Süti (cookie)
A sütihasználat olyan korszerű, a modern weboldalakat és azok szolgáltatásait támogató
technológia, amelynek segítségével nemcsak jelentősen növelhető a felhasználói élmény, de
sok esetben elengedhetetlen is.
A sütiket csak a felhasználó engedélyével és abban az esetben lehet tárolni, ha az honlap
működéséhez feltétlenül szükséges.
Mik azok a sütik?
Olyan kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyek a honlap látogatása során a felhasználó
számítógépének böngészőjében keletkeznek, tárolódnak.
A sütik az alapvető működés ellátásán kívül más célokat is szolgálhatnak.
A statisztikai adatokat gyűjtő sütik elősegítik a honlap szerkezeti és tartalmi kialakításának
optimalizálását, a látogatóhoz kötődők segítségével pedig a nemcsak testreszabott információk
juttathatók el a felhasználókhoz, de olyan kényelmi szolgáltatások is biztosíthatók, amelyekre
egyébként nem lenne lehetőség.
Sütik tiltása, törlése
Fontos tudni, hogy a böngészők többsége alapbeállításként elfogadja a sütik használatát,
ugyanakkor meg van a lehetőség a korlátozásukra, visszautasításukra vagy a már letároltak
törlésére. Ezek a beállítások böngészőktől függően eltérő módon végezhetők el, amelyről a
különböző böngészők honlapjain illetve a „súgó” menüpontjaikon keresztül lehet tájékozódni.
A beállítások elvégzése előtt azonban figyelembe kell venni, hogy bár a honlap a továbbiakban
is megtekinthető marad, de előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások nem
fognak teljes körűen megjelenni, működni.
Bővebb tájékoztatások a különböző böngészők sütibeállításaival kapcsolatosan:
Sütibeállítás az Internet Explorer-ben
Sütibeállítás a Firefox-ban
Sütibeállítás a Chrome-ban
Sütibeállítás a Safari-ban
Milyen típusú sütiket használ a nav.gov.hu portál?
1. Alapműködést biztosító sütik
Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a
technikai működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, például az oldalon való
navigáció, vagy a felhasználói igények, beállítások tárolása. A honlap ezek nélkül nem
tud megfelelően működni. Az alapműködést biztosító sütik között tároljuk a Google
Analytics sütijeit is.
JSESSIONID
Süti típusa: Munkamenet cookie
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó
időszak

fileUploads
Süti típusa: Használatot elősegítő süti
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Adatkezelés célja: Lehetővé teszi, hogy megfelelően megjelenítsük a közérdekű
panasz, bejelentés űrlapokon feltöltött fájlok neveit.
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó
időszak
cookie-accept-did-show
Süti típusa: Használatot elősegítő süti.
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A honlap alján megjelenő Cookie-kezelési hozzájárulás
elfogadása után kerül tárolásra, hogy elegendő legyen csak egyszer elfogadni a
Cookie-kezeléssel kapcsolatos szabályokat.
Adatkezelés időtartama: 3650 nap
ado_info_popup
Süti típusa: Használatot elősegítő cookie.
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Adatkezelés célja: A felső menü, "Adó" menüpontjára kattintáskor megjelenő
felugró ablak megjelenését tároló süti.
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó
időszak, vagy az összes nav.gov.hu oldal bezárása a böngészőben.
2. Statisztikai (Google Analytics) célú sütik
Nem tárol személyes adatot, az adatokat anonim azonosítón keresztült gyűjti. Segítenek
a weboldal tulajdonosának a weboldal teljesítményének elemzésében. Tájékoztatást
nyújtanak a felhasználók számáról, az egyes oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött
időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a látogatás történt (mobil, asztali gép,
tablet, kijelzőméret, operációs rendszer típusa), maximum város szinten a látogatás
földrajzi helyéről, a látogatás gyakoriságáról (a visszatérő vagy új látogatások milyen
arányban vannak).
_ga, _gid, _gat
Süti típusa: Statisztikai célú sütik, Google Analytics
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják
látogatóink weboldalunkat.
Adatkezelés időtartama: 2 év, 1 nap, 1 per
Az egyes sütik leírásáról itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

3. Egyéb sütik
Az egyéb sütik olyanok, amelyek egyik fenti besorolás alá sem esnek. Ilyenek például
azok, amelyek lehetővé teszik a honlap tartalmának közösségi oldalon (facebook)
történő megosztását, vagy YouTube-videók automatikus minőségbeállítását.
startupVideoPlayed-... (pl. startupVideoPlayed-1819)
Süti típusa: Használatot elősegítő süti, Local Storage-ban tárolva
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A nav.gov.hu/nav/szja/szja oldalon időközönként megjelenő
videók automatikus elindulását szabályozza.
Adatkezelés időtartama: nincs lejárata

IFrame-ben, a www.facebook.com domain-en
Amennyiben a „like”-olni akarják az oldalt, ezt egy felugró ablakon keresztül
tehetik meg. Ez az oldal a Facebookra történt bejelentkezéstől függően eltérő
sütiket használ.
Ha Facebookon be van jelentkezve:
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs
Ha a Facebookon nincs bejelentkezve:
_js_reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, datr, fr, locale, sb, wd
A sütik leírásáról itt
tájékozódhat: https://www.facebook.com/policies/cookies/
YouTube-ra vonatkozó sütik:
Visitor_Info_1_live, APISID, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID,
SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
Süti típusa: Harmadik féltől származó, használatot elősegítő süti.
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Adatkezelés célja: YouTube által használt sütik. Anonim módon gyűjt adatokat,
kivéve, ha be van jelentkezve Google felhasználói fiókkal. Az oldalon
megjelenő YouTube-videók automatikus minőségbeállításához használt sütik.
Adatkezelés időtartama: Maximum 20 év

