eMRSZ - Magyar Repülő Szövetség Nyilvántartó Rendszer

- BEFIZETÉS kezelés útmutató Kedves Egyesület Vezetők!
2016. december 1-től a Magyar Repülő Szövetség bevezetett egy saját fejlesztésű,
speciálisan a szövetségi tagok adatainak hatékony adminisztrációját ellátó On-line
nyilvántartó rendszert, mely felváltja a korábbi papír alapú adatközlési folyamatokat.
A rendszer neve:
eMRSZ – Magyar Repülő Szövetség Nyilvántartó Rendszere
A rendszer az alábbi domainről érhető el
https://emrsz.hu/
Ez a kitöltési útmutató elsősorban az egyesületvezetőknek szól és a befizetések
kezeléséhez készült támogatásul. Ha elakad a folyamatban vagy nem világos az
elvégzendő feladat, kérje munkatársunk segítségét az alábbi elérhetőségek egyikén:
SZOT GÁBOR
tagnyilvantarto@aeroclub.hu
+36 20 777 9132

FONTOS:
Az eddig megszokott, rendszer bevezetése előtti folyamatban a banki utalás után küldtek
az egyesületvezetők értesítést tagnyilvántartó kollégánknak a befizetett adatoktól. Ez a
rendszer bevezetését követően az alábbi módon változik.
ELSŐ LÉPÉS:
A rendszerben meg kell jelölni, hogy mely tagok után indít befizetést. Ezen
adminisztrációs folyamat lezárásaként megkapja, hogy mely bankszámlára, mekkora
összeget és milyen fizetési azonosítóval kell befizetést indítania.

Oldal

A befizetés kezdeményezését követően utalást kell indítania az így kapott adatokkal.
A beazonosíthatóság érdekében kérjük, ne felejtse el utaláskor a közlemény /
megjegyzés rovatban megadni a rendszer által generált fizetési azonosítót.
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MÁSODIK LÉPÉS:

Kérdése van? Keressen minket.

SZOT GÁBOR | tagnyilvantarto@aeroclub.hu | +36 20 777 9132

1 Belépés a rendszerbe
Ön már rendelkezik a rendszer használatához szükséges belépési azonosítóval.
Kérjük
azon
azonosítókkal
lépjen
be
az
alábbi
címen
a
rendszerbe

https://emrsz.hu/

1.1 Mikor tud befizetést indítani?
A befizetési lehetőség abban az esetben jelenik meg Önnek a belépés után, ha végigment
az adategyeztető folyamaton. Amennyiben azt nem végezte el, úgy kérjük a honlapon
szintén megtalálható ”eMRSZ - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (segítség a rendszer
használatának megkezdéséhez)” című dokumentumot kérjük átolvasni és annak
megfelelően az adatokat a rendszerben megadni.

1.2 Ha az adatokat korábban feltöltötte, akkor…
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A belépést követően, kérjük ott a BEFIZETÉSEK menüpontot válassza:

Kérdése van? Keressen minket.
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2 Befizetés
A ”Befizetések” menüpont alatt tudja ellenőrizni eddig indított befizetési kérelmeit, illetve új befizetést
kezdeményezni. Fontos, hogy a konkrét befizetés az utalással valósul meg. A rendszerben csupán a
befizetéshez szükséges adatokat tudja kinyerni, úgy mint:
Befizetés összege (HUF): <generált összeg>
Kedvezményezett számlaszáma: MKB 10300002-10599142-49020011
Közlemény/megjegyzés: <generált fizetési azonosító>
Kérjük, ne felejtse el, hogy a rendszer használata nélkül semmiképpen se kezdeményezzen utalást, mivel az
utalás beazonosításához szükséges BEFIZETÉSI AZONOSÍTÓT fel kell tüntetnie utaláskor, amit a rendszer fog
generálni a befizetési kezdeményezésének végén.

3 Befizetés folyamata
3.1 Befizetés kezdeményezése
Utalás előtt mindenképpen kezdeményeznie kell a rendszeren belül befizetést. Ennek a folyamatnak a végén
fogja megkapni az utaláshoz szükséges adatokat. Kérjük, kattintson a rendszerben az alább megjelölt ”Új
befizetés kezdeményezése” gombra.

Kérdése van? Keressen minket.
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A listában találja azon tagjait, akiket eddig az egyesületéhez rendelt a rendszeren belül. A tag nevének sora
végén található zöld ”Kiválasztás” feliratú gombbal tudja megjelölni azt a személyt, akinek szeretne tagdíj
befizetést indítani.
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Ekkor az alábbi képernyő fog megjelenni:

A megjelölt személy(ek) után fizetendő tagdíj(ak) az adott oldal alján lévő ”Összesen:” mezőnél jelenik meg.
Igény esetén tud megjegyzést is fűzni a befizetéshez, amit tagnyilvántartó kollégánk fog látni befizetésének
kezelésekor.
Amennyiben választott ki tagot/tagokat, úgy az oldal jobb alján található zöld gomb aktív lesz. Ha minden
olyan tagot kiválasztott, aki után szeretne tagdíjat fizeti, erre a gombra kattintva kaphatja meg a befizetési
adatokat. A gomb felirata: ”Befizetés rögzítése”.

3.2 Miért nem tudom kiválasztani tagomat tagdíj befizetésére.
Nem tud kiválasztani olyan tagot, akinek éppen valamelyik egyesület által befizetése van folyamatban. Ezen
tagok neve mögött az alábbi mondat jelenik meg:
„A taghoz nem lehet befizetést rögzíteni, mivel függőben lévő befizetése van.”
Ez esetben meg kell várni, míg a másik egyesület általi befizetés a tagnyilvántartó által feldolgozásra kerül.
Addig is kérjük, hogy a többi tagjának befizetését legyen kedves rendezni. Ezen korlátozás alkalmazása azért
került bevezetésre, hogy elkerüljük azt az esetet, hogy több egyesület is befizesse a tag után fizetendő MRSZ
tagdíjat.

3.3 A befizetés rögzítését követően
Miután a ”Befizetés rögzítése” gombra kattintott, egy információs boxban jelennek meg az utalási adatok
(ezekről e-mail üzenetet is küldeni fogunk a későbbiekben.)
Az információs boksz az alábbi üzeneteket tartalmazza:
„A befizetését sikeresen kezdeményezte! Már csak az utalás van hátra!
Ezt az üzenetet e-mail üzenetben is megkapta a rendszerben rögzített e-mail címére.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bankfiókjával és indítson utalást az alábbi adatokkal:
Befizetés összege (HUF): <generált összeg>
Kedvezményezett számlaszáma: MKB 10300002-10599142-49020011
Közlemény/megjegyzés: <generált fizetési azonosító>
A fizetési azonosítót az ”Idei befizetések” nevű listában a későbbiekben bármikor elérheti.”

Köszönjük támogatását és segítőkészségét, reméljük, hogy a rendszer bevezetésével
olyan szolgáltatást tudunk Önnek nyújtani, ami érdemben fogja tudni segíteni a közös
munkánkat úgy szakosztály, mint szövetség szinten.

Kelt: 2017.01.16.
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Magyar Repülő Szövetség
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