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ÚJ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS! 

Már kötelezően előírható a TERC 
V.I.P. formátum használata!

Az építési beruházások közbeszerzé-
sekkel kapcsolatos részletes szabálya-
iról szóló 162/2004. (V.21.) Kormány-
rendeletet a 182/2010. (V.14.) Kor-
mányrendelet 2010. május 14-i hatály-
lyal ismételten módosította. A válto-
zások között többek között szerepel, 
hogy az ajánlattevőnek a beárazott 
költségvetést az ajánlatkérő által az 
eljárást megindító felhívásban vagy 
a dokumentációban meghatározott 
módon kell elektronikus úton is be-
nyújtania.

Az építési beruházások közbeszerzé-
si eljárásainál 2010. január 1-jétől kö-
telezően előírt a költségvetési kiírások 
használata. Az NFGM honlapján ta-
lálható ingyenes programmal kell el-
készíteni a kiírást és május 14-től már 
az is megszabható, hogy a kiíró mi-
lyen formátumban kérheti vissza a be-
árazott költségvetést. A TERC V.I.P. és 
a TERC-ETALON között XML kap-
csolat van, de a beárazott költségvetést 
már csak a TERC V.I.P. „SLO8” fájl-
formátumában lehet visszakérni, hogy 
az  „Összehasonlító” programmal el-
készíthetők legyenek a kiértékelések. 

TERC - ETALON

Miért a TERC-ETALON lett a leg-
jobb választás?
Kevesebb mint 6 hónap alatt 
több mint 22 800 látogatója volt a 
http://koltseg2.epitesugy.com/ minisz-
tériumi honlapnak ahol a TERC-ETA-
LON programban több ezer költségve-
tés készült a letöltési statisztikák alap-
ján. Az NFGM a szoftver alkalmazá-
sától az árajánlatok reálisabb összeha-
sonlíthatóságát, és a kirívóan alacso-
nyak kiszűrését várja. Erre a feladat-
ra csak a TERC-ETALON és a TERC 
V.I.P. programrendszerek az Össze-
hasonlítás modullal együttesen képe-
sek. Az egyetlen programrendszercsa-
lád, amely a mai számítástechnikai kö-
vetelményeknek is megfelelve eleget 
tesz a felhasználói és a minisztériumi 
elvárásoknak. Az egyetlen program, 
amelyben hitelt érdemlően megálla-
pítható, hogy az adott költségvetés-ki-
írás a minisztérium (NFGM) által biz-
tosított honlapon elérhető programmal 
készült, és a kiírásban szereplő tételek 
megegyeznek a szerverén lévő adatbá-
zissal. Az egyetlen program, amelyben 
a kiíráson kívül a beárazás is ingyene-
sen elkészíthető az „XLS” export se-
gítségével.

Új funkciók a TERC-ETALON 
programrendszerben! 

Árazatlan PDF export, a költség-
vetés-kiírás új nyomtatható formája, 
amely árazatlan főösszesítőt és mun-
kanem-összesítőt is tartalmaz. Mó-
dosult az XLS export formátuma, 
amelyet kiegészítettünk a főösszesítő 
és munkanem-összesítő munkalapok-
kal, illetve a számított mezőkbe kép-
letek kerültek, így azok automatikusan 
számolódnak. A hírek, ismertető olda-
lon új menüponttal bővült a menüsor, 
amely a hitelesítési kód ellenőrzését 
teszi lehetővé. Segítségével a rend-
szertől lekérdezhető, hogy egy adott 
kódhoz tartozik-e hitelesített költség-
vetés-kiírás. (Ez a funkció regisztráció 
nélkül is elérhető!)

Rekordmértékű adattárfejlesztés: A 
TERC programrendszerek ÖN adattá-
rában 2010. első félévében több mint 
11 900 új tétel, tételváltozat került 
bedolgozásra. Elkészült és norma-
könyvben is megjelent a „74. Tűz- és 
füstvédelem” munkanem, valamint az 
ÖN adattár részét képezi a „75. Meg-
újuló energiahasznosító berendezések” 
munkanem első fejezete a 75-001 Nap-
energia- hasznosítás HMV (komplett 
rendszerek). Részletes tájékoztatást az 
újdonságokról a TERC honlapokon ta-
lál (http://www.terc.hu/termekek//).

Egységes megjelenési időpontok: 
2010-től a TERC V.I.P. programrend-
szer frissítései az eddig megszokottak-
tól eltérően egységesen január és júli-
us első munkanapján jelennek meg, 
egy időpontban az ÖNKÖLTSÉG, a 
minisztérium által működtetett honla-
pon található TERC-ETALON nevű 
programmal, valamint a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
honlapján megjelenő ÉNGY adattárral. 

Új videósúgók: Elkészült a közel 
négyórányi anyagot tartalmazó 
videósúgó a TERC V.I.P. és a TERC-
ETALON programrendszerekhez, 
amely 48 részben segíti a program jobb 
megismerését. A videósúgó fejlesztése 
folyamatos az interneten, DVD 
lemezen a TERC V.I.P. programmal 
együtt félévenként adjuk ki. 




