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Ezúton szeretnénk szíves figyelmét felhívni a Poszeidon rendszer használatában 

2016.09.23. napjától bekövetkező változásokra: 

 

1. Az „Ügyintéző szervezet” mező iktatás során kötelezően töltendő mező lesz.. 

2. Elérhetővé válik a kötegelt postázás funkció. Ennek révén: 

 ugyanazt az iratot egyszerre több címzettnek is el tudjuk küldeni, 

 több különböző iratot is el tudunk küldeni egy (vagy több) címzettnek 

egyszerre. 
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I. PAPÍR ALAPÚ IRATOK POSTÁZÁSA: 

 

1. Ügyintéző szervezet mező (kötelezően töltendő): 

Az ügyintéző mező, a gyorsiktatás felületen a papír alapú és vegyes bejövő valamint belső iratok 

iktatásakor jelenik meg. Funkciója, annak rögzítése, hogy az iktatásra kerülő iratnak mely 

szervezeti egység az ügygazdája, kinek a feladatkörébe tartozik az ügyintézés. Ez lehet az 

iktatást végző szervezeti egység a nála martadó iratok esetében vagy amennyiben azt 

továbbküldi egy másik szervezeti egységnek, úgy a címzett. 

 

Tehát azt a szervezeti egységet kell itt szerepeltetni, akinek a papír példány ténylegesen 

megküldésre kerül. Amennyiben az iratot nem kell elküldeni, hanem a saját szervezeti 

egységünknél marad, úgy a saját szervezetünkkel kitölteni. 

 

 

Változás: a fent említett mező kötelezően kitöltendő mezővé válik. 

Figyelem: Amennyiben olyan iratot szeretnénk iktatni, ami a saját szervezeti egységünknél 

marad, a saját szervezeti egységünket kell megadni, mint ügyintéző szervezeti egység. 

Példák kitöltésre: 

 

a) Semmelweis Egyetem szervezeti egység iratot küld Konzerváló Fogászati Klinika 

szervezeti egységnek. 
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b) Semmelweis Egyetem szervezeti egység saját részre iktat iratot. 

 
 

 

 

2. Kötegelt postázás új funkció (használata opcionális): 

A kötegelt postázás lehetővé teszi, hogy: 

a) Ugyanazt az iratot egyszerre több címzettnek is el tudjuk küldeni 

b) Több különböző iratot is el tudunk küldeni egy (vagy több) címzettnek egyszerre. 

A kötegelt postázás funkció elérhető az alábbi helyen: 
Kattintsunk az Iratok menüpontra, majd keressük meg azt az iratot, amit szeretnénk elpostázni. 

Ezt követően nyissuk le az Iratok menüt, aminek hatására láthatóvá válnak az almenük, 

amelyek közül válasszuk ki a Materiális példányok almenüt, majd navigáljunk a Postázás 

lapfülre és ott kattintsunk a Kötegelt postázás gombra. 
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a) Ugyanannak az iratnak elküldése több címzettnek: 

A megjelenő felületen, a Címzett hozzáad (1.) gombot kiválasztva, meg tudjuk adni az első 

címzett szervezetet a három pontos összerendelő (2.) gomb segítségével. Majd a következő 

címzettet a Címzett hozzáadása (3) gomb ismételt megnyomásával. A címzett kiválasztását 

folytathatjuk mindaddig, míg az összes címzettet meg nem adtuk. 

Utána Feladási adatok (4.) lapfülre navigálunk. 
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Feladási adatok lapfülön, a Kézbesítés módja mezőben kiválasztjuk a megfelelőt, majd a 

mentés gombbal véglegesítjük a folyamatot. 

 
 

 

b) Több különböző irat elküldése ugyanazon címzett(ek)nek: 

A megjelenő felületen a Hozzáad (1) gomb megnyomása után megjelenik egy választó lista. 

 
A megjelenő választólistában kiválaszthatjuk azokat az iratokat, amiket a jelenlegi irattal együtt 

el szeretnénk postázni a címzett(ek)nek. Többet is nyugodtan kijelölhetünk. Ebben a listában 

csak olyan iratok jelennek meg, amiknek a mi szervezeti egységünk a birtoklója (így az iratok 

átvétele elengedhetetlen). Amikor az összes iratot átvettük, az Ok gomb megnyomásával térünk 

vissza a kiinduló felületre. 
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A kiinduló felületen navigáljunk a Feladási adatok lapfülre. 

 
Feladási adatok lapfülön, a Kézbesítés módja mezőben kiválasztjuk a megfelelőt, majd a 

Mentés gombbal véglegesítjük a folyamatot. 
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Budapest, 2016. szeptember 19. 

 

      Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság 
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