
Tisztelt MEE Tag! 

 

Egyesületünk 2023-tól lehetővé teszi a tagdíjak online, bankkártyával történő befizetését is. Ha 

tagdíját ezen az úton szeretné rendezni, kérjük olvassa el az alábbi leírást, és kövesse az abban 

összefoglaltakat.  

Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük keresse szervezete vezetőit. 

 

Üdvözlettel: 

Szabolcsi Nóra 

MEE gazdasági szakreferens 

 

1. A befizetés során a rendszer a TAR-ban tárolt adatokat használja, ezért végezze el az 

adategyeztetést.  

Ehhez jelentkezzen be a tag.mee.hu oldalon: 

a. Azonosító mezőben a tagkódja megadásával, 

b. Jelszó mezőben a jelszava megadásával, 

c. majd a Belépés gombra kattintva. 

 
 

2. Az egyes menüpontokra kattintva tudja megnézni azok tartalmát. Szükség esetén módosítsa 

elérhetőségét. 

Az alábbi adatok szükségesek a bankkártyás tagdíjfizetéshez 

a. Tagdíjfizetés → tagdíj csoport: módosításhoz keresse szervezeti vezetőjét 

b. Elérhetőségek → saját e-mail cím: ide küldjük a bizonylatokat 

c. Elérhetőségek → cím: alap esetben ide állítjuk ki a számlát 

 

Ha módosította az adatait kattintson a Mentés gombra. 

 
Amikor az összes adat ellenőrzésével, módosításával végzett, kattintson a Mentés majd a 

Jóváhagyás gombra. 

https://tag.mee.hu/


 
3. Amennyiben a Tagdíjfizetés menüpontban Tagdíj csoportja nem szerepel helyesen, 

egyeztessen a MEE szervezet vezetőjével a módosításról! 

 

Az Adategyeztetés lezárása után kövesse az alábbi lépéseket! 

 

4. www.mee.hu – Az Egyesületről csempére kell kattintani –  

 

5. https://www.mee.hu/aktualis 

Kattintson a Bejelentkezés feliratra. 

 
 

6. Belépés 

Adja meg az  

a. Azonosító mezőben a tagkódját,  

b. Jelszó mezőben a jelszavát 

c. Pipálja ki, hogy hozzájárul az adatkezeléshez  

d. majd kattintson a Belépés gombra.  

 
 

http://www.mee.hu/
https://www.mee.hu/aktualis


7. Ha tárgyévre nincs még befizetett tagdíja, akkor a főoldalon betölt a Tagdíj befizetés modul. 

Ha tárgyévre van befizetett tagdíja, akkor a jobb felső sarokból elérhető a „Bankkártyás 

tagdíjfizetés” menüpont. Erre kattintson rá. 

  

8. https://www.mee.hu/modul/tagdijfizetes 

 

 

 

 

9. Számlázási adatok – magánszemélyként fizetek 

A MEE Tagnyilvántartó rendszere alapján az Ön számára az alábbi címre állítunk ki számlát. 

Amennyiben nem ért egyet ezzel, kérjük írja át az adatokat.  

 

https://www.mee.hu/modul/tagdijfizetes


 
10. Céges számlát kérek 

Kérjük adja meg a szervezet adószámát, akinek a számlát kérni. Kattintson a Számlázási név 

mezőbe és várjon néhány másodpercet. A mezők a NAV-nál tárolt adatokkal kitöltődnek. 

Amennyiben nem ért egyet ezekkel az adatokkal, kérjük írja át a címet a mezőkben.  

 

11. Simple Pay összesítő 



 

 

 

12. Simple pay utáni visszajelzés 

Köszönjük tagdíj befizetését! 

A befizetés a Tagnyilvántartó rendszerben 10 napon belül rögzítésre kerül, melyről külön e-

mailben értesítjük. 

A kiállított számlát a Tagnyilvántartó Elérhetőségek/Saját e-mail mezőben megadott e-mail címre 

megküldtük Önnek vagy a www.mee.hu-n Bejelentkezve a Tagdíjbefizetés menüpont alatt 

letölthető. 

 

13. A tranzakcióról 3 értesítést fog kapni az Elérhetőségek/Saját e-mail mezőben megadott e-

mail címére. 

a. e-mail Simple Pay rendszertől a sikeres befizetésről (néhány percen belül) 

b. e-mail az online@mee.hu e-mail címről, mely a számlázz.hu rendszerből kiállított 

számlát küldi (néhány percen belül) 

c. e-mail a Tag.mee.hu rendszertől a tagdíj befizetés rögzítéséről (kb. 10 napon belül) 

http://www.mee.hu-n/
mailto:online@mee.hu

