
 Mi az a cookie? 
 
A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek akkor töltődik le 
az Ön számítógépére, mobileszközére vagy más meghajtójára, amikor egy weboldalra látogat. 
Ezt követően a cookie-k minden egyes későbbi látogatást követően visszajelezést küldenek a 
származási weboldalra, vagy egy másik oldalra, ami felismeri az adott cookie-t. A cookie-k 
azért hasznosak, mert lehetővé teszik, hogy egy weboldal felismerje a felhasználó által 
használt meghajtót.  
 
A cookie-k fajtái  
 
 A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen cookie-k – Ezek a cookie-k 
engedélyezik azt a szolgáltatást, amit Ön kifejezetten kért  
 
Ezek a cookie-k azért szükségesek, mert lehetővé teszik, hogy Ön az adott weboldalon 
körülnézhessen és használhassa az ott nyújtott szolgáltatásokat, így mások mellett a weboldal 
biztonságos felületeit is.  E cookie-k nélkül Ön az igényelt szolgáltatásokat - mint például a 
bevásárlókosár, vagy az E-számlázás - nem tudná igénybe venni.   
 
 Teljesítmény cookie-k - Ezek a cookie-k névtelen információt gyűjtenek a 
látogatott oldalakról  
 
Ezek a cookie-k arról tárolnak információt, hogy a látogatók hogyan, milyen rendszerességgel 
használják az adott weboldalt, például, hogy melyik oldalra lépnek be legtöbbször, vagy, hogy 
kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról. Az ilyen cookie-k nem gyűjtenek olyan 
információt, ami alapján a látogatók beazonosíthatóak lennének. Minden, az ilyen cookie által 
összegyűjtött információ névtelen. Pusztán a weboldal fejlesztése érdekében használják őket.  
 
 Funkcionális cookie-k – Ezek a cookie-k megjegyzik az Ön korábbi választásait, a 
szolgáltatások színvonalának növelése érdekében.  
 
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy az adott weboldal emlékezzen az Ön korábbi 
beállításaira (pl.: felhasználónév, nyelv vagy a régió, melyben Ön tartózkodik), így biztosítva 
az Ön számára egy magasabb színvonalú, sokkal személyre szabottabb szolgáltatást. Szintén 
ezek a cookie-k azok, melyek megjegyzik az Ön betűméret, betűtípus beállításait, valamint az 
Ön által az oldal egyéb, személyre szabható részein tett változtatásokat. Az e cookie-k által 
gyűjtött információk anonimizáltak és nem alkalmasak arra, hogy az Ön böngészését nyomon 
kövessék bármely más weboldalon. 
 
 Célzott vagy reklámokhoz fűződő cookie-k – Ezek a cookie-k az Ön böngészési 
szokásiról gyűjtenek információt, azzal a céllal, hogy Önnel és érdeklődési körével 
összefüggő reklám tevékenységet folytathassanak.  
 
Ezeket a cookie-kat azért használják, hogy olyan hirdetéseket küldjenek az Ön számára, 
melyek a leginkább közel állnak Önhöz és érdeklődési köréhez. Ezek a cookie-k arra is jók, 
hogy limitálják azt, hogy Ön hányszor néz meg egy reklámot, mint ahogy egy adott reklám 
kampány hatékonyságának meghatározásában is az azt szervező segítségére lehetnek. Ezek 
általában a reklámozó által kerülnek elhelyezésre a weboldalon az azt üzemeltető engedélye 
alapján.  



 
A böngésző cookie-k kezeléséhez szükséges beállításai 
 
A legtöbb böngésző menütábláján szereplő Súgó menüpont segít abban, hogy hogyan védjük 
meg böngészőnket az új cookie-k elfogadásától, hogyan értesülhetünk arról, hogy új cookie-t 
fogadtunk, valamint, hogy hogyan tudjuk az összes cookie-t letiltani.  Úgy is letilthatja vagy 
törölheti a böngésző „add-ons” funkciója által használt hasonló adatokat - így például a Flash-
cookie-kat -, hogy megváltoztatja az „add-ons” funkcióra vonatkozó beállításokat, vagy 
ellátogat az „add-ons” funkció létrehozójának oldalára.   
 
Mindemellett, mivel a cookie-k lehetővé teszik, hogy Ön a weboldal számos nélkülözhetetlen 
előnyét élvezze, javasoljuk, hogy hagyja azokat aktivált állapotban. Amennyiben Ön 
megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor 
előfordulhat például, hogy Ön a továbbiakban nem fog tudni újabb tételeket hozzáadni a 
bevásárlókosarához, vagy nem fogja tudni azokat a termékeket megvásárolni vagy 
szolgáltatásokat igénybe venni, melyekhez a bejelentkezés és így a cookie-k használata 
nélkülözhetetlen előfeltétel. Amennyiben bekapcsolva hagyja a cookie-kat, ne felejtsen el 
kijelentkezni a befejezést követően, ha olyan számítógépet használ, mely más személyek 
számára is hozzáférhető.  
 


