2021. év eleji összefoglaló

A 2020. év sok tekintetben rendkívüli volt. Visszatekintve úgy látjuk, hogy a vártnál sokkal jobban siker
Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a megalakulás óta aktív tagjai vagyunk számos nemzetközi szak
Mindhárom
BME MTI -vel közös
tanfolyamunkon , az online kommunikációra v
- a Létesítménygazdálkodás I. két féléves stratégiai szintű tanfolyam
- a Létesítménygazdálkodás II. egy féléves taktikai szintű tanfolyam
- az EuroFM létesítményfelelős minősítő vizsgára felkészítő tanfolyam
Meglepődtük, amikor összeszámoltuk, de csaknem 120 hírlevelet és egyéb értesítést küldtünk ki tavaly,
Az

EuroFM Létesítményfelelős minősítő vizsgát a HFMS szervezi és bonyolítja le

A

HFMS Szabadegyetem programján belül immár tizedik alkalommal rendeztük m

Mint arról már beszámoltunk, a HFMS márciusban tartotta éves közgyűlését, amely megválasztotta az e
A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség, a Global Facilities Management Association tagjaként,
a LeoFM-el karöltve ünnepelte
létesítménygazdálkodás
meg a
világnapját 2020. május 13-án&nbsp;

Az MSZT MB 267 LétesítményISO 41014
és vagyongazdálkodás
- Development
, amely
of facility
szabványbizottság
azóta
management
megjelent. Astrategy
véleményezte
2021. év
szabványt
feladata
az akkor
lesz amég
szab

A HFMS munkacsoportja,
http://bit.ly/33rrUvj
hogy a koronavírus felkészülést elősegítse, útmutatót dolgozott ki a felkészülé
Az útmutatót azóta több mint ötszázan töltötték le.

A BME MTI szabadegyetem
https://eden-online.adobeconnect.com/pbaetrxwek4m/
keretében on-line konzultációt szerveztünk a pandémia útmutatóval kapcso
A konzultáció prezentációjához
https://bit.ly/2xudjmO
a link:

2020-ban lett 15 éves a https://bit.ly/3bzMdtL
Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség és 20 éves a BME MTI - HFMS lét

2020 folyamán egy második
https://bit.ly/3bfHzRp
segédletet is kidolgoztunk a működés, a termelés újraindítására a pandémi
On-line tesztvizsgával zárult
szorgalmi
a BME
időszaka
MTI - HFMS
májusképzésének
25-én és 26-án.
Új

elnököt választottunk&nbsp; ISO TC 267 Facility Management szabványbizottsá
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A HFMS - BME MTI képzés
online
végzős
a záróvizsgákat.
hallgatói októberben tették le

A tavaszról elhalasztani amelyet
kényszerültünk
októberéves
20-ánkonferenciánkat,
tartottunk meg , a LeoFM szakmai partnerünkkel közöse
November elején indult képzésunk új, immér 21. évfolyama, teljes egészében online.

Az év végére, karácsonyAlapfogalmak
előtt jelent meg új segédletünk
, amely összefoglaja
az
mindazokat
Itt tölthetőale,
kifejezéseket és mag
természetesen díjtalanul.

Kérjük továbbra is kövessék munkánkat, látogassák weblapunkat, rendezvényeinket, olvassák hírlevelün
Tisztelettel
László Miklós
alelnök
.

Czerny József
elnök
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