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Tartalom

• SAJÁT PROFIL FELTÖLTÉS (3-8. dia/kb.15 perc)

• TAGSÁGI VISZONY ÉRVÉNYESSÉG ÉS MEGHOSSZABBÍTÁS (9-24. dia/kb.10 perc)

• Honlap menü pontjaninak ismertetése: (25-29. dia/kb.5 perc)

• Tagsági oldalak használata

• Tagsági oldalak v. Tagok menü

• Tagok számára fenntartott tartalmak

• Idegenvezető keresés

• Tevékenyéségek

• Eseménynaptár

• Főoldal – hírek, oktatás, képzések

HASZNOS LINKEK (30-31. dia)
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I. Saját profil kialakítása – lépés 1

1. Belépési a tagsági oldalra: https://miguides.com/member-login/
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I. Saját profil kialakítása – lépései-2

2. Töltsük ki a kötelező mezőket:

a) Felhasználónév

b) Jelszó

• Klikkeljünk a belépés gombra
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I. Saját profil kialakítás lépései-2.a

• 2.a Elfelejtett jelszó esetén: Felhasználónév vagy Email cím megadása után kérhetünk új jelszót.

• 1. email: egy megerősítés, arra vonatkozóan, hogy valóban kértél-e jelszót

• 2. email: az ideiglenes jelszót tartalmazza
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I. Saját profil kialakítása lépései-3

3. Saját profil oldalon a Vezérlőpultra

érkezünk.

• Üdvözlő szöveg

• A tagsági vezérlőpulton beállíthatod 

a profilodat, illetve böngészhetsz a 

tagok számára fenntartott 

tartalmak között.
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I. Saját profil kialakítás lépései-3.a

3.a Saját profil oldalon

a) Vezérlőpult

b) Profil adatok szerkesztése

A személyes adatok frissítése, 
módosítása

a) Tagsági adatok

b) Segítség

c) Kilépés
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I. Saját profil kialakítás lépései-3.b

3.b Saját profil oldal: 

Profil adatok szerkesztése

a) A személyes adatok frissítése, 
módosítása, hiányzó adatok 
megadása

b) Idegenvezető igazolvány feltöltése

c) Személyes fotó feltöltés

d) Nyilvános taglistában való 
megjelenítés
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II. Tagsági viszony érvényessége

• A tárgyévet megelőző tagsági viszony a tárgyév 04.01-ig érvényes

• A tagsági viszony meghosszabbítás tárgyév január 1-től már elérhető, a tagsági 

oldalra belépve, a saját profilon keresztül a kezdeményezhető

• Link: https://miguides.com/member-login/

• Ha az anyagi körülményeitek megengedik, ne várjatok a határidő végéig, hanem 

korábban rendezzétek a 2021-es tagsági viszony meghosszabbítását.
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II. Tagsági viszony meghosszabbítása/1

• Belépési a tagsági oldalra: https://miguides.com/member-login/

• Saját profil feltöltés, ha még nem történt meg korábban

• Saját profil oldalon kattints a „tagsági adatok”-ra (3. ikon – szócső)

• A tagság meghosszabbításához kattints a lenti "Jelentkezés" gombra, attól 

függően, hogy „rendes” vagy „pártoló” tagnak jelentkezel-e. Ekkor megjelenik a 

profilodban a 2021-es év, de még függő státuszban. 
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II. Tagsági viszony meghosszabbítása/2

• Ezután el kell indítanod a fizetést, a leírásban szereplő linkre kattintva, amely 

a már ismert fizetési felületre visz.  Itt kérni fogja felhasználói nevet, ami 

megegyezik a saját profilhoz tartozó felhasználói névvel.

• A szükséges adatok kitöltését követően a rendszer továbbirányít a bankkártyás 

fizetésre. 

• Sikeres fizetés után a számla azonnal elkészül, melyet a megadott email címre 

küldünk.
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás folyamata

• Jelenlegi tagjaink számára a meghosszabbítás online történik a tagsági 

oldalakon keresztül

• A meghosszabbítás a tárgyév első napjától lehetséges a az adott év április 1-

ig. Ezt követően csak „új belépők”-ént van lehetőség a tagdíj befizetésre.
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-1 

1. Belépési a tagsági oldalra: https://miguides.com/member-login/
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-2

2. Töltsük ki a kötelező mezőket:

a) Felhasználónév

b) Jelszó

• Klikkeljünk a belépés gombra
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-

2.a
• 2.a Elfelejtett jelszó esetén: Felhasználónév vagy Email cím megadása után kérhetünk új jelszót.

• 1. email: egy megerősítés, arra vonatkozóan, hogy valóban kértél-e jelszót

• 2. email: az ideiglenes jelszót tartalmazza
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-3

3. Saját profil oldalon a Vezérlőpultra

érkezünk.

• Üdvözlő szöveg

• A tagsági vezérlőpulton beállíthatod 

a profilodat, illetve böngészhetsz a 

tagok számára fenntartott 

tartalmak között.
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-3.a

3.a Saját profil oldalon

a) Vezérlőpult

b) Profil adatok szerkesztése

A személyes adatok frissítése, 
módosítása

a) Tagsági adatok

b) Segítség

c) Kilépés
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-4

4. Saját profil oldalon kattints a 

„Tagsági adatok”-ra (3. ikon –

szócső)

• Még ma kezdd el meghosszabbítást

• Fontos, hogy betartsd a lépéseket
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-4.a

4.a Saját profil oldal „tagsági 

adatok”

• Görgess lefelé, amíg meglátod a 

jelenlegi aktív tagságod időtartamát

• Válaszd ki, a tagság formáját és 

nyomj a jelentkezés gombra
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-4.b

4.b Saját profil oldal „Tagsági adatok”

• Görgess tovább lefelé, 

• A tagság meghosszabbításához kattints a 

lenti dobozban a "Jelentkezés„ gombra 

(1.lépés), attól függően, hogy „rendes” 

vagy „pártoló” tagnak jelentkezel-e

• Ekkor megjelenik a profilodban a 2021-

es év, de még függő státuszban
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-4.c

4.c Saját profil oldal „Tagsági adatok”

• Ekkor megjelenik a profilodban a 2021-es év, 
de még függő státuszban

• Finish payment gomb akkor tűnik el, ha a 
fizetésed megérkezik – ezzel nincs teendőd.

• A befizetést követően, legfeljebb 30 napon 
belül a tagságod aktívvá válik, amit ezen az 
oldalon tudsz ellenőrizni, a táblázat „Státusz” 
oszlopában az érték 'Akítv'-ra vált. Erről 
külön értesítést nem küldünk
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-4.d

4.d Saját profil oldal „Tagsági adatok”

• Ezt követően indítsd el a fizetést, a 

lenti dobozban levő leírásban szereplő 

linkre kattintva (2.lépés) amely a már 

ismert fizetési felületre visz.

• Itt kérni fogja felhasználói nevet, ami 

megegyezik a saját profilhoz tartozó 

felhasználói névvel.
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-5

5. Fizetés

• Töltsük ki a szükséges adatokat

• A felhasználónév megegyezik a saját 
profilhoz tartozó felhasználói névvel

• A szükséges adatok kitöltését követően a 
rendszer tovább irányít a bankkártyás 
fizetésre.

• Sikeres fizetés után a számla azonnal 
elkészül, melyet a megadott email címre 
küldünk.
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III. Tagsági viszony meghosszabbítás lépései-5.b

5.b Számla kötelező tartalmi elemei

• Magán személyeknél : pontos név, cím

• EV, BT, KFT: pontos név, cím, adószám

Kérjük ügyeljetek a számlázási adatok megadására, mert utólag nem áll 

módunkban sem törölni, sem módosítani a számlát.  

Ne felejtsétek el beírni az adószámot - ev., bt., kft. esetén kötelező. 
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IV. Tagok számára fenntartott tartalmak

• Tagok számára fenntartott tartalmak

1) Fiókom

2) Tagok listája, keresés

3) FEG

4) Tagkártya kedvezmények

5) Dokumentumok

6) Digitális könyvtár – 2021. évtől
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V. Miguides.com – Nyitó oldal

• Hírek

• Támogatás az SZJA 1% adóval

• Programjaink

• Képzéseink
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VI. Miguides.com - Tevékenység menü

• Tevékenység

• Saját programok

• Eseménynaptár – folyamatosan frissítjük

• Oktatás

• Egyéb programok
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VII. Miguides.com – Tagság v. Tagsági oldalak menü
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• Tagság: 

• Taglista – 2021. április 1-t követően 

átveszi helyét a tagsági oldalak

• Külföldön élő magyar nyelven 

dolgozó idvezek listája 



VII. Miguides.com – Tagság v. Tagsági oldalak menü
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• Tagsági oldalak

• Tagok véletlenszerűen jelennek meg

• Idegenvezetők keresése

• Minden nyelven, akár latin, ciril betűkkel 

• Névre, nyelvekre, 

• Szavakra, szótöredékekre, ami a 

nyilvános adatokban megtalálható



Linkek

• Magyar Idegenvezetők Egyesület: https://miguides.com/

• Tagdíj befizetés: Tagsági oldalakon keresztül, kizárólag bankkártyával

• Helyes számlázási adatok megadása a befizetők felelősége, hiányos vagy pontatlan 

adatok megadása miatt a számla sztornózás és helyesbítés nem áll módunkban. 

• Tagsági oldalak: https://miguides.com/member-login/

• A tagok naprakész adatainak frissítése, módosítása a tagok saját felelőssége.

30

https://miguides.com/


Hasznos segítség

• Tagfelvételi információk: info@miguides.com

• Segítség az űrlap kitöltéséhez – új belépők részére: Youtube videó

• Segítség az űrlapra feltöltendő képekhez: Youtube videó
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