
    

  

 
   

   

    

     

      

    

     

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

   

    

   

   
 

 

ÚTMUTATÓ - Állategészségügyi gazdasági szereplő regisztrációja a 
TRACES-NT rendszerben (2021.10.19) 
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7. Adatok kitöltése: ......................................................................................................................... 2 
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10. Szekció törlése......................................................................................................................... 4 
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ii. Nyilvántartásba vételi kötelezett tevékenységek ................................................................... 6 

12. A bevitt adatok mentése: „Létrehozás” gombra kattintva, különben minden adat elveszik! 7 

(Pl. állattartó létesítmény, élőállat gyűjtőállaomás, élőállat szállító, stb.) 

1. EU-login (magyar nyelvű útmutató itt) 

2. EU loginnal belépés a TRACES-NT rendszerbe 

3. Kiválasztani az „Actors” (szereplők) menüt 

4. Kiválasztani a „Gazdasági szereplők” menüpontot: 

https://2021.10.19


 

    
  

        

  
 

 

     

 

Gazdasági szereplök 
Új gazdasági szereplót: keresése 
rnódosít.lsa. regisztrál.isa 

Hatóságok tevékenységek stb. kezelése 

Controlled locations 
Create. search update controled 
desbnabons 

Appointed Veterinary Offices 
Create. search. update Appointed Veleólary 
Offim 

lndividuals 

Felhasználók 

Feladatkorö« keresése validálása 
kezelése 

Others 

5. Keresés a már regisztrált gazdasági szereplők közt: NAGYON FONTOS LÉPÉS A 

DUPLIKÁCIÓK ELKERÜLÉSÉRE! 

6. Ha nem található meg a rendszerben, akkor „Új gazdasági szereplő” 
gombbal felvitel: 

7. Adatok kitöltése: * piros csillaggal megjelölt rovatok kitöltése kötelező! 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

IMSOC K,itakigus Gudasági szereplők , UJ gMdas,igi szereplö letrehoz,isn 

< Új gazdasági szereplő létrehozása + Add activity section Si létrehozás 

Operator Details Addresses + Add addless 

Név Magyar szarvasmarha telep 

Ország = Magyarország (HU) v Q 

Region Budapest KJ-su I Közép-Magyarország I Közép-Magyarország 

Telefonszám v \,. +36 * D Város Q. 1024 Budapest 

Cim Próba utca 6 

Operator ldentifiers + Add ldentifier 

Koordináták • I 
No 1dentlfiers 

♦Addadivitysection S létrehozás 

Szakasz kivalasztasa v i 

1 

< Új 

Allat--egészségügyi (EFTA, Európai Un,ó) 
Aquaculture Holdings (AOUAHOLD) 
Assembly Centres (ASC) 
Bodies, inslilutes and centers (ZOO) 
Dealers (DEL) 
Embryo collection and production teams (EMB) 
lmporter (IMP) 
Other species locations (OTHERHOLO) 
Semen coUection and storage cenlres (SEM) 
TPA(TPA) 

Egyéb (EFTA, Európai Un,ó) 
Responsible For lhe Load (Freight Foiwarder) (RFL) 

Egyéb (AII cou ntries) 
Transporter (TRANSPORTER) 

W,ne((m 
Állal-egészségügyi (EFTA, Európai Untó) 

Animal act (ACT) 
Animal shelters (OCF-SHEL) 
Apprnved group of aquacutture establishments (AQUAHOLD·GR) 
Aquaculture approved establtshments (AOUAHOLD·AP) 
Aquaculture Holdings (AOUAHOLD) 
Aquaculture registred estabishments (AQUAHOLD-RE) 
Assembfy Cenlres (ASC) 
Assembfy centres certain equidae (ASC-EQU) 
Assembfy centres dogs. cats and ferrets (ASC-DCF) 
Assembty centres poultry (ASC.POU) 
Assembly centres ungulates (ASC-UNG) 
Assembly operations fOf pouhry (ASOP-POU} 
Assembfy operations fOf ungulates (ASOP-UNG) 
Bodies institutes and cenl eJs (ZOO) 
Bo.;ne Holdmgs (BOVHOLO) 
Bumble bees isolated establishments (BEEISO) 
Confined establishments (CONF) 

nlr I t P 

k Memegyzesek 

NIA 

8. A megfelelő szekció kiválasztása”: „Add activity section”: 

Ezen útmutató kiadásakor az éles TRACES-NT rendszeren a következő szekciókból lehet választani: 



 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
 

    

    

 

< Új 

0 

1 

< Új 

Control posts (COP) 
Oealers (DEL) 
Disease control aquatic food establishment (AOUAHOLD-DISEASE) 
Dogs, cats and ferrets establishments (DCFHOLD) 
Embryo collection and production teams (EMB) 
Equine holding (EOUHOLD) 
Establishments for poultry (POU) 
Hatcheries (HAT) 
Honeybees estabtishments (BEEHOLD) 

lmporter (IMP) 
Multi-party agreement for registered race horses (MPA) 

Other species locations (OTHERHOLD) 
Ovine/caprine Holdings (OVHOLO) 
Porcine Holdings (PORCHOLD) 
Poultry establishments for slaughter (POU-SLA) 
Poultry establishments hatching eggs (POU-HAT) 
Ouarantine (QUR) 
Registered transporter (REG-TRANS) 

. ' .. ' 

mpo er 
Multi-party agreement for registered race horses (MPA) 
OthP.r sr,P.r.it:H lnr.;itinns (OTHFAHOl n ) 
Ovine/caprin~ Holdings (OVHOLO) 
Porcine Holdngs (PORCHOLD) 
Poultry establishments for slaughter (POU-SLA) 
Poultry establishments halching eggs (POU-HAT) 
Ouarantine (QUR) 
Registered transporter (RE3-TRANS) 
Semen collettion and storage centres (SEM) 
TPA(TPA) 
Travelling circus (CIRCUS) 
Type I autho1ised transporters (REG-TRANS-AUTH-1) 
Type II autha1sed transporlers (REG-TRANS-AUTH-11) 

Állat-egészségügyi (AII countries) 
Captive birds establishments (BIROHOLO) 
Captive birds hatcheries (HATCH) 

Fishing (Európai Unió) 
CATCH fü;:hgry product~ EU (CFFP) 

Fishing (AII countries) 

Azonosító 

Tevékenység ki·,álafztása 

.. """"""" 1111 ,1, 

•""'"""""lm ,1, 

♦ Te-vekenyseg hozz3ada;a 

lii 

Add remark 

9. Tevékenység hozzáadása: 

A kiválasztott szekciónak megfelelő tevékenységeket ajánlja fel a rendszer, ezért nagyon fontos a 8. 

lépésben a megfelelő szekció kiválasztása! 

10. Szekció törlése 

Ha nem a megfelelő szekciót választotta, akkor először az alsó, a tevekénység alatt aktívvá váló 
„Törlés” ikonnal kell indítani a módosítást: 



 

 

  

 

 

 

   
 

  

 

  

 

  
 

  

  

  
 

   

    

 

    

 

   

 

Állat-egészsegugy1 

Az onosító - ,.. 
NIA 

[ Tevékenység kiválasztása 

Add remark =-n "'71 megJeQy t 

Állat-egészségügyi IIBI Dogs, cats and ferrets establishments íi 

1ficat 1on sectmn 

Nincsenek gazdasági szereptö által folytatott tevékenységek. + Tevékenység hozzáadása 

NIA 

Majd aktívvá válik a tévesen kiválasztott szekcióból való törlés lehetősége: 

11. Tevékenység adatainak kitöltése 

Ezután kiválaszthatóvá válik egy új szekció, és elérhetővé válnak az ahhoz tartozó tevékenységek. 

Amennyiben az adott szekcióban több tevékenység közül lehet választani, úgy a választás után 

aktívvá válnak a tevékenységre vonatkozó adatok, amelyek közül a * piros csillaggal jelöltek kitöltése 

kötelező. 

a. Azonosító rovat kitöltése 

Az „Azonosító” rovatba a tevékenységhez tartozó engedélyszámot, nyilvántartásba vételi számot kell 

beírni, amelyet az engedélyező/nyilvántartásba vevő állategészségügyi hatóság kiadott. 

i. Engedélyköteles tevékenységek 

• Pl. Egyes élőállatok összegyűjtésére engedélyezett létesítmények üzemeltetése 

Patások összegyűjtésére engedélyezett létesítményekről további információ: 
https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-

engedelyezesenek-feltetelei 

• Kutya, macska, vadászgörény EU gyűjtőállomás (További információ: 
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-

allategeszsegugyi-vonatkozasai) 

• Kutya, macska, vadászgörény EU menhely (További információ: 
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-

allategeszsegugyi-vonatkozasai) 

https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-engedelyezesenek-feltetelei
https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-engedelyezesenek-feltetelei
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai


 

  

 

  

 

   

 

     

 

  

  

  

  
 

     

 

      

     

   

  

  

  

  

  

   

    

   

 

     

 

 

   

 

  

 

• EU keltető 

Engedélyköteles állattartó létesítmények esetén a megyei engedélyben szereplő engedélyszámot: 

pl HU01GY001 

A jelenleg engedélyezett állategészségügyi létesítmények listája: 

https://portal.nebih.gov.hu/-/allategeszsegugyi-es-allatvedelmi-igazgatosag-jegyzekei 

Amennyiben engedély köteles állattartó létesítményt üzemeltet és nem találja a listán, úgy vegye fel 

a kapcsolatot a területileg illetékes megyei kormányhivatallal! 

Amennyiben nem biztos benne, hogy engedélyköteles-e állattartó tevékenysége, vegye fel a 

kapcsolatot a területileg illetékes megyei kormányhivatallal vagy járási hivatallal! 

Területileg illetékes járási hivatalát megtalálja itt: https://jarasinfo.gov.hu/ 

ii. Nyilvántartásba vételi kötelezett tevékenységek 

• Tenyészet Információ Rendszerben (TIR rendszer) bejelentés köteles tevékenységek 

TIR (Tenyészet Információs Rendszerben regisztráció kötelezett a 119/2007. FVM rendelet alapján) 

köteles állattartó létesítmények esetében a Tenyészetkód (pl. szarvasmarha, juh, kecske, sertés, 

baromfi, ló, hal tartó létesítmény esetén) 

• szarvasmarha tartó 
• lótartó 
• sertéstartó 
• juh-, kecsketartó 
• baromfitartó (bizonyos feltételekkel) 

• A teljes lista megtalálható a 119/2007. FVM rendeltben 

(További információ a Tenyészet Információs Rendszerről: https://portal.nebih.gov.hu/enar ) 

• FELIR azonosító köteles bejelentés köteles tevékenységek 

Nyilvántartásba vett létesítmények esetén, ahol nincs a TIR rendszerbe történő regisztráció nem 

kötelező (pl. kutya, macska, vadászgörény tenyésztő létesítmény): FELIR azonosító, és/vagy 

nyilvántartásba vételi szám, és/vagy bármely olyan azonosító, amivel egyértelműen azonosítható a 

létesítmény. 

(További információ a FELIR azonosító kiváltásáról: ITT) 

(EU kereskedelemben részvevő kutya, macska, vadászgörény tenyésztők részére részletes 

tájékoztató: https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-

tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai ) 

https://portal.nebih.gov.hu/-/allategeszsegugyi-es-allatvedelmi-igazgatosag-jegyzekei
https://jarasinfo.gov.hu/
https://njt.hu/jogszabaly/2007-119-20-82
https://portal.nebih.gov.hu/enar
https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fenar%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.nebih.gov.hu%252Fenar%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_entryClassName%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3DFELIR%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1634388805737%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai
https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai


      

  
 

 

 

 

gazdasági szereplő létrehozása 

Azonosító - ,.. 
NIA 

v I Oogs i 

Add remark Q. 
v T evékenységadatok 

Érvénvesséa kezdete .. +02:00 CEST 

12. A bevitt adatok mentése: „Létrehozás” gombra kattintva, különben minden 
adat elveszik! 


