
A www.terc.hu honlapon érhető el az épí-

tésüggyel kapcsolatos szerteágazó, hí-

reket, információkat tartalmazó új, önálló 

részt képező tudásbázis. A teljesség igé-

nye nélkül, de arra törekedve számtalan 

aktuális építőipari Tudás-Információ-Hír 

található a honlapon. 

Mi ez a hely?

Mit rejt magában?

Mit nyújthat?

Miért fontos?

Miért érdekes?

Az építésügy széles spektruma található meg 

itt, átfogja a teljes komplex építési folyamatot, a 

megvalósítását elősegítő vagy ahhoz kapcso-

lódó nélkülözhetetlen tevékenységeket, szol-

gáltatásokat és követelményeket, valamint az 

építésügyhöz szorosan kapcsolódó területeket 

is (pl. közbeszerzés, szerzői jog, polgári jog, in-

gatlanjog stb.). 

Az Építésügyi  

Tudás Műhely

   virtuális találkozóhely az építésügyi szakte-

rülettel foglalkozó, vagy abban érdekelt, illet-

ve azzal érintett szakemberek, vállalkozások 

és állampolgárok számára. Magas szakmai 

színvonalú, XXI. századi elvárásokat legfelső 

fokon kielégítő elektronikus weboldal,

  segítség és munkaeszköz, amely lehető-

séget biztosít a szakemberek munkájához a 

gyors és eredményes ismeretszerzésre, az 

építkezni vágyóknak a teendőikhez,

  többségében elektronikus úton, ingyene-
sen elérhető mindenki számára.

Célja olyan, a legszélesebb körű és a legma-

gasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő, az 

építésügy minden spektrumát átfogó, szakmai 

tartalommal bíró, ingyenes szolgáltatás biztosí-

tása, amely az ingatlanbefektetők, beruházók, 

ingatlanfejlesztők és forgalmazók, ingatlanüze-

meltetők, -kezelők, továbbá az építtetők, terve-

zők, kivitelezők és az építési beruházás összes 

más résztvevője, a vállalkozók, vállalkozások és 

a magánszemélyek számára magas szakmai 

színvonalon, elektronikus felületen

  megbízható, teljes körű és értékű szakmai tu-
dást képvisel,

  könnyű hozzáférést, felhasználóbarát alkal-
mazást biztosít,

  gyors, pontos adatot, információt, hírt szolgáltat.

A „VIRTUÁLIS KORZÓ” események, javas-

latok, vélemények, kérdések, virtuális szakmai 
találkozók helyszíne, ahol felhívjuk a látogatók 

figyelmét a jelentősnek tartott szakmai esemé-

nyekre, itt lehet javaslatokat tenni az ÉTM szakmai 

tartalmával összefüggésben is az etm@terc.hu 

e-mail címen.

Az ÉTM weboldal főszerkesztője, szakmai 

irányítója, valamint 15 magasan kvalifikált, nagy 

szakmai gyakorlattal rendelkező szakember 

együttes munkája biztosítja a weboldalakon 

megjelenő információk szakszerűségét, meg-

bízhatóságát, hitelességét.

Internet, Hírlevél  

Térítésmentesen 

letölthető könyvek

Új honlapunk fejlesztése 2015 végén fejeződött 

be: egyrészről még átfogóbb képet szeretnénk 

nyújtani a TERC Kft. tevékenységéről, másrészt 

az Építésügyi Tudás Műhely új szolgáltatásunk 

révén hasznos információkat szeretnénk biz-

tosítani az építőipar szakmai résztvevőin túl a 

lakosság széles rétegének.

Az építési információk nyújtása, átadása az 

elmúlt évtizedek során alapjaiban megváltozott, 

fejlődött. A hagyományos tájékoztatási formák 

(kiadványok, újságok, rádió, televízió stb.) mel-

lett megjelent és ma már mindent elsöprő mér-

tékben megerősödött az internet által nyújtott 

gyors, széles körű és naprakész információ-

áramlás. Ennek a tendenciának megfelelve vál-

lalkozásunk 2012 tavaszától rendszeresen min-

den hónap elején havi hírlevelet küld regisztrált 

partnereinek. A havi hírlevél mellett egyre több 

információt kívánunk kizárólag az interneten 

keresztül biztosítani, ezért kérjük Önöket, hogy 

honlapunkat (www.terc.hu) igényeik szerint 

használják munkájukban. 

Már évek óta honlapunkról letölthetők épí-

tőipari szakmai könyvek. Nagy siker volt 

Mednyánszky Miklós: Építési engedélyezé-

si eljárások és a mai napig aktuális dr. Nesz-

mélyi László: Költségvetés és árképzés az 

építőiparban című könyve. 2012 végéig több 

száz építőiparral kapcsolatos, több mint egy 

évszázaddal korábban kiadott szakmai könyvet 

digitalizáltunk. Ennek egy részét 2013 óta fo-

lyamatosan helyezzük el honlapunkon. Az épí-

tőiparhoz kapcsolódó szakemberek számára 

szinte elengedhetetlen, aktuális információkat 

tartalmazó műveket térítésmentesen kívánjuk 

az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

www.terc.hu
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a TERC Kft. honlapján!

Tudást, képességet koncentrál

és információt, hírt szolgáltat.


