
CONSERVO NECESSE EST – Gondolatok a létesítménygazdálkodásról 

 

Az ókori eredetű latin mondást kölcsönvéve és átalakítva adtam cikkemnek a fenti címet. 

Conservo necesse est, vagyis fenntartani, kezelni, gondozni kell. Sosem volt talán 

ennyire aktuális ez a téma. A gazdasági világválság valamennyi ember és valamennyi 

cég életére, mindennapjaira hatással van. Mindenki átgondolja a költségeit, annak 

struktúráját és optimalizálni igyekszik. Szándékosan nem csökkentést írtam, hanem 

optimalizálást. Facility Managerként (létesítménygazdálkodó) nap, mint nap találkozom a 

fenntartással, azonban ezzel így van minden ember, hiszen otthon mindenki házigazda, 

háziasszony. Mindenki takarít, gondozza a növényeit, izzót cserél, mos, étkeztet, 

szakembert hív, ha önmaga nem boldogul valamivel, összefoglalva fenntartja saját 

életterét. És számol…  

Számol, hogy optimalizálhasson. Elvileg két út is adatik az optimalizálásra. Vagy 

ugyanannyi költségen magasabb színvonalú szolgáltatást szerzünk be, vagy ugyanazt a 

szolgáltatás halmazt kisebb költségen szerezzük be. A választás az igényeken és a 

lehetőségeken múlik. Egy dolog azonban biztos: Nem lehet minden határon túl 

csökkenteni az igényeket és a költségeket. Nem lehet megoldás egy irodában a gáz 

felhasználásának csökkentésére, ha nem fűtünk, vagy az elektromos áram 

felhasználásának csökkentésére, hogy nem világítunk. Ezekkel a megoldásokkal egyet 

lehet elérni: elégedetlen munkavállalókat, pedig minden szervezet sikere a szervezethez 

tartozók elégedettségén múlik, legyen szó munkavállalókról, vagy egy család tagjairól. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy nem a szolgáltatások teljes megvonása az egyedüli 

megoldás, akkor olyan technikák, technológiák keresése a cél, amelyek a fentiekben írtak 

megvalósulását segítik elő. Olyan innovatív technológiákat, berendezéseket, módszereket 

kell találni, amelyek a rövid- és hosszú távú elvárásainknak megfelelnek. 

Amennyiben megvizsgáljuk egy ingatlan fenntartási költségvetését, azt tapasztalhatjuk, 

hogy annak 40-50%-a energiaköltség.  

 

Olyan javak költségei, melyeket nem látunk, eredményeit 

érzékeljük, hiányát szenvedjük, de amíg rendelkezésre áll 

természetesnek vesszük, és nem foglalkozunk vele. Tudat 

alatt sokan tudják, hogy foglalkozni kell az energia 

költségek optimalizálásával, azonban a gyakorlatban csak 

ritkán valósul meg. Az energia költségekkel történő 

gazdálkodás is, mint oly sok egyéb tevékenység, a méréssel 

és adatgyűjtéssel kezdődik, hiszen ezek hiányában 



semmilyen elemzést, számítást nem lehet végrehajtani. Innovatív megoldások 

bevezetését is gazdaságossági-, megtérülési számítások előzik meg, melyek pozitív 

végeredményének birtokában dönthetünk a bevezetésről. 

 

• Hőkamera alkalmazása a megelőző karbantartások tervezése és ellenőrzése 

során. 

• Colt-Caloris rendszer, mely egy fordított vízerőforrás, körforgású hőcsere elven 

működő légkondicionáló rendszer. 

• Vegyszer nélküli takarító-automaták, melyek a vízmolekulák polarizálásával 

valósítanak meg tisztító hatást. 

 

Számos innovatív megoldással találkozhatunk a létesítmények fenntartásával 

kapcsolatban. Néhányat felsoroltam, természetesen a teljesség igénye nélkül. Tettem ezt 

annak érdekében, hogy e cikk olvasói is merjenek gondolkodni újszerű megoldásokról és 

alkalmazzák azokat a költségek optimalizálásának, a környezetünk védelmének 

érdekében, hiszen a létesítményeinket fenn kell tartani, de egyáltalán nem mindegy, 

hogy milyen áron – és ez nem csak pénzt jelent. 
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