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Az útmutató A3 méretben készült a láthatóság kedvéért 

 

V.1.0. 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

 

JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 
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I. Küldemény átvétele 

 

Az alábbi útmutatóban elsősorban a Központi Postázóból kapott levélküldeményekkel kapcsolatos teendők leírására kerül sor. Fontos, hogy a Poszeidon azt iratot 

nevezi küldeménynek, amit még nem iktatott be egyetlen szervezeti egység sem. 

A küldeményt átvenni akkor szabad, ha az fizikailag is megérkezet a szervezeti egységhez. Az átadás/átvétel belső átadó jegyzéken történik, melyből egy példány a 

szervezeti egységnél marad. Ez alól egyetlen kivétel van, mikor a küldemény helytelen szervezeti egységnek lett címezve és a szervezeti egység küldi meg nekünk 

illetékességből a küldeményt. Ekkor használható az átadó könyv is. 

 

1. Érkeztetett küldemény átvétele 

 

Szervezeti egység postái menüpont alatt a Várható küldeményekre kattintva tudjuk átvenni a Központi Postázóba érkeztetett iratokat (1.). Kijelölöm az átvenni kívánt 

küldeményt, akár többet is egyszerre. Fontos, hogy csak olyan iratot vegyünk át, ami ténylegesen meg is érkezett a szervezeti egységünkhöz. 

Az átvesz gombra (2.) kattintással elindítjuk az átvételt. 

Majd a mentés gombra kattintva lezárjuk az átvétel folyamatát. Most már a mi szervezeti egységünknél van az irat, elvégezhetjük az iktatását (3) 

 

 

2.  Átvett, de még nem iktatott küldemények ellenőrzése, kikeresése: 

Azt, hogy mely küldeményeket vette át a szervezeti egységünk az alábbiak szerint tudjuk ellenőrizni: 
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2.1. Első módszer: A küldemények menüponton (1) látható az összes küldemény, amit a Központi Postázó létrehozott. Ahhoz hogy ellenőrizni tudjuk a mi szervezeti 

egységünkét az alábbi oszlopok megjelenítésére feltétlenül szükségünk van: Birtokló szervezet neve; Iktatási szám, érkeztetési sorszám (természetesen ezen kívül 

bármi megjeleníthető még). 

Amennyiben a szükséges oszlopok rendelkezésre állnak, a birtokló szervezeti egységre kell egy szűrést indítanunk, ahol a szűrési feltétel a saját szervezetünk (2). 

Érdemes a szűrőnél beállítanunk, hogy csak a pontos találatokat listázza ki nekünk a rendszer (3). 

 

Ebben az esetben láthatjuk, hogy milyen küldeményeket vett át a szervezeti egységünk. Ahol csak érkeztetési sorszám látható, de iktatási szám nem, az küldemény 

még iktatásra vár. 

2.2. Második módszer: Alkalmazhatunk egy gyorsabb módszert is az iktatásra váró küldeményeink kilistázására. Ekkor szűrési feltételnek az összetett keresést kell 

megadnunk. Az ebben az esetben felugró szűrő beállításoknál az iktatási számok közül az üreseket keressük (1), birtokló szervezet nevénél állítsuk be a pontos 

keresést (2), majd írjuk be a saját szervezeti egységünk nevét (3). Az OK gomb (4) megnyomásával el is végzi a szűrést és azokat a küldeményeket adja ki, amelyeket a 

mi szervezeti egységünk vett át, de még nem iktatott. 

 

 
 

3. Téves küldemény kezelése és továbbítása: 

 

Amennyiben a Központi Postázótól olyan küldeményt kapunk, amely nem a mi szervezeti egységünk hatáskörébe tartozik azt is tanultak szerint át kell vennie, de 

ebben az az esetben TILOS IKTATNI az iratot, hanem mint küldeményt kell a megfelelő szervezeti egységnek eljuttatni az alábbi módon: 

Küldemények menüponton állva (1), kikeressük azt a küldeményt, melyet tévesen nekünk küldtek. Ezt a küldeményt kijelölve (2) kiválasztjuk a belső postázás 

lapfület (3) és megnyomjuk a Postáz gombot (4). 
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A címzettek lapfülön állva (1), kiválasztjuk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezeti egységet (2), majd a feladási adatok lapfülre navigálunk (3). Itt 

megadjuk, hogy belső postával, azaz a futárral szeretnénk a küldeményt továbbítani a címzett szervezeti egységnek (4) és megnyomjuk a mentés gombot (5). Ekkor a 

címzettnek elküldésre kerül az irat és amint átvette eltűnik a mi szervezetünk küldeményei közül. 

Ebben az esetben az átadó könyv megfelelő kitöltésével átadjuk az iratot a kézbesítőnek. Mivel az iratnak nincs iktatószáma, ezért az érkeztetési sorszámát kell 

feltüntetni a többi adat megadása mellett. 

 

 


