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TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL 
exva.hu 

 
1. Az Adatkezelő 
 
ExVA Vizsgáló és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4. 
Képviseli: Bálint Ágnes ügyvezető 
E-mail: office@exva.hu 
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
 
Amennyiben a sütit más üzemelteti (pl.: Facebook) a sütiben rögzített adatok megküldésre kerülnek az 
üzemeltető felé. Az ilyen üzemeltetők külön, tőlünk független adatkezelők. Az adatkezelési 
tájékoztatójuk elérhetőségét az adott süti leírásában tüntettük fel. 
 
2. Mi az a süti? 
 
A süti (cookie) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén 
tárolódik a sütiben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a 
webkiszolgálónak). A honlapok sütiket használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos 
információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve 
a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online 
élményének fokozása érdekében.  
 
A sütiket idejük, feladatuk és származásuk alapján az alábbiak szerint különböztetjük meg:  
 
2.1. Munkamenet és állandó sütik 
A sütik lejárati idejük szerint két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “állandó sütik”.  
 
A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen 
tárolja, mindaddig, amíg a látogató el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, 
hogy információt jegyezzen meg, így nem kell ismételten megadni vagy kitölteni az adott információt. A 
munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk 
az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, 
illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépről. 
 
A “állandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, 
notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a honlap felismeri a látogatót, mint visszatérő 
látogatót. Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, 
netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem 
hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak 
a felhasználó azonosítására. Az állandó sütik lejárati idejét a süti leírásánál tüntettük fel.  

 
2.2. Saját és külső sütik 
Amennyiben a mi webszerverünk telepíti az eszközre a sütit, saját sütiről beszélhetünk, míg, ha a süti 
forrása külső szolgáltató (pl.: Google) által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. 
 
2.3. Szükséges, statisztikai és marketing sütik 
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A „szükséges süti” a honlap működéséhez elengedhetetlen funkciókat biztosít. (Ilyen pl.: űrlap kitöltési 
segédlet) Mivel a süti nélkül a honlap nem működhet, a használatához nincs szükség a látogató 
hozzájárulására. 
 
A „statisztikai süti” statisztikai adatokat gyűjt arról, hogyan használja a látogató a honlapot, mely témákat 
tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot. Innen tudjuk pl.: mely cikkek a legnézettebbek. Az 
ilyen süti használata nem elengedhetetlen, így alkalmazásához a látogató hozzájárulására van szükség. 
 
A „marketing süti” célja a célzott, személyre szabott reklámok megjelenítése a különböző 
reklámfelületeken (pl.: Google, Facebook). Ez a süti elemzi pl.: a honlap megtekintésének módját, helyét, 
rögzíti a látogatások számát, a megtekintett videókat.  
 
A sütik pontos feladatát a leírásban jelezzük. 
 
3. Milyen sütit használunk? 
 
3.1. A honlap működéséhez elengedhetetlen sütik 
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése alapján a honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk. A süti törlése esetén a 
sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg. 
 

név cél adatkezelési 
idő 

sütiszolgáltató 
(adatkezelési tájékoztató) 

rc::a Ez a süti különbözteti meg a valódi 
látogatókat a robotoktól. 

Állandó süti Google  
 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://support.google.co
m/admanager/answer/28
39090?hl=hu 
 
https://policies.google.co
m/privacy?hl=hu 
 

rc::c Munkamenet 
süti 

cookielawinfo-
checkbox-analytics 
cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

A sütibeállításokat rögzítő süti. 1 (Egy) év Saját süti 

upload-file-
214_count_files 

A dokumentumfeltöltést segítő süti. Állandó süti Saját süti 

 
  

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=hu
https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=hu
https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=hu
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3.2. Statisztikai adatokat gyűjtő sütik  
Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A 
hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapunk adatot a böngészésre vonatokozóan. 
 

név cél adatkezelési 
idő 

sütiszolgáltató 
(adatkezelési tájékoztató) 

_ga Ez a süti figyeli, hogyan használja a látogató 
a honlapot, mely témákat tekint meg, mire 
klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely 
oldalakat látogat meg. 
 

2 (Kettő) év Saját süti 

_ga# 
 

Ez a süti figyeli, hogy egy látogató hányszor 
látogatta meg a honlapot és rögzíti az első 
és az utolsó látogatás idejét, 

 

4. Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a sütiket? 
 
A beállításokat a honlapon felugró ablakban lehet megtenni és/vagy a böngészőben. Mivel minden 
böngésző eltérő, egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével lehet beállítani a sütikkel kapcsolatos 
preferenciákat, így azok törlését is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalók a böngésző Súgójában 
találhatók, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl+bal egérgomb).  
 
Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához. 
Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához. 
Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához. 
Link az Opera süti beállítási útmutatójához 
Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához. 
 
Utolsó frissítés: 2022. április 26. 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

