet a böngészőben. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról 
szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a 
reklámblokkoló alkalmazást! 

  

  Adatvédelmi tájékoztató 

 

Érintett domain 
Kezelt 

adatkör  
Süti típusa   Adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés 
célja  

Adatkezelés 
időtartama  

elearning.hepa.hu SESSION 
Munkamenet 

sütik 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja, tekintettel arra, hogy az 

Üzemeltető közfeladatait a 
163/2018 (IX.10.) számú 

Kormányrendelet alapján látja el a 
GDPR 24. és 32. cikkének 

megfelelően 

A honlap 
megfelelő 

működésének 
biztosítása 

A vonatkozó 
látogatói 

munkamenet 
lezárásáig tartó 

időszak 

 


