REGISZTRÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐKÉNT A TRACES-NT RENDSZERBEN
A TRACES (TRAde Control and Expert System) az Európai Bizottság online webalapú rendszere, amely nyomon
követi az állatok, élelmiszerek, takarmányok és növények mozgását az Európai Unión (EU) kívülről érkező, vagy
az EU tagállamai között folyó kereskedelem során.
A TRACES-NT rendszert a szállítmányért felelős vállalkozó (gazdasági szereplő) csak akkor tudja használni, ha
rendelkezik EU Login regisztrációval.

EU Login regisztráció létrehozása, a TRACES-NT 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 lépéseit az alábbi leírás tartalmazza:
eu_login_kezikonyv.
pdf

2. Belépés a TRACES-NT rendszerbe
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
MEGJEGYZÉS: A TRACES-NT rendszerben a

- al jelölt mezők kitöltése kötelező!
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3. Gazdasági szereplő funkció kiválasztása

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)
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-

Tevékenység: Importer
Keresés: Gépelje be a vállalkozás nevét, jóváhagyási számot…

MEGJEGYZÉS: Amennyiben cége nem található a rendszerben az alábbi módon hozza létre!
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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 acess kitöltése.
Válassza ki az illetékes hatóságot (Assigned responsible authorities): 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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Ezt követően a jobb felső részen található
kérelmét!

funkció gomb segítségével küldje el

A kérelem elküldése előtt a rendszer lehetőséget biztosít elérhetősége megadására (e-mail cím, telefonszám). Az
elérhetőségek beírását javasoljuk!
Ezt követően
gombra kattintva a regisztráció megküldésre kerül a Nébih Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya részére (ello@nebih.gov.hu).

A regisztrációt követően „Kérelmezve” státusz látható.
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4.2.Regisztráció szállítmányért felelősként
Ahhoz, hogy a gazdasági szereplő a TRACES-NT 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!

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…
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Amennyiben nem találja vállalkozását a rendszerben a képernyő jobb felső részén található
funkciógomb segítségével tudja létrehozni a szállítmányért felelős szerepkörét.

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 acess kitöltése.
Assigned responsible authorities (az illetékes hatóság kiválasztása): Az illetékes hatóság az a határállomás
vagy ellenőrző pont lesz, ahol a szállítmányért felelős gazdasági szereplő (vállaklozó) 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
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https://portal.nebih.gov.hu/-/ellenorzo-pontok-magyarorszagon
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MEGJEGYZÉS: A határállomás vagy ellenőrző pont illetékes hatóságának kiválasztásnál fontos, hogy a
CHED- D-nek szerepelnie kompetencia (Competence) oszlopban!

Az illetékes hatóság kiválasztását követően annak adatait a rendszer automatikusan kitölti.
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Ezt követően a jobb felső részen található
kérelmét!

funkció gomb segítségével küldje el

A kérelem elküldése előtt a rendszer lehetőséget biztosít elérhetőség megadására (e-mail cím, telefonszám). Az
elérhetőségek beírását javasoljuk!
Ezt követően
gombra kattintva a regisztráció megküldésre kerül a Nébih Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya részére (ello@nebih.gov.hu).
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A regisztrációt követően „Kérelmezve” státusz látható a TRACES-NT rendszerben.

5. Kérelem érvényesítése
A Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya az adatok ellenőrzése
után elfogadta a kérelmet, a tevékenység státusza Érvényesként látszik a TRACES-NT rendszerben.

Amennyiben a harmadik országból származó, növényi eredetű import terméket kíván az Európai Unióba
behozni, vagy a bejelentéssel, a TRACES-NT rendszer használatával, vagy a rendszerben történő
regisztrációval kapcsolatban további kérdése van, kérjük keresse a Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Osztályát (ello@nebih.gov.hu)!
2021.08.17.
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