
 
 

 

 

Kedves Kollégák! 
 

Kezdjük a tavaszt egy fantasztikusan jó hírrel: 

A Semmelweis Egyetem  

az egészséges és aktív életmód népszerűsítése miatt szerződést kötött 

 az All You Can Move/AYCM SportPass kibocsátójával. 

Az AYCM SportPass egy multifunkciós sportbérlet, amivel az igénybevevő a normál 

uszoda/fitnesz/jógabérletek töredékéért tud rendszeresen és változatosan sportolni szinte bárhol 

Magyarországon! 

Nem egy egyszerű kondi-bérletről van szó, hanem arról, hogy egy bérlettel rengeteg mozgásformát 

használhat, anélkül, hogy ezekre a helyekre napijegyet vagy bérletet kellene vásárolnia!  

Ízelítő a mozgásforma-kínálatból: fitness, cardio, számtalan csoportos óra (TRX, zumba, hot iron, 

gerinctorna, pilates stb.), jóga, úszás, tánc (hastánc, rúdtánc, társas, latin stb.), gyógytorna, tenisz, squash, 

ketrecfoci, ping-pong, evezés, küzdősportok, golf stb. Télen síelés, hófánkozás és korcsolya, nyáron a 

strandok (pl. Lupa Beach) és balatoni/velencei-tavi elfogadóhelyek sokasága várja…. Különlegességek: 

trambulinpályák, víz alatti hoki, lövészet, lovaglás, baltadobálás, szabaduló szoba stb. 

Országszerte 900, Budapesten 400+ helyszínen  

Az országos lefedettség miatt ugyanazzal a bérlettel Debrecenben, Szegeden vagy Balaton mellett is 

mozoghat. 

AKÁR MINDEN NAP!  

 

RÁADÁSUL, A MUNKAHELYI SPORTPROGRAM JÓVOLTÁBÓL, SPECIÁLIS CSOMAGOK KÖZÜL 

VÁLASZTHAT, KEDVEZMÉNYES ÁRON!  

FONTOS!  

Az AYCM SportPass szolgáltatása NEM egy műanyag kártyával, hanem a mobiltelefonjára 

ingyenesen letölthető AYCM applikáció segítségével használható.  

Kattintson az alábbi fél perces videóra, ahol letöltési segítséget kap: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jKZTsgXx2E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jKZTsgXx2E


 
 

 

És kattintson az alábbi 1 perces videóra, ahol használati segítséget kap: 

https://www.youtube.com/watch?v=QZo_Y2168cI 

 

 

                  (Kérjük kattintson a fenti gombra! Ez a lista az év során folyamatosan bővül) 

 

 

MENNYIBE KERÜL A KÁRTYA? 

 
 

 

 

 

+ 3000,-Ft/fő/év adminisztrációs díj (az 

admin. díjat a 2020-ra már publikus 

csomaggal szerződő munkavállalók 

esetében nem számolja fel a szolgáltató) 

Az ajánlatban szereplő árak az ÁFÁ-t már 

tartalmazzák 

A csomagok közti különbség az elfogadóhelyek 

száma 

 

 

Azon dolgozók vehetik igénybe a fenti kedvezményes árakat, akik regisztrálnak az AYCM programba 

és vállalják a munkabérükből a SportPass havi díjának levonását. 

A Semmelweis Egyetem elkötelezett a munkatársai egészséges életmódjának, rekreációjának 

támogatásában, így a programba regisztrált első 600 munkavállalót havonta 2000 Ft támogatásban 

részesíti 2020. december végéig.  

A „C” csomag a publikus „M” csomagnak, a „D” csomag a publikus „L” csomagnak felel meg. 

Kérjük, minden esetben ellenőrizze a fenti gomb alatt található elfogadóhelyi listában, hogy kedvenc 

elfogadóhelye/elfogadóhelyei melyik csomaggal látogathatók, mert a 2020-as évben néhány XL-es 

hely bekerült a D csomagba, aminek bizonyára sokan örülnek majd. 

A csomagok közötti különbség a havi tagdíj és a látogatható elfogadóhelyek száma - mely az AYCM 

SportPass igénylésétől számítva tárgyév végéig (2020. december 31.) tartó hűségidő vállalása 

mellett érhető el. 

Az AYCM SportPass névre szóló, nem átruházható és naponta egy elfogadóhelyen, egy 

napijegyes/alapáras/úszójegyes szolgáltatásra lehet felhasználni. 

 

Az AYCM SportPass vásárlása magánszemélyeknek továbbra sem lehetséges, a kártya forgalmazója 

ennek elérését szervezetünk, a Semmelweis Egyetem közalkalmazottjai számára teszi lehetővé. 

Minden aktív SportPass-szal rendelkező kolléga igényelni tud egy AYCM Társkártyát, egy teljes 

munkaidőben dolgozó rokonának vagy ismerősének, ha az AYCM kiváltására munkahelyén egyébként 

nincs lehetőség. Társkártyások ügyintézése az AYCM publikus díjszabását használva az AYCM 

Ügyfélszolgálatán személyesen zajlik. Részletek itt: https://allyoucanmove.hu/tarskartya 

 

 

 

ELFOGADÓHELY LISTA 

10.900 Ft 

6.900 Ft 

/ hó 

12.900 Ft 

8.900 Ft 
/ hó 

13.900 Ft 

/ hó 

19.900 Ft 

/ hó 
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HOGYAN IGÉNYELHET KEDVEZMÉNYESEN AYCM SPORTPASS-T? 

 

 

Kérjük töltse le a http://semmelweis.hu/human/all-you-can-move/ oldalról a „KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT a 

Semmelweis Egyetem rekreációs és sportolási programjában történő részvételhez” tárgyú dokumentumot, majd 

szkennelje be és küldje el a Semmelweis Egyetem kapcsolattartójának, Kókai Dorottyának a 

kokai.dorottya@semmelweis-univ.hu email címre. Ha a kitöltés során kérdése merül fel, kapcsolattartónkat a 06-20-

825-0915 telefonszámon tudja elérni. Kérjük, hogy a dokumentumot nyomtatott formában egyetemi belső postán 

keresztül is juttassa el az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság címére (1091 Budapest, Üllői út 25. 3. emelet 

331.). Személyes kitöltés érdekében kérjük csak akkor keresse fel kapcsolattartónkat, ha ezt feltétlenül szükségesnek 

tartja. 

 

További fontos tudnivaló, hogy - amennyiben az idei évre már rendelkezik aktív AYCM szerződéssel -csak attól a 

hónaptól tudja a Szolgáltató csomagját publikusról speciálisra módosítani, ami még nincs rendezve az AYCM felé. 

A februárban érkezett díjbekérőt (mely a március hónapra vonatkozik) kérjük, tekintse tárgytalannak és ne utalja át 

az összeget! Adja fel megrendelését a speciális csomagra március 1-jei aktiválást kérve! 

Felhívjuk azon kollégák figyelmét, akik normál csomagra szóló szerződésüket módosítják speciálisra, hogy az AYCM 

minden esetben azon hónaptól tudja a normál csomagra szóló díjbekérőket törölni, melyek még nem 

díjrendezettek. Amennyiben az AYCM-hez nem érkezik meg a normál havidíj, a SportPass tárgyhó 2. napján 

korlátozásra kerülhet. Ezért a spec. csomagra szóló aláírt dokumentumot legkésőbb tárgyhó 2. napjáig kérjük 

leadni a Semmelweis Egyetem kapcsolattartójánál (Kókai Dorottya, kokai.dorottya@semmelweis-univ.hu, 06-20-

825-0915) annak érdekében, hogy a spec. csomag jóváhagyása időben megtörténhessen és a SportPass ne 

kerüljön korlátozásra. 

 

1. Kérjük internet böngészőjében nyissa meg a www.aycm.hu weboldalt 

2. A képernyő jobb felső sarkában kattintandó az AYCM Ügyfélkapu/Szerződéskötés gomb 

3. Ha már volt AYCM SportPass-sza, kérjük, próbáljon meg belépni! Felhasználóneve a privát e-mail 

címe, jelszóemlékeztető a rendszertől kérhető, majd ugorjon az alábbi felsorolásban a 7-es 

ponthoz! 

Amennyiben volt már SportPass-sza, de nem sikerül a belépés, kérjük írjon egy rövid üzenetet az 

info@aycm.hu címre) 

4. Ha még nem volt AYCM SportPass-sza, kérjük, regisztráljon a privát e-mail címével! (gmail, 

citromail, freemail stb.) 

5. A rendszer validálás után regisztrálja Önt, tehát már lesz saját AYCM Ügyfélkapu hozzáférése 

6. Immár felhasználónév és jelszó birtokában, kérjük, jelentkezzen be. 

7. Kattintson a Szerződéskötés menüpontra, 

8. Írja be a céges e-mail címét és nyomja meg a tabulátor gombot 

9. És válassza ki a Munkáltatói ajánlatok közül a Céges ajánlatot, azaz a Semmelweis Egyetem Spec. 

(C/D/XL/XXL)-t 

10. Nyissa meg az egyetemi levelezőjét és kattintson az AYCM validáló e-mailjében található 

hivatkozásra 

11. Ekkor a böngésző visszaviszi Önt az AYCM Ügyfélkapuba, ahol adatai megadása, csomagválasztás 

és az aktiválás hónapjának kiválasztása következik és a feltételek átolvasása és elfogadása 

12. Megrendelése véglegesítése után az Munkáltató Kapcsolattartója elbírálja az igénylést és ha minden 

OK, jóváhagyja 

13. Minden lépésről e-mail értesítést kap az AYCM rendszerétől. 
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MIKORTÓL AKTÍV A SPORTPASS? 

 

Az igénylése jóváhagyása és aktiválása után akár azonnal beléphet az AYCM app-ba, mely 

ingyenesen letölthető.  

ePASS információkat a https://allyoucanmove.hu/aycm-epass oldalon talál 

Tudta? 

 

 

 

 

Kérdés esetén forduljon bizalommal egyetemi kapcsolattartójához (Kókai Dorottya, 

kokai.dorottya@semmelweis-univ.hu, 06-20-825-0915)  

vagy technikai kérdéssel az AYCM Ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken: 

 

1053 Budapest Károlyi utca 12.  

Tel.: +36 1 445 1563  

info@aycm.hu  

 

További információért kérjük keresse fel a Semmelweis Egyetem  

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságának honlapját:  

http://semmelweis.hu/human/all-you-can-move/  

 

 

MONDJON IGENT A RENDSZERES ÉS VÁLTOZATOS MOZGÁSRA ÉS CSATLAKOZZON!  

#légyönmagad 

  

Üdvözlettel: 

 

a 250 éves Semmelweis Egyetem 

 

 

https://allyoucanmove.hu/aycm-epass
mailto:kokai.dorottya@semmelweis-univ.hu
mailto:info@
http://semmelweis.hu/human/all-you-can-move/

