
         
 

 

TERC WORKSHOP 

MEGHÍVÓ 

A Szobafestő-, Mázoló-, Tapétázó Országos Ipartestület tisztelettel meghív minden 

kedves érdeklődőt és szervezetet az EU-s társfinanszírozásban működtetett „’A 

digitalizáció, automatizáció és technológiai fejlődés alkalmazási és képzési 

lehetőségei a festő-, mázoló, tapétázó mikro és kisvállalkozások gyakorlati 

tevékenységében - a szakma jövője című” elnevezésű (GINOP-5.3.5-18-2018-00027 

azonosítószámú) projektben megrendezésre kerülő kétnapos online szakmai 

munkaértekezletre. 

A kivitelezők legnagyobb kihívása az árajánlat készítés. Sajnos mára eljutottunk arra a 
szintre, hogy a festő szakemberek egyre kevesebbet alkalmazzák a hivatalos, normák, 
szabványok szerinti árképzést. Az árképzés tételeit, és egységes normáját nem ismerik, 
vagy téves adatbankból dolgoznak. Ma a legelterjedtebb árképzés egyike a 
versenyorientálthoz áll a legközelebb. Erős versenyhelyzetben igazodó árképzést 
alkalmazhatunk, azaz átvesszük konkurenseink árait (passzív alkalmazkodás), ha a 
piacon meghatározó a szerepünk, az árak befolyásolói is lehetünk (aktív 
alkalmazkodás). A tételes árképzésről eltértünk az egyszerűsített, de nem teljes képet 
adó egységárazásra. Ezzel a munkaértekezlettel szeretnénk a tételes, normákon 
alapuló árképzést erősíteni. 

A TERC Kft költségvetés készítő, és árajánlat kiíró programja segít a megfelelő 
árképzésben, és hiteles árajánlat készítésben. 

 A kétnapos szakmai munkaértekezletet a területen jártas szakemberek fogják vezetni, 
előadások hangzanak el a jelenlegi helyzetről, másrészt ismertetésre kerül, hogy az 
eddigi felmérések alapján milyen igények és problémák fogalmazódtak meg ezen a 
szakmai területen. Az is vizsgálat tárgya lesz, hogy milyen képzésre és továbbképzésre 
lenne szükség a szakterület továbbfejlesztésénél, a digitalizáció, az automatizálás és a 
technológiai újítások érdekében. 



         
 

 

 
Az online rendezvény időpontja: 

2021. január 14., csütörtök 09 -15 óra 
2021. január 15., péntek 09 -15 óra 

A képzésre az alábbi regisztrációs ív kitöltésével lehet jelentkezni.  
A sikeres jelentkezésről a szervezők visszajelzést küldenek. 

Jelentkezési határidő: 2021. január 13.  
 

PROGRAM JANUÁR 14-ÉN: 

9.00 Megnyitó  

A nap során folyamatosan előadások 15 óráig:  

• Költségvetés kiírások/Árazott költségvetések létrehozása 

• Egyéb, az intézőn belül végezhető műveletek (megnyitás, másolás, törlés, átnevezés, 
keresés, deviza karbantartás, stb.) 

• Állományok szűrésének lehetőségei 

• Kiírások és költségvetések sajátosságai, szerkesztési lehetőségei 

• Az Összevont Normák (ÖN) tétel adattárának részletes bemutatása 

• Tételkiválasztás az ÖN adattárból 

• Az adattár tételeinek gyártók szerinti szűrése  

• A költségvetésben szereplő tételek különböző paramétereinek módosítása a szerkesztő 
ablakban 

• Tételek felvétele más költésvetésekből, több költségvetés összedolgozása 

 
PROGRAM JANUÁR 15-ÉN: 

9.00 Megnyitó  

A nap során folyamatosan előadások 15 óráig:  

• Manuális árazás, normaidő, gépköltség módosítása 

• Tételek adatainak csoportos módosítása 

• Költségvetés tételeinek %-os eltérítése 

• Árak, mennyiségi részletezések törlése a költségvetésből 

• ÖN adattári tételek adatainak aktualizálása  

• Költségvetés árainak aktualizálása, árazás, akár más dátumú árak alapján is 

• Rezsióradíj módosítása a költségvetés készítése közben 

• Kiírások és költségvetések tételeinek ellenőrzése, aktualizálása 

• Saját munkanem létrehozása, használata a költségvetésen belül 

• Munkanem, illetve Rezsióradíj sablonok létrehozása, alkalmazása 

• Alvállalkozói adatbázis létrehozása, jelölések alkalmazása a költségvetésben 

• Kiírások, költségvetések rendszeren belül történő küldése 

• Állományok konvertálási lehetőségei (kiírásból költségvetés, vagy 
fordítva) 

• Kiírások hitelesítése 
 

A projekt kedvezményezettjei (a Szobafestő-, 
Mázoló-, Tapétázó Országos Ipartestület és az 
Ipartestületek Országos Szövetsége) az 
ország konvergencia régióiból várják a 

https://forms.gle/yzkk8WkBKsKDKSLA8


         
 

 

tájékoztatást, szakmai továbbfejlődést igénylő vállalkozásvezetőket, szakembereket. 
 
További információ kérhető a projektről: 
Kovács László Zoltán, SZMTOI elnöke, projekt koordinátor 
(06-70) 943-9591, E-mail: szmtoi@szmtoi.hu 

mailto:szmtoi@szmtoi.hu

