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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 szerint, és az előzetesen 
megfogalmazott ütemezés szerint rendben halad. Ugyanakkor a pályázat benyújtásakor 
érvényes műszaki specifikációban történt változások támogatási szerződésmódosítást 
tettek szükségessé. 
  
Szakmai feladatok 
 
2011.01.06-án került sor a hivatalos projektindító ülésre, amin a nyertes fejlesztő 
vállalkozó (Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.) képviselői és a KSH-oldali 
projekttagok vettek részt. A vállalkozó a projekt első mérföldkövéig, 2011. március 31-
ig, a szakmai egyeztetések lefolytatásán felül minden tervezési feladatot és a fejlesztés 
első szakaszának munkáit is elvégezte. Összességében elmondható, hogy január és 
február hónapokban főként az Informatikai Főosztály és a kijelölt szakstatisztikai 
főosztályi munkatársakkal történő egyeztetések zajlottak, a munka nagyobb részét az 
egyeztetéseken való részvétel, az ezeket követő emlékeztetők készítése, valamint az 
eredményeknek a funkcionális specifikációban való dokumentálása tette ki. 
 
Emellett megtörtént a hardver-, szoftver specifikációk egyeztetése. KSZF listáról 
beszerzésre került a projekttervekben szereplő eszközök egy része (informatikai 
biztonságtechnikai eszközök), melyek szállítása április 28-án várható. Előkészítettük 
továbbá a nyílt közösségi eljárás keretében beszerzendő eszközök ajánlati 
dokumentációját, melyet műszaki-szakmai egyeztetés céljából 04.22-én küldtünk meg a 
Közreműködő Szervezet (VÁTI) számára. 
 
A jelentéstételi időszakban a funkcionális specifikáción, a hardver-, szoftver specifikáción 
felül dokumentálásra kerültek a logikai- és fizikai rendszertervek, valamint az 
adatmigrálási tervek is. Minden dokumentáció átadásra került a KSH részére. Közben 
megkezdődött a képernyőképek és a felhasználói felületek kialakítása. Március 9-én a 
vállalkozó már bemutatott egy képernyőterv-koncepciót az adatszolgáltatói oldalon a 
felhasználók jogosultságkezeléséről. A drótváz kapcsán pedig átbeszéltük a szerepkörök 
és jogosultságok beállításának menetét. 
 
2011.03.31-én a Kopint-Datorg (KDIV) a következő dokumentumokat adta át a KSH-nak, 
összhangban a projekttervekkel és a pályázat 2. számú műszaki mellékletével (technikai 
specifikációval): 

• Funkcionális specifikáció 
• Hardver specifikáció 
• Logikai rendszerterv 
• Fizikai rendszerterv 
• Adatmigrálási terv 



2011.03.31-ig a KDIV a következő szoftverkomponensek első változatait mutatta be a 
KSH-nak, összhangban a projekttervekkel és a pályázat 2. számú műszaki mellékletével 
(technikai specifikációval): 

• Kérdőívszerkesztő, kérdőív kitöltő fejlesztés első változata 
• Adatszolgáltatói kliens (ASP) és TIR vékonykliens első vázlata 
• Adatimportáláshoz szükséges szoftver első változata. 

 
Március 31. és április 26. között tovább folytatódtak a fejlesztések és az ehhez szükséges 
egyeztetések. 
 
A 2. számú műszaki mellékletben (technikai specifikáció) szereplő folyamat- és termék 
minőségbiztosítási tevékenység beszerzése is megtörtént, egyszerű 3 ajánlatos 
beszerzési eljárás keretében. A nyertes vállalkozóval (legalacsonyabb ellenértékű 
ajánlatot benyújtó Visoft Kft.) április 21-én tartottunk projektindító egyeztető 
megbeszélést a várható teendőkről, azok ütemezéséről, a szerződéskötés pedig a 
jelentéstételi időszak záró napját követő héten történik. 
 
Rövid szakmai összefoglaló adott időszaki fejlesztésről (saját teljesítés): 
 
Mindeközben a KSH-oldali projektrésztvevők 2010. fennmaradó részében és 2011-ben is 
folytatták a projekttel összefüggő fejlesztési feladataikat, januártól már a KDIV-vel 
összehangoltan. 
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