
 
 

TRACES 
TRAde Control and Expert System 

TRACE S NT > Mutató 

Cookie-k 
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról 
és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, kattintson .!.2.§:. 

Elfogadom a oookie-kat Nem fogadom el a cookie-kat 

lii Tanúsítványok ... A Oashboards ... lm Szervezetek ... -1~ Referencia adatok • ~ Analytics ... f) Súgó ... 

. . - .... Feladatkorök keresése, validáJása 

Gazdasági szereplök 
Új gaz<las;igi szereplők keresése. 
módosítása. regisztrálása 

Controlled locations 
Creale. search, updale controled 

1610912020 13 05 18 +0200 CEST 

ek 

, Establishment of clean-up mechanism 
Please be informed that the upcoming version 5.3.5 of TRACES-NT will 
include the deployment of an automatic dean--up mechanism. When 

activated, this mechanism will remove automatically after a fixed period 

of time, the accompanying documents of CHEDs with regard to their 

status in the system, as weU as CHEDs and COls that have stayed in 

one of the inrtial statuses far a long period. The establishment of this 

mechanism aims to ensure and enhance the platform's operational 

stability as well as to avoid its gradual overtoading which may resutt in 

performance issues. 

More in particular the following will apply: 

Automatic clean-up of CHED accompanying doa.iments based 

on status: 

- Validated: after 200 days 

. Partially Rejected, Rejected: after 1100 days 

- Other final status (transhipment etc.): after 750 days 

Automatic clean-up of · inactive· CHEO and COi in initial 

statuses 

Reference number Action Countnes of origin Áruk Z 

0 No pend1ng cert1ficates found 

• ~ 4A76 

Felhasználók validálása: 



 
 

  

TRAde Control and Expert System 

TRACE S NT > Koz,gazgatas > Felhasznalok > Kereses 

Cookie-k 
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról 

és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, kattintson .l,gg. 

Elfogadom a cookie-kat Nem fogadom el a cookie-kat 

li Tanúsítványok • 8 Oashboards • ja Szervezetek • -lt Referenciaadatok • ~Analytics • 0 Súgó • 

Felhasználók keresése ~ Folyamatban levő kerelmek keresése 

Kereses Reszletes keresés • 

Teljes név J~ Fiók neve 

Utolsó h'issítés: 2020 

szervek 

A felhasználok keresesehez kattintson a Keresés gombra 

Európai Bizottság -

lRACES NT 5.3.5 (07/09/2020 132702) -
a feldolgozást végezte: TRACES--NT_PROOms11 

Utolsó 

bejelentkezés 

"'' 

Folyamatban lévő kérelmek keresése 
A „felhasználók” keresése ablak megnyitása után rá kell 

kattintani a „Folyamatban lévő kérelmek keresése” gombra, 
ekkor az adott megyére vonatkozó kérelmeket listázza a rendszer 



 

X Nincs hozzáférés. 
CEST 
6 hónapj a. 

n003D4hw 

X Nincs hozzáférés. 
IMt\-4 ·WZICI 
Próba üzem Kft. 

1 Ut#%,itii 2020. augusztus 6. 
09:35:07 +02:00 
CEST 
2 hónapja 

Csaba Czinki n0038fd6 
fit§ -§. ·A-W\41 1 U@l::itii 2020. március 17. 

09:54:20 +01 :00 
NYA PARTNER S HUNGARY KFT CET 

ie-tti -t ·4444 (mm 
6 hónapj a. 

NYA PARTNER S HUNGARY KFT 

n003ku11m 

X Nincs hozzáférés. 
i?fu-4 ·A4ACI 
Orosz Dániel 

1 UMl::iaii 
2020. július 23. 
16:14:33 +02:00 
CEST 
2 hónapja. 

n003D456 

1 1@%éeii 2020. augusztus 4. 
14: 15:26 +02:00 

Felhasználó kiválasztása: 



 
 

  
 

Cookie-k 
Ez a webhely a bongészes tokeletesítese érdekeben coolóe-kat használ. Ha bővebb mformáaokat sze retne kapni a cook1e·k hasznalatarol 
és arrol, hogya n modos1that:Ja a bealhtásokat, kattintson ~-

~ ~ 

Felhaszná lói név n00.3o4lnol E-m ail cím o l ,~P"mail.r:oM 

Domain C• Kü lsö Telefonszilm \. 

Teljes né, Péter Próba Fax ~ 

Digital signature • Hozzáférés a X Nincs houaférés. 
kérelemhez 

Feladatkörök 

A felhasználói fe ladatkörOk státusza a 
következő megjelenítéséhez 

Próba Üzem Kft. .C, 
mma 1mpo. er (I1tP'CJ-e:::::i:==J 

6000 Kecskemel 

Új feladatkör hozzáadása T 

Először a gazdasági szereplőt (gazdasági szervezetet) kell 
validálni: ehhez a gazdasági szereplő nevére kell kattintani. 

A szervezetek validálásához szükséges bekérni a 
tevékenységükkel kapcsolatos engedélyeket. 



 
 

 
 

A gazdasági szereplő neve előtt lévő nyílra kattintva lesznek 
láthatóak a gazdasági szereplő részletes adatai és hogy mely 

felelős hatóságokat jelölte be regisztrációkor a gazdasági 
szereplő 



1V An i 1nal importe:r im ' import (1"' ) 1!21 

Y Tevékenységadatok 

Azonosító 

ÉNétiyesség kezdete 

Érvén~esség vége 

30/07/2020 111 
csütörtök 2020. ·ulius 30. 00:00:00 +02:00 CE5T 

+o2:00 CEST 

-+02:00 CEST 

Közzétét 

Kérel 

idopontja 

dá ma 111 

-+02:00 CEST 

+o2:00 CEST 

Y Assig ed responsibte authoriltes 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

jNational Food Chain Safety Office} 

Y Fe l elős hatóságok 

Név 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jNational 

Food Chain Safety Office} 

Cím 

Keleti Kár 

u. 241 
10241 
Budapest 

Magya rCll'SZ.ág 

Cím 

Keleti Károly 

u. 2-'I 

02-'I 

Budapest 

MagyarCll'SZ.ág 

QSearch re .sible au ori1ies 

Feladatkcir- Kód 

Közpo HUOOOOO 
i let • es a1.ó.ság 

Feladatkcir- Kód 

Közpo . i letékes HUOOOOO 

hatósá-g 

https://MagyarCll'SZ.�g
https://rCll'SZ.�g


 
 
 

li Tanúsítványok • ft Oashboards • mi Szervezetek • --l~ Referenciaadatok • ~ Analytics • 9 Súgó • 

Név Próba Üzem Kft. 

Ország = Magyarország (HU) 

Region Bács-Kiskun megye t<! -BK , Dél-Alföld , Alföld és 
Észak 

Város Q 6000 Kecskemét 

Cím Üzem utca 1. 

Koordináták 0 / F r 

Telefonszám v \. 12 34 56789 

v Animal importer lmporter ( IMP~ 

v Tevékenységadatok 

Azonosító 

Érvényesség kezdete 30/07/2020 iiii +02:00 CEST 

csütörtök 2020 Július 30 00 00 00 +02 00 CEST 

Érvényesség vége iiii +02:00 CEST 

Közzététel idöpontja iiii +02:00 CEST 

Kérelem dátuma iiii +02:00 CEST 

v Assigned responsible authorities 

Q search responsible authortties 

Gazdasági szereplő (gazdasági szervezet) validálása: 
Először a zöld pipára kattintással lehet engedélyezni a 

gazdasági szereplőt, majd a „mentés” gombra kell 
kattintani. 



 

 

  

TRACES 
TRAde Control and Expert System 

TRACES NT Koz1gazgata11 Felhasznalók , Kezeles Attila NaJal ~ 

Cookie-k 
Ez a webhely a bongészes tokeletes1tese érdekeben cookie kat hasznai. Ha bövebb mformaaokat szeretne kapni a cookre k hasznalatarol 
és arrol, hogyan modos1that1a a beallítasokat, kattintson~ 

~~ 

li ranúsítvanyok.,. ftDashboards • a Szervezetek„ -i:.Referenciaadatok.,. ~ Analytic:s „ O súgó • 

Felhasználói név 

Domain C• Kü lsÖ 

Teljes név Péter Próba 

Digital signalure • 

E-mail cím 

Telefonszil m 

Fax 

Hoz.zilférésa 

kérelemhez 

,arQI mail.c?m 

X Nincs houáférés . 

... Not1fic,111ioos m:J 

111 

Felhasználó validálása csak az után lehetséges, miután a 
gazdasági szereplőt validáltuk. Itt is először a zöld pipára 

kattintva lehet engedélyezni a felhasználót, majd a „változások 
mentése” gombra kell kattintani. Ha nem mentjük el a 

változásokat, nem lesz valid a felhasználó. 



 

 

TRAde Control and Expert System 

TRACES NT" KoZ1gazgatas" Felhasznalok ~ Kezelés Atbla Na1at ~ 

Cookie-k 
Ez a webhely a bon geszes tokeletes,tese erdekeben cookie-kat hasznai. Ha bővebb mformac1okat szeretne kapm a cook1e-k hasznalatárol 

es arrol, hogyan modosíthatJa a beallítasokat, kattintson ~ 

~~ 

li Tanúsitványok • 6 Dashboards • 8 Szervezelek • ik Referenciaadalok • ~ Analytics • Q Súgó • 

Felhasználói név n99.3o4hw E-rna il cim 

Domain [,. Külsó Te lefonszám \. 

Teljes név Péter Próba Fax :rá1 

Digilal signature • Hozzáférés a _, Hozzáféréssel rendelkezik. 
kérelemhez 

A validált felhasználó és validált, hozzá 
tartozó, gazdasági szereplő 

képernyőképe 



     
    
    
     

 
 

.A fe lhasználó i1 feladatkörök státuisza a [ ■•hMH@j ~ 
következő megje le niítéséhez 

A fe lhaszná!ó ii feladatk!Örök státllsza a 

következő rnegje le nií téséhez 

O Kérelmezve O Felfüggesztve 1 Érvényes 

19,@M=i-i 

o Kérelmezve o Felfüggesztve 1 Érvényes 

l§dij,Nfi mii 

Akt"vállt ál llapot 

_íi □ 
A felhasználói rendszergazdák 

validálni tudnak egy szervezeten 

belüt! egyéb felhasználókat és 

feladatköröket 

Lehetőség van arra, hogy a kék gomb aktiválásával 
felhasználói rendszergazdákat hozzunk létre. 

A felhasználói rendszergazdák validálni tudják a 
szervezeten belül az egyéb felhasználókat és 

feladatköröket. 



 
 

 

 
kie-k 

Ez a webhely a bongeszes tokeletes1tese erdekeben cook1e kat hasznai Ha bővebb mformac1okat szeretne kapni a cook1e k hasznalatarol 
es arrol, hogyan modos1that1a a beallrtasokat, katt intson !Qg. 

~~ 

HELL ENERGY MAGYARORSZAG KFT : Magyarország ANDRASSY UT 126 

1064 Budapesl 

Fulmer GmbH Magyarországi Fióktelepe : Magyarország EORI HU0025674952 Vörösmartyutcahrsz 2438 
2336 Dunavarsány 

: Magyarország EORI HU0000047795 Nyáregyházi llt 51. 

Adőazono!>Í t6sz.im 2212Csévh araszt 

10677508-2-13 

HU-DC WABERERS : Magyarország Memu-ti cfgnyilv.int.o rtis Európa u 6 
4513352423 1239XVIII kerület 

Génbank-Semex Magyarország KII : Magyarorslag EORI HU0000055949 Külterülel0646/15 
Adőazonos í t 6 sz.im 5820 Mezöhegyes 

HU103 15965 

: Magyarország National íood chain saíety office Fogoly 

utca13-1S 

1181 Budapest 

: Magyarország Muskotá lyu .16. 

7627 Pécs 

BENKOVICS ANTAL : Magyarország NAPOS UTCA69 

2317 Szigelcsép 

HOSSÓ ZOLTAN : Magyarország PÁZSIT UTCA SS 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

A gazdasági szereplők validálása közvetlenül a szervezetek-gazdasági szereplők 
ablakokon keresztül is lehetséges. Viszont ekkor is szükséges a gazdasági 

szereplőhöz tartozó felhasználót is validálni. 
A gazdasági szereplők keresése ablak megnyitása után rá kell kattintani a 

„Gazdasági Szereplők validálása” gombra, ekkor az adott megyére vonatkozó 
kérelmeket listázza a rendszer 



  
 

ubject: [TRACESNT] ACCESS request granted 

D 
Oear Próba Péter, 

Your request to access TRACES NT has been granted tor the following access profile(s): 

• Economic operator 

Ali information on how to use the system is available ín the TRACES NT Online Help. 

l f you have any further questions, please contact the TRACES NT Helpdesk. 

Kind regards, 

TRACES Team. 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt 

TRACES NT 
Wednesday, September 30, 2020 12:15 :32 PM CEST 

TRAde Control and Expert System 

" 

A validálást követően a felhasználó egy 
automata email-t fog kapni. 


