
Tisztelt Partnerünk! 
 

 

Mint azt Önök is tudják, a MOL Nyrt. területén történő munkavégzés feltétele az adott munkára kiállított, 

érvényes munkaengedély megléte. 

 

A munkaengedélyek kiállítása a MeFTIR szoftverben történik, mely alkalmazásba előzetesen egy ún. 

dolgozói adatbázisba feltöltésre kerültek a dolgozók jogszabályi- és egyéb előírásokban meghatározott 

képzettségei, vizsgái, igazolásai, jogosítványai stb., (továbbiakban együttesen: dokumentumok). 

 

Az engedélykérő dolgozóknál a szoftver tételesen és automatikusan ellenőrzi az adott munkához 

szükséges dokumentumok meglétét és érvényességét. Hiányzó és/vagy lejárt érvényességű 

dokumentum esetén az érintett dolgozó nem kap munkaengedélyt. 

 

A munkaengedélyek döntő hányadának kiállítása a nappalos műszak elején történik. Mivel az adott 

szervezeti egységnél az engedélykiadó személyek száma korlátozott (1-2 fő), ezért ezen időpontban 

az engedélykérők között sorban állás alakul ki, ennek következtében az engedélykiadás 

időszükséglete jelentősen megnő. 

 

A munkaengedély kiállítás legidőigényesebb része, a munkában résztvevő dolgozók tételes 

engedélyhez történő rögzítése. További jelentős időveszteséget jelent, ha az engedély kiállítás során 

derül ki, hogy egy adott dolgozónak hiányzik és/vagy lejárt érvényességű valamelyik dokumentuma. 

 

A munkaengedély kiállítás folyamatának meggyorsítására létrehoztuk az Előengedély modult. A 

modul célja, hogy a Vállalkozók előzetesen önmaguk végezzék el saját dolgozóik munkaengedélyhez 

történő hozzárendelését. 

 

Az Előengedély modul a MeFTIR dolgozói adatbázis adatainak felhasználásával ugyanazon 

automatikus ellenőrzéseket hajtja végre, mint a MeFTIR. 

 

Az előengedélyhez tehát csak olyan dolgozókat lehet hozzárendelni, akiknek az adott munkához 

szükséges dokumentumai rendelkezésre állnak és érvényesek. 

 

Az elkészített előengedélyek automatikusan átkerülnek a MeFTIR-be és engedélykérés során ezekből 

történik a munkaengedély kiállítása. Az előengedély modul ezenkívül automatikusan előállítja a 

munkaengedélyhez csatolandó Megbízás nyomtatványt is. 

 

Az engedélykiállítás során az Előengedély modulból a MeFTIR-be átküldött előengedélyek 

elsőbbséget élveznek a „normál” engedélykérelmekkel szemben. 

 

Az Előengedély modulhoz a hozzáférés a Partnerportál alkalmazáson keresztül egyedi 

felhasználónévvel és jelszóval történik. 

 

A Partnerportálra történő regisztráció első lépéseként a meftir@mol.hu címre elektronikusan el kell 

küldeni a csatolt Engedélykérés az Előengedély modulhoz történő hozzáféréshez 

formanyomtatvány kitöltött, cégszerűen aláírt, szkennelt változatát. Öt felhasználó számára biztosított 

automatikusan a hozzáférés, ennél nagyobb számú igény esetén külön kérelem szükséges a fenti e-

mail címre, mely egyedileg kerül elbírálásra. 

 

Az Partnerportálra történő regisztráció lépéseit részletesen a csatolt MOL Partner portál használati 

útmutató, az Előengedély modul kezelését pedig a MeFTIR előengedély modul kezelési útmutató 

tartalmazza. 
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