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Útmutató a szolgáltató állatorvosok számára 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 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. 
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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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Élelmiszerlán c-felügyeleti díj 
bevallás 
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Tá;éioz.1atju • _hogy az ügJintézE!s 
m>=g'.kez.d,g,~é'RI On kijelent!, h°'.'~ a N: 
vooa:k:oz6 Ad'a:k:ezelési ~ájekozta:6@ 
elol11as annak: 1larta'.mat megismert~ az 
abban foglalta.l;at t -d'omásul vet1:e. 

Meghata lmazás 

~ ~3!1 11~t~~;g~~~~~: in~:;~h!~ 
meg'ila:a lrnazás.a.i á potváltoz3~ . 
töröD1,e,;i azolG.1. 

Partner 

Ellenö_r" e;i a _ iva1.~l.unk ,..:1 ~ rott 

: ~~~ deo5síti.:m~la-:iehe1~!t ~~ae l! 
adatmódosíti ::át elekt ;I! u5.3Jli is 
elindi';:;halja A könnyebb t apcso!a.;t3Jl!3s 
érdekÉl!'=>I! elYh=tösé-a.eit bármikor 
frissítti e,; j_ 

Meghata lmazások 
dokumentumai 

Meg:e • :heti É'=i letöeiheti a 2022. jl.Jnius 
24. elÖtl kés ·· rne] a:almaz.iisai 
<lo mentumait. A ké5obb ri5gz:Ít8it 
meg a:alrnazása:it a Megtia:alrnaz3s 
-c:semi:"=" alati ét .-:-li el és t611il ':>1i ~-

:~ = ~b~ne:~~rü~~~ != 
Ugyek: lelrásá az Ugyintézés!lez 
s:zii.i ség:es infonn i11:ifil:3t_ 
f.or - :,ionuar.iány,okat. Az ~ k.troni :san 
in:ézh~ Ö ügJek€>1 i5.z\leltEfl ii1 innen 
incfítha:ja. 
i ájékozta1juk:. .. hogy az ugym:ez.es 
megkezd~~ \lel : , . ti . h~g7. a N1:\~i,h 
1/0nalioz.o ~r.!at'kf!.ze..e..;; 1 l a(lE-~oz;;ato,"G."l 
el as;a, - ~ W alma: rn-:ghmr-,r:ie, az 
abban fog:s::3k.;.; mdo ! ;;ul ve,rte_ 

Onl ine fizetés 
Megtekinti 1.e,;i 4:s k:~ ~ enll'1he,;i a::z on line 
bef!Z.o:ihetö szám1a· biz )'lat.a::, \lala - 1 
lehe-:ÖS-..~ e -.ian üzer. =1.et küldeni azoklal 
k:apc:solatba.n.. Tájék:oi:ta · :-;;,_ hogy az 
ügyint.faés rn~ ;;ez.dé;;é"a:1 On li;ijelen · 

~2~z~:ó~b~~~k:~~n~~3=~~ 
megismerte. ....,_ abban faq :.Eka: 
tudomásul \ler-:e. 

nen éri el a fa- ~a~ kere;; edele -=z 
k.;;.pc:solódó regis.w acio:. , .;;, -1s.zdgá:.:::rtás i 
és be{ei:- :ö felülete&.:et, \lala · ~ TÜzifá: 
O os.i;JJ alka!mazá;; 1ögzitö f: ·· '=':eit 
iijE!kozt;;:ijuk. .. hogy az ügyin:éz.és 
n11=gk~ d~5k.tel O - - ,~ ti , h~g7. a é,~i,h 
1/0natioz.o A !f.atlf!.z.e..e..;; 1 1a~ ozeato.ta, 
el a!:,;a, - ~ W alm:.a: rn-:g".,sm...:,.1-:ie, az 
abbaJJ. fog".!-3'..."lah i mdomiá;;ul v-e."te_ 

Antibiotikum forgalmazó i 
adatszolgáltatá s 

llilnen éri el az .;;.mibiotik11m i!3n:.i'mÚ 
ál -:gyóg1ászati .és:zi\rreny~ éire~ 
forgalmaz,ói )=_'l-::r.1és.€:1. ametyi:!Eíll a 
t.irgyÉ-\lben forg+i.1maz.ott 3nttioti m 
tarta:m ú kéa~zitmény.e:krö l ada:ot ell 
szc:>rgá:;atni. ,Az .;;, - :i_szolg,~ ::atás ra. szol~31ó 
Exe:el allo - y .a:z ugyl'o?.iras - erhe-:o el 
n .jékozta:juk. .. hogy az űgyin : ib.z.és 
megkezdé~\lel 0n - ti , ' 
1/0natiozó A j at'kez.e ~ - i 
elahiasra , a..1.11.ak tar.alma: 
abbaJJ. fog".ia'!3Jca1 mdomiá;;ul v-e."te_ 

◄ ~~~~=t:~ev,é.\;-,~!e1;~1:rt 
_F-'E s i a Nébih felé. ha ilb=:m látja a 
lilyi l\13ntm3st..;; íl már joq;o;;an \,ég2e,n 
1ev4ke.ny!:.ég,g,;, ame/yr: .=. :-1éltyel \1311'/ 

-1ározar-:.a l re,,,d',: ez:ik. Itt ij!Éfl.Jellilet 
FEUR a:rnnosítót. k:Édle,1 igazcli;;t FEL1R 
a::zo ositójilról. 

ájé oz,;at:fe.J :,;, _hog)' az üg)'intÉzés 
megkezdÉ5é11-=:I ,On kijelenti, ~ a N~ 
vona:kozó Ada:ko:zelé~ tá j: kozta:ó.@! 
: 'lo h,asta. 3nnak :;artllnat megismerte., 3z 
.a.bban ogl3W at u.r®más11I \!ette. 

Antibiotikum felhasználási 
adatszo lgáltatás 

Innen éri el az .a _:_1siolgá atá.s i fati ':>:et 
a::z ér:-e!rniszert: rmelö á:2a.:ok 
gyÓgJkezelés.ére ifelh3szn3lt amibio 1.1m 
1artal • ! -1g~ 1yász.a:i ká.;;zí~m.411.)'ekf'ÖI 

~ ól~~ :ll i: : ~: ~~~? t:zg ;Ju\~: ~r 

§ j2\ z; a~ bi~lo~~n~~:o~~ 1-a.~~=:~ 
meg· rn-:r.:e, az ab ..;; ogl:a ~ ac 
tudomás~ ve,,"te_ 

ENAR ügyintézés 

Az. Egy!:-ég::s f'.fyil'liintar.iisi ~;; Az. osi~ -
Rend'sz.e-Jte-JJ (E AR) történö ügyin:ézést 
·fui el ebben 3 menUp:oo:ban. A ,círnre
kattrli.:va az ENI-.R felület4:re- ju;, ahol a 
- ;;zon3ll3tokhoz kföödö iüwin:é.zést tu$ 

0 · dlt:ani. 
Tájékoz,;:a~ :-;;, _h.ag)' :az Ug)'m~es. 
megkezdt:1é11el 10n t; ijelen · ~ a N'a:lili 
vona:kozó Ada;kezelé~ tá~ kozta:óifil 
=1o tvas ta. annak 1:artlln:at megismerte., az 
.;;.bban ogl31ta at tudomás 1 \!ette. 
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tit ) Te~ekenysegek 

Súgó 

Az. alibbi listiban megtek.intheti H élelmisz.erl8nc-felügye leti informKiós rendsz.erbeo (FELIRl nyilvéntarton tevéke nysegeit. 

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

Adatok Iet ó Itese 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 bejelenlelt tevi-ke11y5e~ elbir.ilasiil köYetően 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~ vl!ln a teYi~nység val.!JIIM!!!!y 
i!li:li!1li!!lfti!lk me!)Viloztatis.iri!I. Nitm ltht:t vi!!lloztl!llni i!I szitffl!Jyes Matol:on, vi!ll&ITW'II i!!I tev!l;en~!,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:enyseoe1 CMI: aeklig lehel megszünteln~ amig 11 
tevekenyseg . úgyfe1 teve'kenyset-feg1SztíaCIGS ki-remere v&r • vi:iw . re~ztr.icio ali.,tr &lllpotban van. A Kedvtelese'l:iól tartott &latok kereskedel'ne (üzlet ni-kúl) 
tevekenyseg barmety 8tux1lban, mepzüntetíletO 

További infcrmSCNi: Diékozt111ó -11 FELR azonod:örQI 

Szüres Szail:terulet 

Szakteru let 1a 

FEUR uonosilÖ -
Súgö 

Te:vel;;enyseg1 hely 

Tevekenység J,l. Tevéke"ysegi hely U 

Ha ne,m litJa jogOHn ,,.~.zHt. k«iibba.n mllll 
beJel• telV'engllcdl!lyu:en te,vebnMl!lt, ln ICl-llhetl l•I 
• tevfilnYMG Yegzffl!t ~az.olÖ- dotume,n1uma1, hogy 

a.z 11!1bir81tit kOYll!:Öt!n • nyll,,.iinta.rt.uba btill!A11Jön 

Te-vék.e-nystg ulÓll!igos beJ!!ll!'nlese oktat 
re101éso 

" X 

Állapot U 

A FELIR a.:Ol'losi1ó ig9nylúihe::: i:tem, adja meg, hogy• jovóben mily.n ,...., · en)'Hget ivi,n ve-Qez.ni A teYehnYH'Qi 011 a s::■tctt.-rület 
tiv.á las.zt.isával sz.úkithet1 Ez a tevel::e:nysi!g e:5. FEUR azonositö tgellylt!S a jobb felsó s.s1oében megielóll p.s.rtnene vonatkozik. 

Figyelem, ez a bejelentés orvnagában nem Jogo'!lr.Ít a kiválasztott tevékenys.eg vegzt!''!lr.ére. Kérelme mind.addig „Ugyfél tevE'keny5é,g
re,gisztr.ició1 kirelmé,... v.ir " .ill~~n tNr•d, •míg• von.1tkozó jogu~bit:, szerinl hati1körrel ritndelkező1 illeleke1 ~1ö1ágn.il nem 
ké~lmez.i az adott tevékenys.eget. 

Vitnu.ii ki .J tfflktnyHgtt 

SzatlenJl1=t ., __ ,... _ ___ - ,..._·■••■nywg-·111111--------Jíl Tevéke nyseg • 1 ,zolgiutó ;Boto<vo,i «vé„n)O-Ó9 

1111 

it > Tevékenységek> FELIR azonosító igénylés 

Súgó 

A "Befejezés" gomb megnyomásával a rendszer FELIR azonosítót generál a jobb felső sarokban kiválasztott partner részére. 

1 

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

szolgáltató aI1a1orvosI tevékenység 

IN:fu/@411 

Útmutató a szolgáltató állatorvosok számára a FELIR nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos tudnivalókról 

3 



  

 
 

    
  

 
 

           
  

     
  

 
  

      
  

~ébih 
1t > Tevékenységek > FELIR azonosító igénylés 

Súgó 

A FELIR azonosító generálása sikeres. 

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

FELIR azonositó 

l■@Mffi!M I 

Útmutató a szolgáltató állatorvosok számára a FELIR nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos tudnivalókról 

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. 
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