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Az Országos Kékkör nyomvonalán kialakított természetjáró és kerékpáros szolgáltatóhálózat 
(továbbiakban: Szolgáltatóhálózat) szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 
kibocsátója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky  . 31.; Adószám: 19001511-2-42; Nyilvántartási szám: 01/09/49; Bejegyző határozat 
száma: 00PK/60049/1989.49; továbbiakban: MTSZ).  
A jelen Szabályzat az MTSZ által üzemeltetett Szolgáltatóhálózathoz történő partneri 
csatlakozás esetében irányadó általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely a 
csatlakozó partnerek (továbbiakban: Partner) által megkötött szerződés (Partneri 
Regisztrációs Adatlap) elválaszthatatlan mellékletét képezi.  
Az MTSZ üzemelteti, szervezi és koordinálja, fenntartja és karbantartja a Szolgáltatóhálózatot, 
valamint a kapcsolódó elszámolási rendszert. A Szolgáltatóhálózattal kapcsolatos jogok az 
MTSZ kizárólagos tulajdonában állnak. 
  
1. Meghatározások  

 
Felek: MTSZ és a Partneri Regisztrációs Adatlapot megkötő Partner együttesen.  
Partnerek: a Szolgáltatóhálózathoz csatlakozó jogi személyek, és civil szervezetek, melyek 
ügyfeleik vásárlói hűségét a Szolgáltatóhálózat segítségével kívánják növelni. A 
Szolgáltatóhálózat több partneri szintet is megkülönböztet, az egyes szintekhez tartozó 
Partnerek eltérő jogokkal rendelkeznek.  
Partneri Regisztrációs Adatlap: Partner és MTSZ által megkötött megállapodás, mely az 
adott Partner csatlakozására érvényes egyedi feltételeket és az adott csatlakozási szintre 
érvényes általános feltételeket tartalmazza, amelynek a jelen Szabályzat elválaszthatatlan 
részét képezi.  
Partneri szintek:  

1. Partner: azon Partner, akinek MTSZ a Partneri Regisztrációs Adatlapban Partneri 
státuszt biztosít, jelen dokumentumban és a Partneri Regisztrációs Adatlapban 
megjelölt jogokkal és kötelezettségekkel. 

2. Kiemelt Partner: azon Partner, akinek MTSZ a Partneri Regisztrációs Adatlapban 
Kiemelt Partneri státuszt biztosít, jelen dokumentumban és a Partneri Regisztrációs 
Adatlapban megjelölt jogokkal és kötelezettségekkel 

Szolgáltatóhálózat: Az MTSZ által üzemeltetett Szolgáltatóhálózat az ökoturizmus fejlődését, 
az Országos Kék Kör túraútvonal látogatószámának növekedését, valamint ezen nyomvonal 
körzetében működő szolgáltatók működését, fejlődését, továbbá a fogyasztói visszajelzéseket 
elősegítő központilag fenntartott, szervezett és irányított, regionális szolgáltató- és 
kedvezményrendszer.  
Természetjáró Kártya: A Szolgáltatóhálózathoz kapcsolódó szolgáltatások és 
kedvezmények jelen Szabályzat szerinti igénybe vételére jogosító kártya. 
Természetjáró Kártya típusai: 

1. Természetjáró Kártya (külsős): bármilyen Ügyfél által igényelhető természetjáró 
Kártya. 

2. Természetjáró Kártya (belsős): csak a Magyar Természetjáró Szövetség tagok által 
igényelhető Természetjáró Kártya. 

Ügyfél: a Természetjáró Kártya természetes- vagy jogi személy, illetve civil jogosultja. 
Regisztráció: melynek során az Ügyfél a Regisztrációs Adatlap 
megfelelő kitöltésével és aláírásával kezdeményezi a Természetjáró 
Kártya igénylését.  



 

Regisztrációs Adatlap: MTSZ és Ügyfél által kötendő kártyaszerződés megkötése 
érdekében az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely Ügyfél által 
megfelelően kitöltve az MTSZ és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza jelene Partneri 
Szabályzattal együtt. 
Kártyaszerződés: Az Ügyfél által kitöltött és aláírt formanyomtatvány alapján az MTSZ és az 
Ügyfél között létrejövő szerződés, mely az MTSZ és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza. 
Kerékpár Pont: azon Partner, akinek MTSZ a Partneri Regisztrációs Adatlapban Kerékpár 
Pont státuszt biztosít, jelen dokumentum 11. fejezetében és a Partneri Regisztrációs 
Adatlapban megjelölt jogokkal és kötelezettségekkel. 
 
2. Az együttműködés keretei, a Partneri jogviszonyra vonatkozó általános 

rendelkezések  
 

2.1. A jelen Szabályzat tárgya, hatályba lépése  
a. A jelen Szabályzat tárgyát képezi a Felek általi együttműködés kereteinek 

meghatározása a Szolgáltatóhálózat működtetése tekintetében.  
b. Jelen Szabályzat annak mellékleteivel együtt a Szabályzat elején megjelölt 

napon lép hatályba.  
c. MTSZ jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan, írásban módosítani. Az MTSZ 

a Szabályzat tervezett módosításának hatályba lépése előtt 15 nappal írásban, 
elsősorban elektronikus úton tájékoztatja a Partnereket a tervezett 
módosításról.  

 
2.2. A Partneri Regisztrációs Adatlap és a Szabályzat kapcsolata 

a. Jelen Szabályzat a Partneri Regisztrációs Adatlap 1. sz. mellékletét képezi. A 
Partneri Regisztrációs Adatlap kizárólag a jelen Szabályzattal együtt érvényes 
és hatályos. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Partneri 
Regisztrációs Adatlap rendelkezései és a jelen Szabályzat (mint általános 
szerződési feltétel) közötti eltérés esetén Partneri Regisztrációs Adatlap 
rendelkezései az irányadóak. 

 
2.3. A Partneri Regisztrációs Adatlap (Partneri jogviszony) létrejötte, módosítása  

a. A Szolgáltatóhálózat keretében a szerződéses jogviszony (tagsági viszony) a 
Partneri Regisztrációs Adatlapban meghatározott időpontban jön létre, melynek 
jelen Szabályzat a benne felsorolt Mellékletekkel együtt elválaszthatatlan részét 
képezi. A Partneri Regisztrációs Adatlap az aláíró Partner és az MTSZ 
egyetértése alapján, kizárólag írásban módosítható.  

 
2.4. A Partneri Regisztrációs Adatlap (Partneri jogviszony) megszüntetése az alábbi 

módokon lehetséges:  
a. A Szolgáltatóhálózat megszűnésével az MTSZ írásba foglalt döntése alapján, 

ebben az esetben az MTSZ általi felmondással legalább 3 hónapos felmondási 
idővel;  

b. Az érintett Partner jogutód nélküli megszűnésével/halálával;  
c. Az érintett Partner felmondása esetén, 3 hónap felmondási idő mellett; 
d. Szolgáltatóhálózat céljait és működését a Partneri Regisztrációs Adatlap 

megszegésével súlyosan veszélyeztető Partner Szolgáltatóhálózatból való 
azonnali kizárásával. Kizárási ok lehet különösen, ha Partner:  
- pénzügyi kötelezettségeit határidőn túl, ismételt felszólítás ellenére sem 

teljesíti,  
- nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti az MTSZ jó hírét, vagy  
- a Partneri Regisztrációs Adatlapban, illetve jelen 

Szabályzatban foglalt kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi,  



 

- vele szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezésére 
került sor,  

- titoktartási kötelezettségét megszegi.  
 

e. Felek általi közös megegyezéssel történő megszüntetéssel.  
f. Partneri Regisztrációs Adatlap Partner részéről történő felmondása esetén a 

Partner által kezdeményezett felmondás a MTSZ-hez ajánlott, tértivevényes 
küldeményként eljuttatott írásos nyilatkozattal történhet. A felmondási idő a 
felmondást tartalmazó nyilatkozat MTSZ általi kézhezvételének napján 
kezdődik, hacsak a Felek a Partneri Regisztrációs Adatlapban eltérően nem 
állapodnak meg.  

 
2.5. Megállapodás megszűnését követően  

a. Szolgáltatóhálózat márkanevét, logóját, megjelenését - különös tekintettel 
annak védjegyeire - a Partneri Regisztrációs Adatlapot felmondással 
megszüntető, illetve MTSZ által kizárt Partner nem használhatja. Felek a 
Partneri Regisztrációs Adatlap megszűnésével kapcsolatos valamennyi anyagi 
és egyéb természetű következményét (Kommunikációs eszközök eltávolítása, 
stb.) kötelesek maguk viselni és szerződéses kötelezettségeiknek megfelelően 
megnyugtatóan kezelni, különösen az adatkezelést, folyamatban lévő 
promóciós kampányokat, illetve kampányt támogató eszközöket és a pénzügyi 
elszámolást illetően.  

b. A Partneri Regisztrációs Adatlapot felmondással megszüntető, illetve kizárt 
Partner köteles a Szolgáltatóhálózatból való kilépését úgy időzíteni, kezelni, 
kommunikálni, hogy az Ügyfelek számára ez minimális hátrányt jelentsen. A 
Partneri Regisztrációs Adatlap felmondása és Partner kizárása esetén annak 
feltételeit és időzítését minden esetben az MTSZ-el szükséges egyeztetni. 
Ennek érdekében a Partner különös gonddal köteles eljárni a 
Szolgáltatóhálózatból való kilépés Ügyfelek felé megfelelő időben történő 
kommunikálásával kapcsolatban.  

c. A Partneri Regisztrációs Adatlap megszűnését követően a Partnerek a 
megszűnt jogviszonnyal összefüggésben kötelesek egymással a megszűnést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül teljes körűen elszámolni.  

 
3. Szolgáltatóhálózattal kapcsolatos döntési jogkörök 
 

3.1. Bármely Partner jogosult az MTSZ-el egyeztetve:  
a. Jelen Szabályzat 2.4. pontja szerint a jelen Partneri Szabályzatot és a Partneri 

Regisztrációs Adatlapot felmondani;  
b. A saját kiskereskedelmi egységeinek a partneri körbe való bevonásáról, illetve 

az abból való kizárásról dönteni.  
 

3.2. MTSZ kizárólagosan jogosult dönteni:  
a. A Szolgáltatóhálózat Szabályzat és mellékleteinek a módosításáról azzal, hogy 

erről az Ügyfeleket a Szolgáltatóhálózat, vagy az MTSZ mindenkori honlapján 
megjelenő hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

b. Partner Szolgáltatóhálózatból való kizárásáról. Kizárási ok lehet különösen:  
(i) Partner megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy  
(ii) Partner nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti MTSZ jóhírét, 
üzleti tisztességét, vagy  
(iii) Partner elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és MTSZ-
nek a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy  
(iv) Partner a szerződésben foglalt és fent külön nem 
nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan 
megszegi, vagy  



 

(v) Partner fizetésképtelen, vele szemben felszámolási eljárás 
kezdeményezésére került sor.  

c. Arculati elemek elfogadásáról, módosításáról.  
 

A MTSZ által meghozott, a Partnereket érintő döntésekről MTSZ köteles előzetesen, a 
hatálybalépés előtt 30 nappal tájékoztatni a Partnereket.  

 
3.3. Szolgáltatóhálózattal kapcsolatos, fenti 3.1. és 3.2. pontokban nem meghatározott 

kérdésekben Partnerek konszenzusos megállapodásra törekednek.  
 
4. Partneri szintek, kapcsolódó jogok és kötelezettségek  
 
Minden Partner joga és egyben kötelessége a Szolgáltatóhálózatról, a Szolgáltatóhálózatba 
való belépés lehetőségéről a vásárlóit, ügyfeleit kezdeményezően tájékoztatni.  
A Partnerek jogosultak a Szolgáltatóhálózatban való részvételük Partneri szintjének 
módosítását kezdeményezni.  
 
4.1. Partner jogai és kötelezettségei  

a) jogosult a Szolgáltatóhálózat arculati elemeit saját kommunikációs anyagain, MTSZ 
eseti, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján feltűntetni 

b) köteles a Partneri Regisztrációs Adatlapon meghatározott kedvezményt nyújtani 
Ügyfelek részére 

c) köteles a Szolgáltatóhálózatban történő részvételéről értékesítési helyén tájékoztatást 
kihelyezni 

 
4.2. Kiemelt Partner jogai és kötelezettségei 

a) jogosult a Szolgáltatóhálózat arculati elemeit saját kommunikációs anyagain, MTSZ 
eseti, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján feltűntetni 

b) köteles az MTSZ részére a Természetjáró Kártya értékesítési pontjain történő 
használatáról forgalmi adatokat nyújtani az MTSZ Forgalomszámláló Rendszere 
részére 

c) köteles a Partneri Regisztráiós Adatlapban meghatározott kedvezményt nyújtani 
Ügyfelek részére 

d) köteles a Szolgáltatóhálózatban történő részvételéről értékesítési helyén tájékoztatást 
kihelyezni 

 
 
5. Ügyfél- és panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezések  
 
5.1. Valamennyi Partner köteles a Szolgáltatóhálózatban közreműködő munkatársainak - a 
Szolgáltatóhálózattal kapcsolatos műszaki, üzemeltetési, ügyfél-kiszolgálási feladatok 
biztonságos és magas színvonalú ellátásához szükséges - képzéséről, oktatásáról 
gondoskodni az ezzel összefüggő költségek viselése mellett.  
 
5.2. MTSZ köteles az Ügyfelek részére információ-, illetve segítségnyújtás céljából 
ügyfélszolgálatot biztosítani. Az ügyfélszolgálat elvárt szolgáltatásai különösen:  

a. információszolgáltatás kártyaigénylésről, elfogadó helyekről, a Szolgáltatóhálózattal 
kapcsolatos szolgáltatásokról és kedvezményekről;  

b. problémakezelés kártyaletiltással, kártya meghibásodásával, kártyabevonással és 
egyéb problémákkal kapcsolatban.  

 
5.3. Az általános ügyfélszolgálati funkciókon túl, a Partnerek kötelesek a 
Szolgáltatóhálózatban általuk nyújtott előnyökhöz kötődően, közvetlenül 
kapcsolódó kérdéseket, reklamációkat befogadni és kezelni 



 

(nyitvatartási idejük alatt) és továbbítani a reklamáció jellemzőit (tartalmát és kezelésének 
javasolt módját) a MTSZ ügyfélszolgálata számára.  
 
5.4. Partnerek kötelesek biztosítani, hogy amennyiben az Ügyfél reklamációja a Partner 
magatartásával kapcsolatos, úgy a Kártyabirtokos rögtön az adott Partner üzlethelyiségében 
megtehesse reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a Kártyabirtokos 
megelégedésére elintézést, úgy Partner köteles az ügy adatait az MTSZ Ügyfélszolgálat 
részére továbbítani.  
 
6. Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések  
 
6.1. Partnerek és MTSZ a birtokukba jutott adatokat a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően kötelesek kezelni.  
 
6.2. MTSZ köteles minden erőfeszítést megtenni az adatok védelme érdekében. Az adatokat 
a Szolgáltatóhálózatban nem részes harmadik személy részére – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – nem adja át.  
 
6.3. Az adatok kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a jelen Szabályzat 
elválaszthatatlan részét képező Partneri Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.   
 
7. Kockázati, biztonsági, kárviselési rendelkezések  
 
7.1. Valamennyi Partner köteles a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel óvni a 
Szolgáltatóhálózatot minden biztonsági kockázattól, különös tekintettel az informatikai 
kockázatokra és legalább olyan fokú védelmet biztosító intézkedéseket tenni a 
Szolgáltatóhálózatban keletkezett információkkal kapcsolatban, mint amilyet saját üzleti és 
egyéb adatainak biztonsága érdekében biztosít.  
 
7.2. Amennyiben a kártyabirtokos jogosulatlan kártyahasználatra utaló műveletről szerez 
tudomást ,vagy elveszítette, ellopták a kártyáját, azonnal be kell jelentenie a kibocsátónak. 
Amennyiben az elveszett, ellopott kártyát jogosulatlanul használják, a bejelentést megelőzően 
bekövetkezett kárt a kártyabirtokos viseli. A bejelentés megtételét követően keletkezett kárt a 
kibocsátó a jogszabályban meghatározott összeg erejéig viseli. Ugyanakkor a kibocsátó 
felelőssége, hogy a bejelentést követően minden tőle elvárható intézkedést megtegyen a 
kártya további használatának megakadályozása érdekében. A kibocsátó mentesül a 
kárviselés alól, ha bizonyítja, hogy a kár a kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartása miatt következett be.  
A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy pontosan mit jelent a szándékos vagy súlyos 
gondatlanság, ennek mérlegelése a kibocsátó, jogvita esetén a bíróság hatáskörébe tartozik. 
Minden további kérdésben a Ptk. kártérítési felelősségre vonásának szabályai az irányadóak. 
 
 
8. Titoktartási rendelkezések  
 
8.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Partneri Regisztrációs Adatlap megkötésével és 
teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban 
bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a 
Partneri Regisztrációs Adatlap léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik 
személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Partneri Regisztrációs Adatlap 
teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.  
 
8.2. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi 
információkra:  



 

(i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 
információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  
(ii) amelyek bizonyíthatóan már a Partneri Regisztrációs Adatlap hatályba lépését 
megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy  
(iii) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy 
amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre 
az információ vonatkozik, vagy  
(iv) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy 
hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.  

 
Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződésbármilyen okból 
történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.  
 
9. Információszolgáltatás – együttműködés  
 
9.1. A Partneri Regisztrációs Adatlap teljesítése során Felek kötelesek együttműködni, ennek 
keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a Partneri 
Regisztrációs Adatlapra kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A 
Partnerek közötti kapcsolattartás alapvetően írásban, a megadott elektronikus levelezési 
címek használatával történik.  
 
9.2. A Partnerek kötelesek haladéktalanul közölni egymással a megadott adatokban 
bekövetkező változásokat.  
 
9.3. A Partnerek egymás közti, vagy az MTSZ és/vagy az Ügyfelekkel szemben felmerült, 
valamint az MTSZ és az Ügyfelek közötti vitás ügyeket egyeztetés útján kell rendezni. 
Amennyiben az egyeztetés 30 munkanapon belül nem vezet eredményre, a jogviták eldöntése 
rendes bírósági eljárás keretében lehetséges. 
 
9.4. Partner a Partneri Regisztrációs Adatlap aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy az 
Országos Kékkör Szolgáltató Hálózat tájékoztató workshopján részt vett. 
 
10. Lehetetlenülés a Felek felelőssége hiányában  
 
10.1. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés 
az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének 
ismertetésével, és 8 napon belül egyeztetést kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 
napon belül befejezik.  
 
10.2. Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a 
lehetetlenülési ok ésszerű elhárításának időtartamával arányosan meghosszabbodnak.  
 
10.3. Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának 
időtartama előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a 
szerződés a következő naptári napon megszűnik.  
 
10.4. A szerződés  hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, 
amennyiben szükséges a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a Partneri 
Regisztrációs Adatlap megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.  
 
10.5. A másik szerződő fél kérésére a felelősségen kívül eső 
lehetetlenülés tényéről az érintett fél köteles hatósági vagy 
érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.  
 



 

10.6. A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, 
annak időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. 
A késedelmes tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felel még 
akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a felelősség a másik 
felet terheli.  
 
11. Kerékpár Pontok 
11.1 Partnereknek jogosultak a Szolgáltatóhálózathoz történő csatlakozásukkal egyidejűleg 
Kerékpár Pontként való csatlakozásukat kérni. A Kerékpár Pontként történő felvételt minden 
esetben MTSZ jogosult egyedileg elbírálni. 
  
11.2. Kerékpár Pont jogai és kötelezettségei 

a) jogosult a Kerékpár Pont arculati elemeit saját kommunikációs anyagain, MTSZ eseti, 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján feltűntetni 

b) jogosult MTSZ Kerékpár Pont hálózatát feltüntető összes térképen megjelenni 
c) jogosult értékesítési pontonként egy induló Kerékpár Pont – Szervizcsomagot 

térítésmentesen MTSZ-től átvenni   
d) köteles a Kerékpár Pont – Szervizcsomagot az OKK Szolgáltatóhálózat Kézikönyvben 

leírt módon a kerékpárosok részére rendelkezésre bocsátani 
e) köteles a Kerékpár Pont – Szervizcsomagot leltározni, a készletről évi egy alkalommal 

MTSZ részére jelentést adni 
f) köteles a Kerékpár Pont – Szervizcsomag nem értékesíthető alkatrészeit rongálódás,  

használatból eredő fogyás esetén pótolni 15 munkanapon belül.   
 
 
12. Záró rendelkezések 
 
12.1. Szolgáltatóhálózat arculati elemeinek megalkotása, gondozása és kontrollálása MTSZ 
feladata és kizárólagos joga.  
 
12.2 Szolgáltatóhálózat egyes részterületeit érintő specifikus részleteket a Felek 
mellékletekben rögzítik, melyek a Partneri Szabályzat és így a Partneri Regisztrációs 
Adatlapok elválaszthatatlan részét képezik. Ezen specifikus mellékletek a következők:  
 

1. számú melléklet: Adatkezelési Szabályzat 
  



 

1. számú melléklet –Partneri Adatkezelési Szabályzat 
  

I. Az adatbázis-menedzsment feladatok és felelősségek megosztása  
 

1. Az MTSZ (továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Szolgáltatóhálózattal 
kapcsolatos feladatai ellátása érdekében adatkezelőnek minősül.  

 
2. Adatkezelő az adatok feldolgozását saját maga végzi vagy felelősségének érintetlenül 

hagyása mellett - a többi Partnernek előzetesen bejelentett – más társasággal 
(továbbiakban: Adatfeldolgozó) végezteti.  

 
3. Partnerek az alábbiakban részletezett és a jogszabályoknak megfelelő módon 

bejelentett egyes adatokat Ügyfelek hozzájárulása alapján Adatkezelőtől (a jelen 
Adatkezelési Szabályzatban és az egyes Partneri Regisztrációs Adatlapokban 
foglaltak szerint) rendszeresen, illetve alkalmanként megkapnak, és azokat a jelen 
szabályzatban meghatározott módon használhatják fel. Partner a kapott adatokat 
egyéb módon nem használhatja, azokat Szolgáltatóhálózaton kívüli harmadik fél 
tudomására nem hozhatja. Az ezen kötelezettségét megszegő Partner az 
Adatkezelőnek okozott teljes kár megtérítésére köteles.  

 
4. Adatkezelő és Partnerek az adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően kezelik.  
 

II. A rendszerben felvett és keletkező adatok típusai és listája  
 
Az MTSZ oldalán a Partnerek csatlakozása kapcsán keletkező adatok köre az alábbi:  
 
Cégnév/név (bejegyzés szerinti)  
Cégjegyzékszám  
Székhely  
Levelezés cím  
Adószám  
Cégszerű képviselő  
 neve 
 telefonszám - vezetékes 
 telefonszám – mobil 
 e-mail 
Számlavezető pénzintézete  
Bankszámla szám  
Weboldal címe  
Szolgáltató végpont(ok)/ telephely  
 címe 
 GPS koordinátája 
Kapcsolattartó  
 Név 
 telefonszám - vezetékes 
 telefonszám - mobil 
 e-mail 
Ügyfélszolgálati elérhetőség  
 
III. Az adattovábbítás alapelvei  
  



 

1. Az adatokat Adatkezelő – az ügyfél hozzájárulása alapján – összegzett formában, 
korlátozás nélkül bocsáthatja a Szolgáltatóhálózatban részt vevő Partnerek 
rendelkezésére. 

  
2. Az esetleges összevont statisztikai adatokat az Adatkezelő ún. statisztikai 

csoportonként adja át a Partnereknek, ennek az a célja, hogy ezekből a táblákból az 
ügyfél személye a partner által sem közvetlenül, sem közvetett módon ne lehessen 
megállapítani.  

 
IV. Rendszeresen továbbítandó adatok  
 

1. Jelen szabályzat I. és III. fejezetében foglaltak alapján Adatkezelő és egyes Partnerek 
egyedileg állapítják meg rendszeresen átadandó adattáblák, riportok körét.  

 
2. Rendszeres riportok, adattáblák lehetnek különösen: kártya igénybe vétel, 

kedvezmény igénybe vétel riportjai, időszakra lekérdezve és pl. régiónként, 
megyénként, településenként, értékesítési helyenként lebontva, illetve a teljes ügyfél 
állomány demográfiai adatai és összefoglaló marketing adatai.  

 

3. A Kiemelt Partnerek jogosultak megkapni az általuk regisztrált és az adatkezeléshez 
írásos nyilatkozattal előzetesen hozzájárult Ügyfelek adatait komplett ügyféllista 
formájában.  

 
V. Eseti adattovábbítás szabályai  
 

1. Alkalmankénti adattovábbítás értelemszerűen csak a továbbítható adatok körére (lásd 
fentebb) kérhető, akár összegzett statisztikai táblára, akár tételes adatokra (listára) 
vonatkozóan, az érintett Partner és az Adatkezelő közt létrejött Szerződésben kijelölt 
kapcsolattartókon keresztül.  

 
VI. Partnereknek ki nem adható adatokkal kapcsolatos megbízások  
 

1. Ilyen megbízások lehetnek: adatfeldolgozásra, valamint DM kampány lebonyolításra 
vonatkozó, a Partnerek által Adatkezelőnek adott megbízások. A megbízásokat 
Adatkezelő (illetve annak további esetleges megbízottja) hajtja végre.  
 

2. Partner és Adatkezelő az egyes adatlekérések megrendelésekor, illetve az azt követő 
egyeztetésen rögzítik a leválogatás pontos paramétereit, majd egyedi megállapodást 
kötnek egymással  

 
 


