Összefoglaló 2019 elején

Kedves Tagjaink, Barátaink, Támogatóink!

2018 nemcsak a mi életünkben, de az egyész világon fontos év volt a létesítménygazdálkodási közössé

Köszönjük kitartó, áldozatos támogatásukat.
A 2018. év legfontosabb eseménye a létesítménygazdálkodási szakma, a létesítménygazdálkodási ipar
- MSZ EN ISO 41001:2018 Létesítménygazdálkodás. Irányítási rendszerek. Követelmények alkalma
- MSZ EN ISO 41011:2018 Létesítménygazdálkodás. Szótár (ISO 41011:2017)
- MSZ EN ISO 41012:2018 Létesítménygazdálkodás. Útmutató a stratégiai erőforrás-kezelésre és m

A szabványok fordításaHFMS
a Magyar
elnökségi
Szabványosítási
tagja,.László
Miklós
Testület
Miklós
kiemelkedő
MB 267és
Létesítményáldozatos munkáját
és vagyongazdálkod
ez úton is sz

2017-ben a BME Mérnöktovábbképző Intézettel karöltve útjára indítottuk új képzésünket, az EuroFM léte

A HFMS Szabadegyetem programján belül hetedik alkalommal került megrendezésre a Board Games s

A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség a Global Facilities Management Association tagjaként 20

A BME MTI - HFMS létesítménygazdálkodási képzés 2017 - 18. évi évfolyamának eredményes záróvizs

Májusra kidolgoztuk a GDPR-nek megfelelő adatkezelési szabályzatunkat, amelyet a weblapunkon talál

2018-ban ismét megrendeztük éves konferenciánkat. A HFMC 2018 létesítménygazdálkodási konferenc

A HFMS Award for Industry Impact díjat a HFMS 2010-ben alapította, hogy a létesítménygazdálkodás é

A HFMC 2018 konferencián két új kitüntetett vehette át az elismerést:
- László Miklós, a HFMS aelnökségi
létesítménygazdálkodási
tagja,
szabványosítás terén végzett áldozatos munká
- Schmidt József, a LeoFM
, a létesítménygazdálkodási
egyesület elnöke
ipar felemelésért kifejtett munkájáért.

A díjazott dolgozatok a stratégiai kategóriában:
- Czimmer László: A létesítménygazdálkodás és a munkavédelem integrációja színházi munkakörny
- Gohér István: Bevásárlóközpont környezetközpontú üzemi működési szolgáltatásokra történő átáll
- Toldi Miklós: Új vásárcsarnok üzemi működési szolgáltatásainak előkészítése

A díjazott dolgozatok a taktikai kategóriában:
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Dömötöri-Kövér Krisztina: Targonca teljes körű szerviz szolgáltatás meghatározása és ellenőrzése
Hangyál Tímea: Az irodában keletkező papírhulladék kezelése szolgáltatás meghatározása és elle
Varga Zsolt: Légkezelő gép karbantartása

Az egyesület alapítása óta folyamatosan aktívan tagjai vagyunk az ON-K 240 Immobilien- und Facility M
A 2019. január 24-én tartott éves közgyűlésen a tagság jóváhagyta az elnök 2018. évről szóló beszámol

Ismételten megköszönve támogatásukat, kérem, látogassák rendszeresen weblapunkat, figyeljék hírleve
Budapest, 2019. február 23.

Mikó Zoltán
alelnök

Czerny József
elnök
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