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1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI 

A jelentés tárgyát képező időszak Kezdő dátum:  

2009.09.15. 

Záró dátum: 

2010.04.26. 

Tényleges kezdet dátuma: 2010.11.20. A projekt megvalósításának tényleges 
kezdete és várható befejezése 

Várható befejezés dátuma: 2011.05.31. 

 
2. ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A 
JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL 
Általánosan elmondható, hogy a projekt a pályázati célok és az előzetesen megfogalmazott 
ütemezés szerint rendben halad. 2009.december 10-én megtörtént az első a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. általi helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrzés 
sikerrel zárult. A Központi Statisztikai Hivatalon (KSH) belül a projektben résztvevők – a 
szakmai és a kiegészítő feladatokban résztvevők – kijelölése megtörtént.  
 
Szakmai feladatok 
A projekt keretében a külső projekt menedzsment beszerzése megtörtént, a beszerzés 
adminisztratív háttere teljes mértékben rendben van. A projekt ütemterv szerint a 
szoftverfejlesztési közbeszerzési eljáráshoz szükséges követelményspecifikáció, a műszaki bírálati 
rendszer és az ajánlati felhívás az ütemtervben maghatározott időpontra elkészült. A közbeszerzés 
bejelentése megtörtént a Váti felé. A bejelentésre kapott hiánypótlás megtételét követően a 
közbeszerzési felhívás 2010.03.25-én megjelent. A jelentéstételi időszak napjáig 10 cég vette fel a 
közbeszerzési dokumentációt. A közbeszerzések kapcsán született központi moratóriumi rendelet 
hatálya alól a KSH kivételt képez, mint nyertes uniós pályázó, így az eljárás szabályosan 
lefolytatható. Az ajánlatok bontásának időpontja: 2010.05.10. 
 
A KSH-oldali projektrésztvevők 2010. januárban megkezdték a projekttel összefüggő fejlesztést 
előkészítő feladataikat. Az eddigi saját fejlesztés dokumentumai elkészültek.  
 
Rövid szakmai összefoglaló az adott időszaki fejlesztésről (saját teljesítés): 
 
Az elkészült követelményspecifikáció alapján megvizsgáltuk, hogy mik azok az új igények, melyek 
megoldása a jelenleg üzemelő KSHXML Elektronikus adatgyűjtési rendszerben a struktúrák 
jelentős változtatása nélkül megvalósítható. A cél egyelőre algoritmusok kipróbálása, és nem az 
optimális megoldások keresése. A KSHXML rendszer eddig nem tudta kezelni azt az esetet, 
mikor egy már ismert statisztikai egység más szervezethez kerül, erre a problémára most készült 
megoldás. Az ismétlődő kérdőívek kezelése a felhasználói oldalon nehézkes volt, 
megvalósítottunk egy egyszerűbb, és egyben általánosabb, alternatívát. Az adatszolgáltatói oldalon 
telepített kliens programnál (vastag kliens) az adatszolgáltatók igényelték tetszőleges oldal 
nyomtatását, ezt  pdf generálással oldottuk meg. A KSH-s adatgyűjtő és szakstatisztikus kollégák 
kérésére a KSHXML Termelésirányítási rendszerben (TIR) az eredménylisták Excel formátumba 
generálhatóak, és nemleges kérdőíveknél is betöltődnek a kapcsolattartó információk. A 
megjelenített kérdőívek szűrésénél választási lehetőséget kínálunk a feladatkör szerinti, a 
kompetenciaközpont szerinti és az általános nézet között. A kérdőíveket a TIR-ből is lehet pdf 
formátumba generálni, ami lehetővé teszi egyedi oldalak nyomtatását. A további saját fejlesztések 
egyelőre tervezési fázisban vannak, melyek dokumentációja naprakész. 
 


