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1.  KÜLDETÉS
A Magyar Természetjáró Szövetség célja a magyarországi túrázás fellendítése, nemzetközi
színvonalra  emelése.  Mindehhez  az  Országos  Kékkör  Szolgáltatóhálózatának
kialakításával kívánjuk a megfelelő hátteret, infrastruktúrát biztosítani.

2. AZ ORSZÁGOS KÉKKÖR
Az Országos Kékkör 2546 km-ével Magyarország leghosszabb, egybefüggő túraútvonala,
végig a kék jelzésen, mely egyesíti a három Kéktúrát:
– legismertebb az ország északi részén átívelő Országos Kéktúra (OKT), hossza 1160 km,
– a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra (DDK) a legrövidebb: 541 km,
– és a 845 km hosszan húzódó kerékpárral is teljesíthető Alföldi Kéktúra (AK).
 Az Országos Kékkör Magyarország 128 kistáját  érinti,  nyomvonala  mindenki  számára
elérhető. 

3. AZ ORSZÁGOS KÉKKÖR SZOLGÁLTATÓHÁLÓZAT
A természetjárók igényeit felismerve, a színvonalas aktív pihenést szem előtt tartva indult
el  az  Országos  Kékkör  Szolgáltatóhálózatának  szervezése,  Európai  Uniós  projektek
keretében. A projekt egyik fő feladata a térségek kerékpáros és turisztikai szolgáltatóinak
összefogása, hálózatba szervezése.
A Magyar Természetjáró  Szövetség,  mint  a  kezdeményezés  (projekt)  gazdájának  célja,
hogy  az  Országos  Kékkör  nyomvonalán  a  túrázók  kiszolgálására,  biztonság  –  
és kényelemérzetük növelésére széles körű, elérhető szolgáltatási rendszer jöjjön létre.
A kialakítandó gyalogos és kerékpáros szolgáltatóhálózat a látogatószám növelését és a
körzetben üzemelő, csatlakozó szolgáltatók működését, fejlődését is elősegíti.
Kiemelt  szempont  csatlakozó  partnereink  esetében,  hogy  a  szolgáltatás  nem  csak
kedvezménynyújtás,  hanem  egyben  programok,  kampányok,  események  együttes
koordinációja, közös megvalósítása, továbbá információk, adatok megosztása is.
Az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózata a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által
kibocsátott Természetjáró Kártyával (TEKA) vehető igénybe.
A  szolgáltatók  a  kártyabirtokosoknak  különféle  mértékű  kedvezményeket,  előnyöket
nyújthatnak.
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4. PARTNERI  HÁLÓZATI  EGYÜTTMŰKÖDÉS,  MŰKÖDÉS  ÉS
FENNTARTÁS

4.1. PARTNERI CSATLAKOZÁS FOLYAMATA

Az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat tagja lehet az a természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az Országos Kékkör
nyomvonalán  belföldi  szolgáltatásokat  ténylegesen  nyújt,  és  a  Partneri  Csatlakozási
Adatlapot  kitölti  és  aláírásával  a  Partneri  Szabályzatot  is  elfogadja,  majd csatlakozási
igényét a Magyar Természetjáró Szövetség elfogadja. 
A  Partnerekkel  szemben  elvárás,  hogy  az  Ügyfelek  részére  termékeik,  illetve
szolgáltatásaik köréből az Ügyfelek számára értékelhető mértékű kedvezményt nyújtsanak
a  Természetjáró  Kártya  felmutatását  követően.  Az  Országos  Kékkör
Szolgáltatóhálózathoz  a  csatlakozás  a  Partnerek  számára  díjmentes.  A  kedvezmény
nyújtásakor a Partnereknek a kártya érvényességét valós időben ellenőriznie kell  és ezt
követően a Forgalomszámláló Rendszeren keresztül a kedvezményt igénybevett kártyák
sorszámát fel kell tünteti, minden ún. tranzakcióról statisztikát kell vezetniük.  

1) A Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztathatja a Partnert vagy informálódhat a
www.okkszolgaltato.hu honlapon  a  csatlakozás  szerződéses  feltételeiről,  a  Partneri
szintekről és minden további információról.

2) A Partner a kapott információk alapján dönt arról, hogy milyen mértékű kedvezményt
nyújt,  kitölti  és aláírja a Partneri Csatlakozási Adatlapot és két eredeti  példányban,
postai úton eljuttatja a Magyar Természetjáró Szövetség részére (1244 Budapest, Pf.:
846.).

3) A Magyar Természetjáró  Szövetség  megvizsgálja  a  Partner  csatlakozási  igényét  és
annak elfogadásáról  vagy elutasításáról  dönt.  A Magyar Természetjáró Szövetség a
csatlakozási igény elfogadása esetén:
a. Aláírja a Partneri Csatlakozási adatlapot 2 példányban. 
b. Az aláírt Partneri Csatlakozási adatlap 1 példányát eljuttatja a Partner részére,

mellyel a szerződéses jogviszony létrejött.
c. A Kártyabirtokos  megfelelő  tájékoztatása  érdekében  a  Magyar  Természetjáró

Szövetség eljuttatja a Partner részére az elfogadást jelölő visibility eszközöket és
a kedvezményre feljogosító Természetjáró Kártyaképeket. 

d. A Partner adatait a Magyar Természetjáró Szövetség megfelelő módon rögzíti
nyilvántartási rendszereiben, feltünteti,  mint Elfogadóhelyet a weboldalán és a
Természetjárók Térinformatikai Rendszerében (TTR).
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4) A Partner kihelyezi  a  számára  átadott  tájékoztató anyagokat  üzlethelyiségeiben.  A
matricát  és  a  kedvezményes  termékek,  szolgáltatások  listáját  és  a  kedvezmény
mértékét jól látható helyre kiragasztja, feltünteti.  A visibility eszközöket a megfelelő
helyre kihelyezi.

5) A  Partner  az  egyes  Kártya  elfogadási  módozatokra  vonatkozó  rendelkezéseknek
megfelelően, a Partneri szint függvényében biztosítja a Kártya elfogadását. Megfelelő
technikai  feltételek  esetén  vonalkód  leolvasót  biztosít  a  Magyar  Természetjáró
Szövetség.

6) A Partner a jelen Tájékoztató füzet előírásai alapján munkatársai részére oktatást tart
a kártya elfogadásáról és a Forgalomszámláló Rendszeren keresztül a kedvezményt
igénybevett kártyák sorszámának adminisztrációjáról.

7) A kártya elfogadás menete:

a.  A csomagban található TEKA matricát kérjük a szolgáltató egység bejáratánál,
jól látható helyen kihelyezni szíveskedjék. Továbbá az Ön által vállalt termékekre,
szolgáltatásokra  adott  kedvezmény  mértéke  a  kártyabirtokosok  számára  jól
látható helyen kerüljön feltüntetésre,

b.  A vásárló fizetéskor felmutatja a TEKA kártyáját. Ön, mint elfogadó ellenőrzi a
kártya érvényességét: 
– a lejárati dátumát 
– és a fényképes személyazonosító okmányt
– ha van leolvasó készüléke, azt azzal is rögzíti,

c.  A TEKA kártya tulajdonosok a kedvezmény igénybevételével vásárolnak Önnél.

4



4.2. PARTNERI SZINTEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

4.2.1. NORMÁL PARTNER

Minden Partner, aki aláírt Partneri Csatlakozási Adatlappal rendelkezik, jogosult és köteles
megjelölt  üzlethelyiségeiben  a  Természetjáró  Kártyát  elfogadni  és  a  kártyabirtokosok
részére  a  jogosultság  igénybevételének  igazolása  után,  azaz  az  érvényes  kártya
felmutatását követően, a termékei és szolgáltatásai köréből  kedvezményt biztosítani.  A
kedvezmény  mértékét  és  az  érintett  termékek/szolgáltatások  körét  a  Magyar
Természetjáró  Szövetség  és  a  Partner  megállapodása  tartalmazza,  azt  a  felek  a
Csatlakozási Adatlapon rögzítik.
Minden Partner jogosult és köteles megjelölt üzlethelyiségeiben a Természetjáró Kártya
elfogadásának  tényét,  és  a  kedvezmény  mértékét  megfelelő  módon,  a  számára
megküldött tájékoztató anyagok és visibility eszközök segítségével kommunikálni. 
A Partner jogosult a Szolgáltatóhálózat arculati elemeit saját kommunikációs anyagain, a
Magyar Természetjáró Szövetség eseti, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján feltüntetni.
A Partnerek részére a Magyar Természetjáró Szövetség az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 Adataikat feltünteti a Természetjáró Kártya weboldalán.
 Adataikat  feltünteti  a  Magyar  Természetjáró  Szövetség  által  üzemeltetett

Természetjárók Térinformatikai Rendszerében (TTR) 
 Térítésmentesen  megkapják  a  Természetjáró  Kártya  elfogadóhelyek  tájékoztató

alapcsomagját
 Hozzáférést  biztosít  a  Magyar  Természetjáró  Szövetség  Forgalomszámláló

Rendszeréhez

4.2.2. KIEMELT PARTNER

Kiemelt Partnerek rendelkeznek a Normál Partnerek jogaival és kötelezettségeivel. Ezen
túlmenően  Kiemelt  Partnerek  vállalják,  hogy  értékesítési  pontjaikon  folyamatosan
bejelentik a Forgalomszámláló Rendszeren keresztül a kedvezményt igénybevett kártyák
sorszámát,  amennyiben  ehhez  nincs  infrastruktúrájuk,  akkor  offline  módon.  Ezt
megkönnyítendő  a  Kiemelt  Partnerek  részére  az  MTSZ  vagy  a  területileg  illetékes
konzorciumi  partnere  vonalkód  leolvasó  készüléket  bocsát  rendelkezésre.  A  vonalkód
meghibásodását  a  Partner  24  órán  belül  köteles  bejelenteni  az  MTSZ  felé,  aki
gondoskodik a garanciális javításról, szükség esetén a készülék pótlásáról.

 A Kiemelt  Partnerek  jogosultak  igény  esetén  a  Magyar  Természetjáró  Szövetség
kiadványainak értékesítésére kedvezményesen.
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 Kiemelt  Partnerek  további  adatokat  tüntethetnek  fel  a  TTR  rendszerében  és  a
weboldalon térítésmentesen az alábbiak szerint:
 fénykép, logó, vagy banner, 
 aktuális  promóció,  a  kedvezményes  szolgáltatások  köre  és  a  kedvezmény

mértéke, 
 nyitva tartás, weboldal címe.

4.2.3. KERÉKPÁROS PONT

Mind a Normál Partner,  mind a Kiemelt Partner csatlakozhat a Magyar Természetjáró
Szövetség Kerékpáros Pont programjához. 
Kerékpáros Pontok részére a Magyar Természetjáró Szövetség, vagy a területileg illetékes
konzorciumi  partnere  térítésmentesen  átad  egy  szervizcsomagot.  A  kerékpáros
szervizcsomag az alábbi részekből áll:
Műszaki elsősegély csomag, mely tartalmaz láncsprayt, teflonsprayt és ragasztó szettet.
Alap szerszámkészlet, mely a következőket tartalmazza: imbuszkulcs készlet, csavarhúzó
szett,  kónusz  kulcs,  pedálkulcs,  küllőkulcs  garnitúra,  láncbontó,  gumileszedő  garnitúra,
bowden csípőfogó, kábelvágó, pumpa, vödör, kefe, lánctisztító, racsni tisztító, csőrös fogó,
csillag-villáskulcs készlet, olló.
A Kerékpáros  Ponton  az  érvényes  Természetjáró  Kártyával  rendelkező  kerékpárosnak
biztosítani  szükséges  úgy nevezett  Alap  szerszámkészletet,  hogy annak  segítségével  a
kerékpáron  szükséges  javításokat  elvégezhesse.  Kerékpáros  Pont  üzemeltetőjével
szemben  nem  elvárás,  hogy  a  szerelésben  maga  is  részt  vegyen,  kerékpárszerelői
ismeretekkel rendelkezzen.
Csatlakozó partner vállalja, hogy kihelyezi a Kerékpáros Pont kommunikációs anyagait és
azok sérülése,  rongálódása esetén erről  a  tényről  8 napon belül  tájékoztatja  a Magyar
Természetjáró Szövetséget, az eszközök mihamarabbi pótlása érdekében.
A  Magyar  Természetjáró  Szövetség  vállalja,  hogy  a  kerékpáros  dobozban  található
eszközök értékének tíz százalékáig vállalja a pótlását évente.
Csatlakozó partnertől elvárás, hogy minden év végén leltárt készítsen a csomag aktuális
tartalmáról és arról a Magyar Természetjáró Szövetséget minden év január 10-ig értesítse.
Ezzel egy időben a csatlakozó partner ún. tárolási nyilatkozatot is küld a csomag tárgyév
december  31.-i  állapotáról  -  postán  tértivevénnyel  és  e-mailben  az
okkszolgaltato@termeszetjaro.hu címre, az MTSZ által megadott formanyomtatványon. 
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4.3. KEDVEZMÉNYRENDSZER

Partnerek az általuk adott kedvezmény mértékének függvényében alap, közép, vagy felső
szintű  partnerei  lehetnek  az  Országos  Kékkör  Szolgáltatóhálózatnak.  A  kedvezmény
mértéke egész számban kerüljön meghatározásra.

4.3.1. ALAP SZINT

A Csatlakozás Adatlapon feltüntetett, Partner által vállalt kedvezmény mértéke 5-10%
között van.

 Cégének  logója  és  linkje  feltüntetésre  kerül  a  kártyaelfogadó  helyeket  felsoroló
weboldalunkon, a Magyar Természetjáró Szövetség honlapján és a TTR-ben.

4.3.2. KÖZÉP SZINT

A Csatlakozás Adatlapon feltüntetett, Partner által vállalt kedvezmény mértéke 11-15%
között van.  A közép szintű Partner az alábbiakra jogosult az alap szinten és a partneri
szintje által meghatározott kedvezményeken túl:

 A Magyar Természetjáró Szövetség Hírlevelében megjelenítheti aktuális ajánlatait
évente egyszer ingyen, további alkalmak 20 000 forint (+ÁFA) egységáron. 

 Turistamagazin.hu oldalon a banner és a PR cikk megjelenési lehetőségeket 30%-
os kedvezménnyel veheti igénybe. 

 A Turista Magazinban hirdethet 30%-os kedvezménnyel. 

4.3.3. FELSŐ SZINT

A Csatlakozás Adatlapon feltüntetett, a Partner által vállalt kedvezmény mértéke eléri,
vagy meghaladja a 16%-ot. Felső szintű Partner az alábbiakra jogosult az alap szinten és a
partneri szintje által meghatározott kedvezményeken túl:

 Magyar  Természetjáró  Szövetség  Hírlevelében  megjelenítheti  aktuális  ajánlatait
évente egyszer ingyen, további alkalmak 15 000 forint (+ÁFA) egységáron. 

 Turistamagazin.hu oldalon a banner és a PR cikk megjelenési lehetőségeket 40%-
os kedvezménnyel veheti igénybe. 

 A Turista Magazinban hirdethet 40%-os kedvezménnyel. 
 Cégének  logója  és  linkje  feltüntetésre  kerül  a  kártyaelfogadó  helyeket  felsoroló

oldalunkon,  a  Magyar Természetjáró  Szövetség  honlapján  és  a  TTR-ben,  valamint
kiemelt helyre kerül a felsorolásban. 

 Évente  egy  alkalommal,  a  Magyar  Természetjáró  Szövetség  rendezvényén
térítésmentesen megjelenhet saját szóróanyaggal. 
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5. TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA IGÉNYLÉSE, HASZNÁLATA
5.1. TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA

 Természetes személy igényelheti,
 ellenérték fejében kibocsátott, 
 igényelhető online, 
 a kártya egyik oldalán megszemélyesített az alábbi adatokkal:

Név:
Szervezet1:
Minősítés2: 
Érvényes:
Kártya száma:

5.2. ONLINE KÁRTYAIGÉNYLÉS

Természetes  személyek  a  Természetjáró  Kártya  iránti  igényüket  a
www.termeszetjarokartya.hu weboldalon  az  online  Igénylőlap  kitöltésével  tudják
benyújtani.  Az  Igénylőlap  megküldésével  kifejezi  azt  is,  hogy  Kártyabirtokos  a
Természetjáró  Kártya  Szabályzatában  leírtakat  magára  nézve  kötelezően  elfogadja  és
betartja,  továbbá  azt,  hogy  az  Igénylőlapon  szereplő  adatkezelési  hozzájárulást
önkéntesen, előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg.
A Kártyabirtokos az  Igénylőlapot köteles  a  valóságnak megfelelően kitölteni  (értesítési
címként postafiók nem elfogadott). A nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos
vagy hibás Igénylőlap érvénytelen. 
Az  Igénylőlapon  közölt  bármely  adat  megváltozásáról  Kártyabirtokos  a  Szövetség
ügyfélszolgálatát köteles írásban értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi
következmény és kár Kártyabirtokost terheli.
A Természetjáró Kártya más személyre át nem ruházható, másnak használatra át nem
engedhető,  azt  a  Kártyabirtokos  ügyleti  biztosítékként  zálogba  vagy  óvadékba  nem
adhatja.
A regisztráció során megadott adatokat a Magyar Természetjáró Szövetség a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon tárolja, kezeli és dolgozza, dolgoztatja fel.

1 Az MTSZ valamely tagszervezetének tagjai esetében kerül kitöltésre

2 Az MTSZ valamely tagszervezetének tagjai esetében kerül kitöltésre

8

http://www.termeszetjarokartya.hu/


5.2.1. KÁRTYAGYÁRTÁS, ÁTADÁS

A  Magyar  Természetjáró  Szövetség  az  online  felületen  való  kitöltéstől  számított  öt
munkanapon  belül  a  szerződéskötési  feltételek  teljesülése  alapján  regisztrálja
Kártyabirtokost.  A  regisztráció  esetleges  késedelme  miatt  a  Magyar  Természetjáró
Szövetség a felelősségét kizárja. Az MTSZ jogosult, de nem köteles ellenőrizni,  hogy az
Igénylőlapon  feltüntetett  adatok  a  valóságnak  megfelelnek-e,  az  MTSZ  az  ezzel
kapcsolatos esetleges visszaélésekből származó igényekért nem tartozik felelősséggel.
A  kártyagyártáshoz  szükséges  adatok  Kártyagyártó  részére  történő  átadása  után  a
Kártyabirtokos részére megszemélyesítésre kerül saját, egyedi Természetjáró Kártyája. Az
elkészült  kártyát  Kártyagyártó  kísérőlevéllel,  borítékkal  összecsomagolja  és  a
Kártyabirtokos részére postai úton feladja.

5.3. KÁRTYA LEJÁRATA

A Természetjáró  Kártya  minden év március  31-ig  érvényes.  A kártya  érvényességének
megszűnése  után  a  kártyával  a  Multipont  rendszerben  gyűjtött  pontok  nem  kerülnek
törlésre, azokra a Multipont Program szabályai vonatkoznak. 

5.4. KÁRTYACSERE, ELVESZTÉS, TILTÁS

A  Természetjáró  Kártyát  annak  elvesztése,  ellopása  esetén  a  Kártyabirtokos  köteles
letiltatni.
A Kártyabirtokos az eredeti Kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor,
megsérülésekor,  meghibásodásakor,  a  kártya  téves  megszemélyesítésekor  új  Kártyát
(pótkártyát)  kérhet  térítés  ellenében.  Pótkártya  igénylése  az  új  kártya  regisztrációjával
megegyező  módon zajlik,  tehát  a  Kártyabirtokos  a  regisztrációs  adatlapon  online  jelzi
pótkártya kibocsátási igényét.
Pótkártyának a Kártyabirtokoshoz (annak MTSZ rendszerében nyilvántartott személyes
adataihoz) történő kapcsolása az Igénylőlapon megadott adatok ellenőrzése után történik
meg. 
Telefonos,  e-mailes  és  postai  bejelentéseket  és  rendelkezéseket  MTSZ  kizárólag  a
Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (különösen név, lakcím születési dátum
adatainak egyeztetése alapján) fogad el.
Pótkártyával, cserekártyával az eredeti (de elvesztett, vagy ellopott) törzsvásárlói kártyával
összegyűjtött  Multipont  Vásárlási  Utalványok  (pontok)  automatikusan  beválthatóak,
illetve tovább gyűjthetőek. Az MTSZ nem vállal  felelősséget az elvesztésből, ellopásból
eredő  illetéktelen  pontbeváltásokért,  azonban  a  fogadott  bejelentést  követően  egy
munkanapon belül a bejelentett kártyát letiltja.
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5.5. A KÁRTYA HASZNÁLATA

5.5.1. KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE

A  Kártyabirtokosok  a  Természetjáró  Kártya  felmutatásával  az  Országos  Kékkör
Szolgáltatóhálózat  (továbbiakban:  OKK  Szolgáltatóhálózat)  partnereinél,  az  adott
Partnernél meghatározott mértékű kedvezmény igénybevételére jogosultak.
Ahol  technikailag  ez  lehetséges,  a  kedvezmény  igénybevételének  feltétele,  hogy  a
Kártyabirtokos  az  OKK  Szolgáltatóhálózat  által  kihelyezett  kártyaleolvasó  terminál
segítségével igénybevételi jogosultságát igazolja.

5.5.2. MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI PONTOK GYŰJTÉSE

A Természetjáró Kártya egyben társ-márkázott Multipont Törzsvásárlói Kártya is és mint
ilyen,  feljogosítja  Tagokat  a  Multipont  Törzsvásárlói  Programban  való  részvételre.  A
Kártyabirtokosok  a  Multipont  Törzsvásárlói  Program  mindenkori  szabályzata  alapján
jogosultak  a  Multipont  Törzsvásárlói  Program  előnyeinek,  kedvezményeinek
igénybevételére.
Az  OKK Szolgáltatóhálózat  tagjai  részére  a  Multipont  Törzsvásárlói  Programban való
részvétel nem előírás.

5.5.3. FORGALOMSZÁMLÁLÁS

Minden Természetjáró Kártya alkalmas arra, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség által
kihelyezett forgalomszámláló eszközök leolvassák róla a kártyaszámot.

5.6. ÜGYFÉLADATOK

Az ügyféladatokat a Magyar Természetjáró Szövetség a mindenkor hatályos jogszabályok,
valamint a Természetjáró Kártya Szabályzatban foglaltak betartásával gyűjti, kezeli és adja
tovább esetlegesen harmadik felek részére.
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