Gazdasági szereplők számára:
Meglévő Gazdasági szereplőhöz történő
csatlakozás

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

ön jelenleg nem rendelkezik olyan feladatkörrel, amely l ehetővé tenné, hogy
hozzáférjen az alkalmazáshoz.

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 automalíkusa n flissülnek a TRACES-ben.
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"

A jobb felső sarokban lévő név-email címre kattintás után, a
Profilja szerkesztése gombra kell kattintani.
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1. Új feladatkör kérelmezése:
2. Ezután a Gazdasági szereplő feladatkör kiválasztása
•
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11

A név

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)
Helyi

idő:

v

2021. március 11. 10:34:47 +01 :00 CET.
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Az uniós bejelentkezés i fiók az a hely, ahol a
rendszer az ön szemé lyes adata it tárolja. Ha
az itt megjelenített adatok bármelyike
helytelen, ott frissítheti. Az ön adatai a
köve tkező bejelentkezéskor automati kusan
frissülnek a TRACES-ben .
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Az 1. ország megadása után lehet kiválasztani a rendszerben a már
2. létező Gazdasági szereplőt.
3. Keresés gombra kell kattintani.
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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.
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Létező gazdasági szereplő kiválasztása
Próba Baromfi Telep

Petöfi S u 10.
9028 Gyö r

=

>A rakományért felelös (RFL 1 h••IH/U
> Ba ro mfitenyésztő létesítménye k (POU) M,1#1

Magyarország

Próba Hal Telep

Próba utca 1.
9024 Győr

=

1

Keleti K 24.
1024 Budapest

Próba Kutyagyüjtö

Keleti K. u 24.
1024 Budapest

>Ovine/Caprine holding (OVHOLD1 18tiM4J

>Establishment (IMP

szereplőt , amelyhez tartozik? ön csak
ebben az esetben mérlegelheti, hogy a
fenti gomb segítségével új vállalkozást

hoz létre.

Magyarország

Próba Juh Telep

=

>Establishment (IMP •M3t\14J

Va lóban nem találta meg azt a gazdasági

1.

Magyarország

> Porcine holding (PORCHOLDl l!ftfoiti

Próba Sertés Te lep

Keleti K 24
1024 Budapest

Próba Szarvasmarha Telep

Keleti K u 24
1024 Budapest

>Establishment

Próba ü zem Zrt.

Egresi u. 5.
1046 Budapest

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

(IMPe:> 2 •

11

&

lii' Engedély kérelmezése

....

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.
következőre

vonatkozó engedélykérelem

megerősítése:

Próba Juh Telep

Opcioná lisan megadhat további hasznos információkat.
Üzenet

1. itt meg lehet adni opcionálisan
információkat, azonban mindenképpen
kérjük, hogy a helyileg illetékes hatósági
állatorvosnak e felületen kívül is jelezzék
e-mailben regisztrációjukat
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name@do1T1ain.com

Telefonszám
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+32 02 123456

2. Kérelem elküldése:
Elvetés

Engedélyezési kérelem küldése

