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TÁJÉKOZTATÓ 

A TFSE tag-és tagdíjnyilvántartó rendszerének bevezetéséről 

 

Kedves Tagok! Kedves Szülők! 

 

2020. szeptembertől új tagnyilvántartó rendszer került bevezetésére a TFSE-ben. A felület a 

tagság adatainak naprakész nyilvántartása mellett alkalmas a tagdíjak online befizetésére is, 

így egyszerűsítve és korszerűsítve a klub működését. 

Jelen tájékoztatóban a rendszer használatát szeretnénk bemutatni röviden. 

 

Regisztráció 

A felületre először a rendszeradminisztrátorok regisztrálják a jelenlegi tagokat. Erről minden 

tag e-mailt kap a korábban megadott elektronikus levelezési címére, amely tartalmazza az első 

belépéshez szükséges linket. 

 

 

Az első sikeres belépés után minden tag beállíthat saját jelszót. A továbbiakban ezzel fog 

tudni belépni a https://egyesuletonline.hu/ felületen a saját felhasználói fiókjába, ahol 

feltöltheti, illetve bármikor frissítheti személyes adatait, továbbá kezelheti tagdíjbefizetéseit. 

Az újonnan csatlakozó tagok szintén ezen a honlapon tudnak online belépni az egyesületbe. 

https://egyesuletonline.hu/
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Tagságra vonatkozó adatok 

A tagi adatlapon a személyes adatok mellett mind a felhasználók, mind az adminisztrátorok 

tudnak rögzíteni olyan sport-specifikus adatokat, mint a sportorvosi igazolás és a 

versenyengedély érvényességi ideje, vagy a sportoló ruhaméretei. Kiskorú tagok esetében 

automatikusan a szülő vagy a törvényes képviselő email címével történik meg a regisztráció a 

sikeres kapcsolattartás érdekében. Ugyanakkor kérjük Önöket, hogy az elérhetőségeken kívül 

gyermekük adatait adják meg a további mezőkben. 

 

Csoportok kezelése 

A tagnyilvántartó rendszerben a TFSE minden szakosztálya egy-egy csoportnak felel meg. Az 

adott szakosztályban sportoló tag az első belépés előtt automatikusan hozzá lesz rendelve a 

csoportjához. Amennyiben ez mégsem történt meg, a felhasználó is kérheti felvételét a 

megfelelő szakosztályba. Minden csoportnak több adminisztrátora van, – az adott szakosztály 

vezetője, valamint a szakosztályban dolgozó edzők – akik átfogóan látják a csoport tagjainak 

adatait és a tagi folyószámlát. 

Amennyiben bármilyen adminisztratív vagy technikai problémájuk merül fel akár a rendszer 

használata közben, akár a befizetések során, a csoportadminisztrátoroknak tudják jelezni. 
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Tagi folyószámla és tagdíjfizetés 

A rendszeradminisztrátorok az összes folyószámlához hozzárendelik a TFSE valamennyi 

tagja számára egységesen meghatározott 5.000 Ft/félév mértékű tagdíjat. Ezen felül, 

amennyiben a szakosztály vezetése tanfolyami díjat is meghatároz sportolói részére, az is 

rögzítésre kerül, a szakosztályoktól kapott információk alapján, többnyire havi fizetési 

gyakorisággal. 

A tag-és tanfolyami díjak befizetése történhet bankkártyával, átutalással, illetve – amennyiben 

ezekre nincs mód –készpénzben. 

1. Online bankkártyás befizetés esetén a rendszer átirányítja a felhasználót a SimplePay 

felületére, ahol a kártyaadatok megadása után azonnal megtörténik a befizetés. 

Amennyiben a kártyaadatok már el vannak mentve a SimplePay rendszerében, úgy 

néhány kattintással rendezhető is a kiírt tétel. 

2. Átutalásos fizetés esetén a TFSE OTP Banknál vezetett 11712004-22461410 számú 

bankszámlaszámára szükséges elutalni a tagdíjat vagy a tanfolyami díjat. Az 

átutalásnál kérjük a közleményben feltüntetni a sportoló nevét, szakosztályát és 

az átutalás jogcímét. 

3. Készpénzes befizetés esetén a tag vagy törvényes képviselője személyesen tudja 

befizetni a tagdíjat a TFSE pénztárába, a pénztár nyitvatartási idejében. TFSE Iroda 

címe: Testnevelési Egyetem, K2 épület II. emelet, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. 

pénztár nyitva tartási időpontok: kedd 13:00 – 16:30, szerda 8:30 – 16:30, csütörtök 

8:30 – 12:00. 

A befizetésről a tag minden esetben pénzügyi bizonylatot kap. Online bankkártyás fizetés 

esetén a tagdíjnyilvántartó rendszer automatikusan generál egy letölthető bizonylatot, melyről 

automatikusan email értesítést is küld a tag által megadott email címre. Fontos továbbá, hogy 

a befizetés folyamata során a felhasználó tudja jelezni számlaigényét a megfelelő 

jelölőnégyzet bepipálásával. 

Amennyiben valakinek bármilyen okból hátralék jelentkezik tagi folyószámláján, a rendszer 

automatikus figyelmeztető üzenetet küld meghatározott időközönként a kapcsolattartásra 

megadott email címre, így a tagoknak sem kell minden hónapban fejben tartani a határidőket. 
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Reméljük, jelen tájékoztató hasznos volt az Önök számára, és bízunk benne, hogy elégedett 

felhasználói lesznek a tag-és tagdíjnyilvántartó rendszernek, amely meggyőződésünk, hogy 

nagyban megkönnyíti majd a klub mindennapi működését. A rendszer felhasználókat érintő 

változásairól, a további fejlesztésekről rendszerüzenetekben és a TFSE honlapján nyújtunk 

tájékoztatást. 

 

Amennyiben további kérdésük merül fel, keressék bizalommal a szakosztály vezetését! 

 

Budapest, 2020. október 1. 

 

 

 Rakaczki Zoltán 

 ügyvezető 

 TFSE 


