2017. év eleji összefoglaló

Köszönjük, hogy az elmúlt év során is aktívan támogatták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövets
Az elmúlt év sok tekintetben felkészüléssel telt el, de folytattuk már hagyománynak számító ismeretterje
2017-ben több új kezdeményezést indítunk majd útjára, nem utolsó sorban az Önök támogatásának kös

A 2014-ben útjára indított
HFMS Szabadegyetem ismeretterjesztő, továbbképző rendezvénysorozatunk a
A 2016. év során rendezett továbbképzéseink:
- ISO 55 000 esettanulmány workshop
- Board Games 2016 – stratégia és kommunikáció
- Velux, ICON esettanulmányok
- Dokumentum menedzsment szeminárium
- World FM Day – magyar sikertörténetek
- A HFMS szerződéskötési irányelvét bemutató workshop
- BIM szeminárium

A továbbképzések nyilvánosak és az önök támogatásának köszönhetően mindenki számára díjtalanul
2017. február 28-án a HFMS
Board
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fontos
belül
játék
mérföldkő
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minden
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felsőfokú
megrend
szak

A HFMS munkacsoportjabárki
kidolgozta
szabadon
szerződéskötési
letöltheti , eddig
irányelvünket,
már több mint
amelyet
százan
2016
éltek
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hoztunk
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A Magyar Szabványosítási
aktívan
Testület
részt
tagjaként
veszünk az európai és a nemzetközi szabványosításban. Az MS
Büszkék vagyunk rá, hogy az ISO TC 267 Facility Management szabványbizottság támogatásunkkal 201

Továbbra is aktívan hozzájárulunk az ON-K 240 Immobilien- und Facility Management osztrák szabvány

Eredményesen zártuk a BME MTI-vel közös képzésünk 18. évfolyamát és tizennégy hallgatóval elindu
A második félévi taktikai szintű képzés kezdete idén február 28-re esik.
A tanfolyam első félévi záróvizsgáját a tavaly is HFMS Szabadegyetem keretében rendeztük meg, immá

Oktatásunkat 2017 tavaszán
.
jelentősen kibővítjük
2015 végén elnyertük az EuroFM Site Manager minősítésének magyarországi jogait, amely nálunk mag
A BME MTI-vel közösen minősítésre
kínáljuk a felkészítő 7 hetes tanfolyamot . A minősítő vizsga az EuroFM szerv
figyeljék weblapunkat.

Több mint három év előkészítés
Employee
után
Involvement
2015. elején
in Facility
elindultManagement
az Európa Bizottság
Enterprises
által támogatott
VS/2014/0369.
kutatási
A pr
www.eiforfm.eu

Aktív tagjai vagyunk az EuroFM és a Global FM szervezetének. 2016-ben ismét a HFMS Szabadegyete
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A december 26-án tartott éves közgyűlésen a tagság a lemondott Forgács László helyére elnökségi tagn
Munkánkat 2017 elején az éves munkaprogram kidolgozásával folytatjuk.

Ismételten megköszönve támogatásukat, kérem, látogassák rendszeresen weblapunkat, figyeljék hírleve
Budapest, 2017. január 16.

Mikó Zoltán
alelnök

Czerny József
elnök
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