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Üdvözöljük a TRACES-NT INTRA moduljának felhasználói
útmutatójában. Ez a kézikönyv minden lényeges információt tartalmaz
az Európai Unión belüli egészségügyi bizonyítványok TRACES NT-ben
történő kiállításával kapcsolatban.
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I. RÉSZ - A szállítmány leírása - a gazdasági szereplő tölti ki.
Válassza ki az áru/tanúsítvány modellt

A honlapon kattintson a "Dokumentumok", majd az "EU Intra" menüpontra:

-

•

Notifications

II

a E005_ FR@ec-traces.eu

IMSOC
TRACES

ADIS

EUROPHYT

iRASFF

IMSOC > Index

~ Documents •

fii Dashboard s

•

~ Actors •

§/ Publi cations •

~ Help •

DG SANTE

EU Import
Official certificate for:
- Animals and Animal Products to EU
- Food and Feed of non-Animal Origin to EU.

0200 CEST
Reference number

Training

EU lntra
Certificate for movement of animals and
certain products in the EU.

Action

Countries of origin

Commodities

X

ted to the training of TRACES

0

No pending certificates found

CHED
Common Health Ent,y Oocument for Plants
and Plant Products, Feed and food of
non-animal origin, Products of animal
origin and Live Animals.

Journey logs
Animal welfare and protection of animals
during transport and related operations

.2.2 of TNT will be installed on
th May 2020
2 of TNT will be installed on Monday, 18th
t 7:30 (Brussels time).

Kattintson a "+ Új EU Intra tanúsítvány" zöld gombra:
EU Intra Search
Search:

Cl Empty certificate

MMM

KAc.oífflE:

Advanced search

►

Válassza ki a bizonyítvány modellt a listából a 3 lehetőség egyikével :

Bontsa ki a Vámtarifa számot, (KN-kódot), és válassza ki a modellek listájából.
Írja be a bizonyítvány minta nevét, KN-kódját vagy címét.
Lehetőség van a „Szűrés fajok szerint” opciót választani (Jelenleg nem elérhető funkció 2021.10.05)
Kattintson a "Kész" gombra.
Megjegyzés: a tanúsítványban szereplő árucikkek adatait valamint a bizonyítványmintát is törölheti,
hozzáadhatja vagy módosíthatja, I.30. rovat.
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Él ő serlés

Él ő juh és kecske
Él ő baro mfi , a Gallus domes1icus fajba ta rtozó szárn~ asok, kacsa , liba, puíyka és gyiirngylyú k
Más é1ö állat

1 elem "'iválasztva .

Elv~é,

I @◄

I. rész kitöltése

1
1

Tipp: Használja a bizonyítvány jobb oldalán található gyorsbillentyű eszközt a könnyebb
navigáció érdekében
Megjegyzés: A piros csillaggal * jelzett négyzetek kitöltése kötelező!
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Akl1.lalsstatusz

fi rész H1teJes1t&

(HUJ (EU_INTRA_STATUS)
UNSAVEO

IIJ rész Controls
-

Eztamezötklkelloltelll

Gr Szerkeszt
1S0.t<:od

Orsz.ig

*•

Nin sh alk Tas

QFejlett

ez

1.2.a. Loca! reference

• Tart

Jl1ó

1.5. Címzett
!7 szert.eszt
OBz..ig

1S0.t<:Ód

*

* ..

1.3. Central Competent Authonty

Q Fejlett
1.4. Local Competent Authority

1 Tartalom tonése
1.6. Operator conducting assembly operations independenUy of an establishment

Linkek

Név

ez

GrSZerkeszt • ...
1S0--lód

Qfejlett

1 Tartalom l.:n1ése

I.1. rovat: Feladó
Töltse ki ezt a mezőt az alábbi lehetőségek egyikével:
Kezdje el beírni a feladó nevét, és válasszon ki egy céget a legördülő listából.

*

1.1 . Ft::ld\Jú

,-.-..-.i,•,-.-..:========::1-E)--<7-Sz-oO-,-~.-.-.-~7
1 n

Qm:;!9

COOPERAT1VEAu57 Ltd
IT1S0HS71003

Tevekenrseg

;

:v;:;s

1

1

1 1 IT COOPERAT1VEBJ80 VIW
Cí-n

6cll'l.JtS:reel21

00100Róma

: _: )t COOPERAT1VEOJ?3 Co
SSl414-4342

1.5. Címzett

B;w,fl STeel O
1-4149 Huddnge

:: ~t COOPERAT1VEOM41 Co
~Sav,gl,ano5

Kereskedllk

1.2.a. Local reference

CIDealer.;
e AnNTal importer
•
D'S'

9

lmp,,rter

1.3. Central CompetentAut,onty

mpater

•

D1P lmporter

9 mpcner

•

DF

*

1.4. Loca CcmpetentAuthOrity

lmporter

11842Slodll>ctn

OBz.íg
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001S3Roma
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1.7. Sz:ilr11
Bezár.is

QR CODE

1.2. IMSOC 11:::ít::1t::11u::

:: OK COOPERAT1VElf62 Ent
6 a11al Sreel4

8200Almus

9 mpcner

•

DIP lmporter
9 .11J11ra1111porter

•

DF

e

•

DF

1.6. CperatOJ condu::ti~ assembl) operations independently of an establishment

..,

Ct' Szerkeszt
IS~ÓCI

(?

*..

Qfejlel

lmporter
I Tartalornlorié;e

AAirralin,~r

lmporter

!!!! Estatllish-riem

•

.IN'

lmporte r

•

1.9. Courtry of ó:!:.bnation

1.10. Rcndcltc'.é:.i régió

■ Saveasdra1

(2'

1f=§§fa§E

Válasszon ki egy gazdasági szereplőt a "Kedvenc szolgáltatók" listából a szürke csillagra kattintva.
Úgy tudja felvenni az adott gazdasági szereplőt a "Kedvencek" közé, ha lefuttat egy speciális
keresést, majd megkeresi az adott gazdasági szereplőt, és bejelöli a jelölőnégyzetet (csillagot) a
bal oldalon. Ezáltal az üzemeltető a kedvencek közé kerül.

5

Ország:

=

Magyarorszá

Név

lf

viagen Kft.
dóazonositó szám
3310990-2-08

*

a bádi Baromfikeltető Kit

V

~

1±1
Tevékenység
t ípusa

Tevékenységazonositó

Cim

Szakasz

Panoráma u. 1.
9097 Mezóörs
: Magyarország

lmporter
/MP

Exporter

rmm

9932760

rl Kiválasztás

FElsőbabá d

lmporter
/MP

Establishment

rmm

HUH1010974

rl Kiválasztás

Dealers

Kereskedók

rmm

rl Kiválasztás

051413

hrsz

Státusz

2364 Ócsa
: Magyarország
abádi Baromfikeltető Kit

FElsőbabád

051413

DEL

hrsz
2364 Ócsa
: Magyarország

Benkovics Mária

H öősök 11/2
6346 Sükösd
: Magyarország

lmporter
/MP

lmporter

l!ll

rl Kiválasztás

COOPERATIVEBl13 ltd

Avenue Pierre Saul
38
4075
Hajdúböszörmény

lmporter
IMP

Animal importer

l!ll

rl Kiválasztás

A "Fejlett…(Advanced/Részletes keresés)" gombra kattintva futtasson egy speciális keresést, és adjon
hozzá néhány szűrőt a következők szerint a jobb oldali kis "+" gombra kattintva.
Megjegyzés: Ha a keresett operátor még nincs regisztrálva a rendszerben, akkor a
új operátort (gazdasági szereplő) hozhat létre a "+ Új operátor létrehozása" gombra
kattintva. Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha egy speciális keresést végzett annak
érdekében, hogy elkerülje a duplikációt, vagyis egy szervezet többszörös létrehozását a
rendszerben.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem vonatkozik bizonyos engedélyezett vagy bejegyzett
üzemeltetőkre, amelyeket csak az illetékes hatóság hozhatja létre és kezeli! Kérjük ebben
az esetben forduljon az illetékes megyei/járási LMS kapcsolattartóhoz, TRACES
kapcsolattartóhoz!

Név

Cí11

Szakasz

Tevékenység típusa

Státusz

Tevékenvség-azonosító

Keresé~ elindítása a Kere5és gombbal.

+ CH>ate a rMWopa-ator

6

Lehetőség van a "Szerkesztés" gombra kattintva módosítani a mező tartalmát, vagy törölni azt, és
másik feladót kiválasztani a "Törlés" gombra kattintva.
*

1.1. Feladó
Név(!)
Ország
Tevékeny$-ég

Cim

l.2. IMSOC reference

QR CODE

Babádi Baromfikeltető KII

=

Magyarorszá

v

~

!~~

Esuiblishment

HUH1010t

8Tarta1omtorlése

1

1.2.a. Local reference

FElsöbabád 0514/3 hrsz

2364ÓCsa

J.3. Central Competent Authonty

*

1.5. Cimzett

1.4. Local Competent Authority

ClSzefl,;eszL • •

1.6. Operator conductmg assembly operations 1ndependenlly of an establishment

Q.Fl!Jletl

. Tartalom to,..se

(t"

íil'S.Zerkeslt, • •

Q,Fejlett

Linkek

1.7. Származási ország

1.8. Reg,on of origm

*

1.9. Country of destmatioo

ar

1.10. Rendeltetési régió

■ Saveasdran

Bezárás

f f; .1 •41:\\,ifj/Ji!

A megfelelő üzemeltető kiválasztása után a vállalat "Neve", "Országa" és "ISO-kódja" automatikusan
kitöltésre kerül. A kiválasztott üzemeltető részleteit a három pontra kattintva láthatja:
*

1.1. t-eladt
Nn <t>
On.~

1.2. IM~OC reterence

QR CODE

Babádi Bar~mfkeltet6 KII

=

Ma!T)'amrszá

TMkenYM!I Eslllblishment

v

~

1So.t;óel

..i

J!W'T HUH10109

O. Flliletl

1.2.a. Local reference

i Tartaklmtorlese

1.3. Ccntrol COfl'l)Ctcnt Authori:y

BM

*

1.5.Clmzen

0. FeJletl

1.4. Local Co'flpetert Authcrity

1.6. O:>erator conduct1ng a~senbly operatlons independenty of an establishmen'.

(t"

ClSze1(esl1• • •
Q.Fejletl

8Tart;ilom1or'lffll

1.7. Származási o-szág

1.8. Regonofcrigin

1.9. Coun:ry of destinatlon

*

1.10. Rendeltetési régió

(t"

1 h·i .11 't-Wf El

I.2. rovat: IMSOC hivatkozás
Az IMSOC-hivatkozási számot a rendszer automatikusan hozzárendeli, amint Ön elmenti a tervezetet
és/vagy benyújtja az EU Intrát.

I.2.a. rovat: Helyi hivatkozás
Lehetőség van helyi hivatkozási számmal kiegészíteni az EU Intra-t. Ez a rovat nem kötelező.

I.3/I.4. rovat: Központi/helyi illetékes hatóság
Ezeket a rovatokat a rendszer automatikusan kitölti, miután kitöltötte az I.11. Feladás helye
rovatot.
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Linkek

Ez a mező csak bizonyos esetekben lesz kitöltve. Például ha az EU Intra-t lecserélték, akkor a helyettesítő
bizonyítványra mutató linket ebben a mezőben kell feltüntetni.

I.5. rovat: Címzett
E rovat kitöltéséhez kövesse az I.1. rovatnál leírt eljárások egyikét.

1

Tipp: Az I.1. és I.5. rovatok kitöltése után máris "Tervezetként mentheti (Save as draft)" az I. rész
I. részét, hogy később fejezze be.

DRAFT.INTRA. EU.2021.0000226
1 resz A feladott szaU1tmany adatai

ll. rés:z: Hitelesítés

Aktuái s státusz:

PISZKOZAT

Követke2titanúsítványt be kell nyújtani

hitelesítésre
TII. rész: Controlis

*

1.1. Feladó
Névc?I
OfS.zág

Babádi Baromfikeltetö Kft

=

Magyarorszilg

Gl'Szert::eszt,
ISO-kód

*•

ORCODE

1.2. IMSOC reference
,-DRAFTINTRA_EU 2021 .0000226

Q, Fejlett

1.2.a. local reference

1 Tartalom torlése

1.5. Címzett
Névc?I
OfS.zjil

1!11

COOPERATIVEhz48 Ent
::

Dánia

ISO-kód

DK

ufSzerkeszt,

* ..

*

1.3. Central CompetentAuthority

D

Q, Fejlett

1.4. Local Competenl Authority

1 Tartalom torlése
Bezárás

Sikeres: [e huJ eu.intra editctan

consi!Jnment_'.''"""'
:'.~"~""~_:~------------------~•~s:..,:_":'~''~an'._J■~f=;•;ij•;+;:;\i,;-;1111J;/EL____:_

I.6. rovat: A létesítménytől függetlenül összegyűjtési műveleteket végző üzemeltető
(gyűjtőállomás, kereskedőtelep)
Válassza ki az üzemeltetőt az I.1. rovatban leírt eljárások valamelyikét követve.

I.7. rovat: Származási ország
A származási ország automatikusan kiválasztásra kerül az I.30. rovatban szereplő származási hely országa
alapján.

I.8. rovat: Származási régió
Ezt a mezőt adott esetben a kiválasztott hatósági bizonyítványminta követelményeinek megfelelően
kell kitölteni.

I.9.rovat: Rendeltetési ország (Country of destination)
Válassza ki a legördülő menüben a küldemény rendeltetési országát.
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*

1.9. Country of destination
Dánia (DK)

ti...

torlése

*

V

1.10. Rendeltetési régió

DK

Ausztria (AT)
Belgium (BE)
Bulgária (BG)
1.12.Re Ciprus ( CY)
Cseh Köztársaság (CZ)
Dánia (OKJ
Név
Esztország (EE)
Finnország (FI)
Orsz
Franciaország (FR)
Görögország (GR)
Hollandia (NL)
Horvátország (helyi név: Hrvatska) (HR)
Írország (IE)
Izland (IS)
1.14.0a Lengyelország (PL)
Lettország (LV)
Liechtenstein (LI)
Litvánia (LT)
Luxemburg (LU)
Magyarország (HU)
0 Az'un-.m:m11rnq,roií-rr.-- ' - - - - -- --'

l!ll
Ód

DK

~ Szerkeszb

*•

*

Cl Fejlett...

mii Tartalom törlése

*
0

• 02:00 CEST

*

I.9 Country of destination= Rendeltetési ország

I.10. szakasz: Rendeltetési régió
Ezt
a
mezőt
adott
esetben
hatósági bizonyítványmintának megfelelően.

ki

kell

tölteni,

a

kiválasztott

I.11. szakasz: Feladás helye
Adja meg a gazdaságot/létesítményt, ahonnan az állatok vagy a termékek származnak. E rovat
kitöltéséhez kövesse az I.1. rovatban leírt eljárások egyikét.

I.12. szakasz: Rendeltetési hely
Jelölje meg azt a helyet, ahová az állatokat vagy termékeket végső kirakodás céljából
szállítják. E rovat kitöltéséhez az I.1. rovatnál leírt eljárások egyikét kell követni.

I.13. szakasz: A rakodás helye
Adja meg azt a helyet, ahol az állatokat berakodják, vagy azt a végső helyet, ahol a termékeket a
szállítóeszközbe berakodják. E rovat kitöltéséhez kövesse az I.1. rovatnál leírt eljárások egyikét.

I.14. szakasz: Az indulás dátuma és időpontja
Adja meg azt a dátumot és szükség esetén időpontot, amikor az állatok vagy termékek a tervek szerint
elhagyják a telephelyet vagy a berakodás helyét (amennyiben összegyűjtésre engedélyezett
létesítményből szállítják ki őket).
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Kattintson a kis naptár ikonra a dátum kiválasztásához, és kattintson a mezőre a pontos idő
kiválasztásához (órákban és percekben).

i m Tartalom törtése

Tartalom torlése

*

1.14.

lása•

Dat e and t ime of departure

1

I

<

*
ísa.

É

©

+02:00 CEST

0:00

©

+02:00 CEST

>

Szeptember 2021

H

K

Sze

Cs

p

Szo

V

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

a

00 :00

A szállítás idötartama

Ouration

1

Tipp: A kis óra ikonra kattintva beállíthatja az időt az aktuális dátumra és időre.

Érkezés dátuma

Adja meg az érkezés becsült dátumát és időpontját. Ez a mező nem kötelező.

Szállítás időtartama

Ez a rovat automatikusan kitöltődik, amint az I.14. rovatok az indulás időpontja és az érkezés dátuma
kitöltésre kerültek.

I.15. szakasz: Közlekedési eszközök
A "Szállítóeszköz hozzáadása" gombra kattintva válassza ki azt a szállítóeszközt, amellyel az
állatok vagy termékek elhagyják a feladó országot. Választhat a "Vasút", "Közúti jármű",
"Repülőgép" vagy "Hajó" közül.
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Berakodási hely kiválasztása •

Szállítóeszköz

*
Érk,

SzállítóeszkOz hozzáadása •

í, Vasút
•
~

Közúti jármú
Repülögép

.M, Hajó

Töltse ki a kért mezőket:
Ha a közlekedési eszköz már létezik a rendszerben, akkor a legördülő listában jelenik meg.
gépelés közben. Válassza ki.

tseraKoaasI neIy K1vaIasztasa •

1.15. Szállítóeszköz

*
Érke

Szállítóeszköz hozzáadása •

+ Létrehozás
1ÍJ Tartalom törlése
Ország

,e Eltávolítás

Asz;

O. FeJlett...

Nemzetközi
fuvarokmány

~ TO BE ADVISED

Dl 41 ADA412 / 41 ADA466

1.16.

m 41 ADA412 / 41 ADA466
:=:l MSC ADELAIDE
Dl 33 ADB 430

Ha nem létezik, töltse ki a mezőket, és kattintson a zöld "+ létrehozása" gombra.

1. 13. 9P.rakoc1;3s 1P.IYP.

$

1.14. n;;it?. Hc1 TimP. of dP.l"J::lrflHP.

Bcrakod,hi hc y kiv61a2':.íca „

*
J0,00

(D

+02,00 CEST

) 0 00

(D

+02:00 CEST

B Az Ön idözónójá~n:
L 15. S7~11ltt\P.~7kr7

*
S,alitó•szkö, ho,záad;" -

1

I HIHHH 1

il!Közutq;n,ü

0..

1D nna1on

~czés dólcma

tt A, On i.-tó10nitj11Nm:

:cn4se

Ncm:ct~ö.:i
fa\arácm.iry

iill!II Közú1i járrnü

Miiiili:d♦

1.16. rransponer

*
11

Több közlekedési eszközt is felvehet, és a bal oldali kettős irányba mutató nyilakkal húzva az elemeket
sorrendbe állíthatja őket.
ez

Érkezés dátuma

SzálítóeszkOz hozzáadása•

;;

MH#:+ffi

• Közúti jiinnú
A jám,ii rendszáma

0.

""'"'

D

No country eclcction

V

Q

■ Taralui

-·

M E1tavo1íta1i

©

00.00

+-02,00 CEST

0 Az On idözóniijiiban:

A SZá.lhti:IS Iáötartama

O.Fe1lett

NelJ\lelkOli

°"'""'

fuvarokminy

MIH:HHM

1111 Közúti jánnú

0.

A Jármii rendszáma

"""'

No country selection

V

g

• rartalof

t

...

x Eltavolítás

1.16. Tra1sporter

*

N~

1'.t'Szer1':eszt

Onüo

ISO-kód

aT rtalom

0.FeJlett

Nelnlelkozi
fuvarokminy

Means oftranspon
-L15.
Mode
International
transport
document

Ail'Dlane
Roadvehide

•·

O. FeJlett

Identification

123--1234 1234
12365 1 France

I.16.rovat: Szállító
Adja meg a szállításért felelős személy nevét. E rovat kitöltéséhez az I.1. rovatnál leírt eljárások
egyikét kell követni.

I.17. rovat: Kísérő dokumentumok
Ennek a rovatnak az a célja, hogy minden egyéb vonatkozó dokumentumot megadjon.
"Kísérő dokumentum hozzáadása ": válassza ki a dokumentum típusát a megfelelő legördülő
listából, és adja meg az összes vonatkozó információt, például a "Szám", "Dátum" és "Ország"
adatokat.
Ha fájlt szeretne feltölteni, akkor kattintson a "Fájl(ok) kiválasztása" gombra. Ne felejtsen el
rákattintani
a
"✓ Alkalmazás/(Apply)" gombra.
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1.17. Kiséröokmányok
Kísérőokmány

hozzáadása•

-

Add Certificate Reference •

D Hatósági levél (Szabályozás (UE) 2019/829)

Típus *

tl-1ir@@@ii
1

Szám *

tit Eltávolítás

1

1

1

1 Dátum
1 Ország •

ii

f>2:00 CEST

No country selection

Kiállítás helye

Húzza ide a f~

~ Fájl(ok) kiválasztása

0 Maximum file size: 2 MB

"Bizonyítványhivatkozás hozzáadása ": a tanúsítványhivatkozás egy olyan tanúsítvány hivatkozása,
amelyet a TRACES-ban kiadott. Töltse ki a bizonyítvány számát.

zzáadása •

Add Certificate Reference •

,/> Corresponds t o:
1111

Uniós kivltel

1111

J ourney log

IC

Lehetőség van több kísérő dokumentum hozzáadására és rendezésére a bal oldali kettős irányba
mutató nyilakkal történő húzással.
Kl::~1őck-ú·~

ho.u:jaCá~a •

Add Ccr11tc:1c P.cfcrcn:c •

f'tii@#WM

□
f~jl, ;,,

T(;:ui

No flle att.acbe-d

b

Egységes fuvarokmaJw

fl"MMM

!I Elti ,:oitis

D
f.i1ro1-·,

No filc attachcd
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1.17. Accompanying documents
Document
number
Date of
issue

12344

Country

France (PR)

Place of
issue
Document
number
Date of
issue

S678

Country

France (PR)

Place of
issue

I.18. rovat: Szállítási feltételek
Jelölje be a rendelkezésre álló lehetőségek egyikét. A lehetőségek a kiválasztott KN-kódnak megfelelően
változhatnak.
(Transport conditions= Szállítási feltételek, Chilled=hűtött, Ambient=Szabhőmérséklet,
Frozen=Fagyasztott)
1.18. T1;;11•;prnl l:<>rH!iliori:;

*

.-:r111c~

D

Amn~nr
Fr<l7~n
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I.19.rovat: Plombaszám/pecsét száma
Adott esetben adja meg a tartály számát és a plomba számát.

I.20. rovat: Az áru felhasználásának célja (Certified as)
Válassza ki a szállítmány tervezett felhasználásának megfelelő opciót. A megjelenő lehetőségek a
kiválasztott bizonyítványmodelltől függnek.
(Dispatch centre- gyűjtőállomás, Slaughter- vágás,
Travelling circus/animal act= Utazó cirkusz/fellépő állat, Quarantine or similar
establishment=Karantén állomás vagy hasonló létesítmény, Event or activity near borders=Esemény
vagy tevékenység országhatárok mentén)
0. Certified as

*

ljlij Dispatch cent re

Travell1ng circus/animal act

Slaughter

Event or act1v1ty near borders

auarantine or similar establishment

Exhib1llon

I.21. rovat: Harmadik országon keresztül történő tranzit esetén
Harmadik országon keresztül történő tranzit esetén válassza ki a harmadik országot a legördülő
menüből, majd válassza ki a kilépési pontot és az uniós belépési pontot. Több országot is kiválaszthat.
*
AddllwdCounrt

Exltpoinl

Q

Entrypoint

Afgan~tán (AF)

Al>.ínia {AL)

AJgéfla(OZ)
Amerikai Szamoa (AS)

.Tilrtalomtorlése

AmerikaiVargin-szigetek(VI)
Andorra{AD)

Aogolo1(AO)
Anguilla{AI)

1.23. Forexport

1.22. For lransil through Member State{s)

1.24. Esllmated journey t1me (between place of d1spatch and place ol destination)

1.25.Access to Joumey L

Antarktisz{AO)
Antigua és Barbuda (AG)
Algentina (AR)
Aruba(AW)
Ausztrál~{AU)

Az Amerikai Egyesült Álamok Kulsó Szigetei (UM)
Duration(hours)

"

0.Keresés

li Pfeviel

AzMJa)dzsán (AZ)
Bahama-szigetek(BS)
Bahrein(BH)
Banglades(BD)
Barbados(BB)

*

1.21 . For transit through • third counuy

.

Al~nla

-.. Szerbia

1S0-l<Ód

RS

Entrypoinl
QF111en
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Kattintson a "Részletes keresés" gombra, keresse meg a kilépési/belépési pontot, és válassza ki az egyes
országok listájából:

Ország

eladatkör

Cím

:

Magya rország (HUJ

"

Q

Határálomás-Határállomás

Felodotkór

Kód

Kód

UN/LOCODE

Competence

Keresés eUndítása a Kuesés gombbal

Bezárás

I.22. rovat: Tagállam(ok)on keresztül történő tranzit esetén
Tagállam(ok)on keresztül történő tranzit esetén válassza ki az érintett tagállam(ok)at a legördülő listából.
Több tagállamot is kiválaszthat. A megjelölt tagállamok központi hatóságai hozzáférhetnek az EU INTRA
kereskedelmi bizonyítványhoz.
*

1.23. íorexport

Del\li•m(X)
t:Julqaria(tlG)

124. Estimated joumey time
Duation(hours)

Opru• ICY)
csro K1Z1.ars;isi19 (CZ)
rwini~ (ílK)
E~h.1:;.:~ (EE1
Fnnoomíg (FI)
F·.lnciaor=ig (FR)

otinabon)

1.25. Ac.c.ess to Joume:, Log

GorogorS?ág(GR)

Hol'anda(NL)
Horvatcrsz~g (he!v1név Hr.atska\ (HR)

Ímszág(IE)
l:d1nd(S!

Lell!fl'e0rs.1.a,11PL)
La~ág(LV)
Uech:enste,n (LI)
IMni;i (I TI
Lw.emburg (LU1
Wa,;,~armzát (HU)

I.23. rovat: Exportra
Export esetén válassza ki a harmadik országot és a kilépési pontot.
* I'

" 1.22. Fortnmsit tllroutti Member St1te(s)

:

Ausztria

1.23. Fomport

1

*

""'"""'
1~0-tod

AT

Wpoi,,

Atganisltan (AJ-J

Al>aria (Al)
Algéria (DZ)

H, lv>"II,,.•.,

Ame~kai &amo 1 (~)
Ame~kai VirgiHzigetek iVh

1.24. EsUllated Jütlm~yllme (between pl!!ce of d1spatct- a7d pkice of cestrraton)
DJratio1 (hours]

Andorra(AD)
Ango'a (AO)
AnguUa (AI)
Arl:a11ctísz 1AQ)

1.25. Access lo Joumey Log

0. ►:"'"-"~~

ar

Artig.ia és Barbud<. (.l.G)
Argentira (AR)

Aruba (AW)
Ausztrála1AU)
AzAmerikili Egy¾Sillt >Jl.imok

<Ulső Szigflei (LM)

Azelbajdzsán (AZ)

Baha'.lla-s;:igetek (BS)
Bahrein(BH)
Bang'ades(BO)
Barba00s{l3B

I.24. rovat: Becsült menetidő (a feladás helye és a rendeltetési hely között)
Ez a mező automatikusan kitöltődik a feladás helye és a rendeltetési hely közötti számított idő alapján.
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I.25. rovat: Utazási napló Kattintson a "Keresés" gombra

124 Elllff-.d,:unir;tne(beewNnp1aceoldllNl(:tlarwtplaceddnllnatlon)

Ezután adja meg a Journey log (Útinapló) hivatkozási számát a "Hivatkozás" mezőben, és kattintson a
"Search Journey Log/ (Útinapló keresése)" gombra:

Searcn Joumey

~

Ám k

Pl111:.. nl,l,.I"'''"'"

Keresés El Mllása a ~eretts qomooa1.

HW:hi::MI

És kattintson a "Kiválasztás"" gombra:

O r9<1nlnr

Piac@ ofd@~mire

.\Jl.HU.2C.21 OOCIOC02

Hu1la,nc Tr;in, l<.t:

Tn;de f;irn kfl

>Jl.HU.2C21 OOCIOCOI

H u11loo Tr;in<; l<.t:

.\Jl.HU.2C21 OOOOC03

H u1lanc Tr;in<;kt:

ru-B~ca
M lekarna

Tr~d@f ;ar11 kfl

Rancd o.o

H·M!MN

I.30. rovat: A szállítmány leírása
Töltse ki a kért információkat minden egyes mezőben a gépeléssel vagy a legördülő menüből való
kiválasztással. Ne felejtse el meghatározni a mennyiséget és a súlyegységet.

. _,J lim

F1öA11A-o<
E ó szarv.:i.smarh.:i.félek

llm!EI

1

+ Azonfl11áiokhczzaa<:~a

-

Defau• ~uantlt/ un t
A.:on:nmir.ac:,,scr •

Bml:éJC• lcg<lr} .

lillD

a.

• +

• +

+

17

Számos más lehetőség is rendelkezésre áll:
"+ Új áru hozzáadása" vagy "Áru módosítása" lehetővé teszi egy KN-kód hozzáadását vagy
a kiválasztott KN-kód megváltoztatása.
*

1.30. Descnpbon of cons1gnment

•1•+•Ü
-já•ru•,=
- .,•,,,•,- ,,• -•. •m
•Odo
- sitá•.~-

'2.,1

ml;ml

Hitelesítési minta

*
/ Módosítás

(20211403) MODEL BOV-INTRA-X

ÉLŐÁ~LATOK

1 AN ei Mlfl.i

□Azonosítások tonése

Eló szarvasmarhafélék
+ Azooos1tasok flo.zzáadása

•
Memyiségrét.ZÖ!""-•

0 Egységek

DefaultQUantlty unit
Bfeed/Calegory

♦

,
'1l

A "Hitelesítési minta" mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott modelltől függően.
a KN-kód kiválasztásakor az EU INTRA elején. A modellt a következőkkel módosíthatja
a "Módosítás" gombra kattintva.
*

l.30. Descnption of consignment
+ Uiáiihouáadása

~

IDI

/ Án-.m6ooslás.l

ÉLŐ Ál:LATOK

DD

----..

*

Hitelesítési mmta

/ Modosilás

(20211403) MOD€L BOV.JNTRA-X

IMJtlltvolatása

OA.zonosilisoktorlke

Eló szarvasmarhafiljk
+ Az~~

•

Az "Eltávolítás" törli a kiválasztott árut a tanúsítványból.
Az "Azonosítások törlése" vagy "+ Azonosítások hozzáadása" az árurészeket érinti.
a tanúsítványban szerepel. Törölhet, módosíthat vagy hozzáadhat 5, 10, 50 vagy 100 sort is a
következő módon a doboz jobb oldalán lévő kis ikonokra kattintva.

1.30. Descnpllon of consignment

+ úJérull0ZZ3aáása

\.!_I

*
/ /wt.moóosi\Asa

/ Modos1tás

(20211403) MODEL BOV.JNTRA-X

1D ÉLŐ ÁLLATOK
&m Eló survasmarhafélék
0 Egységek

A kérelmező azonosítása rovat
Ez a mező automatikusan kitöltődik az EU INTRA-t benyújtó személy adataival.

Az EU INTRA bizonyítvány benyújtása
Ha az EU INTRA kitöltése befejeződött, akkor:
18

"Piszkozatként mentés /(Save as draft)" a módosításhoz vagy a későbbi elküldéshez. Ebben az
esetben a tanúsítvány a "Piszkozat" státusza lesz. A "Piszkozat" státuszú EU INTRA
tanúsítványhoz csak Ön férhet hozzá.
"Elküldés hitelesítésre". Ebben az esetben a tanúsítvány "Új" státuszú lesz. Ilyenkor még továbbra
is módosíthatja az információkat, de az illetékes hatóságok is hozzáférhetnek innentől az EU
INTRA-hoz, hogy a II. részt kitölthessék.
\.!..,

m ao ÁLLATOK
CCI

......-..
m

•

~1-WYHINl'Mttltk

ki'

...

,

.,

1.1,...... _,_, .
l.2tTOUll~lw-lor,._~

Hibaüzenet
Ha valamelyik mezőt helytelenül töltötte ki, vagy kihagyott egy mezőt, egy "Hiba" üzenet jelenik meg.
Kattintson a hibaüzenet jobb oldalán található "bővítés (Kétirányú nyíl ikon piros keretben)" jelre, ha
részletesebben szeretné elolvasni az üzenetet. Kattintson az egyes üzenetekre, hogy átirányítsák a
módosítást igénylő mezőre.
8 Ar. On td01on~iáb.on

•

1.18. Tr,m:.porter
Chart~E l9 L1d

....

1.,..""'., ~"'"1 Suililú

Al'enueretreS.ul 4.f
11U:1 Uud.po,~t

Vi. S.c.illilu..-..L>,

__

Hiba üzenet „Bővítés”:
l7 Sdrmatb<ndrJ

IIRejp(:l'ldl!lftOll'I

,_,

•

111 Pa:eddllplldll

Q,

U.Ollltile'-•

□
..
~

IU.Jloorai,_....,_
a.....
1' ...... 11 , _ _ _ _ _ _

.,......
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Ne felejtse el a hibák kijavítása után benyomni az „Elküldés hitelesítésre” gombot, miután kijavította a
rovatokat.
Egyéb lehetőségek

Az oldal alján a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

A More/(=Továbbiak)" gombra kattintva a következőket teheti
meg:

A

"More/(=Továbbiak"

gombra

kattintva

a

következőket teheti meg:

I·- -1,;,
More

■ Submit for Certfficatio;r1

Preview PDF

-

"Törlés (Delete)": lehetővé teszi az INTRA törlését.
"Másolás újként (Copy as new)": új INTRA létrehozása, amelyben a legtöbb mezőt az eredetiből másolja.
Az eredeti INTRA semmilyen módon nem változik, ha úgy dönt, hogy ezt a műveletet végrehajtja.

~ Copy as new 7.
[II[]

Delete

.. More .....

~

L

D Preview PDF .....

1
ii Submit far Certirficatian

A "Preview PDF (=Előnézet pdf-ként)" gombra kattintva a rendszer megjeleníti a tanúsítvány PDF
formátumát.
A "Speciális nyomtatási beállítások (=Advanced Print Options)" gombra kattintva a rendszer megjeleníti
a nyelvválasztás ablakot, amely lehetővé teszi, hogy a tanúsítvány PDF formátumát egyszerre több
nyelven is kinyomtassa.

m

More-

1 ~ Preview PDF 1-- 1

■ Submit for Certificatio-n

-

I] Pmview PDF

1

0 Advanced ri11t Options
... More .....

D Preview PDF .....

ii Submit for Certification

Advanced Print Options

Albanian

Bosnian

Chinese

Croatian

Bulgari an
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Czech

Danish

Dutch

.,

Engl ish

Estonian

Finnish

.,

French

Georgian

German

G reek

