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TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA

1. KÜLDETÉS
A Magyar Természetjáró Szövetség célja az aktív turizmus egyik pillérének, a magyarországi túrázásnak a fellendítése, nemzetközi színvonalra emelése. Mindehhez az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat kialakításával kívánjuk a megfelelő hátteret, infrastruktúrát biztosítani.

2. AZ ORSZÁGOS KÉKKÖR
A mintegy 2550 kilométeres Országos Kékkör Magyarország leghosszabb, egybefüggő túraútvonala, végig a kék jelzésen, amely három kéktúramozgalmat egyesít:
– az ország északi részén átívelő Országos Kéktúrát (OKT),
– a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát (DDK),
– valamint a kerékpárral is teljesíthető Alföldi Kéktúrát (AK).
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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 projektek egyik fő feladata a térségek kerékpáros és turisztikai szolgáltatóinak összefogása,
hálózatba szervezése.
A Magyar Természetjáró Szövetség – mint a kezdeményezés (projekt) gazdájának – célja
a magyarországi túrázás fellendítése, nemzetközi színvonalra emelése, továbbá az Országos Kékkör
nyomvonalán egy – a túrázókat kiszolgáló, biztonság- és kényelemérzetüket növelő, széles körű
szolgáltatási rendszer létrehozása.
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 Kedvezménykártyával (TEKA) vehető igénybe, amely által a Szolgáltatók
a Kártyabirtokosoknak különféle mértékű kedvezményeket, előnyöket nyújthatnak.

4.PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS, HÁLÓZAT 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 és egyéb
túraútvonalak nyomvonalának körzetében belföldi szolgáltatásokat nyújt, a Partneri regisztrációs adatlapot kitölti és aláírásával a Partneri szabályzatot is elfogadja, majd csatlakozási igényét
a Magyar Természetjáró Szövetség elfogadja.
A Partnerekkel szemben elvárás, hogy a Kártyabirtokosok részére termékeik, illetve szolgáltatásaik köréből értékelhető mértékű kedvezményt nyújtsanak a TEKA-kártya felmutatását
követően. Az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózathoz a csatlakozás a Partnerek számára díjmentes.
A Partner adatait a Magyar Természetjáró Szövetség megfelelő módon rögzíti nyilvántartási
rendszereiben, valamint feltünteti, mint Elfogadóhelyet a www.termeszetjaro.hu oldalon.
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A Programról minden információ megtalálható www.termeszetjarokartya.hu oldalon.
1) A csatlakozni szándékozó Partner elolvassa a Partneri Szabályzatot (ÁSZF), tájékozódik
az előnyökről és partneri csomagot választ.
2) Partner kitölti a Partneri Regisztrációs Adatlapot és Mellékletét 2 példányban. Amennyiben
a Partner több kereskedői egységgel rendelkezik, a Mellékleten az összes végpontot fel kell
tüntetni, ahol biztosítja a Kártya elfogadását.
3) A cégszerű aláírás után szkennelve beküldi az adatlapot az okkszolgaltato@termeszetjaro.hu
e-mail címre, majd postai úton is eljuttatja az alábbi címre:
Magyar Természetjáró Szövetség
1244 Budapest, Pf. 846.
4) Amennyiben a Partner megfelelt a csatlakozási kritériumoknak, a Magyar Természetjáró
Szövetség eljuttatja részére a kapcsolódó dokumentumokat, az Elfogadóhelyet jelölő
visibility eszközöket és arculati elemeket, a partneri szinttől függően pedig a vonalkód leolvasó
készüléket és a kerékpáros műszaki elsősegélycsomag készletet. A vonalkód leolvasó
készülék és a hozzá kapcsolódó végponti szoftver telepítését az Magyar Természetjáró Szövetség
munkatársa végzi el az Elfogadóhelyen.
5) A csatlakozás után Partner az Elfogadóhelyen jól látható helyen feltünteti a kedvezményes
termékek, szolgáltatások körét, a kedvezmény mértékét és a visibility eszközöket.
6) A Partner a jelen Kézikönyv és a Partneri Szabályzat előírásai alapján munkatársai részére
oktatást tart a Kártya elfogadásáról, Vonalkód leolvasó eszközzel rendelkező Elfogadóhely esetén
a Forgalomszámláló rendszeren keresztül a Kártyák sorszámának adminisztrációjáról.
7) A Kártyaelfogadás menete:
- A vásárló fizetéskor felmutatja a TEKA-kártyáját, az Elfogadóhely ellenőrzi a Kártya érvé
nyességét (lejárati dátum a Kártya hátoldalán).
- Az Elfogadóhely rögzíti a vásárlás adatait:
a) amennyiben nem rendelkezik vonalkód leolvasó készülékkel, a Forgalmi összesítő c.
dokumentumra felvezeti a szükséges adatokat;
b) amennyiben rendelkezik vonalkód leolvasó készülékkel, a Kártya hátoldalának
középső részén elhelyezett vonalkódot „becsippantja” a leolvasóval a számítógépén telepített programba (végponti szoftver), ellenőrzi a Kártyaszámot, kiválasztja
az igénybevett szolgáltatást és megadja a mennyiségét, majd szinkronizálja
az adatokat a központnak.
A Fizetési Segédlet c. dokumentum részletesen tartalmazza a Kártyaelfogadás menetét.
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4.2. PARTNERI SZINTEK, KEDVEZMÉNYRENDSZER
Partnerek az általuk adott kedvezmény mértékének függvényében alap, közép, vagy felső
szintű Partnerei lehetnek az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózatnak. A kedvezmény mértéke egész
számban kerül meghatározásra.
Minden Partner, aki aláírt Partneri Regisztrációs Adatlappal rendelkezik, jogosult és köteles megjelölt
Elfogadóhelyein a TEKA-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 Partneri Regisztrációs Adatlapon rögzítik.
Minden Partner jogosult és köteles megjelölt Elfogadóhelyein a TEKA-kártya elfogadásának
tényét, és a kedvezmény mértékét megfelelő módon, a számára megküldött tájékoztató anyagok és
visibility eszközök segítségével kommunikálni.
Minden Partner jogosult a Szolgáltatóhálózat arculati elemeit saját kommunikációs anyagain,
a Magyar Természetjáró Szövetség eseti, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján feltüntetni.
A Partnerek Elfogadóhelyekre vonatkozó adatait a Magyar Természetjáró Szövetség feltünteti
a www.termeszetjaro.hu oldalon, a Programban való részvételt jelölő visibility eszközöket pedig
térítésmentesen eljuttatja az Elfogadóhelyekhez.
A Partnertől elvárás, hogy minden év végén leltárt készítsen a visibility eszközök tárgyév december 31-i állapotáról, tartalmáról, és arról a Magyar Természetjáró Szövetséget minden év január
10-ig értesítse postán tértivevénnyel vagy e-mailben az okkszolgaltato@termeszetjaro.hu címre
megküldve a Leltárfelvételi ívet.

TERMÉSZETJÁRÓ
K E D V E Z M É N Y K Á R T Y A
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4.2.1. ALAP SZINT
A Partneri Regisztrációs Adatlapon feltüntetett, a Partner által vállalt kedvezmény mértéke 5-19%
között van, vagy az általa megjelölt szolgáltatáscsomagot díjmentesen biztosítja a kártyatulajdonosok részére.

4.2.2. KIEMELT PARTNER
A Kiemelt Partner rendelkezik az alap szintű Partner jogaival és kötelezettségeivel.
Ezen túlmenően Kiemelt Partner vállalja, hogy Elfogadóhelyein folyamatosan bejelenti a Forgalomszámláló rendszeren keresztül a kedvezményt igénybevett Kártyák sorszámát, amennyiben
ehhez nincs infrastruktúrája, akkor offline módon. Ezt megkönnyítendő a Kiemelt Partner részére
a Magyar Természetjáró Szövetség vonalkód leolvasó készüléket bocsát rendelkezésre. A vonalkód leolvasó készülék meghibásodását a Partner haladéktalanul köteles bejelenteni a Magyar
Természetjáró Szövetség felé, aki gondoskodik a garanciális javításról, szükség esetén a készülék
pótlásáról.
A Partnertől elvárás, hogy minden év végén leltárt készítsen a vonalkód leolvasó eszköz tárgyév
december 31-i állapotáról, és arról a Magyar Természetjáró Szövetséget minden év január 10-ig
értesítse postán tértivevénnyel vagy e-mailben az okkszolgaltato@termeszetjaro.hu címre
megküldve a Leltárfelvételi ívet.

4.2.2.1. KÖZÉP SZINT
A Partneri Regisztrációs Adatlapon feltüntetett, a Partner által vállalt kedvezmény mértéke
20-29% között van.
Közép szintű Kiemelt Partner az alábbiakra jogosult az alapszintű partneri kedvezményeken túl:
• a Turista Magazin hírlevelében megjelenítheti aktuális ajánlatait, évente egyszer ingyen,
további alkalmak 20 000 forint (+ÁFA) egységáron,
• a www.turistamagazin.hu oldalon a banner és a PR cikk megjelenési lehetőségeket 40%- oskedvezménnyel veheti igénybe,
• a Turista Magazinban 30%-os kedvezménnyel hirdethet.
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4.2.2.2. FELSŐ SZINT
A Partneri Regisztrációs Adatlapon feltüntetett, a Partner által vállalt kedvezmény mértéke eléri
vagy meghaladja a 30%-ot. Felső szintű Kiemelt Partner az alábbiakra jogosult az alapszintű partneri
kedvezményeken túl:
• a Turista Magazin hírlevelében megjelenítheti aktuális ajánlatait évente egyszer ingyen,
további alkalmak 15 000 forint (+ÁFA) egységáron,
• a www.turistamagazin.hu oldalon a banner és a PR cikk megjelenési lehetőségeket 50%- os
kedvezménnyel veheti igénybe,
• a Turista Magazinban hirdethet 40%-os kedvezménnyel,
• évente egy alkalommal, a Magyar Természetjáró Szövetség saját rendezvényén térítésmentesen megjelenhet saját szóróanyaggal

4.2.3. KERÉKPÁR PONT
Bármely Partner kérheti Kerékpár Pontként való csatlakozását is a Programhoz. A Kerékpáros
Pont részére a Magyar Természetjáró Szövetség térítésmentesen átad egy szervizcsomagot.
A kerékpáros szervizcsomag az alábbi részekből áll:
Műszaki elsősegély csomag, amely tartalma: láncspray, teflonspray, ragasztó szett, szigetelőszalag, 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, illetve egyes esetekben mozgatható
nagynyomású mosóberendezés tartozékokkal.
A Kerékpár Ponton az érvényes Természetjáró Kedvezménykártyával rendelkezők részére
biztosítani kell ezt a szerszámkészletet, hogy annak segítségével a kerékpáron szükséges
javításokat
hogy

elvégezhesse.

A

Kerékpár

Pont

üzemeltetőjével

szemben

nem

elvárás,

a szerelésben maga is részt vegyen vagy kerékpárszerelői ismeretekkel rendelkezzen.

A csatlakozó Partner vállalja, hogy kihelyezi a Kerékpár Pont kommunikációs anyagait és azok
sérülése, rongálódása esetén erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Természetjáró
Szövetséget.
A Magyar Természetjáró Szövetség vállalja a kerékpáros műszaki elsősegélycsomag rendeltetésszerű használata esetén történő pótlását, fogyás/és vagy meghibásodás esetén évente egy
alkalommal. A beszerzés értékét számla ellenében, de legfeljebb a kerékpáros műszaki elsősegélycsomag összértékének 10%-áig megtéríti.
A Partnertől elvárás, hogy minden év végén leltárt készítsen a csomag tárgyév december 31-i
állapotáról, és arról a Magyar Természetjáró Szövetséget minden év január 10-ig értesítse
postán tértivevénnyel vagy e-mailben az

okkszolgaltato@termeszetjaro.hu címre megküldve

a Leltárfelvételi ívet.
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5. TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA IGÉNYLÉSE, HASZNÁLATA
5.1. KÁRTYAIGÉNYLÉS
A TEKA-kártya Természetjáró Kedvezménykártya felirattal és a Magyar Természetjáró Szövetség,
mint Kibocsátó logójával, valamint vonalkóddal ellátott, névre szóló, kedvezmények igénybevétele
céljából kibocsátott plasztik Kártya.

TERMÉSZETJÁRÓ
K E D V E Z M É N Y K Á R T Y A
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Kártyát minden 18. életévét betöltött természetes személy, illetve a 14. életévét be nem töltött
kiskorú, továbbá 14. és 18. életév közötti fiatalkorú személy részére gondviselője jogosult igényelni a
tetszőlegesen megválasztott induló hónaptól kezdődően.
A Kártya online felületen (www. turistashop.hu) az e-mailben megküldött adatlap hiánytalan
kitöltésével, a Kibocsátó felé történő elküldésével és a Kártyadíj egyidejű megfizetésével
igényelhető.
A vásárlásról minden információ megtalálható a www.termeszetjarokartya.hu oldalon.
A TEKA-kártya más személyre át nem ruházható, másnak használatra át nem engedhető.

5.2. KÁRTYAGYÁRTÁS, ÁTADÁS
A Kibocsátó megrendelés visszaigazolását követő legkésőbb 15 munkanapon belül elkészíti, és
postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő részére az igénylés során megjelölt kiküldési címre.

5.3. KÁRTYA LEJÁRATA
A Kártya érvényességi ideje a hátoldalán található.
A Kártya megújítása csak új Kártya igénylésével és a Kártyadíj újbóli megfizetésével lehetséges.
Új Kártya igénylésével az előző évi Kártya és az azon található vonalkód és Kártyaszám érvénytelenítésre kerül, kedvezmény igénybevételére nem használható.

5.4. KÁRTYACSERE, ELVESZTÉS, TILTÁS
A Kártyabirtokos köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni a Kibocsátó e-mail címére
(kartya@termeszetjaro.hu) – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha
a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be. A bejelentést
a Kártyabirtokos kizárólag saját nevében teheti kivéve, ha 18. életévét nem töltötte be a Kártyabirtokos.
Ez esetben gondviselője teheti meg az írásbeli bejelentést. A Kártyabirtokos ilyen esetben új kártyát
kérhet térítés ellenében.
A bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett Kártya számát, a Kártya birtokosának teljes nevét,
telefonszámát, e-mail címét, az érintettség pontos okát, helyét és dátumát.
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5.5. A KÁRTYA HASZNÁLATA
5.5.1. KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE
Az Elfogadóhelyeken a kiválasztott szolgáltatás megvásárlása előtt fel kell mutatni a kártyát,
amelyet a szolgáltató ellenőriz, majd megállapítja a kedvezményre való jogosultságot.
Ezt követően a szolgáltató a TEKA-kártya vonalkódját egy leolvasó eszközzel beolvassa,
vagy beírja a Kártya adatait az erre szolgáló nyilvántartásba. Mindezek után kerülhet sor
a kedvezményes ár megállapítására, illetve a szolgáltatás igénybevételére.
A kedvezmények csak aktív Kártyával vehetők igénybe, a Kártya érvényességének lejártát követően
már nem lehet kedvezményes szolgáltatásokat igénybe venni.

5.5.2. FORGALOMSZÁMLÁLÁS
Minden TEKA-kártya alkalmas arra, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség által kihelyezett
vonalkód leolvasó eszközök segítségével az Elfogadóhelyen telepített Forgalomszámláló végponti
szoftverbe rögzítsék a vásárlások adatait.
A Normál Partner köteles az Elfogadóhelyén történő Kártya-használatról havonta forgalmi
adatokat nyújtani a Programgazda részére papír alapon a TEKA forgalmi összesítő c. dokumentum
megküldésével.
A Kiemelt Partner köteles a Programgazda részére az Elfogadóhelyén történő Kártyahasználatról
forgalmi adatokat nyújtani a Programgazda Forgalomszámláló rendszere részére. Amennyiben
a Kiemelt Partner Elfogadóhelyén nem állnak rendelkezésre megfelelő technikai feltételek
a Forgalomszámláló Rendszer telepítéséhez, úgy a papír alapú forgalmi jelentés megküldésével
történik az adatszolgáltatás.

6. ADATKEZELÉS
Az ügyféladatokat a Magyar Természetjáró Szövetség a mindenkor hatályos jogszabályok,
valamint a Természetjáró Kedvezménykártya Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak betartásával
gyűjti, kezeli és adja tovább esetlegesen harmadik felek részére.

7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Amennyiben további kérdése van, keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: +36 1 332 7177
E-mail: okkszolgaltato@termeszetjaro.hu
A programról bővebb információ a www.termeszetjarokartya.hu oldalon található.
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