
Használati útmutató a dokumentum nyilvántartó feljegyzés 

használatához 

Fontos! Az átmeneti időszakban az e-maileknek is kell vonalkódszámot adni, amit a 

kinyomtatott papír alapú verziójukra rá kell ragasztani! 

I. Bejövő (külső partnertől jövő) irat feljegyzése 

1. Megérkezik a dokumentum a kezembe. 

2. Megnyitom a feljegyzést és a BEJÖVŐ IK MUNKALAP fület választom ki. 

3. Ha a dokumentum e-mailen jött, azt kinyomtatom. 

4. Ha a dokumentum a Központi Postázón keresztül érkezett hozzám, akkor van rajta 

érkeztetési sorszám. Azt beírom ÉRKEZTETŐ Sorszám oszlopba. 

5. Vonalkódot teszek az iratra. Minden iktatás köteles iratra kivétel nélkül vonalkódot 

kell rakni, ha nincs még rajta! A Közposti Postázóból érkező levélküldeményekre 

továbbra is felragasztják a vonalkódot a postázóban, arra nem kell újat tenni, azt a 

vonalkódsorszámot kell használni ami rajta van. 

6. Beírom a vonalkód sorszámát (pl: SE11111111) a VONALKÓD mezőbe. A vonalkód 

sorszámát minden másolati/másodlati példányra felvezetem. 

7. Ráírom a táblázatból a sorszámot az iratra. 

8. Feladó szervezet /személy neve; Feladó szervezet /személy címe oszlopba beírom, 

hogy melyik külső partnertől kaptam a dokumentumot és milyen e-mail vagy postai 

címről. 

9. Tárgy mezőbe az irat egyedi beazonosításához szükséges meghatározást adom meg. 

10. Melléklet oszlopba a melléklet(ek) számát írom be. 

11. Másodlat oszlopba a másodlatok darabszámát írom be oly módon, hogy az eredetit 

nem számolom bele az végeredménybe. 

12.  Iktatás dátuma oszlopba azt a dátumot adom meg, amelyik napon beírtam ezeket az 

adatokat a feljegyzésbe. 

13. Főszámos iktatás oszlopban „I” betűvel jelölöm, ha új ügyet akarok indítani az 

Egyetemen és főszámos iktatást szeretnék létrehozni, míg „N” betűt írok be a cellába, 

ha már egy meglévő ügy alszámára szeretnék egy újabb dokumentumot rögzíteni. 

14. Ahol a Főszámos iktatás oszlopban „N” érték szerepel, ott ki kell töltenem az 

Aláiktatás oszlopot is. Ide be kell írnom annak az iratnak az iktatószámát, vagy ha 

nem tudom, akkor a vonalkódszámát, amely ügy alá szeretném beiktatni a 

dokumentumot. 



15. Irattári tételszám oszlopba, az Iratkezelési Szabályzat mellékletéből (Irattári Terv) ki 

tudom nézni a tételszámot, amit be is írok ide. 

16. Biztonsági minősítés oszlopot akkor töltöm ki, ha az iktatott irat szenzitív iktatást 

igényel, „I”-vel itt jelölöm. 

17. Hozzáférők oszlopban azon szervezeti egység(ek)et, illetve személy(eke)t jelölöm, 

aki(k) részére szeretnék majd a Poszeidonban az irathoz hozzáférést adni. Ez nem 

helyettesíti az irat postázását!! 

18. Megjegyzés oszlopba beírom az ügyintéző nevét, illetve minden a saját ügyvitelemet 

segítő információt. 

19. Ügyintéző szervezet oszlopot akkor töltöm, ha a papír alapú dokumentumot oda is 

akarom adni a megjelölt szervezeti egységnek és valóban neki is küldöm meg. 

20. Postázás Dátuma az az időpont, amikor elküldöm az iratot egy másik szervezeti 

egységnek. 

 

II. Kimenő (külső partnernek küldendő) irat feljegyzése 

1. Megérkezik a kiküldendő dokumentum hozzám kiküldésre. 

2. Megnyitom a feljegyzést és a Kimenő Ik MUNKALAP fület választom ki. 

3. Ha a dokumentum e-mailen jött, azt kinyomtatom. 

4. Vonalkódot teszek az iratra. Minden iktatás köteles iratra kivétel nélkül vonalkódot 

kell rakni, ha nincs még rajta! A Közposti Postázóból érkező levélküldeményekre 

továbbra is felragasztják a vonalkódot a postázóban, arra nem kell újat tenni, azt a 

vonalkódsorszámot kell használni ami rajta van. 

5. Beírom a vonalkód sorszámát (pl: SE11111111) a Vonalkód mezőbe. A vonalkód 

sorszámát minden másolati/másodlati példányra felvezetem. 

6. Ráírom a táblázatból a sorszámot az iratra. 

7. Címzett szervezet /személy neve; Címzett szervezet /személy címe oszlopba 

beírom, hogy melyik külső partnertől kaptam a dokumentumot és milyen e-mail vagy 

postai címre küldöm. 

8. Tárgy mezőbe az irat egyedi beazonosításához szükséges meghatározást adom meg. 

9. Melléklet oszlopba a melléklet(ek) számát írom be. 

10. Másodlat oszlopba a másodlatok darabszámát írom be oly módon, hogy az eredetit 

nem számolom bele az végeredménybe. 



11.  Iktatás dátuma oszlopba azt a dátumot adom meg, amelyik napon beírtam ezeket az 

adatokat a feljegyzésbe. 

12. Főszámos iktatás oszlopban jelöljük „I” betűvel, ha új ügyet akarok indítani az 

Egyetemen és főszámos iktatást szeretnék létrehozni, míg „N” betűt írok be a cellába, 

ha már egy meglévő ügy alszámára szeretnék egy újabb dokumentumot rögzíteni. 

13. Ahol a Főszámos iktatás oszlopban „N” érték szerepel, ott ki kell töltenem az 

Aláiktatás oszlopot is. Ide be kell írnom annak az iratnak az iktatószámát, vagy ha 

nem tudom, akkor a vonalkódszámát, amely ügy alá szeretném beiktatni a 

dokumentumot. 

14. Irattári tételszám oszlopba, az Iratkezelési Szabályzat mellékletéből (Irattári Terv) ki 

tudom nézni a tételszámot, amit be is írok ide. 

15. Biztonsági minősítés oszlopot akkor töltöm ki, ha az iktatott irat szenzitív iktatást 

igényel, „I”-vel itt jelölöm. 

16. Hozzáférők oszlopban azon szervezeti egység(ek)et, illetve személy(eke)t jelölöm, 

aki(k) részére szeretnék majd a Poszeidonban az irathoz hozzáférést adni. Ez nem 

helyettesíti az irat postázását!! 

17. Megjegyzés oszlopba beírom az ügyintéző nevét, illetve minden a saját ügyvitelemet 

segítő információt. 

18. Postázás Dátuma az az időpont, amikor elküldöm az iratot egy másik szervezeti 

egységnek. 

19. Kézbesítés módja oszlopban azt a postázási módot tüntetem fel, amivel el szeretném 

juttatni az címzetthez az iratot. Pl: ajánlott, tértivevényes, e-mail stb…. 

20. Saját keletkeztetésű irat oszlopba rakok egy „I” betűt, amennyiben ezt a 

dokumentumot az én szervezeti egységem iktatja be. Ha már beiktatta (van rajta 

bármilyen sorszám és vonalkódszám) „N” betűt írok vagy üresen hagyom a cellát. 

III. Belső (szervezeti egységek közötti) irat feljegyzése 

1. Megérkezik a másik szervezeti egységnek továbbítandó dokumentum hozzám. 

2. Megnyitom a feljegyzést és a Belső Ik MUNKALAP fület választom ki. 

3. Ha a dokumentum e-mailen jött, azt kinyomtatom. 

4. Vonalkódot teszek az iratra. Minden iktatás köteles iratra kivétel nélkül! 

5. Beírom a vonalkód sorszámát (pl: SE11111111) a Vonalkód mezőbe. A vonalkód 

sorszámát minden másolati/másodlati példányra felvezetem. 

6. Ráírom a táblázatból a sorszámot az iratra. 



7. Tárgy mezőbe az irat egyedi beazonosításához szükséges meghatározást adom meg. 

8. Melléklet oszlopba a melléklet(ek) számát írom be. 

9. Másodlat oszlopba a másodlatok darabszámát írom be oly módon, hogy az eredetit 

nem számolom bele az végeredménybe. 

10.  Iktatás dátuma oszlopba azt a dátumot adom meg, amelyik napon beírtam ezeket az 

adatokat a feljegyzésbe. 

11. Főszámos iktatás oszlopban jelöljük „I” betűvel ha új ügyet akarok indítani az 

Egyetemen és főszámos iktatást szeretnék létrehozni, míg „N” betűt írok a cellába, ha 

már egy meglévő ügy alszámára szeretnék egy újabb dokumentumot rögzíteni. 

12. Ahol a Főszámos iktatás oszlopban „N” érték szerepel, ott ki kell töltenem az 

Aláiktatás oszlopot is. Ide be kell írnom annak az iratnak az iktatószámát vagy ha 

nem tudom, akkor a vonalkódszámát, amely ügy alá szeretném beiktatni a 

dokumentumot. 

13. Irattári tételszám oszlopba, az Iratkezelési Szabályzat mellékletéből (Irattári Terv) ki 

tudom nézni a tételszámot, amit be is írok ide. 

14. Biztonsági minősítés oszlopot akkor töltöm ki, ha az iktatott irat szenzitív iktatást 

igényel, „I”-vel itt jelölöm. 

15. Hozzáférők oszlopba azon szervezeti egység(ek)et, illetve személy(eke)t jelölöm, 

aki(k) részére szeretnék majd a Poszeidonban az irathoz hozzáférést adni. Ez nem 

helyettesíti az irat postázását!! 

16. Megjegyzés oszlopba beírom az ügyintéző nevét, illetve minden a saját ügyvitelemet 

segítő információt. 

17. Postázás Dátuma az az időpont, amikor elküldöm az iratot egy másik szervezeti 

egységnek. 

18. Kézbesítés módja oszlopban azt postázási módot tüntetem fel, amivel el szeretném 

juttatni az címzett szervezeti egységhez az iratot. Pl: belső posta, személyes stb.. 

19. Saját keletkeztetésű irat oszlopba rakok egy „I” betűt, amennyiben ezt a 

dokumentumot az én szervezeti egységem iktatja be. Ha már beiktatta (van rajta 

bármilyen sorszám és vonalkódszám) „N” betűt írok vagy üresen hagyom a cellát. 

  



IV. Iktatott e-mailek átmeneti kezelése: 

Az iktatás köteles e-maileket az átmeneti időszakban ki kell nyomtatni, azokra 

vonalkódot kell rakni. 

Az e-mailek továbbítása továbbra is e-mailen történik úgy, hogy az e-mail tárgyában és/vagy 

a szövegtörzsben a vonalkód sorszámát, valamint a dokumentum nyilvántartó feljegyzés 

sorszámát fel kell tüntetni. Ha tudjuk az ügy főszámát, azt beleírni szükséges. 

 

Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság 


