
 

Cookie („süti”) kezelési Szabályzat 

1. A Süti tájékoztató hatálya 

Jelen szabályzat hatálya a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 

nyilvántartási szám: 01-03-0000031, képviseli: Győrffy Balázs országos elnök, e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu, 

telefon: +36 80 900 365, postafiók: Budapest, Pf. 583, 1519) kezelésében lévő alábbi weboldalra vonatkozik: 

https://www.agrarpeticio.hu/ (a továbbiakban: „weboldal”). 

2. Mik azok a sütik? 

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

tárolnak el, tehát egy olyan mini fájl, amelyet betűk és számok alkotnak. A cookie-k segítségével képet kaphatunk 

az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. Ez segíti a felhasználóbarát 

honlap kialakítását, a látogatók online élményének növelését. 

3. Sütik csoportosítása 

A sütik származásuk (2.1.), feladatuk (2.2.), lejárati idejük (2.3.) szerint csoportosíthatók: 

3.1. Belső és külső sütik 

Belső cookie-k azok, melyeket az Ön által felkeresett honlap használ. A belső cookie-k által gyűjtött információkat 

csak az adott honlap tudja feldolgozni és hasznosítani.  

Egy honlap külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek szintén használnak saját cookie-kat. Ezeket hívjuk 

harmadik féltől származó cookie-knak. (weboldalunk esetében ilyen például a Google által használt süti). 

3.2. Alapműködést biztosító, statisztikai célú és marketing sütik 

Az alapműködést biztosító sütik a honlap működéséhez elengedhetetlenek. A honlap ezek nélkül nem vagy 

hiányosan tud működni. Az ilyen sütik használatához nincs szükség az Ön külön hozzájárulására, ezek ugyanis a 

weboldal üzemeltetőjének a weboldal megfelelő működéséhez szükséges jogos érdekére tekintettel külön 

hozzájárulás nélkül is alkalmazhatók, az alkalmazásukra vonatkozó megfelelő tájékoztatás mellett. 

A statisztikai célú sütik statisztikai adatokat gyűjtenek arról, hogy hogyan használja a honlapot (pl. miként görgeti 

le a honlapot, mire klikkel, mit tekint meg). Ezek a sütik a honlap működéséhez nem elengedhetetlenül 

szükségesek, így alkalmazásukra hozzájárulás esetén van lehetőség.  

A marketing célú sütik célja személyre szabottan reklámok megjelenítése különböző reklámfelületeken. Ehhez a 

süti elemzi, hogy Ön hol, hogyan, hányszor tekintette meg a honlapot, vagy például elemzi, hogy hol, hányszor 

tekintette meg a videókat. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, 

azonban Önről egyéb információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg, a felhasználó a weboldal 

mely részére kattintott.  

A sütik szerepéről szóló további hasznos tájékoztató elérhető az Európai Digitális Reklámszövetség honlapjáról: 

https://www.youronlinechoices.com/hu/ 

A weboldalon a NAK nem alkalmaz statisztikai és marketing célú sütiket. 

3.3. Munkamenet és maradandó sütik 

A maradandó sütik azok, melyek – a munkameneti sütikkel ellentétben – tartósan el vannak mentve az Ön 

számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan, amikor Ön bezárja a böngészőprogramot. Ennek köszönhetően 

a weboldal így képes Önt, mint visszatérő látogatót, felismerni. Alapvetően a maradandó sütik önmagukban nem 

alkalmasak az Ön azonosítására, azonban az egyéb adatokkal összerendelve már képesek erre.  

A munkamenet sütiket az Ön gépe (számítógép, mobileszköz, notebook, egyéb) ideiglenesen tárolja, azok 

gyakorlatilag a munkamenete végével, illetve a böngészője bezárásával automatikusan törlődnek (például nem kell 

ismételten kitöltenie egy információt), ezek célja legtöbbször az adatvesztés megakadályozása. 

az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. 
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4. A sütik engedélyezése, letiltása:  

Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. 

Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni tudja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket. Ön bármikor törölheti a 

weboldal látogatására használt eszközén eltárolt sütiket. További információkat Ön a saját böngészőjének 

súgójában vagy a lent felsorolt legnépszerűbb böngészők beállítására mutató linkeken talál.  

A legnépszerűbb böngészők süti beállításait az alábbi linkeken érheti el: 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók Cookie-jainak a 

letiltására is. 

5. Tájékoztató a weboldalon elhelyezett sütiről 

5.1. reCAPTCHA 

A petíció aláírása előtt reCAPTCHA ellenőrzést végzünk, amelyhez a Google reCAPTCHA szolgáltatást 

használjuk. Ez a funkció a Google szerverein keresztül működik. A reCAPTCHA funkció során az adatok 

feldolgozását a Google végzi. A NAK ez alapján nem kezel személyes adatokat és nem kap információkat a 

weboldal felhasználóiról, viselkedésükről. 

A reCAPTCHA ellenőrzés azért szükséges, hogy az űrlapot lehetőleg ne tudják erre a célra készült robotok 

kitölteni és azon keresztül tömeges spam üzeneteket küldeni a NAK számára. Az ellenőrzési folyamat alatt a NAK 

nem jut hozzá személyes adatokhoz, az ellenőrzést a Google szerverei automatizáltan végzik. 
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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/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

