
Süti (cookie) tájékoztató 

https://oekp.hu/ oldal és https://fonixweb.oekp.hu/ aloldala 

Mik azok a sütik, milyen célból használunk sütiket? 

Weboldalunkon sütiket (cookie-k) használunk, melyek olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely 
kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén, mobil eszközén. A cookie engedélyezi a 
webhely számára, hogy időről időre megjegyezze a műveleteket vagy a beállításokat. 

Többféle süti létezik, más-más célból használjuk azokat honlapunkon. Vannak az oldal megfelelő 
működését segítő sütik, vagy kényelmi funkciót szolgáló sütik, melyek megjegyzik beállításait, hogy 
azokat ne kelljen minden belépésnél újra megtennie. Vannak olyan sütik is, melyek egy oldal 
használatának elemzésében hasznosak az oldal üzemeltetőjének, hogy azt fejleszthesse és Önt 
releváns tartalmakkal láthassa el.  

Hogyan tudja ellenőrizni, beállítani vagy letiltani a sütiket? 

A sütik elfogadása önkéntes, az Ön hozzájárulásán alapul, melyet a süti figyelmeztetésben található 
„Elfogadom” gomb megnyomásával megad, de a figyelmeztetés megjelenését követően 
böngészésének folytatásával is megadja hozzájárulását ráutaló magatartásával. Önnek jogában áll a 
hozzájárulását bármely időpontban visszavonni (süti beállításainak módosításával, törlésével), ez 
azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket, azonban lehetőséget 
adnak arra, hogy a felhasználók beállítsák, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú sütiket 
vagy akár egy konkrét választott sütit, a sütiket bármikor törölhetik, vagy beállíthatják úgy a 
böngészőjüket, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik letiltása, törlése vagy 
használatuk korlátozása esetében azonban előfordulhat, hogy a weboldal funkciói nem fognak 
megfelelően működni. 

A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ böngészője „Súgó” menüpontjában 
található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő 
linkeken érthető el: 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies; 

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies; 
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu; 
 Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies. 

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes 
információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói 
kézikönyvében/használati utasításában. 

Weboldalunk mely sütiket használja, milyen célból és meddig tárolja azokat? 

Oldalunk saját sütijei: 

https://oekp.hu/ oldal 

Süti neve Süti célja, leírása Tárolás ideje Süti fajtája 
uncode_privacy[consent_types] Ez az Uncode WordPress téma sütije, mely 

az oldal adatvédelmi beállításokat intézi. 
1 év Működéshez 

szükséges 



pll_language Ez a WordPresshez használt Polyland 
plugin sütije. A süti a legutóbb felkeresett 
honlap nyelvi kódját tárolja. 

1 év Funkcionális 

uncodeAI.screen  
uncodeAI.css  
uncodeAI.images 

Ezek az Uncode WordPress téma sütijei, 
mellyekkel az Adaptive Images rendszer 
fut. Ezek a sütik olyan munkameneti 
információkat tartalmaznak pld. a 
képernyőfelbontásról, mellyel bármely új 
betöltött vagy frissített oldal esetében újra 
tudja számolni a helyes képernyőre 
szabott megjelenítést (Adaptive Image).   

Munkamenet 
lejárta 

Működéshez 
szükséges 

Az időpont-foglalási rendszerünk aloldalán további sütiket is használunk annak érdekében, hogy a 
rendszer megbízhatóan és biztonságosan futhasson. Ezek az alábbiak: 

https://fonixweb.oekp.hu/ aloldal: regisztráció és időpont-foglalás 

Süti neve Süti célja, leírása Tárolás ideje Süti fajtája 
.ASPXFORMSAUTHFONIXWEB Bejelentkezett felhasználó 

azonosítására használja az ASP.net 
E nélkül nem tudná az alkalmazás hogy 
bejelentkezett-e már az adott személy, 
és így nem tudná szabályozni hogy 
mely weblapokat érheti el. 

Adott szerveren 
való beállítástól 
függ, általában 
bejelentkezéstől 
számított 8 óra 
múlva. 

Működéshez 
szükséges 

ASP.NET_SessionId Munkamenet egyedi azonosító. 
Az ASP.Net webalkalmazás ez alapján 
tudja megkülönböztetni a 
felhasználókat. 
Ezt még bejelentkezés előtt első 
oldalmegnyitáskor kapja a felhasználó.  
Ezzel lehet például biztosítani hogy 
regisztrációkor a regisztráció 
következő lépésére lépve    a szerver 
tisztában legyen vele hogy az előző 
lépést ugyanaz a felhasználó hajtotta 
végre. 

Session szintű, a 
munkamenet 
végén törlődik. 
(a böngésző 
ablak 
bezárásakor) 

Működéshez 
szükséges 

FonixWebLoginRemember_XXX_YYY Bejelentkezett felhasználó 
megjegyzéséhez jelszó. (Bejelentkezés 
ablakban jelszó megjegyzése opció).  A 
cookie nevében az XXX helyén 
"doctor" vagy "citizen" szó szerepel a 
bejelentkezés típusától függően. 
A cookie nevében az YYY helyén a 
bejelentkezett felhasználó login neve 
szerepel. 

Adott 
bejelentkezéstől 
számított 180 
nap 
alapesetben. 

Működéshez 
szükséges 

GRIDNEV_FELHASZNALONEV sémájú 
dinamikusan generált sütik (A név 
első fele a táblázat neve - általában 
xgv-vel kezdődik -, a második fele a 
bejelentkezett felhasználó login 
neve. 

Táblázat beállításait tároló cookie-k, 
amik jogosultságtól és a meglátogatott 
oldalaktól függően kerülnek a 
felhasználó gépére. Ezek a cookie-k a 
táblázatok beállításait (pl. oszlopok 
sorrendje, rendezések beállításai) 
tárolják, így újra bejelentkezéskor a 
táblázatok az utoljára beállított 
állapotot vehetik fel. 

Lejárat: 40 
nappal az utolsó 
módosítás után. 

Működéshez 
szükséges 

Külső sütik: 



Süti neve Süti célja, leírása Tárolás ideje Süti fajtája 
külső cloudflare sütik 

 

Ezek a süti-figyelmeztetés 
feldobásához szükséges külső 
komponensből származnak. 

https://support.cloudflare.com/
hc/en-us/articles/200170156-
Understanding-the-Cloudflare-
Cookies 

Honlapunk üzemeltetése során jelenleg nem alkalmazzuk a Google analítikai szolgáltatásait, így az 
ezzel járó sütiket sem. 

Milyen jogszabályok vonatkoznak adatkezelésünkre, hová fordulhat kérdéseivel, panaszával? 

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. E jogszabályokban 
foglalt jogait (előzetes tájékozódáshoz való jog, helyesbítéshez, tiltakozáshoz, törléshez, 
hozzáféréshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz való jog) a sütik használata során 
is érvényesítheti. 

További információért bizalommal forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz, vagy közvetlenül az 
adatkezelőkhöz: 

Adatvédelmi tisztviselő: Radnai Krisztina 
e-mail cím: dpo@oekp.hu; telefonszám: +36-30/9856735; postacím: 7683 Helesfa, Fő u. 102. 

Adatkezelő: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT.  
Székhely: 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, kifogásait, intézkedési javaslatait az 
ormansageu@gmail.com e-mail címen fogadjuk. 

Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen 
nyújthatja be panaszát: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22c, elérhetősége: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Továbbá lakhelye vagy tartózkodás helyi szerint illetékes bírósághoz is fordulhat jogorvoslatért. 


