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TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALAK SÜTI KEZELÉSÉRŐL 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett weboldalakon (a továbbiakban: „Weboldal”) sütiket (angolul: 
„cookie”) használ a weboldalak működtetése, használatának megkönnyítése és biztonsága, valamint a Weboldalakon végzett felhasználói 
tevékenység nyomon követése érdekében. 
 
A Társaság az alábbi domaineken üzemeltet weboldalakat: 

- hirosagora.hu 
- paraditabor.hu 
- otthon-mozi.hu 
- kodaly-muveszeti-fesztival.hu 
- kecskemeti-nepzenei-talalkozo.hu 
- kecskemeti-tavaszi-fesztival.hu 

 
Jelen tájékoztató célja, hogy ezeknek a weboldalaknak a működését szolgáló sütikről összefogó tájékoztatást nyújtson. 
 

A SÜTI FOGALMA ÉS HASZNÁLATUK CÉLJA 
 

A sütik olyan kis méretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott oldal szervere, vagy a harmadik fél weboldalon futó 
alkalmazása generál és küld a felhasználó böngészőjébe, ezt követően pedig ezen adatfájlok a felhasználó eszközén eltárolásra kerülnek. 
 
A sütik alkalmazásának célja általában, hogy a weboldal kényelmesen használható legyen, a weboldal működtetői a tartalom és a  szolgáltatás 
fejlesztéséhez szükséges statisztikai információkat kapjanak, illetve - amennyiben a honlapon hirdetés is található - a látogatók releváns 
hirdetésekkel találkozzanak.  
 
A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ezáltal biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson 
és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben. 
 
Sok süti tartalmaz egy úgynevezett „süti azonosítót” (cookie ID). A süti azonosító egyedi azonosításra alkalmas karakterláncb ól áll, amelyeket a 
webhelyek és a szerverek társíthatnak az adott webböngészőhöz, ahol a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett webhelyek és szerverek 
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megkülönböztessék az érintett konkrét böngészőjét és más, különböző sütiket tartalmazó webböngészőket. Egy egyedi webböngésző  felismerhető 
és azonosítható az egyedi cookie azonosítóval. További információk hiányában a cookie -k nem használhatók személyazonosításra. 
 
 

A SÜTIT HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK 
 
Az egyes sütiket vagy a Weboldal üzemeltetője vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el. 
 

A WEBOLDALAK ÜZEMELTETŐJE: 
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

Adatkezelő képviselői: Barta Dóra, Bak Lajos ügyvezetők 

Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. 

Adatkezelő email címe: hirosagora@hirosagora.hu 

Adatkezelő telefonszáma: 76/503-880 

 
a továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő 
 
A harmadik fél által kezelt sütik tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók:  
Google Analytics – Google LLC - https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
 
 

A SÜTIK TÍPUSAI 
 
A sütiket megkülönböztethetjük pl. funkciójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Ezen felül vannak olyan sütik, amelyeket az adott weboldal 
üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el a honlapon keresztül.  
 
A Honlapokon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek 

• alapműködést biztosító, 

• felhasználói beállításokat tároló, 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
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• statisztikai, 

• marketing (hirdetési) célú ill. 

• social média sütik. 
 
A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk  

• munkamenet sütiket, amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt, és  

• állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem 
törli. 

 
A Weboldalakon a felhasználó az alábbi típusú sütikkel találkozhat: 

• alapműködést biztosító sütik, 

• a felhasználói beállításokat tároló sütik és 

• statisztikai célú (közönségmérő) sütik. 
 
A Weboldal üzemeltetője marketing célú vagy célzó sütiket, a Weboldalon használ.  
 
Az alapműködést biztosító sütik 
Ezek a sütik biztosítják a Weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, nélkülük a Weboldal kényelmes haszná lata nehezebben 
vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a Weboldal 
használatáról. 
Az alapműködést biztosító sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkame net sütik), míg 
másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó 
sütik). 
Az alapműködést biztosító sütik a felhasználó eszközein a Weboldal böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. Azokat a böngésző 
beállításoknál utólag lehetséges törölni (lásd még alább). 
A működéshez szükséges sütik használata a felhasználó külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a Web oldal nem 
működne. 
 
A felhasználói beállításokat tároló sütik 
 
A felhasználói beállításokat tároló sütiket a Weboldal azért kezeli, mert ezen sütik használatával a Weboldal látogatásához k apcsolódó felhasználói 
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élmény fokozható. 
Amennyiben ezek a felület személyre szabásához használt sütik elengedhetetlenek a weboldal által nyújtott szolgáltatáshoz, és a weboldalon 
elvárható funkció biztosításához szükségesek - ilyenek például a nyelvi beállítások -, azok használatához szintén nem szükséges a felhasználó 
hozzájárulása. 
 
 
Statisztikai célú (közönségmérő) sütik 
 
A statisztikai célú sütik alkalmazásával a Weboldal a felhasználó látogatási szokásairól gyűjt adatot, pl. annak vizsgálatáva l, hogy a felhasználó 
milyen oldalt, vagy aloldalt tekintett meg, ott mennyi időt töltött el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a Weboldalt használó személyek 
viselkedésének teljes mértékben anonim elemzése. 
 
Ezek a sütik sem azonosítják a látogatókat, az általuk gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal me ly részére kattintott, 
milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, milyen esetleges hibaüzenetek érkeztek stb. A statisztikai célú sütik között is 
megkülönbözettünk állandó és munkamenet sütiket, aszerint, hogy mennyi ideig tárolódnak azok a látogató böngé szőjében ill. eszközén. 
A közönségmérő sütik szintén mentesülhetnek a hozzájárulás alól, ha elengedhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez és a s zolgáltatás 
nyújtásához. (Például: kizárólag az üzemeltető használja, csak a Weboldal közönségének mérésére  nem teszi lehetővé a felhasználó nyomon 
követését más alkalmazásokban vagy webhelyeken kizárólag anonim statisztikai adatok előállítására használják, amiket nem kapc solnak össze.) 
Mivel a Google Analytics esetében az adatok más Google alkalmazásokban történő használatát, illetve az adatok a GDPR-nak megfelelő védelmi 
szintet nem biztosító EGT-n kívüli országba (pl. USA-ba) történő továbbítását kizárni nem tudjuk, ezért a Google Analytics sütik alkalmazásához 
a felhasználó hozzájárulását kérjük. 
 
A statisztikai célú sütik alkalmazása a fentiek szerint az érintett hozzájárulásán alapul. Ezen sütik elhelyezését a felhasználó eszköz ein maga is 
testre szabhatja, illetve azokat a böngésző beállításoknál utólag is lehetséges törölni.  
 
Azok a felhasználók, akik nem kívánják, hogy a Google Analytics statisztikájában megjelenjen az Weboldalon folytatott tevékenységük, a 
böngészőjük bővítményeként telepített ún. Google Analytics Opt-out Browser Add-on telepítésével letilthatják az információk Google Analytics 
felé történő továbbítását. A bővítmény telepítéséről további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=hu&u=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=hu&u=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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A WWW.HIROSAGORA.HU WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK 
 
Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az egyes konkrét süti típusokon belüli egyedi sütiket és azok jellemzőit.  
 

Cookie neve Cookie típusa, 
leírása 

Honnan 
származik 

Funkciója Időtartama Adatkezelés célja Adatgyűjtés Jogalap 

_gid Statisztikai célú 
süti 

.hirosagora.h
u 

Google Analytics: 
Lehetővé teszi a 
látogatások és a 
látogatók rögzítését 

1 nap A Google Analytics által 
használt cookie arról gyűjt 
adatokat, hogy a látogató 
hányszor látogatta meg a 
weboldalt, rögzíti továbbá 
az első és az utolsó 
látogatás időpontját. Ez a 
süti a felhasználók 
elkülönítésére szolgál, és 
egy egyedi munkamenet-
azonosítót tárol, amely 
statisztikai adatokat állít elő 
arról, hogy a felhasználók 
hogyan használták a 
weboldalt.   

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

_ga Statisztikai célú 
süti 

.hirosagora.h
u 

Google Analytics: 
Lehetővé teszi a 
látogatások és a 
látogatók rögzítését. 
Minden olyan webhely 
használja, amely igénybe 
veszi a Google Analytics 
szolgáltatást 

2 év Statisztikai adatokat 
generáló egyedi azonosítót 
rögzít annak érdekében, 
hogy a látogatók 
felhasználási szokásairól 
nyújtson információt a 
Weboldal üzemeltetőjének. 
Segítségével hosszútávú 
statisztika készíthető a 
felhasználók általi 
webhelylátogatásokról. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

_gat Statisztikai célú 
süti 

.hirosagora.h
u 

Google működési süti, 
melynek különféle 
feladatai lehetnek 

1 év Ez a cookie név a Google 
Universal Analytics-hez 
kapcsolódik; a 
dokumentáció szerint a 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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kérések számának 
szabályozására szolgál – a 
nagy forgalmú 
webhelyeken végzett 
adatgyűjtést korlátozva. 

_gcl_au Konverziók 
tárolására és 
nyomon 
követésére 
szolgál 

.hirosagora.h
u 

A sütit a Google 
AdSense használja. 

3 hónap Célja, hogy a 
szolgáltatásaikat használó 
honlapokon a hirdetések 
hatékonyságát tesztelje. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat. 

A felhasználó 
hozzájárulása 

agoraNewFront Alapműködést 
biztosító süti 

.hirosagora.h
u 

Munkamenet süti, amely 
a honlap megfelelő 
működésének 
biztosításához szükséges 

Amikor a 
böngészési 
programfolya
mat véget ér. 

Munkamenet támogatása Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Weboldal 
működéséhez 
fűződő jogos 
érdek. 

DSID Google 
DoubleClick 
szolgáltatás 

.doubleclick.
net 

Felhasználói 
beállításokat tárol. 

2 hét Marketing/követés 
(remarketing) 

Felhasználó 
azonosítót (user 
ID) kezel, ha 
van. 

A felhasználó 
hozzájárulása 

IDE Google 
DoubleClick 
szolgáltatás 

.doubleclick.
net 

Hirdetésmegjelenítést, 
vagy újracélzást biztosít. 

2 év Marketing/követés 
(remarketing) 

Nem tárol 
személyes 
adatokat. 

A felhasználó 
hozzájárulása 

1P_JAR Statisztika gyűjtő 
szolgáltatás 

.google.com cookie-t 
webhelystatisztikák 
összegyűjtésére és a 
konverziós arány 
követésére használják. 

2 ÉV Webhelystatisztikák 
összegyűjtése és a 
konverziós arány követése 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

ANID Személyre 
szabott 
hirdetések 
azonosítása 

.google.com Ha engedélyezte a 
személyre szabott 
hirdetéseket, akkor az 
„ANID” cookie 
segítségével jegyzi meg a 
rendszer ezt a beállítást. 

13 hónap Személyre szabott 
hirdetések érvényessége 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

CONSENT Felhasználói 
preferenciákat 
kezelő süti 

.google.com Ez a süti a felhasználók 
preferenciáit és egyéb 
információit tárolja. 
Ilyen információk 
lehetnek az előnyben 
részesített nyelv, az 

20 év YouTube felhasználói 
preferenciáinak finomítása, 
továbbá döntés a 
SafeSearch 
bekapcsolásáról. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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oldalon megjelenítendő 
keresési eredmények 
száma, továbbá a döntés, 
hogy a Google aktiválja-
e a SafeSearch szűrőt. 

_GRECAPTC
HA 

Funkcionális 
cookie 

.google.com Spam védelem Amikor a 
böngészési 
programfolya
mat véget ér. 

Spam védelem Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Weboldal 
működéséhez 
fűződő jogos 
érdek. 

_Secure_3PAPI
SID 
_Secure_3PSID 
_Secure_3PSID
CC 

 .google.com      

CONSENT Funkcionális süti .google.hu Google Ad Manager felé 
biztosít adatokat. 

20 év Google hirdetések 
támogatása. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat. 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

NID Személyre 
szabott 
automatikus 
kiegészítések 

.google.hu Személyre szabott 
automatikus kiegészítési 
funkciók használatát 
teszi lehetővé a 
Keresőben, amikor a 
felhasználók keresési 
kifejezéseket gépelnek 
be. 

6 hónap Keresőben teszi lehetővé 
az automatikus 
kiegészítéseket. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

_Secure_3PAPI
SID 
_Secure_3PSID 

Biztonsági célú 
süti 

.google.com A SID és a HSID nevű 
cookie-kat használjuk a 
felhasználó Google 
Fiókjához tartozó 
azonosító digitálisan 
aláírt és titkosított 
adatainak és a legutóbbi 
bejelentkezési időpont 
tárolására. Ennek a két 
cookie-nak a segítségével 
számos támadást meg 
tudunk akadályozni, 
például a weboldalakon 

2 év Biztonsági cookie-k a 
felhasználók hitelesítése, a 
bejelentkezési adatokkal 
való visszaélés megelőzése, 
továbbá annak érdekében, 
hogy megvédjük a 
felhasználói adatokat az 
illetéktelen személyektől. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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kitöltött űrlapok 
tartalmának ellopására 
irányuló kísérleteket is. A 
Google számos cookie-t 
állít be bármely olyan 
oldalra, amely tartalmaz 
egy Google Térképet. 
Miközben nincs 
ellenőrzésünk a Google 
által beállított cookie-kat 
illetően, úgy tűnik, hogy 
tartalmaznak 
információcsomagot a 
Google Térkép 
felhasználók számának 
és viselkedésének 
mérésére. 

 
 

A WWW.PARADITABOR.HU WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK 
 
Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az egyes konkrét süti típusokon belüli egyedi sütiket és azok jellemzőit.  
 

Cookie neve Cookie típusa, 
leírása 

Honnan 
származik 

Funkciója Időtartama Adatkezelés célja Adatgyűjtés Jogalap 

_gid Statisztikai célú 
süti 

.paraditabor.
hu 

Google Analytics: 
Lehetővé teszi a 
látogatások és a 
látogatók rögzítését 

1 nap A Google Analytics által 
használt cookie arról gyűjt 
adatokat, hogy a látogató 
hányszor látogatta meg a 
weboldalt, rögzíti továbbá 
az első és az utolsó 
látogatás időpontját. Ez a 
süti a felhasználók 
elkülönítésére szolgál, és 
egy egyedi munkamenet-
azonosítót tárol, amely 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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statisztikai adatokat állít elő 
arról, hogy a felhasználók 
hogyan használták a 
weboldalt.   

_ga Statisztikai célú 
süti 

.paraditabor.
hu 

Google Analytics: 
Lehetővé teszi a 
látogatások és a 
látogatók rögzítését. 
Minden olyan webhely 
használja, amely igénybe 
veszi a Google Analytics 
szolgáltatást 

2 év Statisztikai adatokat 
generáló egyedi azonosítót 
rögzít annak érdekében, 
hogy a látogatók 
felhasználási szokásairól 
nyújtson információt a 
Weboldal üzemeltetőjének. 
Segítségével hosszútávú 
statisztika készíthető a 
felhasználók általi 
webhelylátogatásokról. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

_gat Statisztikai célú 
süti 

.paraditabor.
hu 

Google működési süti, 
melynek különféle 
feladatai lehetnek 

1 év Ez a cookie név a Google 
Universal Analytics-hez 
kapcsolódik; a 
dokumentáció szerint a 
kérések számának 
szabályozására szolgál – a 
nagy forgalmú 
webhelyeken végzett 
adatgyűjtést korlátozva. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

paraditabor Alapműködést 
biztosító süti 

.paraditabor.
hu 

Munkamenet süti, amely 
a honlap megfelelő 
működésének 
biztosításához szükséges 

Amikor a 
böngészési 
programfolya
mat véget ér. 

Munkamenet támogatása Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Weboldal 
működéséhez 
fűződő jogos 
érdek. 

DSID Google 
DoubleClick 
szolgáltatás 

.doubleclick.
net 

Felhasználói 
beállításokat tárol. 

2 hét Marketing/követés 
(remarketing) 

Felhasználó 
azonosítót (user 
ID) kezel, ha 
van. 

A felhasználó 
hozzájárulása 

IDE Google 
DoubleClick 
szolgáltatás 

.doubleclick.
net 

Hirdetésmegjelenítést, 
vagy újracélzást biztosít. 

2 év Marketing/követés 
(remarketing) 

Nem tárol 
személyes 
adatokat. 

A felhasználó 
hozzájárulása 

1P_JAR Statisztika gyűjtő 
szolgáltatás 

.google.com cookie-t 
webhelystatisztikák 
összegyűjtésére és a 

2 ÉV Webhelystatisztikák 
összegyűjtése és a 
konverziós arány követése 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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konverziós arány 
követésére használják. 

ANID Személyre 
szabott 
hirdetések 
azonosítása 

.google.com Ha engedélyezte a 
személyre szabott 
hirdetéseket, akkor az 
„ANID” cookie 
segítségével jegyzi meg a 
rendszer ezt a beállítást. 

13 hónap Személyre szabott 
hirdetések érvényessége 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

CONSENT Felhasználói 
preferenciákat 
kezelő süti 

.youtube.com Ez a süti a felhasználók 
preferenciáit és egyéb 
információit tárolja. 
Ilyen információk 
lehetnek az előnyben 
részesített nyelv, az 
oldalon megjelenítendő 
keresési eredmények 
száma, továbbá a döntés, 
hogy a Google aktiválja-
e a SafeSearch szűrőt. 

20 év YouTube felhasználói 
preferenciáinak finomítása, 
továbbá döntés a 
SafeSearch 
bekapcsolásáról. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

_Secure_3PAPI
SID 
_Secure_3PSID 
_Secure_3PSID
CC 

Biztonsági célú 
süti 

.google.com A SID és a HSID nevű 
cookie-kat használjuk a 
felhasználó Google 
Fiókjához tartozó 
azonosító digitálisan 
aláírt és titkosított 
adatainak és a legutóbbi 
bejelentkezési időpont 
tárolására. Ennek a két 
cookie-nak a segítségével 
számos támadást meg 
tudunk akadályozni, 
például a weboldalakon 
kitöltött űrlapok 
tartalmának ellopására 
irányuló kísérleteket is. A 
Google számos cookie-t 
állít be bármely olyan 
oldalra, amely tartalmaz 

2 év Biztonsági cookie-k a 
felhasználók hitelesítése, a 
bejelentkezési adatokkal 
való visszaélés megelőzése, 
továbbá annak érdekében, 
hogy megvédjük a 
felhasználói adatokat az 
illetéktelen személyektől. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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egy Google Térképet. 
Miközben nincs 
ellenőrzésünk a Google 
által beállított cookie-kat 
illetően, úgy tűnik, hogy 
tartalmaznak 
információcsomagot a 
Google Térkép 
felhasználók számának 
és viselkedésének 
mérésére. 

CONSENT Funkcionális süti .youtube.hu Google Ad Manager felé 
biztosít adatokat. 

20 év Google hirdetések 
támogatása. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat. 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

NID Személyre 
szabott 
automatikus 
kiegészítések 

.google.hu Személyre szabott 
automatikus kiegészítési 
funkciók használatát 
teszi lehetővé a 
Keresőben, amikor a 
felhasználók keresési 
kifejezéseket gépelnek 
be. 

6 hónap Keresőben teszi lehetővé 
az automatikus 
kiegészítéseket. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

_Secure_3PAPI
SID 
_Secure_3PSID 

Biztonsági célú 
süti 

.google.com A SID és a HSID nevű 
cookie-kat használjuk a 
felhasználó Google 
Fiókjához tartozó 
azonosító digitálisan 
aláírt és titkosított 
adatainak és a legutóbbi 
bejelentkezési időpont 
tárolására. Ennek a két 
cookie-nak a segítségével 
számos támadást meg 
tudunk akadályozni, 
például a weboldalakon 
kitöltött űrlapok 
tartalmának ellopására 
irányuló kísérleteket is. A 

2 év Biztonsági cookie-k a 
felhasználók hitelesítése, a 
bejelentkezési adatokkal 
való visszaélés megelőzése, 
továbbá annak érdekében, 
hogy megvédjük a 
felhasználói adatokat az 
illetéktelen személyektől. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 



Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.  
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT – 11. sz. melléklet  
   
 

Google számos cookie-t 
állít be bármely olyan 
oldalra, amely tartalmaz 
egy Google Térképet. 
Miközben nincs 
ellenőrzésünk a Google 
által beállított cookie-kat 
illetően, úgy tűnik, hogy 
tartalmaznak 
információcsomagot a 
Google Térkép 
felhasználók számának 
és viselkedésének 
mérésére. 

LOGIN_INFO Felhasználóhoz 
kötött 
funkcionális süti 

.youtube.com Bejelentkezett 
felhasználó azonosítása 

2 év Weboldalba ágyazott 
YouTube videó esetén 
ellenőrzi, hogy be van-e 
jelentkezve a felhasználó a 
Google fiókjába. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

Funkcionális süti .youtube.com Sávszélesség becslése 2 év + 2 hét A felhasználó internetes 
sávszélességének mérése. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

YSC Hirdetések 
kezelését 
biztosító süti 

.youtube.com Interakciók tárolása és 
nyomon követése. 

Amikor a 
böngészési 
programfolya
mat véget ér. 

Marketing/követés 
(remarketing) 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

 
 

A WWW.OTTHON-MOZI.HU WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK 
 
Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az egyes konkrét süti típusokon belüli egyedi sütiket és azok jellemzőit. 
 

Cookie neve Cookie típusa, 
leírása 

Honnan 
származik 

Funkciója Időtartama Adatkezelés célja Adatgyűjtés Jogalap 
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PHPSESSID Funkcionális süti .otthon-
mozi.hu 

A weboldal működését 
segíti. 

Amikor a 
böngészési 
programfolya
mat véget ér. 

A weboldal 
funkcionalitásához 
szükséges adatokat tárolja. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Weboldal 
működéséhez 
fűződő jogos 
érdek. 

__utma Google Analytics 
funkcionális süti 

.otthon-
mozi.hu 

Akkor jön létre, amikor a 
javascript könyvtár 
végrehajtódik és a nem 
létező __utma süti kilép. 
Frissül minden GA-nek 
történő adatküldéskor. 

2 év A felhasználók és 
munkamenetek 
megkülönböztetésére 
szolgál. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

__utmb Google Analytics 
funkcionális süti 

.otthon-
mozi.hu 

Akkor jön létre, amikor a 
javascript könyvtár 
végrehajtódik és a nem 
létező __utmb süti kilép. 
Frissül minden GA-nek 
történő adatküldéskor. 

30 perc Meghatározza az új 
munkameneteket. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

__utmc Google Analytics 
funkcionális süti 

.otthon-
mozi.hu 

Google Analytics Urchin 
Modul funkció segítése. 

Amikor a 
böngészési 
programfolya
mat véget ér. 

Beállítja az együttműködést 
az urchin.js fájllal. 
Eredetileg ez a süti 
működött közre a __utmb 
süti csatlakozásán, akár 
olyan esetekben is, amikor 
a felhasználó egy új 
munkamenetben volt. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

__utmt Google Analytics 
funkcionális süti 

.otthon-
mozi.hu 

Szabályozza a Google 
felé intézett kéréseket. 

10 perc Google felé intézett 
kérések biztosítása. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

__utmv Google Analytics 
funkcionális süti 

.otthon-
mozi.hu 

Látogató-szint tárolására 
szolgáló változó adat.  

2 év Létrejön, amikor egy 
fejlesztő használja a 
_setCustomVar metódust 
egy látogató szint vásárló 
változóval. Az elavult 
_setVar metódushoz 
úgyszintén használandó. 
Frissül minden GA-nek 
történő adatküldéskor. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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__utmz Google Analytics 
funkcionális süti 

.otthon-
mozi.hu 

Tárolja a forgalom 
forrásokat vagy 
kampányokat, amely 
megadja, a felhasználó 
hogyan érte el a 
honlapot.  

6 hónap Létrejön, amikor javascript 
könyvtár végrehajtódik, és 
frissül minden GA-nek 
történő adatküldéskor. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

enableCookieUs
ingByUser 

Funkcionális süti .otthon-
mozi.hu 

Süti tájékoztató 
elfogadásával 
kapcsolatos funkció 
támogatása. 

1 év Süti tájékoztatót elolvasta-e 
a felhasználó. 

Nem gyűjt 
személyes 
információkat 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

 

A KODALY-MUVESZETI-FESZTIVAL.HU WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK 
 
A kodaly-muveszeti-fesztival.hu weboldal nem tárol süti adatokat, munkamenet azonosító sincs tárolva. 
 

A WWW.KECSKEMETI-NEPZENEI-TALALKOZO.HU WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK 
 
A kecskemeti-nepzenei-talalkozo.hu weboldal nem tárol süti adatokat, munkamenet azonosító sincs tárolva.  
 

A WWW.KECSKEMETI-TAVASZI-FESZTIVAL.HU WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK 
 
A kecskemeti-tavaszi-fesztival.hu weboldal nem tárol süti adatokat, munkamenet azonosító sincs tárolva.  
 

HARMADIK FÉL SÜTIJEI (THIRD PARTY COOKIES)  
 
A Weboldalon más szolgálatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket, ezek az ún. harmadik fél sütijei.  
A „normál” sütitől (első fél sütijétől) abban különböznek, hogy ezt a sütit nem az a webszerver állítja be, amelyről a Weboldal elérhető, hanem 
harmadik fél. 
 
A weblátogatottság méréséhez (a látogató nyomon követéséhez) a harmadik fél sütije csak a felhasználó hozzájárulásával használható (opt-in). A 
hozzájárulás a cookie panelen vagy a böngésző-beállításon keresztül adható meg. 
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A SÜTIK BEÁLLÍTÁSA A FELHASZNÁLÓ BÖNGÉSZŐJÉBEN. 
 
A sütik kezelését a felhasználó ezen kívül a saját böngészőjében is szabályozhatja .  
A leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

• Chrome (Mobil): https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu 

• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

• Safari (asztali eszközök): https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

• Safari (mobil eszközök): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
 
A jelen Sütitájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben - különösen az érintetti jogok tekintetében - a Weboldalak üzemeltetőjének a 
www.hirosagora.hu weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó, azzal, hogy amennyiben az adatkezel és jogalapja a Weboldal 
üzemeltetőjének jogos érdeke, úgy a felhasználót megilleti az adatkezeléssel szemben tiltakozás lehetősége, melynek keretében  vitathatja az 
adatkezelés jogszerűségét és akár adattörlést is kérhet a honlap üzemeltetőjéhez formai kötöttségek nélkül küldött elektronikus levélben. 
 
A sütikkel kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a Weboldalak üzemeltetői rendelkezésre állnak. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

