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Tájékoztató a Poszeidon Egységes Iktatási Rendszer 

használatát érintő egyes változásokról 

 

I. Gyorsiktatás felületet érintő változások: 

 

1. Címzett szervezet mező kitöltése:     melléklet: 1 ábra 

 

Bejövő és Belső irányú papír alapú és vegyes típusú iktatás során a címzett szervezet mező 

kitöltésénél a Poszeidon automatikusan kitölti azt a szervezeti egységet, amelyben iktatásra 

kerül. Ennek a megváltoztatása tilos. Az ebben a mezőben szereplő szervezeti egység munkatársai 

kapnak alapértelmezetten hozzáférést az irathoz. Változtatás esetén a létrehozó szervezeti egység 

többi tagja nem fogja látni az iratot, ellenben a beírt szervezeti egység minden tagja látni fogja azt. 

 

2. Ügyintéző szervezet mező használata:     melléklet 1 ábra 

 

Bejövő és belső irányú iktatás papír alapú és vegyes típusú iktatás esetén, ha az iktatás során el is 

kívántuk postázni az iratot, akkor az eddigi gyakorlat alapján a címzett szervezetnek és az ügyintéző 

szervezetnek meg kellett egyeznie. A tájékoztatóban foglaltak hatályba lépésétől kezdődően, erre a 

lépésre a továbbiakban nem lesz szükség. A címzett szervezet mező mindig a saját szervezeti 

egységünk kell, hogy maradjon, míg a postázás mindig azon szervezeti egység részére történik, 

amelyet az ügyintéző szervezetben megjelölünk. 
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3. Hozzáférés megadása kimenő irányú iktatás esetén:   melléklet 2 ábra 

 

Átmenetileg kérünk minden iktató munkatársat, hogy további utasításig kimenő irányú irat iktatása 

esetén a hozzáférés menüpontban (házikó gomb) adja hozzá a saját szervezeti egységét is 

hozzáférőként az irathoz, hogy a szervezeti egysége többi munkatársa részére is elérhető legyen az 

adott iktatás. Amennyiben az irat bizalmas, úgy a szervezet hozzáadása nem szükséges, csak a 

hozzáférő személyek megadása kötelező. 

 

II. Rendszerműködést felgyorsító tipp (opcionális): 

 

1. Képernyő kitűzése:       melléklet 3 ábra 

Az iktató programban a menüpontok közötti váltások felgyorsítása érdekében lehetőség van az 

egyes menüpontok kitűzésére. Ezt választva az adott menüponton végzett utolsó műveletünket 

mutatja mindig a Poszeidon, viszont azonnal átvált az egyes menüpontok között. Javasoljuk 

kipróbálását. 

 

III. Ami nem változott; Postázási és átadás/átvételi kötelezettség: 

 

1. A felhasználói iktatások nyomon követése során tapasztaltak alapján nyomatékosan szeretnénk 

felhívni a figyelmet arra, hogy másik szervezeti egység részére történő irattovábbítás során, a papír 

alapon létező iratok postázása (akár ügyintéző szervezet mező, akár Iratok menü/materiális 

példányok/postázás lapfül postázás gomb segítségével) kötelező a Poszeidon rendszerben is. Ezzel 

kerül az irat a másik szervezeti egység birtokába, a hozzáférés biztosítása erre nem alkalmas, az a 

postázást nem helyettesíti. 

 

2. Ezzel összefüggésben a Poszeidonban postázott küldeményeket és materiális példányokat a címzett 

szervezeti egységnek át kell vennie a szervezeti egység postái/várható materiális példányok vagy 

küldemény esetében a várható küldemények menüponton, amikor az irat fizikálisan is megérkezik. 
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IV. Változások bevezetésének hatálya: 

 

Az iratok eddigi láthatóságát biztosító egyéncsoportokat 2016.03.08-án, 16.30 és 17.00 között vezetjük ki, 

így a fenti eljárást a 16.30-at követő iktatásokra kell alkalmazni. 

 

 

Köszönettel: 

 

Budapest, 2016. március 8. 

 

Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság 
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Melléklet 

 

1. ábra: Bejövő és belső iktatás címzett szervezet és ügyintéző szervezet mezők kitöltése: 

 

 

2. ábra: Hozzáférés megadása kimenő irányú iktatás esetén 
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3. ábra az egyes menüpontok kitűzése 
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