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KSH SÜTIK (COOKIE) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

2023. február 13. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a 

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre a KSH 

honlapját látogató természetes személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen 

és részletesen tájékoztassa Önöket, mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével 

kapcsolatos minden tényről. 

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

dr. Regős Eszter eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419. 

 

Jelen tájékoztató A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatójának 

vonatkozó, 2.1. pontja alapján készült. A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési 

tájékoztatója elérhető az alábbi linken: 

https://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere 
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Mi az a süti? 

Amikor a www.ksh.hu weboldalra látogat, a weboldal felkéri a számítógépe böngészőjét, hogy 

tároljon el valamilyen információt, majd minden soron következő oldalletöltéskor közölje az 

eltárolt információt a weboldallal. Az ilyen módon eltárolt információt „süti”-nek vagy 

„cookie”-nak nevezzük. Ezzel a mechanizmussal biztosítható nagyon sok, az interneten 

megszokott funkció (pl. bejelentkezés, vásárlói kosár, egyéni oldal beállítások). A tárolt 

információkhoz más weboldal nem képes hozzáférni. Ez a funkció általában megkönnyíti a 

weboldalak használatát a felhasználók számára, de sok más célt is szolgálhat, mint pl. weboldal 

teljesítmény javítása, biztonsági kockázatok csökkentése, felhasználói viselkedés elemzése 

vagy követése. 

 

A KSH honlapja milyen sütiket és milyen célra használ? 

 

1. Munkamenet sütik  

Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet 

végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Használatának a célja a 

felhasználók megkülönböztetése, azonosítása. 

https://www.ksh.hu Célja Időtartama 

KSH_TOKEN A felhasználó munkamenetének 

azonosítása. 

A böngésző bezárásával 

érvényét veszti. PHPSESSID 

iShark main 

 

https://www.ksh.hu/apps/shop.main Célja Időtartam 

SHOP_SESSION_ID A kiadványtár 

munkamenetének 

azonosítása, a kosár és a 

megrendelési folyamat 

végigvezetéséhez. 

A böngésző bezárásával 

érvényét veszti. 
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2. Használatot segítő sütik  

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy az Ön által megadott választásokat 

megjegyezhessük, ilyen lehet például a rendezési sorrend vagy az elemek megjelenítési módja. 

Használatának a célja: a felhasználói élmény javítása. 

https://www.ksh.hu/thm Célja Időtartam 

lastvisit A társadalmi haladás 

mutatórendszerében az új 

táblák jelzése a felhasználó 

utolsó látogatása óta. 

1 év 

tempvisit 

 

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan kapcsolhatja ki a sütiket? 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző 

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. Ezeket a sütibeállításokat meg lehet 

változtatni a böngésző Beállítások menüjében - ezzel megakadályozható a süti automatikus 

elfogadása -, és így a böngésző minden alkalommal fel fogja ajánlani a választás lehetőségét, 

hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni. Ez a sütibeállítás magában foglalja a működéshez 

szükséges sütiket is. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik létrehozásának megakadályozásával 

vagy azok törlésével előfordulhat, hogy nem lesz képes honlapunk funkcióinak teljes körű 

használatára, illetve előfordulhat, hogy az oldal a tervezettől eltérően fog működni 

böngészőjében. 

Az adatkezelés jogszabályi alapja 

A munkamenet sütik és a használatot segítő sütik kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés a KSH közérdekű feladatának végrehajtásához 

szükséges. A KSH közfeladatába tartozik a honlapjának működtetése. 

 

Az érintettek jogai 

A honlap megnyitásakor felugró ablakban tájékoztatja a látogatóit jelen tájékoztató tartalma 

szerint: 

A KSH honlapján csak a honlap működéséhez szükséges és a használatot segítő sütik találhatók. 

A sütikről szóló tájékoztató ezen a linken olvasható el.   „Megértettem.” 
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A tájékoztató elfogadása azt jelenti, hogy Ön megismerte jelen tájékoztató tartalmát és ennek 

ismeretében használja honlapunkat. Amennyiben nem fogadja el tájékoztatásunkat, a felugró 

ablak minden oldal megnyitásakor megjelenik. A tájékoztató elfogadásától függetlenül a 

tájékoztató tartalma szerinti sütik használatban lesznek. 

 

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

- a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-

345-6419); vagy 

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/); 

- valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ugyfelszolgalat@naih.hu), 

illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál. 

 


