Mit kell tudni az Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díjról?
A Debreceni Egyetemen egyedülálló módon a 2017/18-as tanévtől kerül bevezetésre önkéntes,
de mindenki (hallgatók, oktatók, dolgozók) számára felajánlott módon az „Életmódfejlesztési
Klub Tagsági Díj”.
A tagsági díj célja, hogy az egészséges életmódhoz kapcsolódó szolgáltatások, például: fitness
terem bérletek, egyetemi sportlétesítmény használata, sportrendezvények és mérkőzésjegyek
kiemelt kedvezménnyel vagy akár ingyenesen elérhetőek legyenek a tagságot választó
egyetemi polgárok számára.

Új kártyát kell igényelni?
Az életmód Klub tagságot a Debreceni Egyetem polgárainak létrehozott UniPass kártya egyik
funkciója lesz, tehát új kártyát nem kell idényelni, a tagság a befizetést követően az UniPass
kártyán fog megjelenni. (A program fejlesztése folyamatban van, de addig is lehet használni a
kedvezményeket, a programban részt vevő szolgáltatók napi frissítésű listán követik a
tagokat.).

Kinek szólnak a kedvezmények?
Az egyetem vezetése a DE polgárai számára szeretné ezt a kedvezménytagsági rendszert
kiterjeszteni. Egyenlőre kizárólag a Neptun rendszeren lehet a tagsági díjat befizetni, így
kizárólag hallgatók vásárolhatják meg, de dolgozunk az oktatók és dolgozók rendszerének
kialakításán is, ez előreláthatóan 2017. novemberében kialakításra kerül.

Mikortól meddig érvényes a kedvezmény?
A Neptun teljesítést követő munkanap 9:00-tól a félév végéig (vizsgaidőszak utolsó napja).

Mennyibe kerül?
A tagság díja 5.000 Ft egy félévre, mellyel akár 90.000 Ft kedvezményt is igénybe vehet.

Hol, milyen mértékű kedvezményre vagyok jogosult?
A tagsággal az alábbi szolgáltatások, kedvezmények vehetők igénybe:
- 1 db a polo.unideb.hu oldalról kiválasztott póló (polo.unideb.hu)

- 10 - 25 % kedvezmény az UniFit egyes szolgltatásaiból (www.stadionunifit.hu)
-25 % a CKE (Cardio Kontrollált Edzés) (3.900 Ft helyett 2.925 Ft/alkalom) árakból,
- 20 % a fitness bérlet (13.900 Ft helyett 11.120 Ft/hó) árából,
- 20 % az aerobik (12.500 Ft helyett 10.000 Ft/hó, - 20 % a spinning (2.000 Ft helyett
1.600 Ft/alkalom, 15.500 Ft helyett 12.400 Ft/hó), -20 % a gyermek játszóház
árakból,
- 15 % a kombinált bérlet, a szauna (800 Ft helyett 680 Ft/alkalom, 7.000 Ft helyett
5.950 Ft/hó) és a szolárium (100 Ft helyett 85 Ft/perc) árakból,
- 10 % a személyi edzés, - 10 % a funkcionális bérlet, -10 % a boulder (8.000 Ft
helyett 7.200 Ft/hó) és -10 % a fallabda bérlés árából,
- 5 % a masszázs (4.900 helyett 4.655Ft/ 60 perc) árakból.
- ingyenes részvétel életmódfejlesztő rendezvényeken a SET központban és az UniFitben
(www.stadionunifit.hu és www.setcenter.hu)
- 10-20 % kedvezmény a Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központ szolgáltatásaiból!
(Bővebben: setcenter.hu)
- 25 % a Debreceni Jégcsarnok Közönségkorcsolya és Jégdisco rendezvények teljes áras
belépőiből
- Egyetemi sportlétesítmények -edző nélküli- ingyenes és kedvezményes használata előzetes
regisztráció, pályafoglalás alapján nyitvatartási időben a szabad kapacitásokra vonatkozóan.
futópályák (DEAC Sporttelep és Böszörményi úti Camus területén)
teniszpályák,
műfüves pályák,
sportuszodában délelőtti idősávban uszodahasználat (hétfő és csütörtökön 8:009:00 között)
- ingyenes részvétel a DESOK-ban meghirdetett egyetemi zumba rendezvényeken
Kedvezményes vagy ingyenes mérkőzésprogramok:
-

Ingyenes belépés a DVSE vízilabda mérkőzéseire
80 % kedvezmény a DEAC mérkőzéseken
50 % kedvezmény a DVSC labdarúgó mérkőzésein az egyetemi polgárok számára
biztosított szektorokban (2.000 Ft helyett 1.000 Ft/mérkőzés)
50 % kedvezmény a DVSC női kézilabda mérkőzéseire

A szolgáltatások portfolióját folyamatosan bővítjük, bővebb tájékoztatást és a felhasználási
szabályzatokat a sportsci.unideb.hu/eletmod és a www.facebook.com/unidebsport oldalakon
találjátok.

Mennyibe kerül és hol lehet megvásárolni?
A Debreceni Egyetem oktatói, dolgozói számára dolgozunk a vásárlási lehetőség kialakításán,
előreláthatóan novembertől ők is igénybe vehetik a tagságot, erről e-mailben értesíteni fogunk
minden érintettet.
A hallgatók számára az összeg minden aktív félévben kiírásra kerül, de a befizetése nem
kötelező. A Neptunon nyilatkozni kell, hogy igénybe akarod-e venni a díjhoz kapcsolódó
kedvezményeket, vagy sem. (Nemleges nyilatkozat esetén a kiírt tétel automatikusantörölt
státuszba kerül, bővebben lentebb.) Ennek menete a következő:
A tétel kiírásáról – bármilyen más fizetendő tételhez hasonlóan – rendszerüzenetet
kap. Az Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj kiírása esetén a Neptunba belépve
megjelenik egy felugró ablak: „Önnek olyan kiírt tétele van, amiről lehetősége van
nyilatkozatot tenni”. Ez az üzenet mindaddig megjelenik a belépéskor, amíg nem
nyilatkozik. (Nem kötelező azonnal nyilatkozni. Ha a felugró ablakot bezárásra kerül,
vagy Vissza gombot nyom, akkor is nyilatkozhat később a Pénzügyek/Pénzügyi
nyilatkozat menüben, vagy újabb Neptun belépéskor.)
A felugró ablakban a „Pénzügyi nyilatkozat tétel” linkre kattintva közvetlenül a
Pénzügyek/Pénzügyi nyilatkozat menübe jut. Itt a Nem nyilatkozott státuszú tétel
melletti + jelre klikkelve nyilatkozhat a kiírt tételről: elfogad vagy elutasít.
A be nem fizetett díj a vizsgajelentkezést, tárgyfelvételt, féléves regisztrációt nem
akadályozza.

Elfogadás esetén két lehetőség van:
1.1. Ha nem részesül rendszeres szociális ösztöndíjban a mostani vagy az előző
félévben, akkor megjelenik egy üzenet: „Ön a befizetést követően az
Életmódfejlesztési Klub tagja lesz!”
Kattintson a Befizetés gombra, amely a Pénzügyek/Befizetés menüre irányít.
Itt befizetheti a díjat a más tételeknél megszokott módon. Ezzel jogosulttá
válik a kedvezményekre.
Az elfogadó nyilatkozatot követően bármikor befizetheti a tételt a
Pénzügyek/Befizetés menüben.
Ha nem fizeti be a tételt, az a következő félév elején központilag törölve lesz.
1.2. Ha részesült rendszeres szociális ösztöndíjban (azaz teljesített szociális
ösztöndíj tétele van a Neptunban a mostani vagy az előző félévre), akkor
megjelenik, hogy „Ön elfogadta az Életmódfejlesztési Klub tagságot,
szociális helyzete miatt a díj befizetése nélkül jogosult a kedvezményekre.”
Ekkor díj befizetése nélkül válik jogosulttá a kedvezmények igénybe
vételére. A tétel egy napon belül automatikusan törölt státuszt kap. Fontos,
hogy a szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók is csak akkor vehetik
igénybe a kedvezményeket, ha elfogadó nyilatkozatot tettek.
Ha tudja, hogy később kap majd rendszeres szociális ösztöndíjat, akkor is az
elfogadó nyilatkozatot szükséges választani! Ekkor a tételt nem kell befizetni,

a tényleges söztöndíj utalásakor, automatikusan jogosulttá fog válni a
kedvezményekre.

Hogyan lehet lemondani a kiírt tételt?
A hallgatók számára az összeg minden aktív félévben kiírásra kerül, de a befizetése nem
kötelező. A Neptunon nyilatkozni kell, hogy igénybe akarod-e venni a díjhoz kapcsolódó
kedvezményeket, vagy sem. (Nemleges nyilatkozat esetén a kiírt tétel automatikusantörölt
státuszba kerül, bővebben lentebb.) Ennek menete a következő:
A tétel kiírásáról – bármilyen más fizetendő tételhez hasonlóan – rendszerüzenetet
kap. Az Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj kiírása esetén a Neptunba belépve
megjelenik egy felugró ablak: „Önnek olyan kiírt tétele van, amiről lehetősége van
nyilatkozatot tenni”. Ez az üzenet mindaddig megjelenik a belépéskor, amíg nem
nyilatkozik. (Nem kötelező azonnal nyilatkozni. Ha a felugró ablakot bezárásra kerül,
vagy Vissza gombot nyom, akkor is nyilatkozhat később a Pénzügyek/Pénzügyi
nyilatkozat menüben, vagy újabb Neptun belépéskor.)
A felugró ablakban a „Pénzügyi nyilatkozat tétel” linkre kattintva közvetlenül a
Pénzügyek/Pénzügyi nyilatkozat menübe jut. Itt a Nem nyilatkozott státuszú tétel
melletti + jelre klikkelve nyilatkozhat a kiírt tételről: elfogad vagy elutasít.
A be nem fizetett díj a vizsgajelentkezést, tárgyfelvételt, féléves regisztrációt nem
akadályozza.
Elutasítás esetén a tétel automatikusan törölt státuszt kap, nem lesz jogosult a
kedvezményekre.
1.1. Ha később meggondolja magát, újra ki kell írni a tételt: Pénzügyek/Befizetés
menüben Tétel kiírás,
kiválasztja a fizetési jogcímet: Szolgáltatás jogcím, az aktuáis félév beállítása
után (most: 2017/18/1) kiválasztja a szolgáltatás típusát:
Életmódfejlesztési díj / sport and health services fee,
végezetül kattintson a Tétel létrehozása gombra.
Ezután meg kell ismételni a fentiek szerinti nyilatkozattételt.

