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a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 

A cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás 
(Frissítve:2022.03.11.) 

Adatkezelő neve, elérhetőségei:  
Az adatkezelő megnevezése: Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei – rövid 

neve: BMSZKI. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Az adatkezelő levelezési címe: 1134 Budapest Dózsa György út 152. 
Az adatkezelő e-mail címe:  titkarsag@bmszki.hu  
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatvedelem@bmszki.hu  
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 238 9501 
Honlap: https://bmszki.hu 

A Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), mint Adatkezelő a honlap 
látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény növelése és az online 
szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. 

Mi az a cookie? 

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld 
el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni 
felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy 
titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap 
bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. 

A sütik alkalmasak továbbá arra, hogy megkülönböztethető legyen az adott felhasználó a BMSZKI 

honlapjának más felhasználóitól. Ennek segítségével a felhasználó könnyebben böngészhet A 

BMSZKI honlapján, és a sütik segítenek a BMSZKI-nak a honlap fejlesztésében is.   

 A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint 

internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható 

az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. 

Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő 

látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.   

 Amennyiben a holnaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban 

elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, 

azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. 

A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató 

számítógépének felismerésére alkalmasak.  

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései 
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az 
oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag 
a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a 
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen 
hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, 
vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet 
idejére korlátozódik. 

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző bezárásáig. 
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a 

weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést 
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg 
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” 
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cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az 
előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb 
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az 
interneten. 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés 
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a 
böngésző bezárásáig tart. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek 
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 30 nap. 

Hogyan törölheti Ön ezeket a cookie-kat?  

A web böngésző beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes 

sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét 

vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további 

információkat: www.allaboutcookies.org  

A weboldal működése cookie-hoz kötött, ezért amennyiben Ön nem klikkel az Elfogadom gombra, 

ebben az esetben is tároljuk a cookie-kat.  

Ezt Ön a böngészőjén keresztül tudja törölni vagy a Google.com vonatkozó oldalain, amelyeket alább 

találhatóak.  

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik 

törléséről a különböző típusú böngészőkben: 

• Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera (angolul) 

Részletes leírások a legnépszerűbb böngészőkben  

Google Chrome  

 Válassza a Chrome menü ikont.  

1. Válassza a Beállítások lehetőséget.  

2. Kattintson az oldal aljánál található Speciális beállítások megjelenítése elemre.  

3. Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetőséget.  

4. Válassza a Webhelyek bármilyen típusú adatelhelyezésének tiltása elemet. 6. Válassza a Kész 

lehetőséget.  

  

Internet Explorer  

1. Nyissa meg az asztalt, és koppintson vagy kattintson a tálcán lévő Internet Explorer 

ikonra. 2. Koppintson vagy kattintson az Eszközök gombra, majd az Internet-beállítások 

parancsra. 3. Koppintson vagy kattintson az Adatvédelem fülre, a Beállítások csoportban 

mozgassa a csúszkát legfelülre az összes cookie blokkolásához, majd koppintson vagy 

kattintson az OK gombra.  

  

Firefox  

 Beállítások ellenőrzése vagy módosítása:  

1. Kattintson a menü gombra New Fx Menu és válassza a Beállítások menüpontot.  

2. Válassza ki az Adatvédelem panelt.  

3. Válassza a A Firefox Egyéni beállításokat használ az előzmények törléséhez menüpontot.  

4. Ha bekapcsolja a Sütik elfogadása weboldalakról beállítást, akkor a weboldalak sütiket  

tesznek le a számítógépre, kikapcsoláskor, azonban nem.  

5. Ha a sütikkel kapcsolatos hiba elhárításán dolgozik, ellenőrizze, hogy a Harmadik féltől származó 

sütik elfogadása beállítás nincs Soha értékre állítva.  

6. Válassza ki, hogy meddig tárolódjanak a sütik:  

7. Sütik megtartása: amíg le nem járnak: a sütik törlődnek amikor a határidejük lejár, ezt a lejárati 

határidőt a sütit küldő oldal állítja be.  

8. Sütik megtartása: a Firefox bezárásáig: a számítógépen tárolt sütik törlődnek amikor bezárja a Firefox 

böngészőt.  

9. Sütik megtartása: megerősítés minden alkalommal: amikor egy weboldal sütit próbál küldeni az ön 

gépére egy felugró ablakban kiválaszthatja, hogy tárolja-e az adott sütit vagy nem. 10. Zárja be az 

about:preferences oldalt. Minden változtatás automatikusan mentésre kerül.  

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

