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Az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság a 2016 januárjában bevezetett új iratkezelési 

rendszer eddigi tapasztalatairól, felmerülő kérdéseiről interaktív fórumok keretében biztosít 

külön konzultációs lehetőséget az iktatást végző kollégáknak.  

 

Az eddig megtartott fórumokon elhangzott észrevételekről, kérdésekről az alábbi tájékoztató 

GY.I.K. segédlet került összeállításra annak érdekében, hogy az egyetem valamennyi 

munkatársa megismerhesse azokat, és a felmerült kérdésekre kielégítő választ kapjanak.  

 

Ha további észrevételek merülnek fel Önben, az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság 

munkatársai készséggel állnak közvetlenül is rendelkezésükre. 

 

A kérdések, illetve egy általános GY.I.K. elérhető a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság 

honlapján, valamint az alábbi linkre kattintva is: 

 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/iratkezeles/gyik/ 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a GY.I.K., a hozzánk érkező megkereséseknek megfelelően 

folyamatosan bővítésre kerül. 

 

 

 

 

Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság 
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1. Törvényes-e a Központi Postázóba érkező küldemények bontása? 

 

A közfeladatot ellátó szervek (Semmelweis Egyetem is annak minősül) iratkezelésére a 

közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény vonatkozik, amelynek végrehajtási rendelete a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

kormányrendelet. A Semmelweis Egyetem hatályos Iratkezelési Szabályzata ezen 

jogszabályok rendelkezéseinek alapulvételével került elkészítésre. Azon feltételezések, 

hogy az egyetem Iratkezelési Szabályzata jogellenes vagy ütközik a 

Büntetőtörvénykönyv egyes rendelkezéseivel, jogilag tévesek. 
 

A kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek részére érkező küldemények bontására 

jogosultak tekintetében az alábbiakat írja elő: 

„27. § (1) A közfeladatot ellátó szervhez érkezett küldeményt 

a) a címzett, vagy 

b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 

c) a szervezeti és működési szabályzatban vagy iratkezelési szabályzatban 

meghatározottak szerint a szervezeti egység foglalkoztatottja, vagy az arra 

feljogosított személy, vagy 

d) automatikusan a SZEÜSZ szolgáltató által biztosított elektronikus iratok kezelése 

szolgáltatás vagy az alkalmazott iratkezelési szoftver 

bonthatja fel.” 

 

A Semmelweis Egyetem SZMSZ-ben meghatározott feladataként, az Iratkezelési 

Szabályzatban megfogalmazottak szerint eljárva a Központi Postázó munkatársai 

felbonthatják az egyetem levelezési címére érkező küldeményeket, amennyiben a 

borítékon bontást kizáró megjelölés nem található. 

  

A kormányrendelet 28. §. (1) bekezdése alapján: ”Felbontás nélkül dokumentáltan a 

címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, 

a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak, 

b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte,*  

 (2) A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 

iratkezelési szabályzat szerinti kezeléséről. 

(3) A névre szóló küldemények kezeléséről a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési 

szabályzata rendelkezik.” 

 

*Az iratkezelésért felelős vezető, a Semmelweis Egyetem Kancellárja, aki ezen 

jogosítványát az Igazgatási és Iratkezelési igazgatón keresztül gyakorolja. 

 

A Semmelweis Egyetem hatályos Iratkezelési Szabályzata a fenti jogszabályok alapján 

jogszerűen szabályozza az egyetem részére érkező küldemények bontását, azzal, hogy a 

jogszabályban nevesített esetektől tágabb körben határozza meg a fel nem bontható 

küldemények körét. 
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2. Mi értelme az iktatásnak? 

 

Az iktatókönyv jogszabály által előírt hiteles nyilvántartás az egyetem iratairól. Az 

iktatás lényege, hogy rögzítsük egy irat létét, így az iratkezelés egyik legfontosabb 

részfeladata. A jól működő iktatási rendszer biztosítja, hogy a beérkezett, illetve az 

egyetemen belül keletkező iratok könnyedén előkereshetőek, útjuk pedig pontosan, az 

egyetemen belüli jogosultsági és biztonsági előírásoknak megfelelően nyomon követhető 

legyen. 

3. Hogyan csökkenti a Poszeidon a papírfelhasználást? 

 

Egy elektronikus iratkezelő rendszer bevezetésével veszi kezdetét a digitális ügyintézésre 

való áttérés alapjainak megteremtése, amelynek hosszú távú célja az, hogy az egyetemen 

papír alapú iratokat csak akkor hozzunk létre, ha az a hatályos előírások, vagy egyéb 

külső okok miatt elkerülhetetlen (pl.: kötelezettségvállalás, papír alapon benyújtott 

megkeresésre adott válasz stb.). Első lépésként az egyetem belső ügymenetében az 

elektronikus belső levél (e-mail) iktatott iratként történő rögzítésének lehetősége került 

kialakításra, amely – speciális kivételektől eltekintve – minden tekintetben egyenrangú a 

papír alapú fejléces irattal.  

4. Mi értelme van a vonalkódnak? 

 

A vonalkód az elektronikus eszközök (szkenner, vonalkód olvasó) által is értelmezhető 

azonosító elem, amelynek fő feladata, hogy elősegítse az iratnak a Poszeidonban rögzített 

adatokkal történő összekapcsolását. Legfontosabb szerepe a digitalizáláskor jelentkezik, 

mivel alkalmazásával sokkal egyszerűbben összecsatolható a digitalizált irat képe az 

iktatórendszerben rögzített adatokkal. A rendszer a vonalkódokat automatikusan felismeri 

és párosítja az iktatórendszerben rögzített számsorral. A vonalkódok helyes rögzítése az 

iktatórendszerben elengedhetetlen a jövőbeni munkánk megkönnyítése érdekében. Helyes 

felvitelét nagyban megkönnyíti, ha vonalkód olvasót használunk. Ezen kívül nagy 

jelentőséggel bír az irattárazásban és az iratselejtezési eljárásban. Az elektronikus 

iktatórendszerben vonalkód alapján is beazonosíthatóvá válik az irat. 

5. Hol szerezhető be vonalkód leolvasó? 

 

Vonalkód leolvasókat az Informatikai Igazgatóság Felhasználó Támogatási Osztályától 

lehet igényelni. A beszerzésük központi keretből történt. A szervezeti egységek számára 

– a jelenleg rendelkezésre álló keretig – ezek ingyenesen kerülnek biztosításra. 

6. Hol lehet Poszeidon oktatásra jelentkezni? 

 

Új felhasználó esetén, az igénylő szervezeti egység vezetője által küldött Poszeidon 

szerepkör igénylő űrlap (elérhető itt) iktatott beérkezése után, az Igazgatási és Iratkezelési 

Igazgatóság munkatársai e-mailben küldenek értesítést a képzés időpontjáról és 

helyszínéről. Szerepkörrel rendelkező felhasználók további oktatási, továbbképzési 

igényükkel egyedileg jelentkezhetnek az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság 

(igazgatas@semmelweis-univ.hu) részére küldött emaillel. 
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7. Hol lehet jelezni, ha hiányosnak találom az irattári tételszámok listáját? 

 

Az irattári terv, azaz az irattári tételszámok felülvizsgálata az Igazgatási és Iratkezelési 

Igazgatóság feladata. Következő várható módosításának dátuma 2017. január 1. Ha 

bármilyen észrevétele, javaslata van új irattári tételszámok beemelésére vagy a meglévők 

módosítására, kérem jelezze az igazgatas@semmelweis-univ.hu e-mail címen. 

8. Van-e lehetőség arra, hogy a Poszeidonban jártas munkatársak személyesen 

menjenek el az egyes szervezeti egységekhez segítséget nyújtani a rendszer 

használatában? 

 

Természetesen ennek semmi akadálya. Időpont egyeztetés céljából keresse az Igazgatási 

és Iratkezelési Igazgatóság munkatársait. 

9. Hogyan kezelik az „sk” jelzésű küldeményeket? 

 

Az „sk” jelzéssel ellátott küldeményeket a Központi Postázó munkatársai természetesen 

nem bontják fel, viszont érkeztetik azokat. Az érkeztetés ebben az esetben a borítékon 

történik, amelyet ezután az irat részének kell tekinteni és azzal együtt megőrizni. Az 

érkeztetett küldeményt az iktatórendszerben is továbbítják az illetékes szervezeti 

egységnek.  

10. Mi történik a megszűnt, kivált, vagy egyesült szervezeti egységek irataival az 

iktatórendszerben? 

 

Minden, szervezeti egységet érintő változásnál pontosan meg kell határozni az átadandó 

iratok körét, legyen az papír alapú, vagy kizárólag elektronikus formában létező irat. 

Ezekről tételes átadás/átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet, és az 

ennek mellékletét képező jegyzéket szerkeszthető elektronikus formában, iktatott levél 

kíséretében meg kell küldeni közvetlenül az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság részére 

is, kérve a benne szereplő iratok átvezetését. Az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság ez 

alapján tudja a Poszeidonban átadni az iratokat a jogutód(ok) számára.  

11. Miért bontják a Központi Postázóban a beérkező küldeményeket? 

 

A Központi Postázó alapvető feladata az egyetemre érkező küldemények érkeztetéssel 

történő nyilvántartásba vétele, amely biztosítja a küldemény beazonosíthatóságát, 

visszakereshetőségét, a beérkezés pontos dátumának rögzítését. Az érkeztetési adatokat 

minden esetben rögzíteni kell az iraton, mivel a boríték megőrzése sok esetben nem 

indokolt, illetve könnyen elkeveredhet az irattól. Iratkezelési szempontból a 

legáttekinthetőbb és legkönnyebben visszakereshető megoldás, ha minden azonosító adat 

(érkeztető szám, iktatószám, hivatkozási szám stb.) szerepel az irat első oldalán. Gyakran 

maga az irat pontosabb információkat hordoz, mint a boríték, így a bontás segíti a címzett 

beazonosítását. Bizonyos esetekben a küldemények bontása mindenképpen indokolt, pl. a 

borítékon csak az egyetem szerepel címzettként. 
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12. A kimenő küldemények is bontásra kerülnek a Központi Postázóban? 

 

A kimenő küldemények nem kerülnek bontásra a Központi Postázóban. 

13. Több példányos szerződés esetében mindegyik példányra ragasztani kell egy 

vonalkódot, vagy elég csak az egyikre? 

 

Jelenleg a rendszer példányszámtól függetlenül csak egy vonalkódot képes kezelni. 

Emiatt csak a szerződés egyik példányára kell vonalkódot ragasztani, de javasolt a 

vonalkód számát a többi példányra kézzel felvezetni. Abban az esetben, ha egy iratból 

több példányt is küldünk, a vonalkódos változatot kell az egyetemen belül tartani.  

14. Abban az esetben sem kell számlát iktatni, ha egy másik szervezeti egység számára 

továbbítom azt? Hogyan igazolható így a postázás? 

 

Számlákat, mivel azok az SAP rendszerben rögzítésre kerülnek, a Poszeidonban nem 

szükséges iktatni. Ha egy számlát egy másik szervezeti egység részére továbbítunk, a 

postázás és az átvétel tényét a kézbesítőkönyvben rögzített adatokkal lehet bizonyítani. A 

számla iktatása ugyanakkor nem tilos, a szervezeti egység vezetőjének döntése alapján 

lehetőség van annak ilyen módon történő rögzítésére is. 

15. Téves érkeztetés esetén mi a megoldás? 

 

Amennyiben olyan küldeményt kapunk, amely nem a mi szervezeti egységünk feladat- és 

hatáskörébe tartozik, két lehetőség közül választhatunk: 

 

1. Ha Poszeidonban NEM VETTÜK ÁT a küldeményt: értesítsük a Központi 

Postázót (55275 mellék), ahol átirányítják a küldeményt a helyes címzettnek. 

 

2. Amennyiben Poszeidonban ÁTVETTÜK a küldeményt: iktatás nélkül postázzuk el 

a megfelelő szervezeti egységnek vagy amennyiben nem tudjuk megállapítani, 

hogy kihez tartozik az adott küldemény, irányítsuk vissza a Központi Postázónak. 

Bármelyik megoldást választjuk, a fizikai küldeményt kézbesítőkönyv segítségével kell 

továbbítani. 

16. Hogyan lehet megoldani, hogy az ügyintéző személye abban az esetben is rögzítve 

legyen a rendszerben, ha ő nem Poszeidon felhasználó? 

 

Az irat ügyintézőjét a megjegyzés mezőben kell kötelezően rögzíteni. Ez egy 

szabadkarakteres mező, ahová jogosultságtól függetlenül bárkit be lehet írni. 

17. Lehetőség van-e egyszerre több felület használatára a Poszeidonban? 

 

Nincs lehetőség, mert a Poszeidon többszöri megnyitása működési hibákat generálhat, a 

rendszer „összeakadhat”. 
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18. Szükséges a kísérőlevelek iktatása? Ha igen, fő- vagy alszámra? 

 

Kísérőlevél használata helyett javasoljuk inkább az előadóív használatát, hiszen az olyan 

iratkezelési segédeszköz, amely segítségével iktatás nélkül is fel tudjuk vezetni hitelesen 

azon instrukcióinkat, amelyet egy kísérőlevélben fogalmaznánk meg. 

 

Abban az esetben, ha mégis kísérőlevelet szeretnénk írni, úgy a következőkre kell 

figyelemmel lenni: 

- Amennyiben a kísérőlevél nem tartalmaz érdemi ügyintézési utasítást (pl: 

Tisztelettel megküldöm az alábbi iktatószámú iratokat szíves ügyintézésre…) 

elegendő egy mellékletként kezelni, külön iktatására nincs szükség. 

- Ha a kísérőlevél érdemi ügyintézési utasítást tartalmaz (pl: az iratra történő 

válaszban feltétlenül térjen ki arra, hogy...) a kísérőlevelet alszámos iktatásként kell 

rögzíteni. Természetesen ez esetben mind a két iratot meg kell küldeni a címzett 

szervezet számára, ami papír alapú példány esetében postázási kötelezettséget 

teremt mindkét dokumentum vonatkozásában. 

19. Mit kell írni arra a borítékra, amelyben több iktatott iratot is elpostáztunk? 

 

Amennyiben egy  borítékba több iktatott iratot is teszünk, mindegyik iktatószámot fel kell 

tüntetni rajta. 

20. Mire használható a megjegyzés mező a Poszeidonban? 

 

A megjegyzés mezőben kötelezően fel kell tüntetni az irat ügyintézőjének (feladatot 

végzőnek, nem az iktatónak) nevét (az ügyintéző nem minden esetben rendelkezik 

Poszeidon jogosultsággal), illetve, ha irattárba leraktuk az iratot, akkor ennek a tényét. 

Ezen kívül bármilyen, az ügyintézést megkönnyítő, segítő információ megjeleníthető 

benne. 

21. Mi a különbség a postázás és a hozzáférés megadása között? 

 

A hozzáférés megadása csupán az irat „láthatóságát” biztosítja. A rendszer ettől 

függetlenül még úgy kezeli az iratot, mintha az iratot fizikailag nem küldtük volna 

sehova, tehát az annál az egységnél van, ahol azt beiktatták. Az irat iktatórendszerben 

való postázásáig a címzett szervezeti egység  nem tudja megkezdeni az ügyhöz 

kapcsolódó feladat intézését. 

Postázás során a rendszer naplózza az irat átadását (iktató szervezeti egység és címzett 

szervezeti egység közötti továbbítás) és az irat átvételét követően az átvevő szervezeti 

egység teljes körűen rendelkezik az irattal. 

Kötelező postázni az iktatórendszerben a papír alapú példányokat, amennyiben azokat 

fizikailag is megküldjük egy másik szervezeti egység részére. 

22. Miért kell a szerződést Poszeidonban is postázni, ha csak aláírásra küldjük azt? 

 

Nemcsak a szerződések, hanem minden papír alapú irat postázása is kötelező a 

Poszeidonban, hiszen a postázással és az átvétellel lehet az irat útját a későbbiekben 

nyomon követni. 
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Szerződés aláírásra való küldésekor, annak köröztetésével új irat nem keletkezik.  Az 

aláírás nem keletkeztet új iktatást, hanem a szerződés iktatószámát kell az aláíró 

szervezeti egységek között Poszeidonban postázni (köröztetni). Az aláírás tényét pedig a 

megjegyzés mezőben kell feltüntetni. 

Amennyiben az iktatórendszerben nem postázzuk el a szerződést , akkor megszakad a 

köröztetés, amely késlelteti a szerződés aláírását. 

23. Hol állítható be a Poszeidonban, hogy a körlevelet minden szervezeti egység 

láthassa? 

 

Az irathoz hozzáférést úgy lehet minden iktató szervezeti egység számára adni, hogy az 

iktatás után az „Iratok/Hozzáférés lapfül/Csak az adattulajdonos és lista tagok” számára 

hozzáférhető mezőből kivesszük a pipát. 

Ez a funkció nem helyettesíti a papír alapú iratok postázási kötelezettségét, valamint csak 

abban az esetben alkalmazható, ha minden szervezeti egység részére kell az irat 

„láthatóságát” biztosítani. 

24. Több címzett esetén egyenként kell a hozzáférést megadni a Poszeidonban? 

 

Hozzáférés megadás esetén (amely papír alapú iratnál nem váltja ki a postázási 

kötelezettséget): 

 

1. Egyéncsoport: bármely iktató, vagy a rendszeradminisztrátorok képesek 

létrehozni előre meghatározott csoportokat, amelyek segítségével egy 

gombnyomással hozzá tudunk adni több előre kiválasztott szervezeti egységet. Ez 

akkor hasznos, ha egy munkafolyamatban mindig (közel) ugyanazon szervezeti 

egységeknek kell hozzáférést adni. 

 

2. Nyilvánossá tétel: ha iktatás után az „Iratok/Hozzáférés lapfül/Csak az 

adattulajdonos és lista tagok” számára hozzáférhető mezőből kivesszük a pipát, 

minden iktató szervezeti egység hozzáférést kap az irathoz. Csak akkor 

alkalmazzuk, ha iratunk tényleg minden szervezeti egység számára megismerhető. 

 

3. Minden más esetben nekünk kell egyesével hozzáadni a hozzáférőket. 

25. Miért van szükség szervezeti egység címének változásakor értesítést küldeni? 

 

Ahhoz, hogy a postai úton beérkező küldeményeket a Központi Postázó továbbítani tudja 

a címzett részére, fontos, hogy az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság az esetleges 

cím/névváltozás(ok)ról haladéktalanul értesítést kapjon. Enélkül a küldemények 

kézbesítése a vállalt kézbesítési időn belül nem lehetséges. 

26. Mi a teendő, ha nem kaptunk hozzáférést az irathoz? 

 

Először azt kell tisztázni, hogy hozzáférésre vagy postázásra van szükség az adott iratnál. 

Amennyiben megkaptuk az iratot fizikailag (a papír alapú irat az egységünkhöz került), 

postázásra van szükség az iktató rendszerben. A postázás funkció segítségével lehet az 
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iratot egy másik szervezeti egységnek átadni. Elektronikus irat esetén nem kell postázni 

az iratot, csak a szükséges hozzáférést/eket kell megadni az iratkezelő rendszerben. 

Az irathoz hozzáférést vagy az adott irat postázását a feladó szervezeti egységtől kell 

kérni. 

 

27. Miért van szükség vonalkód használatára? Nem helyettesíti az iktatószám? 

 

A vonalkód egy technikai azonosító, amely a papír alapú irat és az iktatórendszerben 

rögzített adatok összekapcsolásának egyszerűsítésére szolgál. A legjelentősebb szerepe a 

digitalizáláskor jelentkezik, ezen kívül vonalkód olvasó használatával segíti a napi 

ügykezelést, irattárazást, különösen nagytömegű iratot érintő műveletek alkalmazásánál 

(iratátadás, selejtezés). Az iktatószám és a vonalkód funkciója nem azonos, nem 

helyettesítik egymást.  

28. Elektronikus példányt fel lehet-e tölteni úgy, hogy még nincs ráírva az iktatószám? 

 

Igen, egyelőre e-mail iktatásnál nincs más lehetőség. Mivel magához az iktatószámhoz 

töltjük fel az elektronikus példányt, hitelesen összekapcsolja a kettőt. A címzett 

szervezeti egységnek való továbbításkor az iktatószámnak szerepelni kell az elektronikus 

példányon. 

29. Minden iratra kell vonalkódot rakni? 

 

A papír alapú küldeményekre vonalkódot kell elhelyezni iktatás során, amelynek számát 

az iktatórendszerben is rögzíteni kell. A központi levelezési címre érkező küldemények 

esetén az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint a Központi Postázó látja el a 

küldeményeket vonalkóddal, amelyet a szervezeti egységnek kell rögzítenie a 

Poszeidonban. 

30. Hogyan kell iktatni az érkeztetett leveleket? 

 

Amennyiben a küldeményt a Központi Postázóban érkeztették, úgy a küldeményre 

érkeztető sorszám kerül, amely nem azonos az iktatószámmal. Ezt az érkeztető számot 

kell hozzárendelni az iktatás során az irathoz. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a gyorsiktatás 

felületen az „Érkeztetett” mezőben az „Igen” rádiógombot jelöljük ki, majd a „Korábbi 

érkeztetés” mezőben érkeztetési sorszám alapján keressük ki a küldeményünket 

(http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/01/Iktatas_fajtak_iktatoknak.pdf). 

31. Lehetséges-e a címzett címkére való nyomtatása a Poszeidonból? 

 

Jelenleg ez a funkció nem működőképes, folyamatban van a beállítása, amely előtt 

elengedhetetlen a külső partnerekre, valamint a szervezeti egységekre vonatkozó 

adatbázis aktualizálása. A címkenyomtatás funkciójának bevezetése előtt minden iktatást 

végző munkatárs értesítésre kerül. 
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