
Kategória Név Cél Lejárat

Szükséges __jid A segítségével kerül be a Disqus kommentelési lehetőség a 

weboldalba és megjegyzi a felhasználó Disqus belépés 

hitelesítő adatait.

Munkamenet

Szükséges PHPSESSID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az 

oldalkérések között.

Munkamenet

Szükséges device Ez a süti tárolja, hogy a felhasználó milyen eszközről nézi a 

webáruházat (dekstop, mobile, tablet).

Munkamenet

Szükséges JSESSIONID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az 

oldalkérések között.

Munkamenet

Szükséges auroraOverlay Megjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a 

felhasználó. Ez alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy 

meg kell-e jeleníteni még egyszer.

1 nap

Szükséges customer_group A felhasználó vásárlói csoportját tárolja. 1 nap

Szükséges customer_logged_in Eltárolja, hogy a vevő be van-e jelentkezve a fiókjába. 1 nap

Szükséges currency A felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez 

szükséges.

30 nap

Szükséges admin_logged_in Ez a süti segít annak ellenőrzésében, hogy bejelentkezett 

admin felhasználó böngészi-e a webáruházat.

1 nap

Szükséges wishlist A kívánságlista tartalmát őrzi meg 1 hónapig a felhasználó 

számára.

1 hónap

Szükséges token Az admin user biztonsági azonosítóját tárolja. 1 óra

Szükséges auroraMarketingCookieAccepted A süti célja, hogy megőrizze a felhasználó marketing célú 

cookie-k használatához történő hozzájárulását.

1 év

Szükséges __zlcmid Chat eszközök használják (ZopIM) 1 év

Szükséges auroraNanobarAccepted A segítségével tudja eldönteni a webáruház, hogy a 

felhasználó elfogadta-e a nanobárt vagy sem.

1 év

Szükséges _pfbsesid A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges. 1 nap

Szükséges _pfbuid A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges. 1 nap

Szükséges _prefixboxVariant A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges. 1 nap

Statisztikai _ga Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó 

webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására 

szolgál.

2 év

Statisztikai _gat A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál. Munkamenet

Statisztikai _gid Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó 

webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására 

szolgál.

Munkamenet

Statisztikai __utmz Ez a süti azt rögzíti, hogy a látogató egy keresőmotorból (és 

ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy 

korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett-e.

6 hónap

Statisztikai __utma A süti tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első 

látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás 

időpontját.

2 év

Statisztikai __utmb, __utmc Ezen cookie-k segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen 

gyorsan távoznak az emberek a webáruházból: mikor 

kezdődött a látogatás és mikor ért véget.

Munkamenet

Marketing __utmv Ha egyedi jelentéseket használ a Google Analytics 

szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állított be a 

webáruházban, akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni 

az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót.

2 év

Statisztikai disqus_unique Célja a webhely látogatóinak látogatásával kapcsolatos 

statisztikák összegyűjtése, például a látogatások száma, a 

webhelyen töltött átlagos idő és a betöltött oldalak száma.

1 év

Statisztikai PREF Egy egyedi azonosítót tárol, amelynek segítségével a 

Google a YouTube-videók használati statisztikáit őrzi meg.

8 hónap



Statisztikai YSC Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó 

által megtekintett videók statisztikáit tartalmazza.

Munkamenet

Marketing fr A Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a 

felhasználónak, például harmadik féltől származó 

ajánlattételre alapuló hirdetéseket.

3 hónap

Marketing impression.php/# Ezt a sütit a Facebook használja, mégpedig arra, hogy 

regisztrálja a megjelenéseket a Facebook bejelentkezési 

gombot tartalmazó oldalakon.

Munkamenet

Marketing NID Egy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő 

felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre 

használják.

6 hónap

Marketing VISITOR_INFO1_LIVE Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a 

YouTube videókat tartalmazó oldalakon.

179 nap

Marketing tr A felhasználó azonosítására és a felhasználó 

tevékenységének követésére szolgál, hogy a Facebook 

személyre szabott üzeneteket tudjon megjeleníteni a 

számára.

Munkamenet

Marketing CDSDevice Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első 

látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó 

tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. 

Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon 

azonosított felhasználóhoz tartozik.

14799 nap

Marketing CDSDeviceInformation_SR Amikor bejelentkezik a felhasználó az intelligens 

termékajánlást használó webáruházba, akkor bekerül a 

sütibe a felhasználó a webáruház adatbázisában szereplő 

felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott 

oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített 

felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz 

tartozó termék, kategória ID-ja.

14799 nap

Marketing CDSMunkamenet Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a 

böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást 

követően az újabb oldalmegtekintéseket már új 

munkamenetnek értelmez.

14799 nap

Marketing OrcinusGlobalVersion Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a 

böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első 

alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, 

amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet 

verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer 

hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak 

(átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül.

14799 nap

Marketing OrcinusGlobalVersionSet Az előző pontban írt verzió kiosztás követően jön létre. Ha 

létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve Analyticsnek már 

nem kerül átküldésre a felhasználó verziója.

14799 nap

Marketing OrcinusTracker Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első 

látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó 

tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. 

Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon 

azonosított felhasználóhoz tartozik.

14799 nap

Marketing OrcinusTrackerMunkamenet Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a 

böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást 

követően az újabb oldalmegtekintéseket már új 

munkamenetnek értelmez.

14799 nap

Marketing optiMonkClient A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó 

mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány 

oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.

4 év



Marketing optiMonkSession A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó 

mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány 

oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.

Munkamenet

Marketing OptiMonkVisitorAttributes A süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó adatait, 

például hogy milyen országból érkezett.

14799 nap

Marketing OptiMonkVisitorCart A süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó kosarának 

információit, hogy a kosárhoz köthető ajánlatokat tudjon 

megjeleníteni a felhasználó számára.

Munkamenet

Marketing facebookpixel_purchase_* Ez a süti segít abban, hogy a Facebook mérni tudja a 

felhasználók konverzióját, lássa a vásárlásokat és a pénztár 

folyamat befejezését.

1 hét


