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Az alábbiakban szeretnénk látogatóinkat és 
felhasználóinkat tájékoztatni a 
weboldalainkon használt úgynevezett 
HTTP-süti technológiával kapcsolatos 
információkról, a weboldalainkon használt 
sütikről.  
 
 
A SÜTIKRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN  
 
 
Az alábbiakban általános tájékoztatást 
szeretnénk nyújtani a sütikkel kapcsolatban. 
Ezen fejezetben olvasható információk 
bármely weboldal meglátogatása során 
hasznos segítséget nyújthatnak a 
felhasználók számára. A HTTP-süti 
(általában egyszerűen süti, illetve angolul 
cookie) egy olyan kisméretű 
információcsomag, amelyet a Magyar 
Közbeszerzési Intézet Kft. (MKI) vagy a 
vele kapcsolatban lévő harmadik fél által 
üzemeltett külső szolgáltatás szervere küld 
a felhasználó/látogató által használt 
internetes böngészőnek. A böngésző ezt 
általában visszaküldi az adott online 
szolgáltatásnak minden alkalommal, 
amikor a szolgáltatás szerverétől adatot kér. 
A sütiket maga az adott szolgáltatás, vagy a 
hozzá a kapcsolódó harmadik fél által 
létrehozott – és az MKI által üzemeltetett 
szolgáltatásba integrált – megoldás hozza 
létre a böngésző segítségével, a felhasználó 
asztali vagy hordozható számítógépén, 
illetve internetes böngészésre alkalmas 
mobileszközén, ahol azok egy elkülönített 
helyen, az adott eszköz háttértárában 
kerülnek elhelyezésre.  
 
 
A HTTP-SÜTI TECHNOLÓGIA 
ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA  
 
 
A sütik bármilyen, az adott szolgáltatás által 
előre meghatározott információt 
hordozhatnak, és céljuk többek között, hogy 
biztosítsák, illetve gyorsítsák az adott 
online szolgáltatások működését azzal, 
hogy eltárolják és azonnal hozzáférhetővé 

teszik a szolgáltatás működéséhez 
feltétlenül szükséges információkat. Az 
információgyűjtés célja lehet még a 
működés biztosításán túl a statisztikai 
adatgyűjtés, illetve olyan, a felhasználóra 
jellemző adatok tárolása, mely az adott 
weboldal alapvető perszonalizációját 
biztosítja. Ilyen lehet például a kosárba 
rakott termékek megjegyzése, vagy a 
legutóbb megtekintett tartalom címének, 
elérhetőségének tárolása.  
 
 
A HTTP-SÜTIK ÉRVÉNYESÉGI IDŐ 
SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA 
 
 
A sütik alapvetően 2 fajta érvényességi 
idővel rendelkezhetnek. Az egyik típusú 
süti csak a böngésző bezárásáig, vagy az 
adott feladat elvégzéséig, azaz a 
munkamenet végéig él. Célja kizárólag az 
adatvesztés megakadályozása. Ilyen típusú 
süti működik például különböző űrlapoknál, 
amelyek elküldésénél a cookie törlődik. A 
másik típusú süti „állandó” jellegű, vagyis a 
munkamenet idején túl is tárolódik a 
felhasználó számítógépén, hogy az abban 
lévő információkat az adott online 
szolgáltatás a későbbiekben is elő tudja 
hívni. Az adatok sütiben történő 
megőrzésének ideje ebben az esetben pár 
naptól évekig terjedhet, de természetesen 
bármikor törölhető a látogató által. 
Felhasználói beállításokat, például a 
weboldal megjelenítési nyelvét szokás ilyen 
típusú sütiben tárolni.  
 
 
A HTTP-SÜTIK TÁROLT 
INFORMÁCIÓK ALAPJÁN IS 
CSOPORTOSÍTHATÓK  
 
 
A csoportosításban, elnevezésben lehetnek 
különbségek, de többnyire három fő 
kategóriát szokás megkülönböztetni, 
melyek a következők: • Szükséges cookie-
k: Ezek a sütik feltétlenül szükségesek 
ahhoz, hogy a felhasználó az adott oldalon 
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navigálni tudjon, valamint, hogy az adott 
online szolgáltatás bizonyos alapvető 
funkciói működni tudjanak (pl. keresés, 
tartalmak olvasása, vásárlás stb.). • 
Funkcionális cookie-k: A funkcionális sütik 
segítségével lehet optimalizálni az online 
szolgáltatások teljesítményét, illetve 
növelni a felhasználói élményt. Ezek a sütik 
általában anonim statisztikai adatgyűjtő 
rendszerek által használt típusok, mely 
gyűjtött adatok feldolgozásakor a 
szolgáltató látja, melyek azok a funkciók, 
amelyek javításra, gyorsításra szorulnak. • 
Kényelmi cookie-k: A kényelmi sütik 
segítségével mélyebb szinten tudjuk 
elemezni a látogatók adott weboldalon 
töltött tevékenységét, ezáltal akár 
személyre szabott tartalmak és hirdetések 
megjelenítésére is lehetőség van.  
 
 
SÜTIK TÖRLÉSE A FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL 
 
 
 A felhasználónak lehetősége van arra, hogy 
a sütiket érvényeségi idejük előtt, bármikor 
törölje, vagy letiltsa webböngészőjében. 
Ehhez az egyes webböngésző szolgáltatók 
részletes iránymutatást adnak. Sütik 
beállítása, törlése a leggyakrabban használt 
böngészőkben: • Chrome böngészőben • 
Firefox böngészőben • Internet Explorer 
böngészőben • Safari böngészőben 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a 
sütik törlése vagy teljes blokkolása az adott 
weboldal működési zavarát okozhatja. A 
szükséges sütik törlését vagy blokkolását 
nem javasoljuk.  
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, 
KAPCSOLAT  
 
 
Amennyiben további kérdése van az MKI 
weboldalán, online szolgáltatásain használt 
sütikkel kapcsolatban, keressen meg 
bennünket elérhetőségeinken. 
 

 
VÁLTOZÁSKÖVETÉSI 
INFORMÁCIÓK  
 
 
A sütikezelési tájékoztatót rendszeresen 
felülvizsgáljuk, és fenntartjuk annak jogát, 
hogy az abban foglalt rendelkezéseket 
bármikor módosítsuk, illetve visszavonjuk. 
Jelen sütikezelési tájékoztató utolsó 
frissítésének ideje: 2020. szeptember 01. 
 


