
   

    

 

 

Login 
One account , man y EU services 

Sign in to continue 

Use your e-mail address 

Create an account 

Or 

D Facebook 

EJ Twitter 

El Google 

Or use the elD of your country e Select your country 

Easy, fast and secure: dovmload the EU Login app 

t1W &&lliM l l&a 

'Ahere is 

ECAS? () 1 English (en) 

Hatósági szereplők TRACES-NT regisztráció menete: 

EULOGIN: https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_kezikonyv.pdf itt található a regisztráció 

menetének részletes leírása 

https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_kezikonyv.pdf


 

 

  

   

an account 

HelP- for e:demal users 

First llilame 

Lastname 

E-maiil 

Co'11fi rDil e-111a il 

E-maiil lang,uage 

1 English (en) 

Enter :tJliile code 

ma 

D By check!ing lliis bax, you ackn:owle(jge ihat you 
have read and und6rstood n,e privacy statement 

Create an account 

EU-login regisztrációt (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi) követően, be kell 

jelentkezni a TRACES-NT rendszerbe: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. 

Itt az engedély kérelmezése pontban a „Hatóságot” kell kiválasztani: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


 

 

 

 

 

  

ön jfienleg nem rendelkezik otyen feladatk.Orrel. am.ty lehetOve tenn•. hogy 

hOUaferjen az alkalmazaShoZ 

Gazdasági szereplő 
Ol:Oaii)~ l)ltlio,l-~M)ll'ffllűle,,_..-.. -=-- > 

Ökológiai ellenőrző szerv , 
N. 12ll5llOOIKl(bo:álai,gl- ■ ......._. .. "' __ ~.,_,_, 

.1. Unl6s befelenlkezésl fiókom 

A Umós befeleotkezésl Mlqa 
,ets.zavának módosittia 

/ Umós befeleotkezésl adatainak 
fnssitése 

Utána az országnál: Magyarországot: 



 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

TRACES 

Magyarcnzág(HU) 

OKJ - Choel Vetennary Offlcer 
OCA - Or9ar..; COntrOlr>g Authonfy 
Regiol\illtisletékeshatóság•Reg1011á~llletékesha!óság 
E~P . Naaon.al Contacl f'Olnt 

Dokunenláctbl GYlKIKapcsolatl ~~-i 

FLEGT önkéntes pannerséQ1 meQ3tl3podás s zef'flb enoedétvez6 hatósáQ - FLEGT - Onkéntes partnerséQI megátlapodás szemli enQedétyez6hatósá<, 
Vámlwata1 - VánYuvatal 

FLEGT - Tagálla-ri l le:élles hatóság • FLEGT - Tagála rniille:él\estiatóság 
Határállomás-Határállomás 
l<özponliilletékeshatósáQ-KözpooUiletekeshatóság 
FI.PACA · FLEGTVPACMlpelent Aulhorily 

--~~ 

Dolnmerrtáo:IOI OYIKI Kapcsolati .._..-(.._-, 

Majd a feladatkörnél: LAU- Helyi hatósági egységet kell kiválasztani, ez felel meg a megyei szintnek. 

Utána a szakiránynál az „Állat-egészségügyet” kell kiválasztani. 

Végül pedig az adott megyét, a megyeszékhely alapján. 
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A regisztráció után kérjük, jelezzék egy e-mailben igazgatóságunk felé az aai@nebih.gov.hu 

elektronikus levelezési címen, hogy regisztrációjukat érvényesíteni tudjuk. 

mailto:aai@nebih.gov.hu



