Összefoglaló 2018 elején

2017 is mozgalmas volt a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség életében.
Olvassa el összefoglalónkat!
Kedves Tagjaink, Barátaink, Támogatóink!

2017-ben a BME Mérnöktovábbképző
EuroFM létesítményfelelős
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új képzésünket,
Az EuroFM
az tanúsítvá

A Magyar Szabványosítási Testület MSZT MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodás nemzeti szabvá

A ISO TC 267 Facility Management szabványbizottság múlt évi második plenáris ülésére 2017 szeptem

A HFMS Szabadegyetem programján belül immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Board Ga

A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség, a HFMS szabadegyetem, a Global Facilities Manageme

A BME MTI - HFMS létesítménygazdálkodási képzés 2016 - 17. évi évfolyamának eredményes záróvizs

A 2018. év folyamán magyarul is megjelenik a három új ISO létesítménygazdálkodási szabvány. A szab
• ISO 41011:2017 Facility management -- Vocabulary
• ISO 41012:2017 Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development of agree
• ISO 41001 Facility management -- Management systems -- Requirements with guidance for use
A szabványok megjelenését
szponzoraink

, az Ex-Art 2001 Kft. www.ex-art.hu, Informatika Biztons

Három éves szünet utánAidén
HFMC
ismét
2017
megrendeztük
létesítménygazdálkodási
központi
éves konferenciánkat.
témája akonferencia
digitalizálás volt. A több mint száz rés
A díjazott dolgozatok:
- Agócs Attila: Az alkalmazott minőségellenőrzési mutatók költségbefolyásoló szerepe termelő vállal
- Galamb Emese: A BIM szerepe a létesítménygazdálkodás folyamataiban
- Geng Szabolcs: Az épületkihasználtság mérés fejlesztési lehetőségei irodaterületek esetében
- Járvás Tamás: Az EN 15221-6:2011 szabvány és egységesített területkategóriák használatának e
- Tibor Tamás: Az ügyfél-elégedettség mérése a társasházakban
- Vajda László: A szolgáltatási szint megállapodások szerepe a létesítménygazdálkodási szerződése

Az egyesület alapítása óta folyamatosan aktívan tagjai vagyunk az ON-K 240 Immobilien- und Facility M
A 2017. december 5-én tartott éves közgyűlésen a tagság két évre újraválasztotta az elnökséget. Munká
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Ismételten megköszönve támogatásukat, kérem, látogassák rendszeresen weblapunkat, figyeljék hírleve

Budapest, 2018. január 24.

Mikó Zoltán
alelnök

Czerny József
elnök
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