TANÚSÍTVÁNYOK
A matesze.hu publikus oldalon az AKTÍV TANÚSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ PÁROSOK menüpontban nem lehet szűrni a
segítőkutya fajtájára személyiségi jogok miatt, viszont az oszlopok
elnevezésére kattintva rendezhető a lista. Szintén a személyiségi jogok
miatt nincs feltüntetve a személy neve a listában a nem terápiás
kutyáknál. A tanúsítvány többi adatára rá lehet keresni az univerzális
keresőben.
Kérjük a szervezeteket, hogy tájékoztassák erről a vizsgázott
személyeket.
A szervezetek adminisztrációs felületén, a TANÚSÍTVÁNYOK
menüpontban a szervezethez tartozó összes tanúsítvány megjelenik.
Itt is megtalálható egy kereső. Illetve a szervezet tud szűrni a
HAMAROSAN LEJÁRÓ TANÚSÍTVÁNYOKra, ha bepipálja a négyzetet

A TANÚSÍTVÁNYOK menüpontban minden sor végén ikonok találhatók.
Az első ikonra kattintva feljön egy részletes adatlap az adott
tanúsítványhoz kapcsolódó adatokkal

A második ikonra kattintva lehet letölteni a tanúsítvány elektronikus
képét

Tanúsítványokkal kapcsolatos ügyintézés:
1. TANÚSÍTVÁNYOK PÓTLÁSA:

Új tanúsítványt lehet igényelni (de nem kötelező), ha a
kártyán szereplő adatokban változás következett be (pl
változott a személy neve), ha a kártya elveszett vagy
megrongálódott. Az elveszett, megrongálódott
tanúsítványok pótlását a segítőkutyát kiképző
szervezetnek kell kezdeményeznie a
habilitacioskutya@gmail email címre írott levéllel.
A tanúsítvány pótlás ára 5000Ft/db, melyről a MATESZE
számlát állít ki. A számla kiegyenlítése után a szervezet
postai úton megkapja a hosszabbított tanúsítványokat

2. TANÚSÍTVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE:
A tanúsítványok bármely okból történő érvénytelenítését,
törlését a segítőkutya-kiképző szervezetek
kezdeményezhetik a saját adminisztrációs felületükön, az
adott tanúsítvány sorában a kuka ikonra kattintva

A tanúsítvány szereplő személy is bármikor
kezdeményezheti tanúsítványának érvénytelenítését, oly
módon, hogy erről e-mailben nyilatkozik a tanúsítványán
szereplő segítőkutya kiképző szervezet hivatalos
képviselője felé, és e nyilatkozatát e-mailben ugyancsak
elküldi a MATESZE adminisztrátor
habilitacioskutya@gmail címére.
Tanúsítvány igénylés előtt mind a személy, mind kutya
fotója cserélhető. “Rosszul sikerült” fotóval készült
tanúsítvány a szervezet felelőssége, a tanúsítvány újbóli
cseréje 5000F/db kifizetése után lehetséges.
3. TERÁPIÁS TANÚSÍTVÁNYOK HOSSZABBÍTÁSA
A tanúsítvány közelgő lejárati dátumáról 3-szor értesítést
kap emailben mind a szervezet kapcsolattartója, mind az
érintett terápiás kutyavezető. Az első értesítés 30 nappal a
lejárat előtt, majd 10 nappal a lejárat előtt és a lejárat
napján.

A tanúsítvány hosszabbítást a tanúsítvány sora végén a +
ikonra kattintva csak a következő időintervallumban lehet
elindítani: a lejárat előtt maximum 1 hónaptól a lejárat
utáni maximum 1 hónapig

Ha ezalatt nem történik hosszabbítás , a tanúsítvány
érvénytelen lesz, visszaállítására nincs mód!!!!!

A következő ablak jön fel:

A négyzet bepipálása után a HOSSZABBÍTÁS gombra
kattintva a tanúsítvány azonnal megújul és a lista
nézetben már ez látható, illetve letölthető.
A hosszabbítás feltétele: kutyakiképző szervezetnek
rendelkeznie kell a terápiás intézmény által kiállított
igazolással, hogy a páros probléma nélkül dolgozik és a
szervezetnek igazolni kell, hogy a hosszabbítást
megelőző 2 év alatt a páros legalább 15 hónapot
dolgozott heti rendszeres terápiát végezve a kutyával és a
15 aktív hónapból legalább 8 hónap a hosszabbítás idejét
megelőző 1 évben történt meg.
Azonban a COVID járvány következtében fennálló
intézménybezárások miatt ezt az előírást átmenetileg
felfüggesztettük, az átmeneti szabályozásról a HÍREK
menüpontban (ww.matesze.hu) tájékozódhat.
A MATESZE adminisztrátor kérésére ezeket az

igazolásokat a szervezet köteles bemutatni.
Tanúsítvány hosszabbítás előtt mind a személy, mind
kutya fotója cserélhető. “Rosszul sikerült” fotóval készült
tanúsítvány a szervezet felelőssége, a tanúsítvány újbóli
cseréje 5000F/db kifizetése után lehetséges.
A MATESZE számlát állít ki a tanúsítványról, melynek
kiegyenlítése után a szervezet postai úton megkapja a
hosszabbított tanúsítványokat

