Hatósági szereplők TRACES-NT regisztráció menete:
EULOGIN: https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_kezikonyv.pdf itt található a regisztráció
menetének részletes leírása
Login

'Ahere is

ECAS?

One account , man y E U services

Sign in to continue
Use your e-mail address

Create an account

Or

D

EJ
El

Facebook

Twitter
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

()

1

English (en)

an account
HelP- for e:dem al 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 i hat you
privacy statement

have read and und6rstood

n,e

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.
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Majd a feladatkörnél: LAU- Helyi hatósági egységet kell kiválasztani, ez felel meg a megyei szintnek.
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Utána a szakiránynál az „Állat-egészségügyet” kell kiválasztani.
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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.

