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Cookie neve Időtartam Kategória Leírás

1 _ga 2 év Analitika

Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A sütit 

a látogatók, a munkamenetek és a 

kampányok adatainak kiszámítására és a 

webhely használatának nyomon követésére 

használják a webhely elemzési 

jelentésében. A cookie-k névtelenül tárolják 

az információkat, és véletlenszerűen 

generált számot rendelnek az egyedi 

látogatók azonosításához.

2 _gat 1 perc Teljesítmény

Ezeket a cookie-kat a Google Universal 

Analytics telepíti, hogy korlátozza a kérési 

arányt, hogy korlátozza az adatgyűjtést a 

nagy forgalmú webhelyeken.

3 _gid 1 nap Analitika

Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A 

cookie arra szolgál, hogy információkat 

tároljon arról, hogy a látogatók hogyan 

használnak egy weboldalt, és segít abban, 

hogy elemző jelentést készítsen a webhely 

működéséről. Az összegyűjtött adatok, 

beleértve a látogatók számát, a forrást, 

ahonnan jöttek, és az oldalakat névtelen 

formában állították össze.

4 Ajánlat ablak Egyéb

Ezt a sütit arra használjuk, hogy a 

látogatóiknak egyedi időszakos 

kedvezmények és ajánlatokat tudjunk 

megjeleníteni úgy, hogy ezek ne legyenek 

zavaróak.

5 Beleegyezés 5 év 9 hónap 9 nap 6 óraEgyéb Nincs leírás

6

cookielawinfo-

checkbox-

analytics

1 év Szükséges

Ezeket a sütiket a GDPR Cookie Consent 

WordPress beépülő modul állítja be. A 

cookie-t arra használják, hogy emlékezzen a 

felhasználói beleegyezésre az "Analytics" 

kategóriába tartozó sütikhez.

7
cookielawinfo-

checkbox-hirdetés
1 év Szükséges

A cookie-t a GDPR cookie-beleegyezése 

határozza meg, hogy rögzítse a cookie-k 

felhasználói beleegyezését a "Reklám" 

kategóriába.

8 cookielawinfo-checkbox-others1 év Egyéb

9

cookielawinfo-

checkbox-

performance

1 év Szükséges

Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin 

állítja be. A sütit a "Teljesítmény" 

kategóriába tartozó sütik felhasználói 

hozzájárulásának tárolására használják.

10
cookielawinfo-

checkbox-required
1 év Szükséges

Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin 

állítja be. A sütik a "Szükséges" kategóriába 

tartozó sütik felhasználói hozzájárulásának 

tárolására szolgálnak.



11 Facebook konverziós pixel

A Facebook 

konverziós pixelt a 

Facebookon történő 

hirdetéseink 

teljesítményének 

mérésére használjuk. 

További információt az 

alábbi oldalon talál:

https://www.facebook.

com/policy.phpTípusa: 

Marketing

Hirdetés

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük 

olvassa el a Facebook adatvédelmi 

tájékoztatóját a részletekért.

12 Facebook Pixel

A Facebook 

remarketing cookie-k 

lehetővé teszik, hogy a 

weboldalunk látogatói 

számára a 

weboldalunk 

témájához kapcsolódó 

hirdetéseket 

jelenítsünk meg a 

Facebook hirdetési 

rendszerének 

segítsétével. 

Részletes 

információkat itt talál: 

https://www.facebook.

com/policies/cookies/

Típusa: Marketing

Hirdetés

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük 

olvassa el a Facebook adatvédelmi 

tájékoztatóját a részletekért.

13 Google Analytics

__utma = 2 years

__utmb = 30 minutes

__utmc = End of 

browser session

__utmz = 6 months

__utmv = 2 years

Analitika

Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket 

arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk 

arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan 

használják a weboldalt, például annak az 

oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött 

és az, hogy hány alkalommal látogatta meg 

a látogató a weboldalunkat. Ezt az 

információt arra használjuk, hogy fejlesszük 

a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, 

valamint a felhasználók élményét. A sütik 

nem azonosítják be Önt személyesen, 

hanem egy anonim módon gyűjtenek 

információt, amit a Google Amerikai 

szervereire továbbítanak és tárolnak, a 

Google Adatvédelmi gyakorlatainak 

megfelelően. További információt megtalál a 

Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól 

az alábbi oldalon:

https://support.google.com/analytics/answer/

6004245

(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol 

nyelven elérhető.)Típusa: Statisztikai



14
Google 

remarketing
Hirdetés

A Google remarketing cookie-k lehetővé 

teszik, hogy a weboldalunk látogatói 

számára a weboldalunk témájához 

kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a 

Google hirdetési rendszerének segítsétével, 

és a felhasználói élmény a lehető legjobb 

legyen. Részletes információkat itt talál: 

https://policies.google.com/technologies/type

s?hl=hu

Típusa: Marketing

15 IDE 1 év 24 nap Hirdetés

A Google DoubleClick használja, és 

információkat tárol arról, hogy a felhasználó 

hogyan használja a weboldalt és bármilyen 

más hirdetést, mielőtt meglátogatja a 

webhelyet. Ezt arra használják, hogy a 

felhasználóknak olyan hirdetéseket 

jelenítsenek meg, amelyek a felhasználói 

profil szerint relevánsak számukra.

16 Optimon

optiMonkClient = 4 év;

optiMonkSesssion = 

amíg be nem zárja a 

böngésző ablakot;

mm_cookie_plugin = 1 

hónap;

mm_cookie_action = 1 

hónap;

CDSDevice

CDSSession

Hirdetés

Az Optimonk cookie-k segítenek 

optimalizálni a felhasználói élményt az 

Optimonk felugró üzeneteivel kapcsolatban 

(pl. hogy egy felhasználó ne lássa újra és 

újra ugyanazon üzeneteket).

Típusa: Marketing

17 PHPSESSID 2 nap Szükséges

Ezen sütik célja, hogy a látogatók 

maradéktalanul és zökkenőmentesen

böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, 

használhassák annak funkcióit, és az ott 

elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú 

sütik érvényességi ideje a munkamenet 

(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző 

bezárásával a sütik e fajtája automatikusan 

törlődik a számítógépről, illetve a 

böngészésre használt más 

eszközről.Típusa: Szükséges

18 teszt_süti 15 perc Hirdetés

Ezt a cookie-t a doubleclick.net állítja be. A 

cookie célja annak meghatározása, hogy a 

felhasználó böngészője támogatja-e a 

sütiket.

19 utm cookie-k

mssys_utm_params = 

amíg a böngésző 

nyitva van

Analitika

Segítségével kerül átadásra a Google 

Analytics rendszer számára, hogy melyik 

hírdetésből kattintott át a látogató a 

weboldalra, valamint a SalesAutopilot 

űrlapok számára ugyanez az információ. 

Személyes adatot nem tárol.

Típusa: Statisztikai

20
VISITOR_INFO1_

LIVE
5 hónap 27 nap Hirdetés

Ezt a sütit a Youtube állítja be. A beágyazott 

YouTube-videók információinak nyomon 

követésére szolgál egy webhelyen.



21 YSC ülés Teljesítmény

Ezeket a sütiket a Youtube állítja be, és a 

beágyazott videók nézeteinek nyomon 

követésére használják.


