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Útmutató növényorvosok részére 
a FELIR nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalókról 

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 (a továbbiakban: Éltv.) írta elő. Az Agrárminisztérium, illetve a Nébih hatáskörébe, 
szakterületéhez tartozó összes partner és annak tevékenysége a FELIR nyilvántartás részét 
képezi. A növényorvosok FELIR nyilvántartásba vételét 2017-ben írta elő a törvény. A FELIR 
nyilvántartásba vételt az igazolja, ha a szereplő rendelkezik FELIR azonosítóval. 

2 MIÉRT FONTOS A FELIR AZONOSÍTÓ? 

2.1 IGAZOLJA A NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖZHITELESSÉGÉT 

A FELIR azonosító, amelyet a FELIR adatbázisban regisztráltak számára állapít meg a Nébih, 
elsődlegesen a közhitelességet, az egyes szereplők államilag engedélyezett, nyilvántartásba 
vett tevekénységét, jogszerű működését igazolja. Hasonlóan működik, mint az adóazonosító 
szám az adójog szempontjából, csak az élelmiszerlánc, az agrárigazgatás területén. 

2.2 SEGÍT AZ ÜZLETI PARTNER ELLENŐRZÉSÉBEN 

A FELIR azonosító alapján bárki egyszerűen meg tud győződni arról, hogy egy vele kapcsolatba 
lépő élelmiszerlánc, agrárágazati vállalkozás jogszerűen működik-e, a vizsgált termék 
jogszerűen került-e forgalomba. Az Éltv. értelmében olyan élelmiszerlánc vagy agrárágazati 
szereplőtől tilos vásárolni, illetve értékesítésre, szállításra vagy tárolásra szánt árut/terméket 
átvenni, aki nem szerepel a FELIR nyilvántartásban. A FELIR azonosító segítségével könnyen 
meg lehet bizonyosodni arról, hogy ennek a követelménynek megfelelő terméket vásárolnak, 
illetve vesznek-e át egymástól az üzleti partnerek. 

2.3 VÉDI A FOGYASZTÓT 

A fogyasztónak szintén joga van tudni, hogy kik a legális élelmiszerlánc és agrárágazati 
szereplők. Laikusok is könnyen megbizonyosodhatnak a termék előállítójának hatóságilag 
nyilvántartott adatairól a FELIR azonosító ismeretében, a Nébih által üzemeltetett FELIR 
kereső segítségével. 

2.4 EGYSZERŰSÍTI AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST 

Számos további jogszabály szerint szükség van FELIR azonosítóra az elektronikus ügyintézési 
folyamat elindításához. Az egyes ügyfelekhez köthető nagy mennyiségű információhalmazban 
a FELIR azonosító biztosítja azt, hogy valamennyi, az ügyfél különböző tevékenységével 
kapcsolatos adat összeköthető, elemezhető, nyomon követhető, összefüggéseiben 
vizsgálható legyen, ezáltal egyszerűbben, gyorsabban tudják az ügyfelek elintézni hatósági 
ügyeiket. 
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Útmutató növényorvosok részére 
a FELIR nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalókról 

2.5 KÖTELEZŐ FELTÜNTETNI A NÖVÉNYORVOSI VÉNYEN 

Az Éltv. 16. § (3) bekezdése alapján a növényvédő szer felhasználásának 
nyomonkövethetősége céljából a növényvédő szer kiadására jogosító növényorvosi vény az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tartalommal és formában 
állítható ki, amely tartalmazza legalább a növényorvos, növényorvosi vénnyel rendelkező 
természetes vagy jogi személy nevét vagy cégnevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonos és 
elektronikus elérhetőségét, valamint a növényorvos hatóságiengedély-számát, továbbá a 
38/B. § (2) bekezdése szerinti azonosítóját (azaz a FELIR azonosítót). 
Fontos megjegyezni, hogy – a Zöld Könyves/Fehér Könyves növényvédőszerekhez kapcsolódó 
előírás mellett – a FELIR regisztrációs kötelezettséget elsősorban maga a növényorvosi 
tevékenység keletkezteti. 

3 HOGYAN LEHET ELLENŐRIZNI, HOGY A NÖVÉNYORVOSNAK VAN-E MÁR FELIR 
AZONOSÍTÓJA? 

3.1 NYILVÁNOS, KÖZHITELES FELIR KERESŐ 

A FELIR azonosító meglétét publikus módon, azaz bárkinek elérhető formában a Nébih 
Portálján elérhető FELIR keresőben lehet leellenőrizni. Kereshetünk FELIR azonosító vagy a 
partner adatai alapján. Sikeres találat esetén a partner adatai, FELIR azonosítója és 
elektronikusan regisztrált tevékenységei jelennek meg. Mivel növényorvos csak természetes 
személy lehet, ezért a növényorvosokat természetes személy adataik vagy FELIR azonosító 
vagy Nébih tevékenység azonosítójuk alapján lehet keresni a keresőben. 
A FELIR keresőt nem csak a Nébih portáljáról lehet elérni, hanem a Nébih Navigátor 
mobilapplikációhoz külön letölthető, Nébih Adatbázisok modulból is. Itt szintén megtalálható 
a Nébih Portáljához hasonló nyilvános FELIR kereső. 

3.2 SAJÁT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI FIÓK 

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. 
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4 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 a 
„növényvédelem” szakterület és a „növényorvosi tevékenység” tevékenység kiválasztása után 
a rendszer kb. 1 percen belül automatikusan FELIR azonosítót generál az ügyfél számára. 
Az igénylés folyamatát az alábbiakban mutatjuk be. 
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tit ) Te~ekenysegek 

Súgó 

Az. alibbi listiban megtek.intheti H élelmisz.erl8nc-felügyeleti informKiós rendsz.erbeo (FELIRl nyilvéntarton tevékenysegeit. 

A feluletlm .11 kövl!!ltke:tO funkctÓkat érheti el: 

Adatok 1etó1tese gomb: A kMlilzon tevtak.eny!.eg:ele Matai POf formálumban 1e16In.eti51:. felliv,-it: fqye-fflel, nogy 8 ftluntelett 11d8lot cs8t: t6ji:oztató ,eaeoüel(, 
11 letolott dokurnenlum nem rrw,Ö:su1 hlvatalos adatszolg8lat~snek vagy tu1tósá91 bíZonyhirnynak! 

FELIR uonos11ó-1geny1es gomb: Ez II f1.mkcio cs.el: a~or e.tértietö, h.11 még nem reOOdezi:: ffLR 11z.onodOv11L Amenn~en rendekez.i: m:lr regjsztriil 
tevekenységge~ tov.ibbi adatok me9adb1:1 nélwl, a gollVJfll lu,ltl'ltva 11zonn1:1I kap FELR C1zonoslót 

FELIR uonosító - Igazolás gornb: A gomhra kat'tfitvl!I a FELR l!IZonodóYal re-nd'l!l:e?ó ügyf!I hrva!l!llos igazoList (Mtós.i~• bl?onytványt) kérh@"f.1!1 FELR 
8.ZOnodDJ,iróL 

Te\lekenyseg utólagos bejeJentese, oklnn feltoltese gomb: Amennyi>en a IISt.iban nem lalalja 11zt a tevekenyseget 11me.,,_et. vegze.sere koriil:iban mir 
kapott engedetytlhat.irozalol erre a gombra kattil.tson 
F19Yelerff A FEL.R azonosilO bejelenlell tevi-ke11y5e~ elbir.ilbiil köYetŐefl jön letre" 

Módo!l1Ítl!s. gomll: Ez!! ,gomb cs11I; regisztrál ,UapotU tevélumyd,g kiYála„ztbimlil l!IL1fv, abb1111 az esetben, 11mennyi)t!n ll!'heiöisé~ van a teYi~nység val.!JIIM!!!!y 

i!li:li!1li!!lfti!lk me!)Viloztatis.iri!I. Nitm ltht:t vi!!lloztl!llni i!I szitm!Jyes Matol:on, vi!ll&ITW'II i!!I tev!l;enys!,g téM,isa b a tt:'l'i:k:t:nysig1 nt:ty i!ldl!!l1ai1. 

Meosulntetés gomb: Ezzel a gomt:ibal 1enet le'itkeny.stget. 'wlagy lereme1 megszuntelnl. Fq,elem:A teveri:enyséoe1 CMI: aeklig lehel megszünteln~ amig 11 
tevékenység .úgyfe1 tevékenyset-feg1SztíaCIGS ki-remere v&r • vi:iw .re~ztrBcio ali.,tr &lllpotban van. A Kedvtelesél:iól tartott &latok kereskedel'ne (üzlet ni-kúl) 
tevékenység biirmety iitux1lban, mepzüntetíletO 

További infcrmSCNi: Diékozt111ó -11 FELR azonod:örQI 

SzlJrés Szail:terulet 
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ilt > Tevékenységek> FELIR azonosító igénylés 

Súgó 

A FELIR azonosító igényléséhez kérem, adja meg, hogy a j övőben milyen tevékenységet kíván végezni . A tevékenység i kört a szakterü let kiválasztásával 
szűk íthet i. Ez a tevékenység és FELIR azonosító igénylés a jobb fe l ső sarokban megjelölt partnerre vonatkozik. 
Figyelem, ez a bejelentés önmagában nem jogosít a kiválasztott tevékenység végzésére. 

Válassza ki a tevékenységet 

Szakterü let 1 Növényvédelem Tevékenység * 11 növényorvosi tevékenység 

Fif#M l i@MMI 

Útmutató növényorvosok részére 
a FELIR nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalókról 
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~ébih 
« > Tevékenységek > FELIR azonosító Igénylés 

Súgó 

A "Befejezés" gomb megnyomásával a rendszer FELIR azonosítót generá l a jobb fe l ső sarokban kiválasztott partner részére. 

Figyelem, ez a bejelentés önmagában nem jogosít a tevékenység végzésére! A hatályos jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettségnek külön 
eleget kell tenni! 

Tevéke nység növényorvosi tevékenység 

+M-tih 

« ) Tevékenységek > FELIR azonosító igénylés 

Súgó 

A FELIR azonosító generálása sikeres. 

Figyelem, ez a bejelentés önmagában nem jogosít a tevékenység végzésére! A hatályos jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettségnek külön 
eleget kell tenni! 

FELIR azonosító 

1 1 

Útmutató növényorvosok részére 
a FELIR nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalókról 

Az így létrejött FELIR azonosító azonnal láthatóvá, kereshetővé válik a Nébih Portálon található 
FELIR keresőben. A növényorvosi tevékenység 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. 

5 NINCS NÖVÉNYORVOSI TEVÉKENYSÉG RENDELVE A FELIR AZONOSÍTÓHOZ? 

Elképzelhető, hogy valakit őstermelőként, vagy akár korábban kiváltott időszakos 
horgászengedély kapcsán már nyilvántartásba vett a hatáskörrel rendelkező szakhatóság és 
ezen első elektronikus regisztráció alkalmával kiadták számára a FELIR azonosítót. Ha a FELIR 
keresőben nem látszik a növényorvosi tevékenység, akkor szintén a a növényorvosi 
tevékenységet kell regisztrálni, hozzáadni a már meglévő FELIR azonosítóhoz. 
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Sügö 

Az alábbi li'!it.Íban megtek intheti az. é lelmiszerlánc-felügyeleti információs r-endszerben (FELIR) nyi lvántartott tevékenységeit 

A felületen ,1 követkl"ZÓ f-unkelókat ,irheli •I : 

~ébih 

Adatok letöllese gomb: A kilistBZott tevéten)'Se,get adatai PDF formátumban letólthel<Jil. Felhivjui figyelfflEt. hogy a feltün.tetett adatok~ 
l.ájeloztató jellegU'et. a letöltött dolumenlum nem min&ii1 hiva1.a!os ads.tszolgBlts!ásnal: vagy hatCl'!aBgi bizonyitv9nyrud:! 

FEL.IR u.ono1itO - l~nylofs gomt>: E:. 1 funkOO GB alótot •lim•tó. ha mjg n•m ,11"d1!I -.:.1< FELIR a.::onos.itOVal .Afn.t.nnyl~n ,e.n<f•lkc1 mAJ' 
u~,gisztrált tevel:enY!ie'QQel, tov&bbi adatot megadé:sa nelkUI, a gombra kattintva azonnal tep FELIR azonositOt. 

FEllR ~zo-noiitö- lgi11:ol.i5 gomb; A gombra bttintv11 • FE.LIR e:onositóY11I rerw:l'elk.e:zó ügyfél hivsteto, ignoli:,t {h11töugi bh:o,,yirvt,n,,i) tel'het 
a FELIR. a:onot.itOJIÍIÖI 

Tevékenység utDlagos bejelentése, okiral fel tö lté'Se gomb: Amennyiben a listSban nem találja azt a te:vekenr--égél smelyneicvE!Qzésére 
tooibban mir Qpott enged"i!-lytlhal81oz:•tol area gombra l:ettinbori 
Figyel•rn1 A FELIR 11.ZOl'lOlitO bej•l•nt•tt t•VÜ.nYM'QI •lbir81isiil ~töan jon li-tte1 

Módosítá'!i- gomb: Ez a gomb c:&al regisztráll .állapo!Ú levél:eHM l:ivátssztás.ánál Bklív. abban az esetben. amennyibe,n leh.et05eQ van e 
tevel:en.ység valamely adateru1 megv!lttonalmra. Nem lehet változtatni a s.zemélyie:s adatoton. valeminl :11 tevel:.enyse,Q tip1..153 e5, a 
Ct:fflen)'M'Qi hely ad•1•ln 

Me,gsz.ünlPt.és gomb: Ezzel a gombbal lehet tevétenységet, vagy tét-elmel megszünletni. Figyelem! A tevei:enyseQe1 a.el; addig leh.et 
megszünt1:lni. amig a 1evel:enység .ügyfél level:enység--re,gi:irlrációs 1:1!-Jelmel"e viu • vagy .regiszbiciö alBlf' á11apotb3n van. A Kedvtetéséból 
tertott 811•!oll:Uldlldtil,,,,_ (Ct.zlel n,il U-1) tt:fflenytég birmely ill•potb•n m~s:.Un!t:lhetó 

További inlormáciO: T81el;ozteicó • FEUFt ezonositoról 

S1úrlf1 V X 

Sukt.rulel • Állapot U 

~ébih ~ 1 11111 I & ldÖ: 04 32 

A legordulö menuból k1választhatJa, G 
hogy kinek a neveben kivan elJarm 

it > Tevékenységek> Tevékenység választása 

Súgó 

Válasszon ki egy tevékenységet. A tevékenységi kört a szakterület kivá lasztásával szűkítheti. Ez a tevékenység a jobb fe l ső sarokban megjelölt partnerre 
vonatkozik. 
'Van hatósági okirata?" kérdésnél jelölje be, hogy van-e olyan dokumentuma, amely a kiválasztott tevékenység végzését igazolja 

Válassza ki a tevékenységet 

Szakterület 1 Növényvédelem 

Jelölje be, hogy van-e a kivá lasztott tevékenység végzését igazoló hatósági okirata 

Van hatósági 
okirata?" Nincs 

IWtii 

Tevékenység * 1 nóvényorvosi tevékenység 

Útmutató növényorvosok részére 
a FELIR nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalókról 
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.iébih ~ 111 1 0:0446 
houY kmek a neveben kivan elJarm 

it ) Tevékenységek ) Okirat rögzítése 

Súgó 

ö n azt jelölte meg, hogy rendelkezik a tevékenység végzését igazoló dokumentummal Kérjük rögzítse a dokumentum adatait. 

Eljáró hatóság: A dokumentumot kiállító szervezet neve. Jellemzően a dokumentum fejlécében megjelölt intézmény az eljáró hatóság 

Okiratszám: A dokumentum egyedi sorszáma. Általában iktatószám, azonosítószám vagy sorszám megjelöléssel találja meg a dokumentumon 

Megjegyzés: A tevékenység végzésére vonatkozó rövid szöveges üzenet ügyi n tézőn k részére. 

Dokumentum: Lehetősége van a tevékenység végzését igazoló dokumentum feltöltésére a "Fájl kiválasztása" gombra kattintva. 

Telefonszám, e-mail cim: Kérdés esetén, az itt megadott elé rhetőségeken veszik fel munkatársaink önnel a kapcsolatot. Ha nem tud csatolni 
dokumentumot, elérhetősége i t mindenképp adJa meg. 

A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése köte l ező. 

Tevékenység növényorvosi tevékenység 

Okirat adatai 

Eljáró hatóság * 1 Okíratszám * 

Megjegyzés 

Okirat csatolása I Mh@J@MI 
(maximum fájlméret: 20 • • 
MB) 

(Amennyrben nem tud dokumentumot csatolni, úgy telefonszám és e-ma,1 cím megadJsa kötelezd_) 

Te lefonszám E-mail cím 

•~+fii 1 1:ffliMH◄ I 

1 

Útmutató növényorvosok részére 
a FELIR nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalókról 

Példa: az okiratszám mezőbe a Fehér Könyv/Zöld Könyv számát, az eljáró hatóság mezőbe a 
Fehér Könyvet/Zöld Könyvet kiállító hatóságot kell beírni (nem a Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamarát és a kamarai tagsági igazolvány számát). 
Tipp: csatolmányként csak egy fájlt csatolhat, ezért ha a kamarai tagsági igazolvány mellett a 
Fehér Könyv/Zöld Könyv képét is csatolná, feltöltés előtt egy dokumentumba kell rendeznie 
azokat. 

Ebben az esetben is igaz, hogy a növényorvosi tevékenység nem automatikusan kerül 
bejegyzésre az adatbázisba, 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-
1/336-9024, e-mail címe felir@nebih.gov.hu. Levélben is megkereshető a 1525 Budapest Pf.: 
30. címen. 
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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 (a továbbiakban: Éltv.) írta elő. Az Agrárminisztérium, illetve a Nébih hatáskörébe, szakterületéhez tartozó összes partner és annak tevékenysége a FELIR nyilvántartás részét képezi. A növényorvosok FELIR nyilvántartásba vételét 2017-ben írta elő a törvény. A FELIR nyilvántartásba vételt az igazolja, ha a szereplő rendelkezik FELIR azonosítóval. 
	2 Miért fontos a FELIR azonosító?
	2.1 Igazolja a nyilvántartott adatok közhitelességét
	2.2 Segít az üzleti partner ellenőrzésében
	2.3 Védi a fogyasztót
	2.4 Egyszerűsíti az elektronikus ügyintézést
	2.5 Kötelező feltüntetni a növényorvosi vényen

	A FELIR azonosító, amelyet a FELIR adatbázisban regisztráltak számára állapít meg a Nébih, elsődlegesen a közhitelességet, az egyes szereplők államilag engedélyezett, nyilvántartásba vett tevekénységét, jogszerű működését igazolja. Hasonlóan működik, mint az adóazonosító szám az adójog szempontjából, csak az élelmiszerlánc, az agrárigazgatás területén.
	A FELIR azonosító alapján bárki egyszerűen meg tud győződni arról, hogy egy vele kapcsolatba lépő élelmiszerlánc, agrárágazati vállalkozás jogszerűen működik-e, a vizsgált termék jogszerűen került-e forgalomba. Az Éltv. értelmében olyan élelmiszerlánc vagy  agrárágazati szereplőtől tilos vásárolni, illetve értékesítésre, szállításra vagy tárolásra szánt árut/terméket átvenni, aki nem szerepel a FELIR nyilvántartásban. A FELIR azonosító segítségével könnyen meg lehet bizonyosodni arról, hogy ennek a követelménynek megfelelő terméket vásárolnak, illetve vesznek-e át egymástól az üzleti partnerek. 
	A fogyasztónak szintén joga van tudni, hogy kik a legális élelmiszerlánc és agrárágazati szereplők. Laikusok is könnyen megbizonyosodhatnak a termék előállítójának hatóságilag nyilvántartott adatairól a FELIR azonosító ismeretében, a Nébih által üzemeltetett FELIR kereső segítségével.
	Számos további jogszabály szerint szükség van FELIR azonosítóra az elektronikus ügyintézési folyamat elindításához. Az egyes ügyfelekhez köthető nagy mennyiségű információhalmazban a FELIR azonosító biztosítja azt, hogy valamennyi, az ügyfél különböző tevékenységével kapcsolatos adat összeköthető, elemezhető, nyomon követhető, összefüggéseiben vizsgálható legyen, ezáltal egyszerűbben, gyorsabban tudják az ügyfelek elintézni hatósági ügyeiket.
	Az Éltv. 16. § (3) bekezdése alapján a növényvédő szer felhasználásának nyomonkövethetősége céljából a növényvédő szer kiadására jogosító növényorvosi vény az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tartalommal és formában állítható ki, amely tartalmazza legalább a növényorvos, növényorvosi vénnyel rendelkező természetes vagy jogi személy nevét vagy cégnevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonos és elektronikus elérhetőségét, valamint a növényorvos hatóságiengedély-számát, továbbá a 38/B. § (2) bekezdése szerinti azonosítóját (azaz a FELIR azonosítót).
	Fontos megjegyezni, hogy – a Zöld Könyves/Fehér Könyves növényvédőszerekhez kapcsolódó előírás mellett – a FELIR regisztrációs kötelezettséget elsősorban maga a növényorvosi tevékenység keletkezteti.
	3 Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a növényorvosnak van-e már FELIR azonosítója?
	3.1 Nyilvános, közhiteles FELIR kereső
	3.2 Saját elektronikus ügyintézési fiók

	A FELIR azonosító meglétét publikus módon, azaz bárkinek elérhető formában a Nébih Portálján elérhető FELIR keresőben lehet leellenőrizni. Kereshetünk FELIR azonosító vagy a partner adatai alapján. Sikeres találat esetén a partner adatai, FELIR azonosítója és elektronikusan regisztrált tevékenységei jelennek meg. Mivel növényorvos csak természetes személy lehet, ezért a növényorvosokat természetes személy adataik vagy FELIR azonosító vagy Nébih tevékenység azonosítójuk alapján lehet keresni a keresőben.
	A FELIR keresőt nem csak a Nébih portáljáról lehet elérni, hanem a Nébih Navigátor mobilapplikációhoz külön letölthető, Nébih Adatbázisok modulból is. Itt szintén megtalálható a Nébih Portáljához hasonló nyilvános FELIR kereső.
	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.
	4 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 a „növényvédelem” szakterület és a „növényorvosi tevékenység” tevékenység kiválasztása után a rendszer kb. 1 percen belül automatikusan FELIR azonosítót generál az ügyfél számára. 
	Az igénylés folyamatát az alábbiakban mutatjuk be.
	/
	/
	/
	 /
	/
	Az így létrejött FELIR azonosító azonnal láthatóvá, kereshetővé válik a Nébih Portálon található FELIR keresőben. A növényorvosi tevékenység 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.
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