EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SPORTEGYESÜLETE
MUNKAHELYI SPORTPROGRAM
TÁJÉKOZTATÓ
2018.

Kedves Sportbarátok!

2018. január 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete még szélesebb kínálattal várja az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a
minisztérium háttérintézményeinek munkatársait és családtagjait. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót, amely tartalmazza az összes
olyan információt, amely alapján a 2018-as esztendőben az egyesület tagjaként rendszeres sportolási lehetőséghez juthatnak a Rekreációs szakosztály
meglévő és/vagy leendő tagjai. Az egyesület által biztosított sportolási lehetőségek igénybe vételének feltétele az egyesületi tagság
megszerzése/meghosszabbítása.
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Az egyesületbe való belépés és kártyaigénylés folyamata
1.

A mellékletben található 2018-as évre vonatkozó belépési és tagfelvételi nyilatkozat hiánytalan kitöltése, aláírása és visszaküldése (szkennelt formában) a
dechert.aron@emmise.hu e-mail címre, majd pedig az eredeti példány postai úton (1054 Bp. Hold utca 1.) történő eljuttatása vagy személyes leadása a kártya átvételekor.

2.

A 2018. évi tagsági díj megfizetése az Egyesület bankszámlájára és a befizetést igazoló dokumentum megküldése a belépési és tagfelvételi nyilatkozattal egyidejűleg (csak
elektronikus úton).
Tagdíj mértéke:
EMMI Munkavállalók esetében: 8.000 Ft/év (július 1-től: 4.000 Ft).
EMMI háttérintézmények munkavállalói esetében: 13.500,- Ft/év (július 1-től 6.750 Ft).
EMMI munkavállalók családtagjai, és pártoló tagok esetén: 18.000,- Ft/év. (július 1-től 9.000 Ft).
(A Sportkártya esetében kettő, míg az AYCM esetében egy pártoló tagot van lehetősége ajánlani az EMMI, vagy EMMI háttérintézmény munkavállalóinak.) Sportkártya esetén,
amennyiben az ajánlott családtag / pártoló tag elmarad a havi befizetésekkel és a felszólítást követően sem tesz eleget a befizetési kötelezettségének, nem csak az ajánlott tag,
de az ajánló EMMI munkavállaló / háttér intézményi munkavállaló tag kártyáját is letiltjuk.

3.

A választott csomag januári havidíjának (az összegeket lásd alább a kártyák bemutatásánál) + a kártyagyártási díj / adminisztrációs díj (csak azon tagok számára szükséges,
akik még nem rendelkeznek kártyával) elutalása az Egyesület bankszámlájára, valamint havi rendszeres utalás beállítása (minden hónap 10-re) az internetbankon keresztül a
további havidíjakra (kivéve EMMI Munkavállalók). A befizetés és a rendszeres levonás beállításának igazolását is el kell küldeni e-mailben a többi dokumentummal együtt. Aki a
12 havidíjat egyösszegben befizeti az EMMI SE számlájára, 5% kedvezményt kap a havidíjak összegéből. (Ez a kedvezmény februári belépéssel a 11 hónap egyösszegű
befizetésére is vonatkozik, azonban a márciustól csatlakozók már nem vehetik igénybe.)

4.

A befizetéshez szükséges adatok: Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesület OTP Bank, számlaszám: 11705008 - 20050021

5.

Utalásnál és a rendszeres megbízás beállításánál meglévő kártya esetén közlemény rovatban csak a kártya sorszámát és a kártya birtokos nevét kérjük feltüntetni. Új belépő
esetén az első utaláskor a nevet szükséges feltüntetni és azt, hogy mire vonatkozik a befizetés (pl.: egyesületi tagdíj, január havi kártya díj, kártyagyártási díj stb.).
Akik Sportkártyát kívánnak igényelni a 2018-as évre, szükséges, hogy a belépési és tagfelvételi nyilatkozat megküldése, valamint a szükséges utalások mellett egy jpg.
formátumú igazolványképet is küldjenek.
*Az éves tagdíj, a regisztrációs díj és az első havi kártyadíj befizetése történhet egy összegben, egy utalással.
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Rekreációs kártyák (AllyoucanMove és/vagy Sportkártya)
Örömmel tájékoztatjuk jelenlegi és leendő tagjainkat egyaránt, hogy az EMMI SE-n keresztül a 2018-as évben is nagy kedvezménnyel vehetik igénybe az egyesület rekreációs
szakosztályában sportoló tagok a SPORTKÁRTYA (SK) és az AllYouCanMove (AYCM) szabadidős sportszolgáltatást. A 2018-as esztendőben az AYCM „C” kártya
használatával már 378, a „D” kártyával 567, az „XXL” kártyával pedig 651 elfogadóhely áll az EMMI SE rekreációs szakosztályában sportolók rendelkezésére a piaci árnál
lényegesen olcsóbban, míg a Sportkártyánál több mint 300 létesítmény közül lehet választani. A rekreációs kártyák szolgáltatásai kizárólag az év végéig tartó (2018.
december 31-ig) hűségidő vállalása mellet érhetőek el. A választott csomag szerinti havidíj, a belépéstől kezdve a szolgáltatás igénybe vételének mennyiségétől függetlenül
fizetendő a szerződés időszakának lejártáig, azaz 2018. december 31-ig. A havidíjat minden hó 10-ig kell elutalni az EMMI SE számlájára, függetlenül attól, hogy a hónapban
igénybe vettek-e szolgáltatást a kártyával vagy nem. Amennyiben több kártya havidíját utalják el egy bankszámláról,úgy minden kártya kapcsán külön-külön szükséges
beállítani a havi rendszeres megbízást. Új belépők esetén a közleménybe a nevet és a befizetéshez kapcsolódó tételeket (pl.: regisztrációs díj, éves tagdíj stb.) szükséges
feltüntetni.
Új SPORTKÁRTYA igénylése esetén, az általános feltételeken (nyilatkozatok kitöltése, havidíj és tagdíj befizetése, stb.) túl, szükséges egy jpg. formátumú igazolvány kép
megküldése e-mailben. Az EMMI SE minden esetben visszaigazolást küld az e-mailek beérkezéséről és külön mailben tájékoztatunk Mindenkit, hogy a kártyája mikor és hol
vehető át.
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A döntés megkönnyítése érdekében az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2 fajta rekreációs kártya főbb paramétereit.
Természetesen a kártyák árai havi szinten értendők és az egyesületi tagdíjon felül fizetendők.
Felhívjuk szíves figyelmét Tagjainknak, hogy amennyiben tagsági díjjal, illetve kártya havi díjjal tartozásba kerülnek az Egyesület felé, és a tartozás rendezése
érdekében szükséges ügyvédi felszólítás kiküldése, úgy az ügyvédi felszólítás díját (díjait) is megfizetni kötelesek az Egyesület felé, az addig fennálló tartozásukon
felül.
ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS

Kártya típusa és ára
/fő/hónap

„C" akár mindennapos használattal

EMMI munkavállalók számára: 4.990 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 5.690 Ft
„D” akár mindennapos használattal
EMMI munkavállalók számára: 6.990 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 7.690 Ft
„XXL” akár mindennapos használattal
EMMI munkavállalók számára: 15.900 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 16.690 Ft
Pártoló tagok a publikus csomagokból választhatnak (lásd lent).

SPORTKÁRTYA

Omega, 8 alkalom / hó

EMMI munkavállalók számára: 5.200 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 5.900 Ft
Pártoló és családtagok tagok számára: 7.400 Ft

Omega+, 8 alkalom / hó

EMMI munkavállalók számára: 6.400 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 7.100 Ft
Pártoló és családtagok tagok számára: 9.000 Ft

Omega, havi korlátlan

EMMI munkavállalók számára: 10.800 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 11.500 Ft
Pártoló és családtagok tagok számára: 13.800 Ft

Omega+, havi korlátlan

EMMI munkavállalók számára: 13.500 Ft
EMMI háttérintézmények munkavállalói számára: 14.200 Ft
Pártoló és családtagok tagok számára: 16.500 Ft

Elfogadó helyek listája

http://www.aycm.hu/kiajanlo.php?nev=C_D_XXL_2018 https://sportkartya.hu/elfogadok_2018
(Folyamatosan frissül)
(Folyamatosan frissül)

Kártya tartalma

A klubkártya a napijegy adta szolgáltatások korlátlan, napi egyszeri
igénybevételét tartalmazza, 1 létesítményben!

A klubkártya a napijegy adta szolgáltatások korlátlan igénybevételét
tartalmazza, 1 létesítményben. A 8-as csomag választása esetén
havi 8 alkalommal, a korlátlan csomag választása esetén a hónap
minden napján, napi egyszer vehető igénybe a szolgáltatás.
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További hasznos
információk, újdonságok

A létesítményben
belépéskor felmerülő egyéb
költségek

• Az OXYGEN WELLNESS (Fáy utca) wellness használattal
már C csomagtól elérhető pénteken, szombaton és vasárnap!
• D csomagtól pedig egész héten élvezhetik az OXYGEN
WELLNESS szolgáltatásait!
• Sóskúti Lovas- és Élménypark már C csomagtól!
• Már D csomagtól látogatható az Sunpalace és a Sunpalace
Uszoda is.
• Holmes Place XXL csomaggal
• Palatinus Strandfürdő XXL csomaggal
• Paskál Gyógy- és Strandfürdő D-s csomagtól
• Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda D-s csomaggal
• Csillaghegyi Strandfürdő- és Uszoda D-s csomagtól
• Az Aquaworld Resort Budapest Élményfürdő 2018. januártól
H-V: 06:00-09:30 és 19:00-21:30 között látogatható D
csomaggal.
• C csomagtól szeretettel várja a sportolókat az A Fitness
Újbuda, a Hungarian Mecca Gym, és a Scitec Gold Gym is!
• A B4 Fitness-ben nem csak a csoportos órákat és a
fitnesztermet, hanem a B4 Fitness Ketrec focit is igénybe lehet
venni!
• Az Arnold Gym Sportcentrum és az Arnold Gym Squash már
C csomaggal is elérhető.
• BinduSar jóga és Barkan Method HOT Yoga!
• D csomagtól elérhető a Sunshine Fitness a Balatonnál.
• Akiket a vízpart vonz, D csomagtól meglátogathatják a SUP
Center Balaton-t és a SUPport – SUPyoga – SUPfitness-t.
• A wakeboard szerelmeseit a Lupawake várja.
• Az idősebb korosztály kérésére már elérhető a Physiovit
Rehab Akadémia, ahol fizioterápia és gyógytorna is igénybe
vehető.
A létesítményben felmerülő egyéb költségekről az
elfogadóhely listában találnak tájékoztatást.

• Bevezetésre kerül a mobil applikáción keresztüli beléptetés az
elfogadóhelyekre, így akik áttérnek ennek a használatára
biztonságosabban és gyorsabban vehetik igénybe szolgáltatásainkat
• A mobil applikációs beléptetésnek köszönhetően és ennek
használatával nem kell már várni a kártyagyártásra, jóváhagyás után
szinte azonnal mehetnek sportolni a tagok
• A mobil app használata ingyenes és nem kell kártyagyártási díjat
fizetni
• A Scitec Gold Fitness Club, a Team Fitness és a Sugár Fitness
2018-tól nem lesz látogatható
• 2018. január 1-től a Fitness&More csak Sportkártyával lesz
látogatható
• Új helyszínek: Ventura Fitness, Motilitás Fitness, Red Fitness
Újpest, a Törökbálint Sportközpontban az uszoda mellett már a
Fitness is elérhető
• Januártól a Liget Fitness Omega+ csomaggal ráfizetés nélkül érhető
el.

Az adott létesítmény esetlegesen felszámíthat speciális órák esetén
(pl. csúcsidőben) helyszíni díjat, de az elfogadóhely lista ezeket az
intézményeket jelöli. Az adott létesítményekben az alapszolgáltatások
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Hűségidő
2017-es kártya használhatóe 2018-ban?
Régi belépők egyéb díjai

2018. december 31-ig
Igen

vehetőek igénybe, - órarendben meghirdetett tornaórák, fitness és
cardiogépek, uszoda, szauna, stb. - amennyiben az adott foglalkozás
–pl. hastánc, jóga, társastánc, kozmetika, szolárium, dupla órák, stb.
– az adott létesítményben emelt díjasok, azt a helyszínen mindenki
saját maga kell, hogy rendezze.
2018. december 31-ig
Igen

NINCS

NINCS

Újbelépők egyéb díjai

Éves 3.000,- Ft-os adminisztrációs díj (csak új belépőknek)

Kártya pótlása esetén
fizetendő díj 2018-ban
Szüneteltetés, jogviszony
megszűntetése

Rendőrségi jegyzőkönyv leadásával: 3.000,- Ft
Rendőrségi jegyzőkönyv nélkül: 5.000,- Ft
A szolgáltatás szüneteltetésére nincs lehetőség. A következő
objektív esetekben van lehetőség a programból való kilépésre:
tartós, 1 hónapnál tovább tartó betegség, baleset, sérülés esetén
(szakorvosi igazolás bemutatásával), gyermekáldás esetén a
kismamakönyv bemutatásával, munkaviszony megszűnése esetén
munkaügyi központ igazolásának bemutatásával, tartós külszolgálat
esetén a munkáltató igazolásával.
A kártyabirtokosnak nincs lehetősége a fenti esetekbe nem
sorolható egyéb okok miatt a kártyahasználat felfüggesztésére, a
havi szolgáltatási díj hűségidő alatt tőle továbbra is követelhető.

Kártya gyártási költsége 1.000,- Ft egyszeri díj (2018.06.01-től 3.000
Ft) (csak új belépőknek). Lehetőség van kártya nélkül is, a
Sportkártya applikáción keresztül igénybe venni a szolgáltatást.
Ebben az esetben nem szükséges befizetni az 1.000 Ft-os gyártási
költséget. Az applikációs regisztrációval kapcsolatban e-mailben
tudunk bővebb tájékoztatást adni.
5.000 Ft

Jogviszony nem szüntethető
meg:

Abban az esetben, ha a tag által használt terem bezár, vagy kikerül
a Szolgáltató által 2018.01.01-én megadott listából, a kártyája 2018.
december 31-ig aktív, és ennek megfelelően fizetnie kell a kártyához

• Az év végéig tartó hűségidő alatt a kártya megszüntetésére a
következő indokokkal van lehetőség: munkaviszony megszűnése,
külföldi kiküldetés, várandósság. Elfogadott igazolások:
munkaviszony megszűnését igazoló, a munkáltató által kiállított irat, a
kiküldetést igazoló a munkáltató által kiállított irat/repjegy, terhes
kiskönyv.
Minden egyéb esetben 2 havi bánatpénz megfizetése mellett lehet
lemondani a Sportkártyát.
• Tartós betegség, műtét esetén belsős és külsős tagok számára
egyaránt van lehetőség a szüneteltetésre amennyiben ez szakorvos
vagy a kórház által kiállított dokumentummal kerül igazolásra
Abban az esetben, ha a tag által használt terem bezár, vagy kikerül a
Szolgáltató által 2018.01.01-én megadott listából, a kártyája 2018.
december 31-ig aktív, és ennek megfelelően fizetnie kell a kártyához
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Társkártya igénylése

tartozó havi díjat.

tartozó havi díjat.

A társkártyásoknak az AYCM ügyfélszolgálati irodában kell
jelentkezniük/szerződést kötniük, miután bemutatták:
 az egyesületi (EMMI SE) éves tagsági díjának (18.000,Ft) befizetési bizonylatát
 és az Egyesület által ellenjegyzett pártolói tagsági
nyilatkozatot.
A fenti két iraton túl szükséges még:
 2 havi bérpapír, az illetmény kitakarásával

Ebben az esetben a társkártyások a 6 publikus (XS/S/M/L/XL/XXL)
csomagból való választása és megfizetése mellett lehet kártyát
kiváltani. A kiválasztott kártyák díjainak befizetése az AYCM által
megadott árajánlat alapján, az AYCM számlaszámára történik.
A társkártyásnak az igényléshez a következő dokumentumokat
szükséges magával vinnie az AYCM ügyfélszolgálatára:
 EMMI SE pártolói tagsági nyilatkozat
 2 havi bérpapír az illetmény kitakarásával
 tagdíj befizetési bizonylata
 megbízási szerződés adatlap – társkártya (letölthető az
AYCM weboldaláról)
AYCM Ügyfélszolgálat: AYCM SportPass Kft. - 1053 Budapest,
Károlyi utca 11. III./1.(9-es kapucsengő)

2 fő számára igényelhető társkártya közvetlenül az EMMI SE-nél.
A kártya igénylés folyamata megegyezik az EMMI és EMMI háttér
intézményi munkavállalók belépésének folyamatával.
Amennyiben az ajánlott családtag / pártoló tag elmarad a havi
befizetésekkel és a felszólítást követően sem tesz eleget a befizetési
kötelezettségének, nem csak az ajánlott tag, de az ajánló EMMI
munkavállaló / háttér intézményi munkavállaló tag kártyáját is letiltjuk.

További információ: Joó Attila, sportszervező (mail: attila.joo90@gmail.com; tel: +36 70 469 99 54)
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