
   

    

Gazdasági szereplők számára: 

Meglévő Gazdasági szereplőhöz történő 
csatlakozás 



   

ön jelenleg nem rendelkezik olyan feladatkörrel, amely l ehetővé tenné, hogy 

hozzáférjen az alkalmazáshoz. 

1. Válassza ki azt a szervezettípust, amelyhez hozzáférést kér: 

Gazdasági szereplő 
Gazdasági szerep ők, például adott vállalkozások, raktárak, nonprofit szeNezetek stb. > 

Ökológiai el l enőrző szerv ) 
Az 1235/2008JEK bizottsági rendelet Ill. mellékletében és IV mellékletében felsorol ellenőrző szervek 

Hatóság ) 
Illetékes hatóság, például vámhivatalok, állat-egészségügyi hatóságok, központi i/J'etékes hatóságok, 
növény-egészségügyi hatóságok, 

Egyéb szerv 
Olher bodies such as translators, country administrators, customs systems (at national levei) .. . > 
9 Segítségre van szüksége annak kiderítéséhez, hogy milyen szervezethez tartozik? 

Dokumentációi GYIKI Kapcsolati magyar (magyar) " 

Az uniós bejelentkezési fiók az a hely, ahol a rendszer az ön 
személyes adatai tárolja Ha az itt megjelení ell ada ok 
bármelyike helytelen, oll flissítheii. Az Ön adatai a következő 
bejelentkezéskor automalíkusan flissülnek a TRACES-ben. 

Teljes név 
, 

nev 
Doma in e-. Külső 

Felhasználói n002pcj7 

név 

E-mail cím e-mail cím 

.1. Uniós bejelentkezési fiókom 

Ili Uniós bejelentkezési fiókja 

j elszavának módosítása 

., • Uniós bejelentkezés,i adatainak 

frissítése 

Sikeres EU-login után a TRACES-NT-be történő belépéskor a rendszerben ki kell 
választani, hogy Gazdasági szereplő feladatkörrel akarja használni az alkalmazást. 



 
   

Dashboards..,.. Szervezetek ... 

• No 'ficatíons El név 

Név 
e~mail @gmail.com 

e+ Kijelentkezés 

magyar (magyar) v 
1 11 - , ' ' '. ' • ' ' ., 

R/ ,;y meglévő gazd-i szerep lőhöz va 1 • . . [. 
csa1tlakozás érdekében · ~ -------------==:::....-J 

C? Profilja szerkesztése 

Refier,ence· number A.,ctl:c 

0 No,pend 

Utolsó bejefentkez1és: 11/03/2021 09:25:50 +0100 
CET. 

Rendelkezésre álló profilok: 

Nlyúl Kft 

- Próba Baromfi Te ep 

- Próba Hal Telep 

= Próba Siertés Tell,ep 

- Próba szarvasmarha Telep 

: vuk kft 

.. 

.... 

A jobb felső sarokban lévő név-email címre kattintás után, a 
Profilja szerkesztése gombra kell kattintani. 



 

 

TRAde Control and Expert System 

TRACES NT > Felhasználói profil > Profilja szerkesztése 

lii Tanúsítványok .... ft Dashboards .... 1ffr Szervezetek .... R; Publications .... @Súgó ... 

Europe/Budapest - Central European Time (+01 :00) v 

Helyi idő: 2021. március 11. 10:34:47 +01 :00 CET. 

Szüntesse meg azoknak az értesítéseknek a kijelölését, amelyeket már nem szeretne megkapni. 

CET 

• Notifications 11 A név 

Az uniós bejelentkezés i fiók az a hely, ahol a 

rendszer az ön személyes adatait tárolja. Ha 

az itt megjelenített adatok bármelyike 

helytelen, ott frissítheti. Az ön adatai a 

következő bejelentkezéskor automati kusan 

frissülnek a TRACES-ben . 

Te ljes név 
név 

l:)gmail.com .... 

1. Új feladatkör kérelmezése: 

2. Ezután a Gazdasági szereplő feladatkör kiválasztása 



 
 

a Tanúsítványok ... ft Dashboards ... 1ftt Szervezetek ... ~ Publications ... Q Súgó ... • Notifications lil A 

< Létező gazdasági szereplő kiválasztása ~ Engedély kérelmezése 

1. kötelező az ország 
Ország - Magyarország (HU) * megadása 

Szakasz: V 

Tevékenység típusa V 

Keresés: próba 2. beírja a vállalkozás nevét, majd a keresés gombra kattint Q Keresés 3. 

Keresés el indítása a Keresés gombbal. 

Az 1. ország megadása után lehet kiválasztani a rendszerben a már 
2. létező Gazdasági szereplőt. 
3. Keresés gombra kell kattintani. 



azt ' as.ág· 

Or.s~ tagyarország (HU) V Q sz m i;;? o:sa_i -- 2ebbe az ese,ibe gelne agy a 

b segi'tsé,gével új váll z.i..t kérelmezése 
Szakasz: V h.oz lé:ire. 

gombbal lehet 
V kérelmet 

ililiai.i ld · 
Kesresés: próba em §§19 

5<925 Gerendás 

: Magy or.s~ 

ik eecz R • ert re~farm ) lm er (lliMP) lm23 D 
28~2 Kec;;;cé,d 

: Magyaror.s~ 

PRÓBA TRAGES Sped Reg Szál' má yozó s árút 1. ) A ra:Kományé;rt ~- lós (R FL) ICihfl,if:O 
Adóazonosító ::zám: 1234!5678-2- 5 4400 Nyíregy há= 

: Magy ,or.s~ 

Próba B omfi Telep Pei5'i S 1 . ) A ra..,;ományé;rt : lós (R FL) Emi!m 
0028 Gy&r >Bar ienyésziö ' t;;,súimé.-lyek ( POU) 1mm 
: Magy or.s~ Ha a legö rdü lő listában szerepel a gazdasági 

Próba I Telep óba utca 1. >Esiablish te t (IMP ) 1mm sze rep l ő, akkor a négyzetet kipipálva lehet 
0024Gy&r 

Próba S és -ele;i ) Porcine hold" g (PORCHO D) 1mm 
1024 Budapest 

: Magya e.s~ 

Próba Szarvasmarha -ele;:, Kele "Ku 24 ) Establish t (IMP) l:mm 
1024 Buda,pes, 

=Magy or:s~ 

Próba Üzem Zrt. Egresi u. 5. ) A ra:,;ományé;rt : lós (R F L) Emi!m 
1046 Budapes 

=Magyaror.s~ 



   

  

  

li Tanúsítványok • ft Dashboards • ii'ii Szervezetek • Ml Publications • f) Súgó • 

Létező gazdasági szereplő kiválasztása 

Próba Baromfi Telep 

Próba Hal Telep 

Próba Juh Telep 

Próba Kutyagyüjtö 

Próba Sertés Te lep 

Próba Szarvasmarha Telep 

Próba üzem Zrt. 

Petöfi S u 10. 

9028 Györ = Magyarország 

Próba utca 1. 

9024 Győr 

= Magyarország 

Keleti K 24. 

1024 Budapest 

Keleti K. u 24. 

1024 Budapest 

= Magyarország 

Keleti K 24 

1024 Budapest 

Keleti K u 24 

1024 Budapest 

Egresi u. 5. 

1046 Budapest 

> A rakományért felelös (RFL 1 h••IH/U 
> Baromfitenyésztő létesítmények (POU) M,1#1 

> Establishment (IMP 1 •M3t\14J 

> Ovine/Caprine holding (OVHOLD 1 18tiM4J 

> Establishment (IMP 1. 

> Porcine holding (PORCHOLDl l!ftfoiti 

> Establishment (IMPe:> 2 • 

> A rakományért felelös ( RFL 1 h••IH/U 

+ Új gazdasági szerepló létrehozása 

Valóban nem találta meg azt a gazdasági 

szereplőt , amelyhez tartozik? ön csak 

ebben az esetben mérlegelheti, hogy a 

fenti gomb segítségével új vállalkozást 

hoz létre. 

Notificattons 11 & .... 

lii' Engedély kérelmezése 

11 

Ha több Gazdasági szereplőhöz szeretne csatlakozni a Felhasználó: 

Az is lehetséges. A kiválasztandó Gazdasági szereplő lehet: 
1. „Új” (hatóság által még nem érvényesített, csak Gazdasági szereplő által felvitt), vagy már 
2. „Érvényes” státuszú is. 
3. Engedély kérelmezése gombot megnyomni. 



    
 

 

következőre vonatkozó engedélykérelem megerősítése: Próba Juh Telep 

Opcionálisan megadhat további hasznos információkat. 

Üzenet 

E-mail cím 

Telefonszám 

1. itt meg lehet adni opcionálisan 

információkat, azonban mindenképpen 
kérjük, hogy a helyileg illetékes hatósági 
állatorvosnak e felületen kívül is jelezzék 
e-mailben regisztrációjukat 

~ name@do1T1ain.com 

r.: +32 02 123456 

2. Kérelem elküldése: 

Elvetés Engedélyezési kérelem küldése 

Üzenet: Itt meg lehet adni opcionálisan információkat, azonban 
mindenképpen kérjük, hogy a helyileg illetékes hatósági állatorvosnak 
e felületen kívül is jelezzék e-mailben regisztrációjukat. 
Ezután az „Engedélyezési kérelem küldése” gombot kell megnyomni. 




