Regisztráció a FLEGIT (TRACES NT) információs rendszerben
A FLEGIT (TRACES NT) weboldal eléréséhez „EU Login” fiókkal kell rendelkeznie.

EU Login fiók létrehozása
Ha már rendelkezik EU Login fiókkal (korábban ECAS), akkor közvetlenül kérhet gazdasági szereplő
(importőr) jogosultságot.
Megjegyzés: Ha már korábban létrehozott ECAS fiókot, a belépési adatai érvényesek lesznek az EU
Login rendszerben is
1. Fiók létrehozása
Menjen a következő weboldalra: https://webgate.ec.europa.eu/cas
Az EU Login oldal jelenik meg. Kattintson a „Fiók létrehozása” sorra

Töltse ki a megjelenő űrlapot. Tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, jelölje be az ellenőrző
négyzetet, aztán kattintson a „Fiók létrehozása” gombra.
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Egy visszaigazoló e-mailt kell kapnia, amivel megerősítheti az EU Login regisztrációt.

Regisztrálás a FLEGIT (TRACES NT)-ben új gazdasági szereplőként
Miután regisztrált az EU Login rendszerben, cégének „Gazdasági szereplő” funkcióban kell a FLEGIT
rendszerben lennie. A „Gazdasági szereplő” funkció az EU Login fiókhoz kötött, és bizonyos
műveletek elvégzésére ad lehetőségeket a rendszeren belül.
Importőrként feltölthet új FLEGT engedélyeket a rendszerbe, és konzultálhat azokkal, akiknek Ön
vagy az Önök cégétől egy másik regisztrált felhasználó jogosultságot adott.
Szállítmányozóként cége vevőinek megbízásából eljárva feltöltheti új FLEGT engedélyeiket, és
konzultálhat azokkal, akiknek Ön vagy az Önök cégétől egy másik regisztrált felhasználó jogosultságot
adott.

Importőr szerepkör kérése a FLEGIT-ben
EU Login fiók megléte szükséges hozzá, ha még nem rendelkezik vele, akkor a fenti „EU Login fiók
létrehozása” ismertető szerint járjon el.
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1. Lépjen be a FLEGIT rendszerbe





Ezt a TRACES NT informatikai rendszeren keresztül teheti meg:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
Kattintson a „Bejelentkezés a Traces-be” gombra

Az erre megjelenő EU Login oldalon használja belépési adatait, hogy hitelesítse magát a
rendszerben.

2. Gazdasági szereplő funkció kérése



Ha sikeresen belépett a TRACES-be, válassza a „Szervezetek” menüsorból a „gazdasági
szereplő” opciót.
Keresse meg a cégét a gazdasági szereplők között.
o Ha a cége már fel van töltve a rendszerbe:
 jelölje be a mellette levő négyzetet, és kattintson a „Validálás kérése”
gombra
o Ha a cége még nincsen feltöltve a rendszerbe:
 Kattintson az „Új gazdasági szereplő létrehozása” gombra
 Töltse ki az „Operator Details”, „Contact” és „Identifiers” adatokat (az
EORI szám megadása kötelező!)
 „A gazdasági szereplő által folytatott tevékenységek” szakaszban a
„Tevékenység kiválasztása” gombra kattintva a tevékenységi listából
válassza
ki
a
„Fűrészáru-behozatal
FLEGT”
tevékenységet.
(Figyelem: más tevékenységek is kiválaszthatók a listából, ezek olyan egyéb
rendszerekhez tartoznak, amelyek szintén a TRACES informatikai platformot
használják, de nem a FLEGT-tel kapcsolatosak.)
 Kattintson a „Létrehozás” gombra.

3






Egy felugró ablak jelenik meg, töltse ki az információt
Kattintson a „Jóváhagyás kérése” gombra
A cégnek kért gazdasági szereplő funkció mellett megjelenik az „Igényelve” státusz
A felhasználónak is kérni kell a saját validálását.
o Egy új cég regisztrálása esetében:
 A céget és a regisztrálást kérő felhasználót is validálnia a FLEGT tagállami
illetékes hatóságnak (FMSCA)
 A tagállami illetékes hatóságok listája megtalálható az alábbi linken:
http://www.flegtlicence.org/competent-authorities
 Az a felhasználó, akit először validál az illetékes hatóság, automatikusan
”power user” pozíciót kap, aki ezzel lehetőséget kap arra, hogy a saját
cégén belül jóvá tudja hagyni a kollégái FLEGT felhasználói jogosultságát.
o Egy már regisztrált cég esetében:
 Lépjen kapcsolatba a „power user” pozícióban levő kollégájával a cégen
belül, aki validálni tudja Önt a FLEGIT/TRACES NT-ben.

Figyelem: mindig csak egy „power user” van egy cégen belül. Amennyiben eltávolítják a FLEGIT-ből,
akkor a rendszer automatikusan a legutoljára validált személynek adja meg a „power user”
felhasználói jogokat.

Új FLEGT engedély feltöltése (létrehozása) a FLEGIT/TRACES NT-ben
Új FLEGT engedély feltöltéséhez (létrehozásához) a rendszerben az előzőekben ismertetett
„gazdasági szereplő” regisztrációval kell rendelkeznie.



A FLEGIT kezdőoldalon, a bal felső sarokban, kattintson a „Tanúsítványok” részre,
ahonnan válassza ki a „FLEGT” opciót.
A megjelenő oldalon, a jobb felső sarokban, kattintson az „Új engedély létrehozása”
gombra.
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1. Az új engedély kitöltése
Áruk kiválasztása


Válassza ki az áru kombinált nómenklatúra kódját. Amennyiben a kék keretben lévő 4-jegyű
KN-kód mellett „+” jel van, arra rákattintva további 6-jegyű kódok közül választhat.

Figyelem: Legalább egy kódot ki kell választania! (Természetesen, több kódot is bejelölhet, ha
többféle faáru van).

Az engedély adatainak feltöltése az exportáló partnerország FLEGT illetékes
hatósága által kiadott FLEGT engedélynek megfelelően
1. rovat: Kiállító hatóság
 Kezdje el begépelni az exportáló ország kiállító hatóságának nevét, minden kapcsolódó találat
meg fog jelenni. (Indonéziában több mint húsz területileg illetékes kiállító hatóság van)
 Válassza ki a megfelelő kiállító hatóságot
 A további adatok automatikusan kitöltődnek
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2. rovat: A kiállító ország számára fenntartott hely
 Ez egy „free-text” rovat, ide bármilyen – a papír alapú engedélyről származó – szöveges
információt begépelhet.
 Képet is feltölthet az engedélyhez, például a papír alapú engedély beszkennelt változatát.
o Kattintson a Váltás átvizsgált változat gombra
o Kattintson az ikonra kép (beszkennelt engedély) hozzáadásához
3. rovat: A FLEGT-engedély száma
 Írja be az engedély számát.
Figyelem: A gépelés megkezdésekor megjelenik egy információ, amely megmagyarázza a hivatkozás
formátumát. A formátum a kiállító hatóságtól függően változik.
4. rovat: A hatályvesztés dátuma
 Írja be az engedély érvényességének lejárati dátumát.
5-6. rovat: Exportáló ország
 A kiválasztott kiállító hatóság országa van beállítva alapesetben, de ha szükség van rá,
megváltoztatható.
7. rovat: Szállítóeszköz
 Válassza ki a szállítás módját
8. rovat: Engedélyes (név és cím)
 Írja be az exportáló cég nevét, címét, és válassza ki az országát.
Figyelem: Ez egy „free-text” rovat, az exportáló cégek (engedélyesek) nincsenek előre rögzítve a
rendszerben.
9-16. rovat: Áruk
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 Írja be az áru megnevezését, adja meg tömegét (kg), térfogatát (m ), az egységek számát
(db). A mennyiségi adatokat a rendszer három tizedes pontosságig fogadja el tizedesvessző
használatával. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő mértékegységben adja meg az adatokat.
 Írja be a fafajta hétköznapi/tudományos nevét. A gépelés megkezdésekor megjelennek a
kapcsolódó találatok, melyek közül kiválaszthatja a megfelelőt.
 Válassza ki a betakarítás országát.
17. rovat: Megkülönböztető jelölések
 Adja meg a szállítmány megkülönböztető jelzését a szöveg ikonra kattintva (ilyen lehet
például a számla száma, kiállításának keltezése).
 Szintén feltölthet képet is a jelöléshez (például egy beszkennelt vonalkódot).
o Ehhez kattintson kép hozzáadása ikonra
18. rovat: A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője
 Adja meg a FLEGT-engedély aláírásának keltezését (helység és dátum)

2. Az új engedély véglegesítése
Szabad forgalomba hozás helyének (belépési pont) kiválasztása



Válassza ki az országot
Válassza ki a fogadó vámhivatalt
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Szabad forgalomba hozás helyének (belépési pont) kiválasztása

Érkezés időpontja


Válassza ki a FLEGT-engedélyes szállítmány beérkezésének becsült idejét

Érkezés várható idejének kiválasztása
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Megbízott ügynök (opcionális)


Ha Ön egy másik importőr nevében eljáró ügynök, adja meg az importőr nevét

Importőr nevének megadása a nevében eljáró ügynök által

Engedély benyújtása validálásra



Amennyiben szükséges, további információkat írhat meg a validáló illetékes hatóság részére
Kattintson az „Elküld” gombra

Figyelem:
 A „Vissza” gombra kattintva még módosíthat az engedély információin
 Az „Elküldés” gombra kattintva kérelme elküldésre kerül az illetékes hatóság felé validálásra
az engedélyben megadott információk alapján. Elküldés után már nem tudja módosítani az
engedélyben megadott információkat
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Engedély elküldése validálásra
Figyelem: az elküldés után már nincsen lehetőség módosításra

A FLEGIT/TRACES rendszer használatáról angol nyelven minden információ megtalálható az alábbi
weboldalon: TRACES NT Online Help.
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