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I. Tájékoztató jellegű, illetve KEF rendszerben, saját hatáskörben lebonyolított nemzetközi 

utazás szervezés BML-ek iktatása:1 

 
1. A BML-t beiktatjuk papíralapú, belső irányú dokumentumként. 

 

2. A gyorsiktatás felület címzett szervezeti egység mezőben a saját szervezeti egységünket kell 

benne hagyni. 

 

3. Ügyintéző szervezet mezőt üresen kell hagyni. 

 

4. A tárgy mezőben egyedileg beazonosíthatóan kell megjelölni a beszerzést. 

 

5. Főszám mezőben a pipát benne kell hagyni. 

 

6. Fajta mezőben ki kell választani a megfelelőt az alábbiak szerint: 

 

a) tájékoztató BML esetén: „BML (tájékoztató jellegű)” opciót 

b) KEF rendszerben, saját hatáskörben lebonyolított nemzetközi utazás szervezés esetén: 

„BML (KEF rendszerben, saját hatáskörben lebonyolított nemzetközi utazásszervezés) 

 

7. Vonalkód mezőben fel kell vinni a BML-re ragasztott vonalkód számát. 

 

8. Irattári tételszámot kell adni az iratnak. 

 

9. Majd hozzáférést kell adni a Beszerzési Igazgatóságnak illetve az esetlegesen érintett 

szakigazgatóságoknak. 

 

10. Az iktatott, minden szükséges aláírással ellátott BML (és mellékletei) digitális képét fel kell 

tölteni a poszeidonba az alábbi módok egyikén: 
 

a) manuális csatolás: ki kell keresni az iktatószám alapján a már beiktatott iratot az „Iratok” 

menüponton, majd a kikeresés után ki kell választani az elektronikus példányok 

almenüpontot. A felületen az „ÚJ” gomb megnyomása után ki kell választanunk a 

számítógépről a digitális képet és a „megnyitás” gomb megnyomása után a „Mentés” 

gombbal véglegesítjük a folyamatot.2 

 

b) kötegelt szkenneléssel: Azon a nyomtatón, melyen közvetlenül a Poszeidon rendszerbe lehet 

szkennelni, a típusnak megfelelő beállítás után be kell a nyomtatóba helyezni az iratot, hogy 

az első oldala a vonalkóddal ellátott BML legyen. Ekkor a vonalkód alapján automatikusan 

felcsatolódik a BML és az összes melléklete az iratkezelő rendszerbe a megfelelő 

iktatószámhoz (kötegelt szkennelés esetén egyszerre több iratot is be lehet szkennelni). 

 

11. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy az elektronikus példány olvasható formában 

felcsatolódott-e az iratkezelő rendszerbe. 

 

 

                                                 
1 lásd 1. számú ábra 
2 lásd 2-5 számú ábra 
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II. Az elektronikus példány felcsatolását ellenőrző szűrések a Poszeidonban:3 

 
1. Szervezeti egységben létrehozott tájékoztató, vagy utazásszervező jellegű BML-ek 

leszűréséhez az „Iratok” menüponton keresési feltételnek „Fajta” opciót4 kell megadni, majd 

választani a „BML (tájékoztató jellegű)” vagy a „BML (KEF rendszerben, saját 

hatáskörben lebonyolított nemzetközi utazásszervezés)” opciók közül. Végül a „Keresés” 

gomb segítségével a rendszer legyűjti a szervezeti egység által hozzáférhető találatokat. 

 

2. Amennyiben arra vagyunk kíváncsinak, hogy az 1. pontban leírt keresések közül melyek azok 

a BML-ek, amiknek nincs felcsatolt elektronikus példánya, akkor az 1. pontban leírtakon túl 

be kell a szűrés mezőben állítani az „e-példánnyal nem rendelkező iratok” szűrési feltételt. 

Ezután csak azok a tájékoztató, vagy utazásszervezéses BML-eket listázza ki a gép, ahol még 

nincs elektronikus példány felcsatolva. 

 

III. Mellékletek: 

 

1. számú ábra: Segédlet a tájékoztató, vagy KEF rendszerben, saját hatáskörben lebonyolított 

nemzetközi utazás szervezés BML-ek iktatásához 

 

                                                 
3 Lásd 6-7 ábra 
4 Ha nem választható ki, lásd 8-10 ábra 
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2. számú ábra: Elektronikus példány manuális csatolása 1 

 

 
 

A Poszeidon, Iratok menüpontjában kikeressük az iktatásunkat, majd ha kijelöltük (kék színű lesz) 

kibontjuk az Iratok menüpontot a további almenüpontok eléréséhez. 
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3. számú ábra: Elektronikus példány manuális csatolása 2 

 

 
 

Majd kiválasztjuk az elektronikus példányok almenüpontot, végül rákattintunk az Új gombra. 
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4. számú ábra: Elektronikus példány manuális csatolása 3 

 

 
 

A megjelenő Elektronikus példány megnyitása ablakban, kiválasztjuk a lementett levelünket, és a 

megnyitás gombbal feltöltjük a Poszeidonba. 
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5. számú ábra: Elektronikus példány manuális csatolása 4 

 

 
 

A Mentés gomb megnyomásával véglegesítjük a folyamatot. 
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6. számú ábra: Tájékoztató, utazásszervező BML-ek szűrése 

 

 
 

A tájékoztató jellegű, vagy utazásszervezéses BML-ek leszűréséhez az „Iratok” menüpont 

keresőjén válasszuk a „Fajta” majd a „BML (tájékoztató jellegű)” vagy a „BML (KEF 

rendszerben, saját hatáskörben lebonyolított nemzetközi utazásszervezés)” opciót. Ezután 

a „Keresés” gombbal indítsuk el a szűrést. 

 

 

7. számú ábra: Olyan tájékoztató, vagy utazásszervező BML-ek leszűrése, melyhez nem 

tartozik felcsatolt elektronikus példány 

 

 
 

A tájékoztató jellegű, vagy utazásszervezéses BML-ek leszűréséhez az „Iratok” menüpont 

keresőjén válasszuk a „Fajta” majd a „BML (tájékoztató jellegű)” vagy a „BML (KEF 

rendszerben, saját hatáskörben lebonyolított nemzetközi utazásszervezés)” opciót. A 

szűrőnél jelöljük be a „e-példánnyal nem rendelkező iratok” feltételt. Ezután magától lefut a 

keresés. 
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8. számú ábra: A fajta oszlop megjelenítése a szűrésekhez 1 

 
 

Az „Iratok” menüponton az iratok listáján nyomjunk bármely iraton egy jobboldali 

egérgombot és válasszuk az „Oszlopszerkesztés” lehetőséget. 

 

9. számú ábra: A fajta oszlop megjelenítése a szűrésekhez 2 

 
 

A megjelenő ablakban keressük ki a „Fajta” opciót (semmiképpen ne a Fajtája lehetőséget) 

és pipáljuk ki a neki megfelelő jelölő négyzetet, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. 

 

10. számú ábra: A fajta oszlop megjelenítése a szűrésekhez 3 

 

 
 

Majd a kereső feletti szürke részen nyomjunk egy jobb oldali egérgombot és válasszuk az 

„Oszlopbeállítások” mentése saját részre lehetőséget. 
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