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REGISZTRÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐKÉNT A TRACES (IMSOC) 

RENDSZERBEN 

A TRACES (TRAde Control and Expert System) az Európai Bizottság hatósági ellenőrzések online webalapú 

információkezelési rendszerének (IMSOC) egyik modulja, amely nyomon követi az állatok, élelmiszerek, 

takarmányok és növények mozgását az Európai Unión kívülről érkező, vagy az EU tagállamai között folyó 

kereskedelem során. 

FONTOS! A TRACES (IMSOC) rendszert a szállítmányért felelős vállalkozó (gazdasági szereplő) csak akkor tudja 

használni, ha rendelkezik EU Login regisztrációval. 

EU Login regisztráció létrehozása, a TRACES (IMSOC) rendszerben történő regisztráció 

lépései 

1. EU Login jelszó létrehozása 
Az EU Login regisztráció az alábbi linken tehető meg: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login 

Az regisztráció lépései az alábbi weboldalon található: 

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/en/getting-started/create-an-account-in-traces-

nt--request-a-role.html#UUID-eb57a57a-f561-9d81-ee7b-73d2f0e39e7e 

2. Belépés a TRACES (IMSOC) rendszerbe 

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

MEGJEGYZÉS: A TRACES (IMSOC) rendszerben a - al jelölt mezők kitöltése kötelező! 
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A 
őn je lenleg nem rendelkezik olyan feladatkörrel. amel)' lehetővé tenné, hogy 

hozzáférjen az alkalmazáshoz. 

Gazdasági szereplő > 

Appointed Veterinary Offices 
11 ... , ,, , .,., > 

Egyéb szerv > 

,\ : 11· <-: t~-:1:rox-:,:-:,M< : : : r.e,· . .:o·cu ~ r .~:-:~· ~ ,: n 
..,... .• .:,I"""''"'"' , ;, ,.,j-- H~ v i1 .,,,.,.~,.1.,,,l,.1 ,.,1,.1>< 
t>~tme •l 'le r.~ ,•1:1~ '\ <1111>',~ lfl( l . :'Z •; ~ :.<1: !::al ,) « ••~ x,:) 
11~._..1,,o-,1; _,,c,; , , "" ' ,,, ooti<,, .,.,, 1 ,..,,1 . .. 1. ,. T<~:":f~J ,,.,. 

1-: r,:1:.:n:J:, ,w,;i,, 
.,;,,. 

.l. vnios t eJe'.iMtK~ ~ t okom 

8 UnlOS beja!en1kez8:si fiók.j1:11 
jelsuwiln.:k rnódc-sitósa 

_,. Uttiós bej* ntke--.zisi e1atsinak 

mssrtue 

A nyelv- és egyéb értesítési lehetőségek beállítása bejelentkezést követően a képernyő jobb felső sarkában 

látható e-mail címre kattintva a legördülő sávban módosítható. 

3. Gazdasági szereplő funkció kiválasztása 
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On j e.fen leg nem rendelkezik olyan feladatkörrel, amely l e-hetŐ\'é tenné , hogy 

ho2z~férjen az alkalmazéshoz. 

Gazdasági szereplő > 

Appointed Veterinary O ffices > 
Egyéb szerv > 
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Létező gazdasági szereplő kiválasztása ~ .,.,.,..~,.,..," .. ~"~ 

= 
lj„&r-,h„n nr:nMI.~ r.~ rnc-,1 !\ll' · ,-, p:i~d ,Yul!JÍ 

sz~·i; ,5t. f . refy~z :1"\->2(k'> a., i: 3M 

"hho:-.1'1 ,v- r:.< t-.,-.r nf ·1.-!'lr:llr:·i, ,.-.r, -~ 
ft'l'!ó gom: segí:34g~ lj •,itl 3lk.)Zitt: 
hu.- l,':11:· 

4. Meglévő és új gazdasági szereplő regisztrálása 

4.1.Regisztráció importőrként 

Válassza ki az alábbiakat: 

- Ország: Magyarország 
- Szakasz: Feed and Food of Non-Animal Origin (NON_ANIMAL_OR) 

- Tevékenység: Importer 
- Keresés: Gépelje be a vállalkozás nevét, jóváhagyási számot… 
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Létezö gazdasági szereplö kiválasztása 
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fen1i gomb ~gf1~sgi"Y,e Uj ·•alla!ktd~t 
1-:,: 14tre. 

l·B&W 

ii 

lf 

ii 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben cége nem található a rendszerben az alábbi módon hozza létre! 

Kattintson a jobb felső sarokban található funkciógombra 

- Töltse ki a vállalkozásra vonatkozó adatokat! 

- „Fejezet”: Feed and Food of Non-animal origin-t kell kiválasztani. 
- Activity details: 

= Szakasz: Feed and Food of Non-animal origin 

= Tevékenység: Importer 
- Activity adress kitöltése. 
- Assigned responsible authorities: 

= Válassza ki az illetékes hatóságot! Az illetékes hatóság ebben az esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal lesz, amit National Food Safety Office-ként fog megtalálni a rendszerben. A 

kiválasztásnál fontos, hogy a CHED-D-nek szerepelnie kell kompetencia (Competence) oszlopban! 
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17 
Engedélyezés, kérelem küldése 

A következőre vonatkozó engedélykérelem megerősítése: Farnmuci 
Kft. 

:Jp:io131 sa, me;:;ad~t tovat,bi hasznos inforn·aeiókat. 

U!eret 

E-1mtil e: ·11 \~·amuciJ,it@sm3l.com 

li: 

Engedélyezési kérolom kOldéso J 

1 0 m * 1 

p A # Fetemud Kft. 
) l~or (IUt AA.iW. C.14-%,. J«cl Jftl} UtD) l!J 
1Q1112ll.__ =--woCHUl 

-----------
~ U1 aa:c~ai:zr S.::i;replö liin-9hx:..;.s,a 

1 l'ffli: ?el& 1 1 

Ezt követően a jobb felső részen található funkció gomb segítségével nyújtsa be 
kérelmét! 

A kérelem elküldése előtt a rendszer lehetőséget biztosít elérhetősége megadására (e-mail cím, telefonszám). Az 
elérhetőségek beírását javasoljuk, mert így kaphat értesítést a benyújtott kérelemmel kapcsolatos változásokról! 

Ezt követően gombra kattintva a regisztráció megküldésre kerül a Nébih Általános 

Ellenőrzési Igazgatóság Élelmiszerlánc Termék Ellenőrzési Osztálya részére (ello@nebih.gov.hu). 

A regisztrációt követően „Kérelmezve” státusz látható. 
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Új febdal1'br kérelmezése • 

i 
The roles you requested are be ing reviewed. You need to contact your responsible 
authority or the adminístrator inside your organisation ín order to be validated. You 

will be notified by email as soon as they will be approved. Please note thai TRACES 
Helpdesk is not responsible for the validation of your request for access. 

Válassza k, l:ll1 tt szervezettipvsl, ame'yhez holZáférést kér 

Gazdasági szereplő 
Gaz<la~g, $Zeíep10k:, például afXlrt ,'S!laik0z4s~ rsktJfsk, oor:(J!of.t st&Nezeteltsrb. > 
0 Senitségre van v uk~~ anm1k kide1iléséhez. hOfJY milyen szervezethez tHrloz1k? 

Slálusz „ 81 Uikii: foi „ 1·1Siifflii4Hd „ mmm 
~!~ 

i6ll 1HW¼ii F1n11 m11d Kft. 
) tmpotW (111)11_.V.IIIALCfU~FOOOJH)_fEf:0) U 
10111]39 f).ui,l PQtól 

: Magy.;-'Ol°Wg IHU) 

Az un,69 ~ JelEt'ltkeZé$! fök a? a ttety. aMI a tendne-r az Ql 
suroé-lyes &'.lata l 1:1,(1\a Ha ai t i Meq,elenitell 8datok 
b;irmct1ikc helylc!en 0d &,i:i:il'let, i\r. 0, :id;:11=- :i kovdl;c:zó 

~1Gnfö;-;;41;kor i!Vlom~ il;\u;.;.n fri~Ohek i TRACCS.b8n 

lelje.s név Far.amuci Kft. 

r et.~~lói ,~7jt1111 
név 

E-m:il d m t 11crnu: kll@gtt\ad ~i:m 

.1. Uniós bejelentkezési fiókom 

ii Uniós bejelentkezési fiókja 

jelszavának módositása 

.,~ Uniós bejelentkezési adatainak 

l rtssltése 

li#\1::i&l'i 1 

4.2.Regisztráció szállítmányért felelősként 

Ahhoz, hogy a gazdasági szereplő a TRACES (IMSOC) rendszeren be tudja jelenteni a szállítmányát az 

illetékes magyar hatóságnak vizsgálatra, szükséges az adott gazdasági szereplőnek szállítmányért felelősként 

való regisztrálása is. Ezt az alábbi módon teheti meg: 

- Nyomja meg az funkció gombot! 
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IMSOC 

r:r~ni~ m.Y111;;r f.1FH;.l.tl ;: 1·.1=nRTr R) 
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f'lr:xM3~ 2gr:c-L tu s v o:'lum tor J1.e a s ':,xi (Ci) 
U1pro:e$,ied plE.1t i:ro:ti.m (A) 

--+ 

Veg6:.<1"jv'6 p·cps..; alir,; 1'11l$ti$1 s,id €36:'.€-for :u :iv~lic-n 'f l 
1 i,hi 11y lt ",Ul"'i Un:ól 

t:.~I t.:H 11$~1')1 pr:OW1-• t J t<:.n-i>; 
~i:{.hi lltl !At1 1:m ~1h i1:s) 

<:." 1 ::H 111• 11:ty p1::,b 1: (C!-1-IJJ 
• h;I ny 1.:::..\ :.;H.' 
rlt:!mi-.rr.r (AI r.n,111:rir.Jfo} 
◊JII; , 11:11 (í:OI) 

l lght;r..fiMd prOOa: I! ~l, P) 
Sor<~iSPR; 

A. rakomárvye:1 '!-leld-s 

.. ' 

V., lul~ r, 11::1•11.. :, ,, 1111'.!I ;i., ;1 •1:v.t ,::i :p 
s.:1:1114 <Jl, ..t11 ..ilyt·1:! t;,; tc.,,"1-..'' Üu <;~~ 

ebber 3Z s~ :l>E 1 rr9rle;,o. het heg>' .J 

f.ér :i gomb ~gi1€$9~·,..i ( vj !IJ'. -:oz„k 
hoz Sotra. 

-+++;; 

- A megjelenő felületet töltse ki: 

= Ország: Magyarország 
= Szakasz: Egyéb EFTA, Európai Unió) Responsible Fort he Load (Freight Forwarded) (RFL) 

= Tevékenység típusa: A rakományért felelős 

= Keresés: gépelje be a vállalkozás nevét, jóváhagyási számot… 

Amennyiben nem találja vállalkozását a rendszerben a képernyő jobb felső részén található 

funkciógomb segítségével tudja létrehozni a szállítmányért felelős szerepkörét. 
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Töltse ki a vállalkozásra vonatkozó adatokat! 

- „Fejezet”: Egyéb (ezt kell kiválasztani.) 

- Activity details: 

= Szakasz: Responsible For the Load (Freight Forwarded) (RFL) 

= Tevékenység: A rakományért felelős 
- Activity address kitöltése. 
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K4d 

- Assigned responsible authorities (az illetékes hatóság kiválasztása): Az illetékes hatóság az a határállomás 
vagy ellenőrző pont lesz, ahol a szállítmányért felelős gazdasági szereplő (vállalkozó) az érkező árut be 
kívánja jelenti majd vizsgálatra ellenőrzés céljából. 
A fokozott import ellenőrzésre kijelölt Európai Uniós és magyarországi határállomások és ellenőrző 
pontok az alábbi weboldalon találhatóak: 
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en 

https://portal.nebih.gov.hu/-/hatarallomasok-magyarorszag 

https://portal.nebih.gov.hu/-/ellenorzo-pontok-magyarorszagon 

MEGJEGYZÉS: A határállomás vagy ellenőrző pont illetékes hatóságának kiválasztásnál fontos, hogy a 

CHED- D-nek szerepelnie kell a kompetencia (Competence) oszlopban! 
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Az illetékes hatóság kiválasztását követően annak adatait a rendszer automatikusan kitölti. 

Ezt követően a jobb felső részen található funkció gomb segítségével küldje el 

kérelmét! 
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Engedélyezési kérelem küldése 

A kóvetkezöre vom1tkozo engedélykérelem megerósitese: Farnmuci 
Kft. 
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A kérelem elküldése előtt a rendszer lehetőséget biztosít elérhetőség megadására (e-mail cím, telefonszám). Az 
elérhetőségek beírását javasoljuk, mert így kaphat értesítést a benyújtott kérelemmel kapcsolatos változásokról! 

Ezt követően gombra kattintva a regisztráció megküldésre kerül a Nébih Általános 

Ellenőrzési Igazgatóság Élelmiszerlánc Termék Ellenőrzési Osztálya részére (ello@nebih.gov.hu). 

A regisztrációt követően „Kérelmezve” státusz látható a TRACES (IMSOC) rendszerben. 
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Státusz 
szűrése 

Gazdö.ag, szrreplö 

., 1 Kérelmezve O Felfuggesztve .., l 1fi11M:i'ifi 

Faramuci Kft. 

> A rakományért felelős (RFL 1 1-, Ha 
> lmporter (NON_ANIMAL_ORIGIN_FOOD_AND_FEED • • · : IJ:IW 
1 0111239 Budapest 
: Magyarország (HU) 
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5. Kérelem érvényesítése 

A Nébih Általános Ellenőrzési Igazgatóság Élelmiszerlánc Termék Ellenőrzési Osztálya az adatok ellenőrzése 
után elfogadta a kérelmet, a tevékenység státusza Érvényesként látszik a TRACES (IMSOC) rendszerben. 

Amennyiben a harmadik országból származó, növényi eredetű import terméket kíván az Európai Unióba 
behozni, vagy a bejelentéssel, a TRACES (IMSOC) rendszer használatával, vagy a rendszerben történő 
regisztrációval kapcsolatban további kérdése van, kérjük keresse a Nébih Általános Ellenőrzési Igazgatóság 
Élelmiszerlánc Termék Ellenőrzési Osztályát (ello@nebih.gov.hu)! 

2023.02.01. 
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