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Természetjáró applikáció: letölthető Magyarország első online
térképes útikalauz szolgáltatása

Budapest,  2018.  december  17.  -  A  Magyar  Természetjáró  Szövetség elindította  Magyarország  első
online  térképes  útikalauz  szolgáltatását,  a  Természetjáró  túravezető  alkalmazást.  A  Természetjáró
applikáció az Európában jól ismert, német fejlesztésű Outdooractive programja alapján készült, mely
mostantól  magyar  nyelven,  hazai  útvonalakkal,  információkkal  és  extra  tartalmakkal  érhető  el  a
szabadtéri aktív időtöltést kedvelők számára.

Decembertől  ingyenes  alkalmazás  segíti a  hazai  alkalmi  kirándulókat  és  gyakorlott túrázókat  a
szabadidejük  élvezetes  eltöltésében.  A  Természetjáró  applikáció  rengeteg  lehetőséget  ajánl
gyalogtúrázók, tájfutók, kerékpárosok, vízitúrázók és egyéb kültéri sportok kedvelői számára: az ajánlatok
gyorsan és könnyen szűrhetőek  hossz, nehézség vagy a tőlünk való távolság szerint. Az applikációban
számos további funkció –  köztük csúcskereső, magasságmérő, dőlésszögmérő, sebességmérő, QR-kód
olvasó és iránytű – támogatja a túrák teljesítését.

A választott útvonal a térképen rögzíthető, sőt akár előre letölthető, így internet nélkül is navigálhatunk a
terepen szinte bárhol a világon – az alkalmazás segítségével éppúgy megmászhatjuk a Kékest, mint a
Magas-Tátra valamelyik csúcsát, vagy a Kilimandzsárót. Magyarország legnépszerűbb túramozgalmai, az
Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli  Kéktúra és az Alföldi Kéktúra külön menüpontban
érhetőek el a hivatalos nyomvonallal, szakaszolással, az összes pecsételőhellyel, valamint számtalan útba
eső látnivalóval és szállással.

A túraajánlatokat a Magyar Természetjáró Szövetség szakértői csapata szerkeszti és bővíti folyamatosan. A
Természetjáró applikáció további előnye, hogy közösségi alapú szolgáltatást is nyújt, azaz a felhasználók
maguk is létrehozhatnak egyéni útvonalakat, megoszthatják a túráikat, képeket tölthetnek fel, valamint
értékelhetik a szálláshelyeket és a látnivalókat. Ezáltal a közösségi vélemények és az egyéni tapasztalatok
is segítik a felhasználók eligazodását a helyszínek, látnivalók és túraútvonalak között.

„Azon túlmenően, hogy egy rég várt megoldást nyújtunk át a túrázóknak, külön örömmel tölt el, hogy az
alkalmazás révén egy olyan, nemzetközi szinten is bejáratott platformhoz csatlakozunk, amely világszerte
több  millió  felhasználóval  büszkélkedhet.  Magyarország  egyedülálló  tájait  ezáltal  nem  csak  a  hazai,
hanem  a  külföldi  turisták  is  könnyebben  felfedezhetik  majd”  –  emelte  ki  Tassy  Márk,  a  Magyar
Természetjáró Szövetség igazgatója.

A Természetjáró applikáció motorja a német Outdooractive Nyugat-Európában széles körben elterjedt, de
a világ más részein is használt fejlesztése. A magyar változat annyiban is különleges, hogy ingyenesen
kínál több prémium szolgáltatást, mint amilyen például az offline terepi navigáció, valamint számos extra
tartalmat külföldi testvéreihez képest: több ezer látnivaló, köztük kilátópontok, múzeumok és a kisvasutak
megtalálhatóak benne részletes ismertetővel, a választást segítő fényképekkel és hasznos megközelítési
információkkal. A szálláslehetőségek szintén könnyen feltérképezhetők, és a kínálat napról napra bővül.

A felhasználók a Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA) elfogadóhelyeit is láthatják, aki pedig még nem
rendelkezik ilyen kártyával, az alkalmazáson keresztül egyszerűen igényelheti. A Természetjáró abban is
segít,  hogy a túrázó családok és baráti társaságok felkészültek legyenek a váratlan helyzetekre,  ezért
lehetőség van az applikáción belül telefonos segélyhívásra, tartalmazza az időszakos turistaút-lezárásokat,
és megtalálhatóak benne például a legközelebbi MOL benzinkutak is.

http://www.mtsz.org/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/mobile.html
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Az alkalmazás ingyenesen letölthető Androidra és iOS-re. 

***

A Magyar Természetjáró Szövetségről
A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) a Nemzetközi Természetbarát Szövetség (NFI) és az Európai  Gyalogos
Turistaszövetség  (EWV)  magyar  tagszervezete.  A  több  mint  140  éves  múltra  visszatekintő  szervezet  250
tagszervezettel  és  közel  12  ezer  igazolt  tagjával  Magyarország  legnagyobb  természetjáró  szövetsége.  Főbb
tevékenységei közé tartozik a közel 20 ezer km jelzett turistaút nyilvántartása és karbantartása, a természetvédelem,
valamint a természetjárók szakértői segítségnyújtása és tájékoztatása.  A Magyar Természetjáró Szövetség online
útikönyve,  a  Termeszetjaro.hu  térképekkel,  túraajánlatokkal,  látnivalókat  listázó  fényképes  ismertetőkkel  és
beépített, felhasználóbarát túratervezővel támogatja a hazai szabadtéri aktív mozgásformát kedvelők több százezres
táborát. www.mtsz.org   

A Természetjáró Applikáció funkciói:
 Interaktív, nagyítható, az aktuális pozíciót jelző térkép az összes jelzett turistaúttal
 Egyszerű túratervezés a térképen, a hossz, a várható időtartam és a szintprofil azonnali áttekintésével
 Több száz ajánlott túra gyalogtúrázóknak, kerékpárosoknak és vízitúrázóknak, rengeteg praktikus adattal, a

természetföldrajzi  és  kulturális  háttérrel,  az  útba  eső  látnivalókkal,  fényképekkel  és  a  megközelítésre
vonatkozó információkkal

 Az Országos  Kéktúra,  a  Rockenbauer  Pál  Dél-dunántúli  Kéktúra  és  az  Alföldi  Kéktúra teljes  útvonala  a
hivatalos nyomvonallal, szakaszolással, a látnivalókkal, szállásokkal és pecsételőhelyekkel

 A térkép letöltése előre, offline használhatóság
 Navigáció a nyomvonalon, akár hangutasításokkal
 Útvonalrögzítési lehetőség
 A  saját  tartalmak  szinkronizálása  a  számítógép  és  a  mobil  eszközök  között az  ingyenes  regisztráción

keresztül
 Saját listák készítése a kedvenc túrákról és látnivalókról
 Ezernyi ajánlott látnivaló országszerte, köztük épített kilátók, természetes kilátópontok, kisvasutak, várak és

múzeumok, mindegyikről részletes ismertetővel, minőségi fényképekkel és megközelítési információkkal
 Több száz, kifejezetten a turisták szempontjából érdekes szállás fotókkal, árakkal és szolgáltatásokkal
 A túrák listázása az aktuális távolság, hossz vagy nehézség szerint
 Időjárás-előrejelzés a választott területre vonatkozóan
 Hasznos beépített eszközök: csúcskereső, iránytű, dőlésszögmérő, QR-kód olvasó
 Telefonos segélyhívás közvetlenül az appból, az aktuális pozíciód kijelzésével
 Közösségi szolgáltatások: a tartalmak értékelése, kommentelése, megosztása 
 TEKA (Természetjáró) kártya elfogadóhelyek

A Természetjáró honlapja

      
A Természetjáró Facebook oldala 

https://www.facebook.com/Termeszetjaro.hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/
http://www.mtsz.org/
https://itunes.apple.com/hu/app/term%C3%A9szetj%C3%A1r%C3%B3-a-t%C3%BAratervez%C5%91/id1428702370
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outdooractive.mtsz&hl=hu

