Szervezet regisztrációja, szervezet adatainak
módosítása

1. Regisztráció
Segítőkutya-kiképző szervezetet a www.matesze.hu oldalon a
REGISZTRÁCIÓ menüpontban lehet regisztrálni

Az űrlapon először a 27/2009 SZMM rendeletből olvasható egy
részlet arra vonatkozóan, hogy milyen feltételeknek kell a
szervezetnek megfelelni.

A továbbiakban a piros csillaggal jelölt mező kitöltése kötelező! A
hivatalos létesítő okiratban szereplő adatokat kell megadni! A rövid
név szabadon megadható, de csak akkor veszi figyelembe a
rendszer, ha a tanúsítványok kiállításánál a hivatalos név túl
hosszú lenne.

Fel kell tölteni a hivatalos, aláírt létesítő okiratot és a bírósági
végzést. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával lehet a
REGISZTRÁCIÓ gombra kattintani.

A MATESZE adminisztrátor ellenőrzi az adatokat és a szervezet a
megadott email címre értesítést kap a regisztrációról, ahol meg
kell erősítenie az email címet. Ha az adatok megfelelőek, akkor az

elfogadásról; ha nem megfelelő valamelyik adat (pl.: más szerepel
a létesítő okiratban), akkor indoklással együtt az elutasításról kap
értesítést.

Ezek után tud a szervezet belépni a saját adminisztrációs
felületére a publikus oldal jobb felső sarkában található BELÉPÉS
gombra kattintva,

megadva a saját maga által regisztrált felhasználónév-jelszó
párost:

A regisztráció után ahhoz, hogy a szervezet aktív legyen, meg kell
adni a hivatalos képviselő és a kapcsolattartó személyét.
Ahhoz, hogy a szervezet vizsgát tudjon szervezni, megfelelő
végzettségű kiképző rögzítése szükséges.
Belépés után egy piros információs szöveg figyelmeztet erre.

A hivatalos képviselő, kapcsolattartó és kiképző rögzítéséről
bővebb információ olvasható a www.matesze.hu oldalon, az
Információk menüpontban, a Személyek rögzítése linken.
Miután rögzítette a szervezet a fenti személyeket, a Szervezet
adatai menüpontban lehet a hivatalos képviselőt és a

kapcsolattartót kiválasztani. Ha a hivatalos képviselő, valamint a
kiképző végzettsége a MATESZE adminisztrátor által ellenőrizve
és elfogadva lett, ezután tud csak a szervezet vizsgát szervezni,
tanúsítvánnyal kapcsolatban ügyet intézni.
Minden személyt érintő változásról maga a személy kap értesítést
a megadott email címen.

A Szervezet adatai menüpontra kattintva, minden sor végén
látható egy státusz jelző, amely jelzi a 3 állapotot (elfogadva,
elfogadásra vár, elutasítva):

Minden olyan adat változtatásánál, amely a létesítő okirat
ellenőrzését igényli, a státusz jelző ELFOGADÁSRA VÁR
állapotra vált.
Ezek után a szervezet megjelenik a publikus oldalon a
Segítőkutya-kiképző szervezetek listájában:

