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Bevezetés 
A jövőben várható illetve már bekövetkezett egyes SZEÜSZ szolgáltatásokban történt változások, illetve 

a Magyar Posta PAKK projektjének egyes fejlesztési elemeiben történt változások miatt az IRAT-ban 

lévő címadatok felbontásra kerültek. A felbontás a címadatok megadásánál megtalálható „Emelet, 

ajtó” mezőt érinti, mely az alábbi 4 mezőre került felbontásra: 

- Épület 

- Emelet 

- Lépcsőház 

- Ajtó 

A mező felbontása az IRAT szakrendszer 115-ös verziójától lép érvénybe. Tehát a 115-ös verzió már 

tartalmazza a módosítást. A módosítás kihatással van a jövőben migrációkra, illetve az IRAT 

szakrendszerben történő adatrögzítésekre. Az alábbiakban ezeket a változásokat foglaltuk össze 

röviden.  

 

Bontott címadatok migrálást érintő változások 
 

A címadatok felbontásával a migrálás során használt .CSV adatszerkezete megváltozott. Az eddigi 67 

oszlop helyett 73 oszlopot tartalmaz a .CSV. Az előállt migrálandó .CSV állományok ellenőrzéséhez 

használt validátor eszköz is ennek megfelelően frissítésre került melynek verziószáma az alábbi:  

DmsCsv.Validator 10.29.21.0.  

Az ASP alkalmazásközpont oldalán érhető el az IRAT szakrendszer 115-ös verziójától használandó .csv, 

és .csv validátor eszköz. 

A „ASP Irat szakrendszer migrációs eljárás” című dokumentum is aktualizálásra került. 

 

Rendszer használatot érintő változások 
 

Az IRAT szakrendszerben új ügyfél felvitelekor találkozhatunk a már említett 4 új mezővel.  
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Az „Emelet,ajtó” mező továbbra is megtalálható a rögzítő felületen, viszont adatok rögzítése már 

nem lehetséges (Read only mező). 

Az új mezők mindegyike szabadszöveges, és 10 karakter írható bele. Az alábbi képernyőképen 

láthatóak: 

 

Amennyiben a rendszerük frissítésre kerül 115-ös verzióra, a korábban rögzített ügyfél adathoz tartozó 

„Emelet, ajtó” információ továbbra is ebben a mezőben lesz megtalálható. 

Új rögzítésnél viszont már a szétbontott címadatokba lehetséges megadni az információkat. 

A korábbi „Emelet, ajtó” információk szétbontását egy fejlesztés alatt álló eszközzel támogatni fogjuk 

melyről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
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