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Útmutató a szolgáltató állatorvosok számára a FELIR nyilvántartásba vétellel 
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1 MI AZ A FELIR? 

Az élelmiszerlánc és agrárágazati szereplők alapadatainak – a jogszabályokban foglalt papír 
alapú nyilvántartásba vétel mellett – egy központi közhiteletes elektronikus adatbázisban is 
szerepelniük kell. Ez az adatbázis a FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer), 
melynek létrehozását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény írta elő. Az Agrárminisztérium, illetve a Nébih hatáskörébe, szakterületéhez tartozó 
összes partner és annak tevékenysége a FELIR nyilvántartás részét képezi. Az állatorvosok 
FELIR nyilvántartásba vételét 2017-ben írta elő a törvény. A FELIR nyilvántartásba vételt az 
igazolja, ha a szereplő rendelkezik FELIR azonosítóval.  

2 HOGYAN LEHET ELLENŐRIZNI, HOGY VALAKINEK VAN-E MÁR FELIR AZONOSÍTÓJA? 

2.1 NYILVÁNOS FELIR KERESŐ 

A FELIR azonosító meglétét publikus módon, azaz bárkinek elérhető formában a Nébih 
portálján elérhető FELIR keresőben lehet leellenőrizni. Kereshetünk FELIR azonosító irányából, 
ekkor az azonosítóhoz tartozó partner adatai és elektronikusan regisztrált tevékenységei 
jelennek meg; vagy kereshetünk a partner adatai alapján, ekkor pedig a FELIR azonosító és az 
elektronikusan regisztrált tevékenységek jelennek meg. Mivel állatorvos csak természetes 
személy lehet, ezért az állatorvosokat természetes személy azonosítókkal lehet keresni a 
keresőben. 
A FELIR keresőt nem csak a Nébih potráljáról lehet elérni, hanem a Nébih Navigátor 
mobilapplikációhoz külön letölthető a Nébih Adatbázisok modulból is, itt szintén megtalálható 
a Nébih portáljához hasonló nyilvános FELIR kereső. 

2.2 FELIR INFORMÁCIÓ AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA SAJÁT MAGUKRÓL 

Az ügyfél vagy partner nem csak a nyilvános FELIR kereső használatával, hanem a Nébih 
Ügyfélprofil Rendszerbe (ÜPR) történő belépésével is le tudja ellenőrizni, hogy rendelkezik-e 
már FELIR azonosítóval. Ha már van FELIR azonosítója, az ÜPR kezdőképernyőjén a jobb felső 
sarokban, a neve mellett fogja azt megtalálni. Mindenki csak a saját ügyfélprofilját tudja 
megtekinteni, mert a rendszerbe a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével, például 
az ügyfélkapus azonosítással (tehát kormányzati hitelesítéssel) lehet belépni. 
 

3. MI A TEENDŐ, HA VALAKINEK NINCS FELIR AZONOSÍTÓJA 

A Nébih Ügyfélprofil Rendszerében (ÜPR) lehetőség van FELIR azonosítót igényelni. A 
Tevékenységek csempén a FELIR azonosító „igénylés” gombra kell kattintani, majd az 
„állatorvosi tevékenység” szakterület és a „szolgáltató állatorvosi tevékenység” tevékenység 
kiválasztása után a rendszer kb. 1 percen belül automatikusan FELIR azonosítót generál az 
ügyfél számára.  
Az igénylés folyamatát az alábbiakban mutatjuk be. 
 

https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher.modules.database&hl=hu&gl=US
https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
https://upr.nebih.gov.hu/login
https://upr.nebih.gov.hu/login
https://upr.nebih.gov.hu/login
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Az így létrejött FELIR azonosító azonnal láthatóvá, kereshetővé válik a Nébih Portálon található 
FELIR keresőben. A szolgáltató állatorvosi tevékenség azonban nem automatikusan kerül 
bejegyzésre, azt a Nébih először ellenőrzi a rendelkezésére álló hatósági nyilvántartásban. A 
tevékenység ezért csak néhány nap után jelenik meg a FELIR azonosító mellett a FELIR 
keresőben. 
További kérdés esetén a Nébih ügyfélszolgálatához lehet fordulni, melynek telefonszáma 06-
1/ 336-9009, e-mail címe ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu. Levélben is megkereshetők a 1525 
Budapest Pf.: 30. címen. 

https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
mailto:ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

