
a) http://intezet.nori.gov.hu/ 

Süti megnevezése  Adatkezelés célja, kezelt adatok 
 

(Miért szükséges a weboldal számára 
és milyen funkciót nyújt a felhasználó 

részére? Milyen adatokhoz férhet 
hozzá?) 

Süti típusa 
 

(session/ használatot segítő/ 
azonosító/ 

teljesítmény/reklám) 

Adatkezelés időtartama Szolgáltató 

cookie message 

Felhasználó klikkelt-e a sütikre 
felhivó üzenet Rendben gombjára. 
Elfogadás után, 1 hónapig nem 
jelenik meg ez az üzenet 

Elengedhetetlen 1 hónap nori.gov.hu 

PHPSESSID 
Session kezelés, a munkamenet 
kezelésére szolgáló süti 

munkamenet süti Session nori.gov.hu 

COOKIECONSENT_STATUS 

Felhasználó klikkelt-e a sütikre 
felhivó üzenet Rendben gombjára. 
Elfogadás után, 1 hónapig nem 
jelenik meg ez az üzenet 

Elengedhetetlen 1 hónap nori.gov.hu 

REMEMBERME 
A bejelentkezés megjegyzésére 
szolgáló süti 

Elengedhetetlen 1 hónap nori.gov.hu 

sf_redirect 

Űrlapbeküldés és az azutáni 
átirányítás segítésére szolgáló süti. A 
süti űrlapbeküldés után törlődik. A 
süti a biztonság segítésére szolgál 

Elengedhetetlen beküldés után törlődik nori.gov.hu 

_ga 
Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 
statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kapcsolatban. 

Statisztika 2 év Google 

_gat 
A Google Analytics használja a 
lekérések gyakoriságának 
szabályzásához. 

Statisztika Session Google 

_gid 
Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 
statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kacsolatban. 

Statisztika Session Google 

 

 

http://intezet.nori.gov.hu/


b) http://fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/ 

Süti megnevezése  Adatkezelés célja, kezelt adatok 
 

(Miért szükséges a weboldal számára 
és milyen funkciót nyújt a felhasználó 

részére? Milyen adatokhoz férhet 
hozzá?) 

Süti típusa 
 

(session/ használatot segítő/ 
azonosító/ 

teljesítmény/reklám) 

Adat kezelés időtartama Szolgáltató 

NID 

A legtöbb Google-felhasználó 
böngészője tárolja a „NID” nevű, a 
beállításokkal kapcsolatos cookie-t. A 
böngésző ezt a cookie-t küldi el a 
Google webhelyeinek szóló 
kérésekkel. A NID cookie egy egyedi 
azonosítót tartalmaz, amelyet a 
Google az Ön preferenciáinak – 
például az előnyben részesített nyelv 
(pl. a magyar), a keresési találatok 
megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 
vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a 
Google Biztonságos keresés szűrőt – 
és egyéb adatainak tárolására 
használ. Továbbá a beállítások 
elmentésére szolgál, amennyiben az 
oldalon jelen van a Google Maps. 

használatot segítő 2018 év vége Google 

XSEF-TOKEN 
Cross-site request attack kivédésére 
szolgáló süti.  A süti a biztonság 
segítésére szolgál 

Elengedhetetlen Session nori.gov.hu 

CONSENT Süti elfogadási beállítás Statisztika 20 év Google 

1P_JAR 
Google süti weboldal statisztika és 
koverzió követés gyűjtéshez 

Statisztika 1 hónap Google 

_ga 
Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 
statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kapcsolatban. 

Statisztika 2 év Google 

_gat 
A Google Analytics használja a 
lekérések gyakoriságának 
szabályzásához. 

Statisztika Session Google 

_gid 
Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 
statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kacsolatban. 

Statisztika Session Google 

http://fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/


laravel_session 
Session kezelés, a munkamenet 
kezelésére szolgáló süti 

munkamenet süti Session .gov.hu 

cookie-message 

Felhasználó klikkelt-e a sütikre 
felhivó üzenet Rendben gombjára. 
Elfogadás után, 1 hónapig nem 
jelenik meg ez az üzenet 

Elengedhetetlen 1 hónap nori.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) http://zsidotemeto.nori.gov.hu/ 

Süti megnevezése  Adatkezelés célja, kezelt adatok 

 

(Miért szükséges a weboldal számára 

és milyen funkciót nyújt a felhasználó 

részére? Milyen adatokhoz férhet 

hozzá?) 

Süti típusa 

 

(session/ használatot segítő/ 

azonosító/ teljesítmény/reklám) 

Adat kezelés időtartama Szolgáltató 

XSEF-TOKEN 

Cross-site request attack kivédésére 

szolgáló süti.  A süti a biztonság 

segítésére szolgál 

Elengedhetetlen Session nori.gov.hu 

_ga 

Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 

statisztikai adatokat készít a weboldal 

használatával kapcsolatban. 

Statisztika 2 év Google 

_gat 

A Google Analytics használja a 

lekérések gyakoriságának 

szabályzásához. 

Statisztika Session Google 

_gid 

Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 

statisztikai adatokat készít a weboldal 

használatával kacsolatban. 

Statisztika Session Google 

laravel_session 
Session kezelés, a munkamenet 

kezelésére szolgáló süti 
munkamenet süti Session nori.gov.hu 

cookie-message 

Felhasználó klikkelt-e a sütikre felhivó 

üzenet Rendben gombjára. Elfogadás 

után, 1 hónapig nem jelenik meg ez az 

üzenet 

Elengedhetetlen 1 hónap nori.gov.hu 

 

 

 

http://zsidotemeto.nori.gov.hu/


d) http://emlekhelyeknapja.hu/ 

Süti megnevezése  Adatkezelés célja, kezelt adatok 
 

(Miért szükséges a weboldal számára 
és milyen funkciót nyújt a felhasználó 

részére? Milyen adatokhoz férhet 
hozzá?) 

Süti típusa 
 

(session/ használatot segítő/ 
azonosító/ 

teljesítmény/reklám) 

Adat kezelés időtartama Szolgáltató 

NID 

A legtöbb Google-felhasználó 
böngészője tárolja a „NID” nevű, a 
beállításokkal kapcsolatos cookie-t. A 
böngésző ezt a cookie-t küldi el a 
Google webhelyeinek szóló 
kérésekkel. A NID cookie egy egyedi 
azonosítót tartalmaz, amelyet a 
Google az Ön preferenciáinak – 
például az előnyben részesített nyelv 
(pl. a magyar), a keresési találatok 
megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 
vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a 
Google Biztonságos keresés szűrőt – 
és egyéb adatainak tárolására 
használ. Továbbá a beállítások 
elmentésére szolgál, amennyiben az 
oldalon jelen van a Google Maps. 

használatot segítő 2018 év vége Google 

_ga 
Egyedi azonosítót rögzít, segítségével 
statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kapcsolatban. 

Statisztika 2 év Google 

_gat 
A Google Analytics használja a 
lekérések gyakoriságának 
szabályzásához. 

Statisztika Session Google 

_gid 
Egyadi azonosítót rögzít, segítségével 
statisztikai adatokat készít a weboldal 
használatával kacsolatban. 

Statisztika Session Google 

sf_redirect 
Űrlapbeküldés és az azutáni 
átirányítás segítésére szolgáló süti. A 
süti űrlapbeküldés után törlődik, A 

Elengedhetetlen beküldés után törlődik nori.gov.hu 

http://emlekhelyeknapja.hu/


 

 

süti a biztonság segítésére szolgál 

cookie-message 

Felhasználó klikkelt-e a sütikre 
felhivó üzenet Rendben gombjára. 
Elfogadás után, 1 hónapig nem 
jelenik meg ez az üzenet 

Elengedhetetlen 1 hónap nori.gov.hu 


