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TRACES NT - EU-INTRA felhasználói útmutató az illetékesek hatóságok számára
július 2021
(Fordítás: 2021.09.29)
Üdvözöljük a TRACES NT INTRA moduljának felhasználói útmutatójában. Ez a kézikönyv minden
lényeges információt tartalmaz és az Európai Unión belüli egészségügyi bizonyítványok TRACES NTben történő a létrehozásával és kiállításával kapcsolatban képernyőképekkel és magyarázatokkal.
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I. RÉSZ - A szállítmány leírása - a gazdasági szereplő tölti ki a Gazdasági szereplőknek szóló Útmutató alapján
A honlapon kattintson a "Dokumentumok", majd az "EU Intra" menüpontra:
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Notifications
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IMSOC > Index

1§] Documents

•

fi Dashboard s
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~ Actors •

111 Publication s

•

A E005_FR@ec-traces.eu

~ Help •

DG SANTE

.

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

Reference number

Action

Countries of origin

Commodities

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

0

No pending certificates found

CHED
Common Health Entry Document 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 retated operations

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

Cl Empty certificate

Tvpc th

efer re

ewe

·1

Advanced search

►

Válassza ki a bizonyítvány modellt a listából az alábbi 3 lehetőség egyikével:
1. Bontsa ki a Vámtarifa számot, (KN-kódot), és válassza ki a modellek listájából.
2. Írja be a bizonyítvány minta nevét, KN-kódját vagy címét.
3. 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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ÉIÖ sertés.

ÉIÖjuh és kecske

ÉIÖbaromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk

Eli3 Más élö állat
1 elem kiválasztva.
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Elvetés
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1

rész kitöltése

I.

Tipp: Használja a bizonyítvány jobb oldalán található gyorsbillentyű eszközt a könnyebb
navigáció érdekében

1

Megjegyzés: A piros csillaggal * jelzett négyzetek kitöltése kötelező!

1

1S0---llód

Q. Fejlett

1. 2.a . Loca l reference

a Tartalom torlése

•
1.5. Címzett
Név

(ZSzerkesztl
150---llod

OfSz;ig

*..

*

1. 3. Central CompetentAuthority

Q,Fejlett

1.4 . Local Competent Authority

8 Tartalom lorlése

1. 6 . Operator conducting assembly operations independently of an establishment

Linkek

Név

I? Szerkeszb
1S0---llód

(?

*•

0,Fejlett

ÍI Tartalom lm1ése

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

1.1. Feladó

1

n

COOPERATIVEAu57 Ltd
IT15013571001

;:,!:~::0111

Tevékenység
típusa

1 1 IT
Cím

COOPERATIVEBJ80 'WW
BanatSlreel21
00100 Róma

: ::: SE

COOPERATIVEDJ73 Co
BanatSlreel-43

1.5. Címzett
Név

856791 - 8 593
vi<1SavighnoS
118-42Stockholm

1 1 n COOP ERATIVEG r50 Enl
YiaSaYighno96

00153 Róma

:::= SE COOPERATIVEHZ19 WW
Linkek

Turbines1Jaal61

14145 Huddnge

:=sECOOPERATIVEHZ 19 WW
Turhnes1Jaal61

14145 Hudd~

: : OK COOPERATIVElffi2 Enl

1.7. Szárm

Bana i Slre,,,14
3200Aarhus

Ni

iltkozii:

Kereske<IÖk

m

1.2.a. Local reference
Dea!ers

ése

•

!!!!! Anim al importer

•
•

I l'I' lmporler

1.3. Central CompetentAuthority

!!!!! lmponer

I MP

lmporler

1-4149 Huddnge

::= SE COOPERATIVEDM 41 Co

QRCODE

1.2. IMSOC reference

"•;; ; ; ; ; ,.j::=========::;1-~---G!-' S,-,-~-"'_'_*_·7

, -.- , -. '1'"
1

!!!!! lmpone,

•

I l'I' lmporler

•·

!!!!! lmporte,

•

1,...,

.
lmporter

!!!!! Anim al imponer

•

.

*

1.4. Local CompetentAuthority

1.6. Operator conducting assembly operations independenUy of an establishment

""

uf Szerkeszti

o=iig

ez

* ..

Q.Fejlett

I MP lmporler

■ Tarlalomtorlése

!!!!! AnIm aI importer

•
•

1,..., lmponer
!!!!! Es tab W
shmenl

I l'I' lmporter

*

1.9. Country of destination

1.1 0. Rendeltetési régió

■ Saveasdran

Bezárás

Qf

i·U@•EMfM

2. 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
5

(csillagot) a bal oldalon. Ezáltal az üzemeltető a kedvencek közé kerül.

Ország:

=

Magyarorszá

Aviagen Kft.

Adóazonosító szám
13310990-2-08
Babádi Baromfikeltető Kit

v

1±1

Q
Tevékenység
t ípusa

Tevékenységazonosító

Cím

Szakasz

Panoráma u. 1.
9097 Mezóörs
: Magyarország

lmporter
/MP

Exporter

m:m 9932760

rl Kiválasztás

FElsőbabád 051413

lmporter
/MP

Establishment

m:m

rl Kiválasztás

Dealers
DEL

Keres kedők

m:m

rl Kiválasztás

lmporter
IMP

lmporter

13

rl Kiválaszlás

lmporter
/MP

Animal importer

13

rl Kiválasztás

hrsz

Státusz

HUH1010974

2364 Ócsa

:

Magyarország

FElsőbabád

051413

hrsz
2364 Ócsa

:

Magyarország

Höósök 11/2

Benkovics Mária

6346 Sükösd

:
COOPERATIVEBl13 Ltd

Magyarország

Avenue Pierre Saul
38
4075

Hajdúböszörmény

3. 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!

[0 hu) eu intra edit consignor.selection modal title

Részletes
keresés

Ország:

Név

Cím

=
Szakasz

Magyarorsz~

r::::l EHIM+

Q

Tevékenység típusa

Státusz

~

eg -azonos,to

Keresés elindítása a Keresés gombbal.

♦ Create a

6

new operator

Bezárás

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. Feladó
Név(!)

e? Szer1ceszt,

Babádi Baromfikeltető Kft

:

Magyarorszá

v

Tevéken15ég Establishment

Q

150-t:ód

*.

~inc h atkoz:

Q FeJletl

1.2.a. Local reference

IeV'ekeny~ HUH10109 arartalomlor1ése
10

tipusa

Cím

HU

OR CODE

1.2. IMSOC reference

111

FElsóbabád 0514/3 hrsz
2364 ócsa

1.3. Central Competent Authonty

1.5. Címzett

'®@WMbitlttHI

Név

*
úf Szerkeszt

ISO-kód

Ország

1.4. Local Competent Authority

* ..

QFeJlett

a Tartalom 1or -'Se

1.6. Operator conduct1ng assembly operat1ons mdependent:ly of an establishment
Név

12' Szerkeszt.

Ország

1S0-lcÓd

* ..

O. FeJlett

Linkek
T.:ut;:alnrr, to ~e

1.7. Származási ország

1.8. Reg,on of ongin

1.9. Country of destmat1on

*

1.10. Rendeltetési régió

■ Save as dratt

Bezárás

f .§@+-fITH@ Jf

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.

Linkek
Ez a mező csak bizonyos esetekben lesz kitöltve. Ha például az EU Intra-t lecserélték, ebben a rovatban
a helyettesítő bizonyítványra mutató linket 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.
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1 resz A feladott szallttmany adatai

ll. rész: Hitelesí~

Aktuái s státusz:

PISZKOZAT

Követkeltitaoúsítványt be kell nyúitani

hitelesítésre
TII. rész: Controlis

*

1.1. Feladó
Név(!

Babádi Baromfikeltetó Kft

OfS.zág

=

Magyarorszilg

111 ORAFTINTRAEU 2021.0000226

~ Szel1c:eszt. . ..
ISO-kód

ORCOOE

1.2. IMSOC reference

Q, Fej lett

1.2.a. local reference

1 Tartalom lorlése

1.5. Címzett
Névc?l
OfS.zá1l

*
1!11

COOPERATIVEhz48 Ent
::

Dánia

ISO-kód

DK

1.3. Central CompetentAuthority

C"J! Szerkeszt, . ..
Q, Fejlett

1.4. Local Competenl Authority

1 Tartalom torlése
Sikeres:[ehu]eu.intra ectt.ctaftconsi!Jnmenl_'.'
"".'.:
""''~ "~
"'"
~ _:~ _

_

IL:■~S=,w~ea=s~d•:••~~Ji■=;•;";➔;,;ii•;i;iiilJI/IL_____:_

________________

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 ki kell tölteni, a kiválasztott hatósági bizonyítványmintának megfelelően.
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).

Kattintson a kis naptár ikonra a dátum kiválasztásához, és kattintson a mezőre a pontos idő
10

kiválasztásához (órákban és percekben).

iim Tartalom IMése

Tartalom lilrtése

*

1.14. Date and time of departure

lása •

/.

[;J

/-

<

~sa ...

K

Sze

Cs

p

Szo

V

30

31

01

02

03

04

05

Ér 06

07

08

09

10

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

04

05

06

11

12

18

19

24

25

26

30

01

02

03

07

08

09

10

a

0

+02 :00 CEST

0:00

0

+02:00 CEST

>

Szeptember 2021

H

*

00:00

A szállítás időtartama
Duralion

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.

11

Berakodási hely kiválasztása •

*

Szállítóeszköz

Érk,

SzállítóeszkOz hozzáadása •

í, Vasút
•

Közúti jármú

~

R epülögép

.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.

tserak.oelas1 ne1y krvalasztasa •

1.15. Szállítóeszköz

*
Szállítóeszkőz hozzáadása•

1.

Érke

+ Létrehozás

t'9 Közútí j árm ü

A jármú rendszáma

G Tartalom törlése

Ország

,e Eltávolítás

Asz;

O. FeJletL.

Nemzetközi
fuvarokmány

íalll TO BE ADVISED
Bl 41 ADA 412 141 ADA 466

1.16.

Bl 41 ADA 412 141 ADA466
:::::::l MSC ADELAIDE

B'l 33 ADB 430

Ha nem létezik, töltse ki a mezőket, és kattintson a zöld "+ létrehozása" gombra.
IDI -~1011 t.il1Cco

JII TartJl:>m tör c::;.c

1.13.

*

Berakodás 1elye

1.14. Date c.rd tin-.e of departure
;;;

*
JU:UU

0

+flJ:00 CF~T

) 1) :00

0

•02,00 CEST

0 Az 0n idözóniljábiin:

1.15. 3z.áll itóeszköz

*
1

@111!1

Kozútl Jám10

Q.

I EiiM:H◄ I

~e2és dálLma

0 AL Ö,1 i<.IÓLÚ11iljitl>ci11:

VT:lrts!on :crt~se

f\o country :;el:ctkm

A szállítás időtartama
Q. Fetletl__

NP,mu,t•Wi

tJ\ar~ áry

Oll"&llf'

1i11 Kö1i11i j.iirmfl

MIM#,.ifW

1.16. Transporter

*
12

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

Szálítóeszkoz hozzáadása ...
1

MHM:+M

• Kö zuti j.innű
Ajáunú rendsz.ima

171
L:J

No country selection

Omág

V

Cl

■ TartalOm törlése

g

te ErtávOlilás

;;
0 Az On idózóniij.iban:

A szállítás 1dötartama

Q. Fe1lelt

Nemzetkó.Zi

Ou,_

fuvarokmány

MIHl+M

1.16. Tra,sporter

Cl

o Tartalom t<.irlese

"'"

g

te EltávOlilás

'9 Kozuti j.innű

No country selection

V

*
(l'Szerkeszt
1S0-tÓd

OB.z.!9

Q. FeJlelt

Nemzelkó.Zi

-<-02:00 CEST

00,00

* ..

Q. FeJlelt

araralom 01~

fuvarokm.iny

I.15. Means oftransport
~

Mode

Intemationa1
transport
document

Ain>lane
Roadvehide

Identification

l123-12341234
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

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

Típus *

tl-1ir@@@ii
1

Szám *

tit Eltávolítás

1

1

1 Dátum
1 Ország •

-

Add Certificate Reference •

hozzáadása•

1

f>2:00 CEST

ii
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.

Add Certificate Reference

zzáadása •

T

N ;icsenek k.,

11111

Uniós kiv~el

,J> Corresp onds t o:
11111

Uniós kiv~el

11111

Journey log

,e

Lehetőség van több kísérő dokumentum hozzáadására és rendezésére a bal oldali kettős irányba mutató
nyilakkal történő húzással.
1.17_ K.1séróokr1anpk

r f;u*

[?

fa Kereskedelmi szt.mlo

()"sz:rnc:z:c:i

fiJlffld#Hfli

D
Ti~u1

[]

Sfrn

,,,.,,.,

D [gységes fuvarokmány
!1 EltY,olt'.:;

234234

~11:leti.~•
í ,ilrer

Nufile.illild-.1
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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:m •;prnl

l :()fHfiliori:;

*

<:r,111c~

D

Amn~nr
Fm7~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)
Certified as

l!l!i

*

Dispat ch cent re

Slaughter

Event or activity near bOrders

Exhibition

Traven1ng circus/animal act

Quarantme or sim11ar establishment

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.
*

"' 1.21. For traMit through a third country

AddllwdCounr,r

Q

Ent:ypoint

Exitpoinl

Afganis.ztán(AF)

Allánia{AL)
Algéfia (DZ)

0.Fetlelt

Amerikai Szamoa (AS)
Ml(!rikaiVorgin-szigetek(VI)

Andorra {AD)

Angola(AO)
Anguilla {AI)

1.23. Forexport

1.22. fDf transil lhrough Membef State{s)

Antarlltisz (AQ)
Anligtla és Barbuda (AG)

Argentina (AR)
Aruba(AW)

1.24. Esllmated joumey t1me (between place of d1spatch and place ol destmallon)

D<Kalioo(hours)

I.25.Access to Joumey L
0.Keresés

li PreYie-

AllSZlrália{AU)
Az Amerikai Egyesíilt Álamok Kulsó Szigetei (UM)
Az:erbatcizsán(AZ)

Bahama-szigetek(BS)
Bahrein(BH)

Ban~ades(BD)
Barbados(BB)

„

*

1.21 . Fortrimsitthrough a thirdcountry
.

Alb6ni.

1S0-k<ld

,.,_

11:,1111 s,eobia

ISO-mii

RS

Enllypoinl

■,- tonese

■ Taraor !Oflese

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

Orsz.ig

eli1di1tl<<>r

Cm

:

MagyarOBZíg (HU)

,., ~

Kód

[iia,atálomas . Halárállomas
F1ladatkör

Kód

UN/lOCODE

Compet1 nc1

Ker~s eNndftása a K trasis gombbal

Be.záris
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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.
*
:

Ausztria

1.24. Est1mated _ioumey t1me
Duration(hours)

1.23. Forexport

BeJgium(BE)
Bu~ria(BG)
Ciprus(CY)
CsehKö;ct.írsaság {CZ)
Dánia(DK)

estination)

1.25. Access to Journey Log

Észtország(EE)
Finnország(FI)

Q. Kefesés

arilrtalorntoóése

Franciaorazág(FR)
Görógország(GR)

Hollandia(Nl)
Horvátország (helyir>év· Hrvillska)(HR)

lrors.zág(IE)
lzland(IS)
Lengyelorsdg(PLJ
Lettország(LV)
Liechte-nstein(ll)
L~vánia (LT)
Luxemburg(LU)
Magyarország(HU)

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

*

1.22. For lllmsit lhrough Member Stat&(s)

:

Ausztria

ISO-kód

.1.T

I'

1

--

1.23.F~Hport

*
Afg.inisztán(AF)

Atliriia(Al)
Algéria(OZ)
Amerikai Szamoa (AS)
AmltrikaiVirgin-szigetek(Vl)
Andorfa(AD)

1.24. Eshmatecl JOUmey tme (between place of dispatch and place of destination)

1.25. Access to Joumey Log

Angola (AO)
Anw,ill;i(AI)
Antarktis.z(AO)
AratiguaésBaibuda(AG)

Argefltina(AR)

Du'ation (hotn)

Arubii(AW)
Auszlr"i.i(AU)
Az Amerikai Egyeslitt Álamok Klils6 Szigetei (UM)

AzerbajdzNn (AZ)
Bahama--siigetek(BS)
8,hrein{BH)

Banglades(B0)
Barbados(BB)

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.

I.25. rovat: Utazási napló Kattintson a "Keresés" gombra

.

-

r 9„
L.:=--.J

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

1""'""á' 1

234534534

Név

Organiser

Place of departure

Placeofdestination

Áruk

Keresés elindítása a Keru b gombbal

H#NIMI

És kattintson a "Kiválasztás"" gombra:
Hívatkozas

234534534

"''

Organiser

Plillce of departure

Place of destination

AJL.HU 2021 0000002

Hooland Trans kft

Trade farm ldt

ras-Brsica

AJL HU 2021 0000001

Hooland Trans kft

Trade f arm kft

Mlekarna

AJL HU 2021 0000003

Hooland Trans kft

Tradefarmkft

Rancdoo

Áruk

1

CIKiváasztás
~Kivatnz1's

[}'Kiválasms

i·fWIMM

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.

\.V

ml!ml

ÉLŐÁLLATOK

1

1~

i'.>litása

OAzonositásoktorlése

Éló survasm,uhafilik
+ Azonosilásollllozzáadásil

•

M ~ reszossz*

0 Egységek

Oefault quantity unit

Eld:or •

&eedlC11e9«1 •

lillill

0.

V

+

♦

V

,

♦

111

• +

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

I.JO. Descriptioo ofconsignnent

•1•♦•.,•••ru•,=
.,•
..,•.-

1..!,.J

m

,.• .,.
•. • _
• .- ,.,•,.- .

ÉLÓ ALLJITOK
Élo szarvasmarhafé1!k

H1telesí'.ési minta

IAnrellá•otitása

ED

*
/ MO<Josltás

(20211403) MODEL BOV-INTRA-X

OA.?onO!íllisct:lorlese

+ Az:>nosi'.ások tlozzáadása

~

Defaultquantityunit
Faj t

0.
Menmséc

*
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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.
*

1.30. Descnpt100 of cons1gnment

+ Új áru hozzáadása

\.:) m

-------·1

H1telesitési mmla

/ Módosítás

(20211403) MODEL BOV-INTRA-X

/ ÁJIJ,(_ módosítása

J

a Aru eltásolí!ása

ÉLŐÁLLATOK
Élő szarvasmarhafQlék

a1ZI

OAzonosításot;: torlése

+ Azooos11ásollhozzáadása

•

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. Description of consignment

+ UJitu lw)zzáadása

~

m

/ iw,,._ módosílisa

ÉLŐÁLLATOK

Ila

Eló szarvasmarhafélék

H1telesitésiminta

*
/ Moóosítás

(20211~3) MOOEL BOV-l NTRA-X

ru• ,o '"

1

OA,oo~,~""'""""''

11 h i\lJ. F;iddéi

0 Egységak

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

Ha az EU INTRA kitöltése befejeződött, akkor a következő lehetőségekből választhat:
"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.
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lll

\!_,

ib6 I.UIVltlNl'Nlltltii

..... _,..
-1

•

t:LO AI.LATOK

CJ.m

... .

...

li'i
...........,

.
.,

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.
0

0: 00
1

or.na onltlrlt~

•02::>0CEST

f'f " ' íl11 irll\,nnl'j iohfln

•

1.16. lldl SVU,l1öl

w nir.a(lff »no..•

l l'YW,ry..:. 51.aftó

'"'"

Al'cnuc P cm: Saul 44
1105 Bud1pMt

EJ
Hiba üzenet „Bővítés”:
1.1 !idmlal;b 0'1,1.1Q

·• ~c1~

•

1 11 Pl,c.,clo.aplll:b

--"""'

Q ,

, . C)peQtorc:cindualng.-.mtlyopeqbcr'll~cl. . ~

,u~.......

----

, , ..... 11 , _ _ _ _ _ _

u.~--- .

□
~

,

·-

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

20

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:

m

~ Preview PDF

More .....

■

Sfl.ilbmit for Cerlfficatiolíl

-

"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 •

1

1

~ Previ.ew PDF •

ii Submi:t Jar Cerfi1fication

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
0

■

Sfl.ilbmit for Cerl:fficatio,11

-

Preview PDF

1

0 Advanced ri11t Optio11s
... More •

~ Preview PDF •

ii Submit for Certrncatian

Advanced Print Options

A lbania n

Bosnian

Bulgarian

Chinese

Croat,an

r ,~ch

Danish

Outch

Estonia n

Finn ish

Georgian

German

G reek

Hungari an

lcelandic

Italian

Korea n

Latvian

.,
.,
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English
French

Lithua nian

Maced onian

Maltese

Polish

Portug uese

Romanian

Norwegian

Russian

Serbian

Slovak

Slovenian

Spanish

Sw ed ish

II. RÉSZ - Igazolás - a helyi/központi hatóság tölti ki
Ha helyi hatóságként vagy központi hatóságként van érvényes hozzáférése a EU Intra-hoz, akkor módosíthatja
az I. rész összes adatát, amelyet a gazdasági szereplő töltött ki.
Tipp: Ha nem szeretné, hogy az üzemeltető többé módosítsa az EU INTRA-t, akkor a "Sign as in
progress/Folyamatban lévőként aláírás” gombra kattintson. Ettől a ponttól kezdve a gazdasági
szereplő már nem módosíthatja az I. részt
haladás".

■

" Sign as in progress

Írja alá az EU INTRA
Lépjen a "II. rész: Bizonyítvány/Certification" fülre, és jelölje be az egészségügyi információk
részben megadott megfelelő négyzeteket/lehetőségeket.

Part 1: Detalls of dtspatched cons1gnment

l!!!!!J

':D

Current status

NEW

-

Part m. Controls

64/43 2 (201 6/2008 ) Fl Bovine
(1 )either

~

*

:::~rai9ROd ollioal ><olo,iAa,iaA . ao,ob)• oorti~• IRal all applioablo P"mioAa of0'801P<1 W4l:UlalaC a,o i.lHllod and IRal i, partioala, IRo aAimala doao,ibod i, Part I m,ollao f<llow ,9

(1)(2)or
Urn hold ng gf gf'ig n

1.

tho ur:idornigr:iod afficial I otoílnaílar:1 f:lornby Gor:tify. that all appliGabl9 prniiicianc of IJiroctiv~ 64'43YEEC ar9 fidfillod m:id Ihat ir:i i:mtic1Jlar tho animals doscribod in Part 1

A=IOQI tho fullo •ring rnquir9A=IQAIC ']

11.1 .

Section A

11 1 _1

The anima ls come from holding/s of origin and area/s wh ich , in conformity with Union or national Jegislation, is/are not subject to any proh ibition or restriction far
reasons of animal diseases affecting bovine animals

TAe animalc aHl bo1qn0 animals fur brnoding or prnduclion and

(1 )erther

lW--2+

hai10 booíl rncidont, as far as ca11 bo accortaiílod . on Hio trnldii:::igls oforigii:::i dYrii:::igtho l3st JO d3'f& . or sim:0 birth fthoy 3ro loss th31:::i JO d3ys of390 . ai:::id i:::io
3i:::iinrnl in:ipoAod fron:i 3 third r;;oynlP/ 1nm: inlrod 1r;;od ii:::ito lhat.lthoso f;ioldir:igls d 1rii:::ig this poriod . Yr:iloss it m3s isol3tod fron:i 311 othor 31:::iin:131& oi:::i tho holdir:igls .

u..=
~

A dokumentum aláírásához kattintson az "Érvényesítés aláírása/Sign validation" vagy az
"Elutasítás aláírása/Sign rejection" gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy az "Aláírási érvényesítés"
nem minősített elektronikus bélyegző (e-bélyegző), ezért az "Aláírási érvényesítés" nem jelent
minősített elektronikus bélyegzőt. A bizonyítványt papír alapon kell az érvényesítés után kinyomtatni,
aláírni és lepecsételni.
Date of signature

Signature

Fu ll n3me·
Em ail:

Name
Code
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Close

Created by EO Five FR on 051121202114:29:08 +02:00 CEST.

, Sign as in progress
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Megjegyzés: A hatóság elektronikus bélyegzőjének használatára vonatkozó lehetőség a
azon hatósági felhasználók esetében jelenik meg, akiknél a központi hatóság aktiválta az
elektronikus pecsétjüket a TRACES-NT rendszerben.
Az elektronikus aláírás eljárásrendjéről külön útmutatóban értesülnek a hatósági
felhasználók.

Egyéb lehetőségek
Az oldal alján található "Bővebben" gombra kattintva:
A dokumentum törlése
1. „Replace”/Másolás helyettesítésként a TRACES Classic megnevezése szerint): az INTRA
bizonyítvány cseréje javítás miatt az érvényesítés után. Az első INTRA státusza ekkor a
"Replaced/Cserélt" lesz és a hatóság új feltételeket is igazolhat, vagy adatot módosíthat. A két
bizonyítványt a rendszer ebben az esetben automatikusan összekapcsolója, és ez a kapcsolat a
kinyomtatott bizonyítványon is látható (papír jobb felső szélén).
2. „Copy as new”/Másolás újként: ez egy új INTRA-t hoz létre, amelyet előre kitöltünk a már
meglévő információkkal. Ebben az esetben a két INTRA nincs összekapcsolva és semmilyen
módon nem kapcsolódik egymáshoz.

Replace
~ Copy as new

0 Cancel document
... More

~ Preview PDF ~

A PDF előnézetét a "PDF előnézet" gombra kattintva tekintheti meg. Egy vagy több nyelv
kiválasztásához kattintson a három pontra:

é

Previ ew PDF
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III. RÉSZ - Ellenőrzések - a helyi/központi hatóság által kitöltendő (LCA/CCA)
Lépjen be a III. részbe: "Ellenőrzés", és kattintson a "+ Új ellenőrzés hozzáadása" zöld gombra.

-

1 ~ ltllil ;:,f di,p11t hec cor~,enl:

Pan 11 Certr'K~l1::>n

°:D

t um>nt st~lt,~

VALID

l•i&d:lili:1:111·81

Nocontrols

AJ /;,r;/ds ..,11, " • ,,,.. "<lll~,,.,,J

Yes

No

Satislactory

Not satisfactory

111.8. Non-comphance w1th welfare leg1slat1on
Addilional provisions lor long joumeys

111.9. Non-compllance w1th health leg1slat1on
Absence of addilional animal health guarantees for Category C diseases

Driver certificate of competence

Oiseased or suspec:1 animal

Filness for transport

lnvalid address of destination

Journey log records

lnvaUd or absence d certificate

Journey time Wmits

lnvaUd proof of transporter's registralion

Means of transport

Mis-match between idenlitv and accompanying docunents

Other

Missing or non-comi,liant idenlification

Space allowances

Non approved regionlzone/compartment

Transport practices

Non authorised movemenl

Transport's authorisation

Non-approved estab~shment
Non-compliance witfl national measures

Oth"
Prohibited species
Unsalisfacto,y test r~sult(s)

111.10. lmpact of the transpat on ammals

111.11. Correct1ve actlon
Destrucion ol carcasses/products
Humanekilling/Euthanasia
Qth„

Ouaranine/isolation
Return of consignmenl to the Member State of dispatch
Transfe, to anolher means of lranspoft
Treatment of anfllals or products
Unloading
Use of products for other purpose

111.12. Follow-up of quaranti"\e or isolat,on
Humane kiling/Euthanasia
Release

•

111.13. Place of official controls
A--port
Approve::I establishmenl
Conf,ned establishment
Control post
Enroute
Establishmenl approved for assembly operations
Exitpoint

Germinii!I product eslablishmenl
Operator conducting assembly operalons independentfy of an establishment

Oth"

Port
Register~d establishment

Jelölje be a III.3-tól III.13-ig terjedő rovatokat.
Lehetősége van az ellenőrzést elmenteni és később szerkeszteni, vagy elküldeni:

1
C'l Preview PDF•
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A III.6. rovatban lehetőség van laboratóriumi vizsgálatot is felvenni.
Kattintson a "+ Laboratóriumi vizsgálat hozzáadása" gombra, majd válassza ki az árut.

-1 +

0 111 6. Laboratory tests

.,

Add laboratory test

m
Commodity

No selectmn ,..

Category

Laboratory test
Motivation

ftitbfGM,i

lnspedor conelusion

l&l'Vi'híMN

0 111.6. Laboratory tests

-

+ Add laborato,y lest

Cl

V

Commod,ty

Cateoo,y

[

No selecbon ..

m!3 Live swine

,b

Laboratory test
MotrvatiOf'I
lnspeclor ConduSIOO

l:f:J''1~:t3t·#1

l1 5 Citi1

Ezután ki kell töltenie a többi mezőt:

0 111.6. Laboratory tests

V

-

African swine fever Swine diseases az::!1

Commod,ty

Calegory
LaboralOfy test

Motivabon

lnspeetor eonclu~

+ Add laborato,y lest

Cl

Cl UVE ANIMALS

mm Live swine

Swine diseases

0.

African swine fever

mii •

@ma
1nmmm

e:rnmoomu
27
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Analysis
Applicant
Laboratory
Name

MacDOiE41 SRL

Country

1 1 Belgium

Address

Banat Street 33
4020 Liége

Cil Edü
ISO Code

Sam~ing date

04106/2021

Batch number

BE123456

BE

QAdvanced ..

Number of sampl;s

ii

Sample ly:>e

Sample conservatixi

Blood sampling
Chilled

Laboratory

Conclusion

Receipt dale

04/06/2021

Test method

ABCD

Laboratory report dale

ii

Results

l{MlítiMMill

lti®IM

ii

04/06/2021
AZERT

1

1
•

IMfiffl®tMU
+ Add Counter Analysis
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