
Mi az a FELIR (FELIR adatbázis)?
Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rend-
szer. Ez az adatbázis tartalmazza az élelmi-
szerlánc és agrárágazati szereplők és tevé-
kenységük közhiteles adatait elektronikus 
formában. 

Mi az a FELIR azonosító?
A FELIR adatbázisban szereplők egyedi 
azonosítója, amelynek felépítése két betű és 
hét szám, pl.: XY1234567. 

Miért kell a FELIR azonosító?
Akik élelmiszerlánc és agrárágazati tevékeny-
séget végeznek, azok nem csak az eljáró ha-
tóság által kiadott papír alapú engedéllyel, 
nyilvántartásba vételi okirattal rendelkeznek, 
hanem a FELIR adatbázisban is szerepelnek. 

Kiket érint a FELIR regisztráció?
Az élelmiszerlánc és agrárágazati szereplő-
ket, például őstermelők, kistermelők, állat-
tartók, növénytermesztők, élelmiszer előállí-
tók, élelmiszer forgalmazók, vendéglátók és 
közétkeztetők, borászok, vadászok, halászok, 
horgászok, erdészek, fakereskedők, állator-
vosok, növényorvosok, takarmányforgalma-
zók, állatgyógyszer forgalmazók, növény-
védő szer forgalmazók, vetőmag előállítók, 
egyéb agrár tevékenykedők.

Elektronikus bejelentésre – ügyfélkapu re-
gisztráció birtokában – javasoljuk a Nébih 
Ügyfélprofil Rendszerét, de a bejelentés 
intézhető a Nébih ügyfélszolgálatán és az 
illetékes megyei Kormányhivatalnál is. Aki 
már régebb óta végzi tevékenységét, annak 
a Nébih hivatalból megképezte a FELIR azo-
nosítóját. 

Ellenőrizhető valahol a FELIR 
azonosító és a nyilvántartott 
tevékenységek? 
Igen. Nyilvános FELIR kereső van a Nébih 
honlapján, ahol megtekinthető az is, hogy 
milyen tevékenységgel került be valaki az 
adatbázisba. A kereső a Nébih Navigátor  
mobilapplikációhoz letölthető Nébih Adat-
bázisok modulban is elérhető.

Neked van már 
FELIR azonosítód?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hogy lehet FELIR azonosítót kapni?

Új szereplőként, új tevékenység 
indításakor a bejelentéssel 
automatikusan létrejön a  
FELIR azonosító.

A szereplők az adatbázisban  
a központi közhiteles adataikkal 
jelennek meg, amelyet a FELIR 
azonosító tanúsít. Hasonlóan 
működik, mint az adóazonosító 
jel, adószám az adójog szem-
pontjából, ugyanazt a funkciót 
látja el, csak az agrárigazgatás- 
élelmiszerlánc területén. 

A FELIR azonosító alapján a hatóság egysze-
rűen meg tud győződni arról, hogy egy általa 
ellenőrzött vállalkozás jogszerűen működik-e, 
a vizsgált termék jogszerűen került-e forga-
lomba. Segítségével az élelmiszerlánc sze-
replők vagy akár a fogyasztók is könnyen meg 
tudnak bizonyosodni arról, hogy regisztrált 
szereplőtől származó terméket vásárolnak-e. 

https://upr.nebih.gov.hu/login
https://upr.nebih.gov.hu/login
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&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher.modules.database&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher.modules.database&hl=en&gl=US


Nincs ügyfélkapud? 
Ideje regisztrálnod, de addig is a FELIR 
azonosítóval kapcsolatban keresd a Nébih 
ügyfélszolgálatát (telefon: 06-1/336-9024; 
email: felir@nebih.gov.hu), vagy kérd a 
kormányhivatal munkatársainak segítségét!

Nincs még FELIR azonosítód, 
de agrárágazati vagy élelmiszerlánc- 
cal kapcsolatos tevékenységet végzel?  
Lépj be a Nébih Ügyfélprofil Rendszerbe, 
kattints a „Tevékenységek” menüben  
a FELIR azonosító „Igénylés” gombra!

Nem látod a tevékenységed,  
pedig rendelkezel hatósági okirattal?

Lépj be a Nébih Ügyfélprofil Rendszerbe,  
kattints a „Tevékenységek” menüpontban  
a „Nem látom a tevékenységem” gombra!  
A tevékenység megadása és az okirat fel-
töltése után munkatársaink szükség esetén 
felveszik veled a kapcsolatot.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu • ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Telefon: 06-1 336 9009 • Zöld szám: 06-80 263 244

Most indítanád a tevékenységedet?
Lépj be a Nébih Ügyfélprofil Rendszerbe, válaszd 
ki az „Ügykatalógusból” az érintett ügyet és 
végezd el a tevékenység regisztrációját! Ha nem 
találod a keresett ügytípust az ügykatalógusban, 
akkor a kérelmet a jogszabályban meghatározott 
illetékes hatósághoz kell benyújtani.
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