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SÜTI (COOKIE) KEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ 

Ezt a tájékoztatót a Magyar Lovassport Szövetség  (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) hozta létre 

azzal a céllal, hogy összefoglalja a weboldal süti használatával kapcsolatos legfontosabb 

információkat. 

A weboldal sütiket használ az oldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon 

végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. 

1. MI AZ A SÜTI? 

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások 

a böngészőben tárolnak el. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között 

információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek és 

általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát a felhasználók számára. 

2. A SÜTIK TÍPUSAI 

1.1. FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, ALAP MUNKAMENET (SESSION) SÜTIK 

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő technikai működését, megkönnyítik annak 

használatát. Ide tartozik például bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, navigáció és 

felhasználói igények. A weboldal ezek nélkül nem tud megfelelően működni.  

1.2. STATISZTIKAI CÉLÚ SÜTIK 

Ahhoz, hogy weboldalunkat felhasználóink számára optimális módon fejlesszük és a 

felhasználói élményt növeljük olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, 

hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. 

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. 

1.3. EGYÉB SÜTIK 

Az egyéb sütik közé tartoznak például azok, amelyek lehetővé teszik a weboldal tartalmának 

közösségi oldalakon történő megosztását, YouTube-videók automatikus minőség beállítását. 

3. HOGYAN ELLENŐRIZHETI ÉS HOGYAN TUDJA KIKAPCSOLNIA A SÜTIKET? 

Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző 

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban 

megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és minden 

alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. Ezeket a 

beállításokat a böngészők weboldalain, illetve súgó menüjében találja meg. Fontos, hogy a 

beállítások módosítását követően az oldal megtekinthető marad, de előfordulhat, hogy bizonyos 

szolgáltatások, tartalmak nem megfelelően jelennek meg. Süti beállításokkal kapcsolatos 

további információ: 

Internet Explorer | Firefox | Chrome |Safari 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

