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Tájékoztató az egységes iratkezelési rendszer keretében 
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Egységes iktatókönyv, ügyiratok kezelése 

 

Egységes Iktatókönyv az Egyetem egész szervezetére:  

 

A jelenlegi szervezeti egységenként vezetett iktatókönyvek helyett az Egyetem egész 

szervezetére vonatkozóan egyetlen egységes iktatókönyv kerül bevezetésre. Az 

egyes szervezeti egységek azon iratokat fogják látni ebben, amelyekhez jogosultsággal 

rendelkeznek. 

 

Ügyiratok kezelése:  

Az egyes ügyek iktatására jelenleg több eltérő gyakorlat létezik. A szakmailag 

általánosan elfogadott, és törvényileg is előírt rendszernek megfelelően a jövőben az 

egy ügyben keletkező iratokat egy főszám alatt, alszámok alkalmazásával kell 

iktatni. Egy ügyben természetesen több szervezeti egység is érintett lehet, ezért 

kiemelten fontos a szervezeti egységek közötti iktatott levelezés, valamint iratátadások 

rögzítése az iktatórendszerben.  

 

Irattári tételszámok felülvizsgálata: 

 

Az iratokat tételszámok szerint kell iktatni. Ezek lényegében tárgyköröket jelölnek, 

ügytípusoknak megfelelően. A tapasztalatok alapján a jelenleg érvényben lévő irattári 

tervben foglalt kategóriák elavultak. Mivel minden szervezeti egység saját maga 

ismeri az általa kezelt ügyeket, a lista aktualizálásában messzemenően számítunk a 

tisztelt kollégák együttműködésére. Fontos, hogy a munkatársak pontosan tisztában 

legyenek az irattári tételszámok szerepével, és alkalmazásuk mikéntjével. 

 

Egységes iktatókönyv, ügyiratok kezelése, új tételszámrendszer 2016. január 1-vel kerül 

bevezetésre. 
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E-mailek, elektronikus iratok kezelése 

 

Belső e-mailek papír alapú iratokkal egyértékűként való elfogadása: 

 

A Poszeidon rendszer alkalmas elektronikus formában keletkezett iratok 

rögzítésére is. A papír alapú irattermelés csökkentése mellett az ügymenet 

egyszerűsítését is szolgálja, hogy január elsejétől az Egyetem hivatalos 

levelezőrendszerének alkalmazásával küldött belső dokumentumokat a papír alapon 

megküldöttekkel egyenértékűként kell elfogadni. Ez alól egyes tételen meghatározott 

dokumentumtípusok jelentenek kivételt (pl.: kötelezettségvállalások). 

E-mailek közvetlen iktatása a levelezőrendszerből: 

 

Cél, a hivatalos, ügyintézést igénylő e-mailek közvetlen iktatásának megoldása. 

Azokat az elektronikus leveleket, melyek tartalmuknál fogva iktatást igényelnek, így 

közvetlenül a levelező rendszerből lehet majd iktatni a Poszeidonban. 

Papír alapú iratok digitalizálása: 

 

A jövő év során a Központi Érkeztető megkezdi az érkeztetett küldemények 

szkennelését.  A szkennelt állományok a Poszeidon rendszerben, vonalkód alapján 

elérhetőek lesznek az arra jogosult szervezeti egységek részére. 

2016 során biztosításra kerülnek azok az eszközök, melyek révén az egyes szervezeti 

egységek teljes körűen elvégezhetik a náluk keletkező papír alapú iratok szkennelését, 

és Poszeidon rendszerbe való feltöltését. 

Az elektronikus dokumentumok (e-mail, pdf. stb.) hasonló módon, közvetlenül 

rögzíthetőek a Poszeidonban. 

 

Belső e-mailek papír alapú iratokkal egyértékűként való elfogadása 2016. január 1-vel 

kerül bevezetésre. A levelezőrendszerből történő közvetlen iktatás, valamint a papír alapú 

iratok digitalizálásának megvalósítására 2016 során kerül sor. 

A 2017-es évtől kezdődően az Egyetemen keletkező valamennyi iktatott irat másolati 

példánya feltöltésre kerül az iktatórendszerbe, ezáltal gyorsabbá és egyszerűbbé téve azok 

használatát. 

 

 

Irattározás 

 

Az Egyetemet a jogszabályi előírásoknak megfelelő megőrzési kötelezettség terheli, a 

különböző ügyekben keletkezett dokumentumok tekintetében, és ezek rendelkezésre 

bocsátásának biztosításában. Mindezért az iratokat mindenkor őrző szervezeti egység a 

felelős. 

Az egységes iratkezelési rendszer megvalósításával folyamatosan megteremtésre 

kerülnek a papír alapú dokumentumok megfelelő elhelyezésének feltételei. Ezzel 

párhuzamosan a Központi Irattár megkezdi az illetékességébe tartozó iratok átvételét és 
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őrzését, valamint segítséget nyújt a szervezeti egységeknél maradó irattári anyag szakszerű 

kezelésében, illetve selejtezésében. 

A középtávú célok között szerepel, a rendszer bevezetésének második fázisában a Központi 

Irat- és Kórlaptár létesítése, amely hosszú távon rendezné az Egyetem teljes dokumentációjára 

vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítését. 

A Központi Irattár folyamatosan ellátja a szervezeti egységek irattárolásának módszertani 

és szakmai támogatását. A Központi Irattári őrzést igénylő dokumentumok átvétele, a 

tervezett raktári kapacitások megvalósításával ütemezetten történik meg. 

 

 

Iratkezelési Szabályzat 

 

Az év végéig megújul az Egyetem iratkezelési szabályzata, amely már az egységes 

iratkezelési rendszer követelményeinek megfelelően fogja szabályozni a Semmelweis 

Egyetemen zajló dokumentumkezelési folyamatokat. Az új iratkezelési szabályzat 2016. 

január 1-vel lép hatályba. 
 


