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DIGITÁLIS KORMÁNYZATI ÜGYNÖKSÉG ZRT. SÜTI SZABÁLYZATA 

1. A Süti definíciója   

A Sütik (angolul Cookies) kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy 

eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban 

megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen 

vagy a fájlokban tárolt adatokat. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Sütit, a Sütit kezelő 

szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a 

saját tartalma tekintetében. A Sütik a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb, személyes adatnak nem 

minősülő adatait rögzítheti. 

2. A DKÜ által használt Sütik típusai 

 

2.1 Munkamenet (session) Süti: ezek a Sütik ideiglenesen aktiválódnak annak érdekében, hogy a látogatók 

maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) weboldalát 

(www.dkuzrt.hu) és a DKÜ által működtetett Portált. Az aktiválódás attól a pillanattól kezdődik, amikor a 

felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig tart, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a 

böngésző, minden munkamenet Süti automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más 

eszközről. 

2.2 Állandó Süti: ezek a Sütik a felhasználó eszközén maradnak a Sütiben meghatározott ideig. Minden alkalommal 

aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt. 

2.3 Saját Süti: ezeket a Sütiket az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen 

meglátogat. (pl. esetünkben a www.dkuzrt.hu) 

2.4 Harmadik fél Süti: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a Süti-t a honlapon 

keresztül. Ezen Sütik lejáratukig vagy a látogató általi törlésükig maradnak a látogató számítógépén vagy 

böngészésre használt más eszközén.  

 

3. A Sütihasználat céljai 

  

3.1 Feltétlenül szükséges Süti: ezek a Sütik segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a 

felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen Sütik nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek nem 

tárolnak marketing célokat szolgáló adatokat a felhasználóról, például milyen oldalakat nézett meg az 

interneten. A feltétlenül szükséges Sütiket az alábbiakra használjuk: 

 

• Emlékszik a begépelt információkra, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje 

alatt; 

• Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;  

• Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot 

módosítottunk a weboldal működésén; 

• Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez. Ezen Sütik 

elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a Sütiket, 

http://www.dkuzrt.hu/
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nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk 

használata során.  

 

3.2 Teljesítményt biztosító Sütik: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja 

weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a Sütik nem 

gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, csak azért használjuk őket, hogy javítani 

tudjuk a honlapunk működését.  

 

A teljesítményt biztosító Sütiként a DKÜ weboldalain alkalmazzuk a Google Analytics mint harmadik fél 

Sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Digitális Kormányzati Ügynökség 

információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap 

fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A fenti Sütik közül néhányat harmadik 

fél használ. További információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. 

 

3.3 Használatot elősegítő Sütik: ezeket a Sütiket különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve azért, hogy 

megjegyezzük a felhasználó beállításait, megkönnyítsük az oldal látogatását. A használatot elősegítő Sütiket az 

alábbiakra használjuk: 

• Emlékezzen a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesített 

beállítások és színek;  

• Mutassa meg, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra. 

 

3.4 Kezelt adatok köre 

 

3.4.1 A Sütik a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatait 

rögzíthetik. Ezeket az adatokat a DKÜ kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos 

működésének az ellenőrzésére használja fel. A honlapon használt Sütik személy szerinti beazonosításra 

alkalmas információt nem tárolnak.  

 

4. Az Ön hozzájárulása   

 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy a 3. pontban részletezett Sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén 

abból a célból, hogy az Ön számára használható legyen a honlapunk, illetve elemezni tudjuk, hogyan használja 

azt.  

A böngészőben van lehetősége megtiltani a Sütik tárolását. Ha nem egyezik bele, hogy Sütiket használjunk, 

előfordulhat, hogy weboldalunk nem vagy nem teljeskörűen fog működni.  

A DKÜ adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
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5. Sütik listája 

Név  Szolgáltató Részletes leírás Elévülés Jelleg 

DKU_LongSessionID portal.dkuzrt.hu A sessionID érvényességi idejét határozza meg. A 

böngésző bezárásával törlődik. 

10 év nem gyűjt 

személyes információkat 

DKU_UserPreferences portal.dkuzrt.hu A felhasználó által választott nyelvet tartalmazza 
titkosított formában. A böngésző bezárásával törlődik. 

10 év nem gyűjt 
személyes információkat 

DKU_reg_UserPreferences portal.dkuzrt.hu  10 év nem gyűjt 

személyes információkat 

EffectorSessionID portal.dkuzrt.hu Ez a böngésző session-t azonosítja. A böngésző 
bezárásával törlődik. 

10 év nem gyűjt 
személyes információkat 

__cfduid  Azonos hálózatból érkező felhasználók 

megkülönböztetésére szolgál. 

1 év nem gyűjt 

személyes információkat 

_ga Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő 
forgalom mérésére használjuk. 

Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a 

kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / 

forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a 
weboldalunkhoz vezette. 

2 év nem gyűjt 
személyes információkat 

ASP.Net_Sessionid portal.dkuzrt.hu A böngésző session-t azonosítja. 10 év nem gyűjt 

személyes információkat 
cookieconsent_status .dkuzrt.hu A cookie szabályzat elfogadásának státusza 1 év nem gyűjt 

személyes információkat 

 


