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Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) honlapjának látogatói személyes adat megadása 
nélkül megismerkedhetnek az OBA szervezetével, feladataival, valamint a működéssel 
kapcsolatos hírekkel. Az OBA a honlap látogatóiról személyes adatot nem rögzít.  

Ugyanakkor sok más weboldalhoz hasonlóan az OBA weboldala is sütiket (cookie-kat) használ. 
Ezek a sütik lehetővé teszik weboldalunk magasabb színvonalú, a felhasználói élményt növelő 
működtetését és az oldal használati statisztikáinak gyűjtését, annak érdekében, hogy az OBA 
biztosíthassa a látogatói igények minél magasabb szintű kielégítését. 

Az oldal legelső megtekintésekor a látogató az úgynevezett sütikezelési nyilatkozat 
elfogadásával dönt arról, hogy az oldal működéséhez elengedhetetlen sütiken kívül milyen 
egyéb típusú sütik (beállítást végző, statisztikai stb.) működéséhez járul hozzá. Ez az ún. cookie 
panel, az oldal alsó részén jelenik meg és a látogató ott engedélyezheti az egyes cookie típusok 
működését. A nyilatkozat az elfogadása után nem jelenik meg újból az oldal későbbi, ismételt 
felkeresése során. A sütibeállításokat módosítani új nyilatkozat tételével lehet. Ehhez a 
felhasználónak törölnie kell az adott weboldalhoz tartozó sütiket a számítógépéről (lásd lentebb 
a böngészők beállítási lehetőségeinél). A törlést követően az oldalra történő belépéskor a süti 
ablak (cookie panel) újra megjelenik és a módosított beállítás elvégezhető.  

A sütit a számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik 
alkalmazását tiltsa (lásd lentebb a böngészők beállítási lehetőségeinél). A sütik alkalmazásának 
tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy azok használata nélkül az oldal működése nem 
feltétlenül lesz teljes értékű. 

A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el az alábbi oldalakra: 

www.allaboutcookies.org 

www.youronlinechoices.eu 

www.google.co.uk/policies/technologies/cookies 

 
A különböző böngészők sütikkel (cookie-k) kapcsolatos beállítási lehetőségei 

A sütik használatát látogatóink manuálisan is beállíthatják böngészőjükben. Bármely, a látogató 
gépére letöltődött sütit lehet törölni, illetve letöltődésüket eleve meg lehet akadályozni a 
megfelelő böngésző beállításokkal. Ezeket a beállításokat az alábbi böngészők esetében a 
megadott linken található útmutatás alapján végezheti el. 

Microsoft Internet Explorer 

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

Microsoft Egde 

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Firefox 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Chrome és homológjai 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%%203DDesktop&hl=h
u 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.google.co.uk/policies/technologies/cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%25%203DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%25%203DDesktop&hl=hu
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Safari 

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri35610/mac 

IOS Safari 

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 
Elengedhetetlen sütik: 

Ezek nélkül a weboldal nem működik megfelelően. Ezeket nem lehet kikapcsolni. Rendszerint 
a weboldalon végrehajtott tevekénységeknek megfelelően lépnek működésbe, például: 
adatkezelés beállítása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. 

Süti neve Leírása Tárolás időtartama* 

Cookieconsent Tárolja a látogató nyilatkozatát a sütik 
használatára vonatkozóan az adott weboldalon. 

1 év 

pll_language Ez a süti a látogató böngészőjének 
alapértelmezett nyelvi beállítását figyelve beállítja 
az oldal nyelvét a látogató által preferált nyelvre, 
amennyiben ez lehetséges. 

1 év 

*ha a felhasználó nem törli a böngészőjében 

Beállításokkal kapcsolatos sütik: az oldal nem használ ilyen sütiket. 

Statisztikai sütik: 

Az OBA weboldala a Google Analytics segítségével gyűjt adatokat a weboldal használatáról 
annak érdekében, hogy a weboldala megfeleljen a felhasználók igényeinek, és a jövőben 
továbbfejleszthesse az oldal működését. A Google Analytics eltárolja a meglátogatott oldalakra 
és az ott töltött időre vonatkozó adatokat, valamint azt, hogy a felhasználó honnan érkezett, és 
mire kattintott. 

Amennyiben a látogató nem kívánja a Google Analytics szolgáltatáshoz tartozó sütiket 
elfogadni, úgy a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon telepíthető kiegészítővel 
letilthatja azokat. További információkat a sütik működéséről és a Google adatkezeléseiről a 
következő oldalon talál: https://policies.google.com/privacy/partners. 

Süti neve Leírása Tárolás időtartama* 
_ga Az oldal megtekintéseinek számát méri. 2 év 
_ga_XQMRLRVCBH Az oldal megtekintéseinek számát méri. 2 év 

* ha a felhasználó nem törli a böngészőjében 

Marketing célú sütik: a weboldal nem használ ilyen sütiket. 

 

*** 
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