
MeFTIR előengedély modul kezelési útmutató 
 

 

A MeFTIR-ből történő munkaengedély kiadás legtöbb időt igénylő része a munkában érintett dolgozóknak az 

engedélyhez történő hozzárendelése. 

Tovább lassítja a folyamatot, ha az engedély készítésekor derül ki, hogy a hozzáadni kívánt dolgozónak lejárt valamelyik 

kötelező dokumentuma (E.ü. vizsga, EBK oktatás, Tv. szakvizsga, stb.) 

 

Az előengedély modul azért jött létre, hogy ezen két problémát kiküszöbölje, azaz: 

• Csökkentse a munkaengedély kiállítás időtartamát, 

• Gondoskodjon arról, hogy csak olyan munkavállaló kerül az adott munkához hozzárendelésre, akinek kötelező 

képzései, vizsgái, stb. rendben vannak. 

 

Az előengedély modul a MeFTIR dolgozói adatbázisát használja. 

 

Előengedélyhez tehát csak olyan dolgozót lehet hozzárendelni, akinek a kötelezően előírt 

dokumentumai érvényesek és a MeFTIR adatbázisban – a Vállalkozókkal kötött szerződés 

EBK mellékletében előírt módon, a Petrolszolg erre kijelölt dolgozói által – rögzítésre 

kerültek. 
 

Belépés 
A belépéshez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges 

Belépés után minden felhasználó kizárólag a saját – MeFTIR adatbázisban rögzített – dolgozóinak az adatait látja. 

 
 

  



Főképernyő 
A bal felső sarokban az Adminisztráció feliratra kattintva egy legördülő menü két választási lehetőséget kínál fel: 

• Munkavállalók 

• Megrendelések 

 

 

 

1. Munkavállalók 
A Munkavállalók névre kattintva megnyíló ablak az adott cég dolgozóinak tételes és részletes adatait tartalmazza. A zöld 

betűszínnel írt adatok azt jelzik, hogy az illető dolgozónak lejárt az egészségügyi vizsgája, vagy az alapoktatása. Ezt a 

tényt a képernyő alján, középen egy megjelenő felirat is megerősíti. 

 

Lejárt vizsga, képzés, stb. esetén gondoskodni kell annak pótlásáról és az új vizsga MeFTIR adatbázisba történő 

rögzítéséről. 

 
A bal alsó sarokban három nyomógomb található: 

• Szűrés, 

• Részletek/Módosítás, 

• Egyéb… 

  



1.1 Szűrés 
Lehetőség van a munkavállalók adataiban szűréssel történő kereséshez. A Főképernyőre a Vissza gomb megnyomásával 

lehet visszatérni. 

 
 

1.2 Részletek/Módosítás 
Az aktuális dolgozó nyilvántartott adatait tartalmazza részletesen. A Főképernyőre a Vissza gomb megnyomásával lehet 

visszatérni. 

 

 

1.3 Egyéb… 
A gomb megnyomásával a főképernyő táblázatának teljes adattartalmát lehet exportálni csv formátumban. 

  



2. Megrendelések 
A MeFTIR-ben az engedélykiadás az adott munka SAP megrendelésszámának a kiválasztásával történik. Az előengedély 

modul is ezt a metodikát követi, azaz a SAP a MEFIR-be és az előengedély modulba is interface-en átküldi ugyanazt a 

munkával kapcsolatos adattartalmat. 

 

A Megrendelések táblázatban ki kell választani az adott munkára vonatkozó SAP megrendelés számot, az adott sorra 

történő kattintással. 

 
A kijelölés után a Megrendelések táblázat alatt az alábbi nyomógombok jelennek meg: 

• Szűrés, 

• Részletek/Módosítás, 

• Ellenőrzés, 

• Átküldött engedélyek, 

• Egyéb… 

2.1 Szűrés 
Lehetőség van a SAP megrendelés adataiban szűréssel történő kereséshez. A Főképernyőre a Vissza gomb 

megnyomásával lehet visszatérni. 

 

2.2 Részletek/Módosítás 
Az aktuális SAP megrendelés nyilvántartott adatait tartalmazza részletesen. A Főképernyőre a Vissza gomb 

megnyomásával lehet visszatérni. 

 

2.3 Ellenőrzés 
Az aktuális cég dolgozóinak nyilvántartott adatait riportálja részletesen. 

2.4 Átküldött engedélyek 
A MeFTIR-be átküldött előengedélyeket riportálja 

2.5 Egyéb… 
A gomb megnyomásával a Megrendelések táblázat teljes adattartalmát lehet exportálni csv formátumban. 



3. Elő munkaengedély 
A Megrendelések táblázatban ki kell választani az adott munkára vonatkozó SAP megrendelés számot, az adott sorra 

történő kattintással. A kiválasztás után az Elő Munkaengedély táblázat alatt megjelenik az Új felvitel gomb. 

 
 

3.1 Új felvitel 
A gomb megnyomása után megjelenik az elő munkaengedély. Ezt a MeFTIR-ben levő munkaengedéllyel teljesen azonos, 

mind adattartalmát, mint az adatok szoftveres ellenőrzésére vonatkozó szabályok tekintetében. 

A kötelezően kitöltendő mezők: 

• Engedély típusa, 

• Technológiai egység, 

• Munkavégzés pontos helye, 

• Munkavégzés pontos leírása 

• Helyszíni irányító 

 
 

  



Az előengedély csak ezen mezők kitöltése után menthető el a bal alsó sarokban levő Új felvitel gombra történő 

kattintással. Mentés után az előengedély kitöltése tetszés szerint félbehagyható, később folytatható. 

 
 

Az előengedély elmentése után az Elő munkaengedély táblázat alatt az alábbi nyomógombok jelennek meg: 

• Szűrés, 

• Részletek/Módosítás, 

• Új felvitel 

• Egyéb… 

 

3.2 Szűrés 
Lehetőség van az Elő munkaengedélyek adataiban szűréssel történő kereséshez. A Főképernyőre a Vissza gomb 

megnyomásával lehet visszatérni. 

 

3.3 Részletek/Módosítás 
Az elmentett, még készítés alatt álló engedélyek a Megrendelések ablak Elő munkaengedély táblázatában találhatóak. 

A kitöltés folytatása az engedélyre történő kattintás után a Részletek/Módosítás gomb megnyomásával történik. 

 
 

Az előengedély kitöltése során elsődleges szempont, hogy az érintett munkavállalók 

engedélyhez történő rendelése mindenképpen történjen meg. Ez azt jelenti, hogy a Helyszíni 

irányító és a Munkavállalók neveit az előengedélyen mindenképpen rögzíteni kell. 
 

 
 

Helyszíni irányító legördülő menüből választható ki, a Munkavállalók pedig a „Sor felvételéhez kattintson ide” feliratra 

történő kattintással. 



A munkavégzés ideje mezőkben jövőbeli dátumot kell megadni, ugyanis múltbeli dátummal az előengedély nem 

küldhető át a MeFTIR-be. 

A MeFTIR-be csak a kötelező adattartalom kitöltése után van lehetőség átküldeni az előengedélyt. Hiányosan kitöltött 

előengedély esetén az Ellenőrzés sorban láthatók a MeFTIR-be történő átküldést gátló hiányosságok. 

 
 

Hiánytalanul kitöltött előengedély esetén a következő új nyomógombok jelennek meg: 

• Megbízási nyomtatvány, 

• Küldés a MeFTIR-be 

 
 

3.4 Megbízási nyomtatvány 
Az előengedély kötelezően kitöltendő adatainak, valamint az előengedélyhez rendelt dolgozók adatainak 

felhasználásával a szoftver automatikusan előállítja a munka elvégzéséhez szükséges – egyedi azonosítóval ellátott – 

Megbízás nyomtatványt. Az elkészült nyomtatvány szabadon menthető, nyomtatható. 

 

A Megbízást az előengedély MeFTIR-be történő átküldése a felhasználónak előtt el kell mentenie, mivel az átküldés után 

erre már nincs lehetőség. 

 
 

  



3.5 Küldés a MeFTIR-be 
A gomb megnyomása után egy új ablakban még egyszer meg kell erősíteni az átküldési szándékot a Küldés a MeFTIR-be 

nyomógomb megnyomásával. Az előengedély ezzel átkerült a MeFTIR-be, az átküldés után már nem lehetséges a 

módosítása, illetve a belőle generált Megbízás mentése/nyomtatása. 

 
 

3.5 Egyéb… 
A gomb megnyomásával az Elő munkaengedély táblázat teljes adattartalmát lehet exportálni csv formátumban, illetve 

törölni lehet az előengedélyt. 

 

 

 

 


