
04. számú  
PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS  

kivonat 

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI 

A jelentés tárgyát képező időszak Kezdő dátum:  

2010.10.27. 

Záró dátum: 

2011.04.26. 

Tényleges kezdet dátuma: 2009.11.20. A projekt megvalósításának tényleges 
kezdete és várható befejezése 

Várható befejezés dátuma: 2011.11.30. 

 
2. ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A 
JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL 
 
Általánosan elmondható, hogy a projekt a pályázati célok és a változásbejelentéseknek 
megfelelően átütemezett időbeli ütemezés szerint halad. 
Kifizetési kérelmet májusban nyújtottunk be, a következő kifizetési kérelem benyújtása 
novemberben várható. 
 
Projektmenedzsment 
A projektrésztvevőkkel való együttműködés egyik első fő eleme a pontos tájékoztatás, 
aminek megvalósítására folyamatosan karban tartjuk az elektronikus projekt 
dokumentumtárat. 
A Váti Nonprofit Kft. éves helyszíni ellenőrzést tartott a KSH-ban 2011.10.05-én, 
hiányosságokat a jegyzőkönyv nem tárt fel. 
A hardverbeszerzésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást megszakítottuk, mivel 
központi közbeszerzés keretében hamarabb tudtuk beszerezni az eszközöket és a 
szoftvereket. A többi beütemezett beszerzés is megtörtént. 
A vonatkozó időszakban 5 változásbejelentési kérelmet nyújtottunk be, a legutóbbi, a 10. 
számúra érkezett hiánypótlási felszólításra, tisztázó kérdésekre 2011. október 28-án 
küldtük el válaszainkat. 
 
Szakmai feladatok 
 
Május 5-én a KDIV megtartotta a statisztikusoknak a bemutatót az addigi fejlesztésekről, 
amelyet Viczián István prezentált. Két modul került bemutatásra: a TIR vékonykliens és 
az adatszolgáltatói kliens. 
Május 30-án megkezdődött a KDIV által tartott 5 napos Java oktatás, június 15-16-án 
lezajlott az Adobe Flex oktatás. Június 21-én lezajlott a felsővezetői bemutató, a 
fejlesztésről pozitív visszajelzések érkeztek. 
2011.07.07-én a KDIV bemutatta KSH-nak a kérdőívszerkesztő és a kérdőívkitöltő 
aktuális állapotát, valamint egyeztették a logikai rendszerterv alapján a folyamatban levő 
további fejlesztések egyes részleteit, illetve a felmerült kérdéseket. 
Július 8-án a KDIV megtartotta a bemutatót a jasper reportok témában, amit minden 
résztvevő sikerrel abszolvált. 
Július 19-én a KDIV saját tesztkörnyezetében telepített munkaközi programváltozat 
felhasználásával történt egy bemutató az időközben felmerült KSH-s igények 
beilleszthetőségének ellenőrzésére, illetve az eddigi eredmények élőben való 
kipróbálására. A KDIV jelezte, hogy ezeket az igényeket nem tudja határidőre teljesíteni, 
csak a véghatáridő kitolásával tud bármilyen plusz munkát vállalni. 
A KDIV augusztus 17-én telepítette a KSH ideiglenes hardver környezetére a 
Kérdőívszerkesztőt és a TIR vékony klienst, hogy el tudják kezdeni a tesztelést, valamint 
a kérdőívek szerkesztését. Azóta több új verziót adott át a KDIV, minden alkalommal 
oktatást - konzultációt is tartott a rendszer használatával kapcsolatban, valamint 
bemutatásra került a Jira bug tracking alkalmazás is. 
A KDIV szeptemberben átadta a három darab Java Script Library licencet a Központi 



Statisztikai Hivatalnak. A KSH a licencet átvette és rendeltetésszerűen használni tudja. A 
licencjog feladata a standard Java fejlesztői környezet által nem támogatott fejlesztések 
alkalmazhatóvá tétele. 
A KDIV elkészítette a felhasználói kézikönyveket illetve az oktatási segédanyagot 
prezentáció formában, amit a KSH elfogadott. Szeptember 5-re elkészült a flash demo 
végleges változata, ami ki is került a KSH honlapjára. 
Október 4-én KDIV és alvállalkozója megkezdték az új hardvereken a telepítéseket 
közösen a KSH üzemeltetéssel. 
A KDIV folyamatosan javítja a KSH által a JIRA-ba bejelentett hibákat. 
 
A 2. számú műszaki mellékletben szereplő, az ütemezésben a jelenlegi időszakra 
betervezett tételek beszerzése megtörtént (központosított közbeszerzés, illetve 3 ajánlat 
bekérésével), jelenleg a műszaki mellékletben még nem specifikált eszközök 
beszerzésére vonatkozóan a Közreműködő Szervezet jóváhagyására várunk. Amint 
megérkezik a jóváhagyás, beszerezzük az eszközöket. 
 
Rövid szakmai összefoglaló adott időszaki fejlesztésről (saját teljesítés): 
 
Mindeközben a KSH-oldali projektrésztvevők 2011 májusától is folytatták a projekttel 
összefüggő fejlesztési feladataikat, januártól már a KDIV-vel összehangoltan. Ennek 
tényleges alátámasztására az EMU elektronikus munkaidő nyilvántartó rendszer szolgál. 
A rendszerbe rögzített adatokat a pénzügyi kifizetési kérelemhez csatoltuk, valamint a 
következőkhöz is csatoljuk majd. A teljesítésről havonta dokumentált belső 
teljesítésigazolás készül. 
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