
 
 

 

 

Kedves Kollégák! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021-ben továbbra is elérhető az AYCM SportPass 

szolgáltatása.  

Az AYCM SportPass egy multifunkciós sportbérlet, amivel a SportPass tulajdonosa a normál 

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

országban. 

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

használhat, anélkül, hogy ezekre a helyekre napijegyet vagy bérletet vásárolna!  

A korlátozások ideje alatt ONLINE edzések széles választéka volt elérhető, és az online lehetőség a nyitás 

után is megmarad alternatívaként. 

Ízelítő az OFFLINE mozgásforma kínálatból: fitness, cardio, számtalan csoportos óra (pl. 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 Balaton/Velencei-tavi elfogadóhelyek sokasága várja. Különlegességek: 

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

Országszerte 800+, Budapesten 350+ helyszínen  

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

mozoghat. 

AKÁR MINDEN NAP!  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FONTOS!  

Az AYCM SportPass szolgáltatása nem egy műanyag kártyával, hanem a mobiltelefonra ingyenesen 
letölthető AYCM applikáció segítségével használható. Az applikáció letöltése ingyenes, a használathoz 

minimális adatforgalom szükséges (internet). 

 

 

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

 

M E N N Y I B E  K E R Ü L  A  K Á R T Y A ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 3000,-Ft/fő/év adminisztrációs díj 

Az ajánlatban szereplő árak az ÁFÁ-t már tartalmazzák 

A csomagok közti különbség az elfogadóhelyek száma. 

 

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

programba és vállalják a munkabérükből a SportPass havi díjának levonását. 

Mivel az Egyetem elkötelezett munkatársai egészségének, rekreációjának támogatásában, így a 

programba regisztrált első 600 munkavállalót a fenti csomagárakból havonta 2.000 Ft/fő 
támogatásban részesíti 2021. december végéig. 

Így a C csomag mindössze 4.900,-Ft ráfordítással már megszerezhető, de a többi csomag is 

2.000 Ft/hó-val kedvezőbb lesz az első 600 jelentkezőnek. A csomagok közötti különbség a havi 

tagdíj és a látogatható elfogadóhelyek száma – mely az AYCM SportPass igényléstől számítva tárgy év 

végéig (2021.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 a Semmelweis Egyetem foglalkoztatottjai 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 

C 
6.900 Ft 
fő/hó 

D 
8.900 Ft 
fő/hó 

XL 
13.900 Ft 
fő/hó 

XXL 

19.900 Ft 
fő/hó 
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H O G Y A N  I G É N Y E L H E T  K E D V E Z M É N Y E S E N  A Y C M  S P O R T P A S S - T ?  

 

 Kérjük keresse egyetemi kapcsolattartónkat, Kókai Dorottyát (1091 Budapest, Üllői út 25. 3. emelet 331., 

tel.: 06-20-825-0915) a „KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT a Semmelweis Egyetem rekreációs és sportolási 

programjában történő részvételhez” tárgyú dokumentum kitöltése és aláírása céljából.  

A nyilatkozat tartalma előzetesen megtekinthető a http://semmelweis.hu/human/all-you-can-move/ 

oldalon. A gyorsabb ügyintézés céljából kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot előzetesen átolvasni. 

 

 Ezután lépjen be az aycm.hu oldalon az AYCM Ügyfélkapudba és online igényelje meg SportPass-

szát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés esetén forduljon bizalommal egyetemi kapcsolattartóhoz (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  

MONDJON IGENT 2021-BEN IS A RENDSZERES ÉS VÁLTOZATOS MOZGÁSRA ÉS CSATLAKOZZ!  

#légyönmagad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxauDeV_n9Y&t=1s
http://semmelweis.hu/human/all-you-can-move/
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mailto:info@
https://apps.apple.com/hu/app/aycm-all-you-can-move/id1062283025
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allyoucanmove.app2&hl=hu

