
1. LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA
2008. szeptember 19-20.

Fenyőharaszt, Kastélyszálló

Tisztelt Leendő Résztvevő!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Épületfenntartók Országos Egyesületének (HUFMA) szervezésében – hagyományteremtő szándékkal - 
2008.  évben  első  alkalommal  megrendezésre  kerül  a  Létesítménygazdálkodási  Konferencia,  melynek  a  Fenyőharaszt  Kastélyszálló  ad 
otthont.
A  konferencia  szervezésének  során  Egyesületünk  tagjainak,  valamint  a  magyarországi  létesítménygazdálkodási  szakma  gyakorló 
szakembereinek véleményére támaszkodva, nagy figyelmet fordítottunk az előadások gyakorlati értékeinek hangsúlyozására. Alapelvünk, 
hogy a  szakmai  program jól  szerkesztett,  gyakorlat  központú legyen és  minden érdeklődő számára hasznos és  a  mindennapokban is 
használható előadásokat tartalmazzon.
A konferencia két napos lesz, alkalmat teremtve ezáltal a szakmai előadások hallgatása mellett az előadókkal és a résztvevőkkel történő 
kötetlen eszmecserére, társasági és üzleti kapcsolatok építésére is.
Az Épületfenntartók Országos Egyesületének (HUFMA) nevében tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait az 1. Létesítménygazdálkodási 
Konferenciára résztvevőként, kiállítóként, szponzorként.
Várjuk szíves jelentkezésüket!

Kuczogi László
a HUFMA elnöke

A program:
2008. szeptember 19. péntek
1130 Résztvevők fogadása, regisztráció, üdvözlő ital
1230 Elnöki megnyitó, HUFMA bemutatása (Kuczogi László, HUFMA)
1300 Megnyitó előadás - FM trendek az európai gyakorlatban  

(Albert Pilger, EuroFM elnök)
1330 A tervezett Kormányzati Negyed üzemeltetési szempontból (Barts J. Balázs, MOL Nyrt.)
1400 Létesítménygazdálkodás a közszféra gyakorlatában (Csillik András, KSZF)
1430 Építésügyi igazságügyi szakértői szemmel az épületüzemeltetésben (Szende Árpád, Archigram Kft.)
1500 Kávészünet (Lézerszkennelés bemutató)

1530 Hőszivattyúk a gyakorlatban (Török István, DeTeImmobilien-Hungary)
1600 Épületfelügyelet a gyakorlatban (Póth Tamás)
1630 Lézerszkennelés eredményének bemutatása (Tóth Gábor, GeoScan)
1645 Légtechnika tisztítás (Szabó Gergely, PartnerGroup Kft.)
1715 Munkahely kialakítás (Feuertag Ottó, Europa Design Kft.)
1745 A Jövő Háza az üzemeltetők szempontjából (Filmvetítés + csoportos beszélgetés)
1900 Vacsora

2030 Divatbemutató
2100 Musical slágerek
2200 Tűzijáték



2008. szeptember 20. szombat
0700 Reggeli

0930 Fenntartható fejlődés (Lázár Róbert, Cora)
1000 Az  egészségügyi  intézmények  speciális  létesítménygazdálkodási  gyakorlata  (dr.  Tótth  Árpád,  Veszprém  Megyei 

Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.)
1030 Bankok létesítménygazdálkodási gyakorlata (György Tamás, Erste Bank Zrt.)
1100 A felsőoktatási intézmények létesítménygazdálkodási gyakorlata (Corvinus Egyetem, Czinderi Gábor)
1130 PDA alapú karbantartási rendszer (Bántó Károly, GENEX Magyarország)
1200 Zárszó (Kuczogi László, HUFMA)
1230 Ebéd

Mindkét nap stúdióbeszélgetésekre lesz lehetőség több témában. (biztosítás, tűz- és munkavédelem, energetika, stb.)

Részvételi lehetőségek
Bízunk  benne,  hogy  felkeltette  érdeklődését  az  1.  Létesítménygazdálkodási  Konferencia  és  Önt  is  a  résztvevők  között 
üdvözölhetjük.  A  konferencia  részvételi  díja  magában  foglalja  a  részvételt  valamennyi  szakmai  programon,  a 
stúdióbeszélgetéseken,  az  esti  szabadidős  programon,  az  előadások szüneteiben  frissítők  fogyasztását,  a  szálloda  wellness 
részlegének használatát, parkolást. Lehetőség van szállást foglalni, azonban ezen igényeket csak korlátozott számban tudjuk 
teljesíteni. A szállásfoglalás a jelentkezések sorrendjében történik, ezért javasoljuk, hogy a jelentkezésüket 2008. augusztus 
20-ig tegyék meg.

Részvételi díjak:

HUFMA tagoknak egyágyas elhelyezéssel: 55.000,- Ft
HUFMA tagoknak két- háromágyas elhelyezéssel: 48.000,- Ft
HUFMA tagoknak külső apartman elhelyezéssel: 47.000,- Ft
Nem HUFMA tagoknak egyágyas elhelyezéssel: 65.000,- Ft
Nem HUFMA tagoknak két- háromágyas elhelyezéssel: 58.000,- Ft
Nem HUFMA tagoknak külső apartman elhelyezéssel: 57.000,- Ft
Szállás nélkül HUFMA tagoknak: 40.000,- Ft
Szállás nélkül nem HUFMA tagoknak: 50.000,- Ft

Számlázás, lemondás:

Az  írásban  megtett  jelentkezések  beérkezését  követően  a  költségekről  számlát  állít  ki  az  Épületfenntartók  Országos 
Egyesülete,  melyet  megküld  a  jelentkező  részére.  A  részvétel  esetleges  lemondását  2008.  szeptember  5-ig írásban 
elfogadjuk, a konferencián meg nem jelenés esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. 

Reklám, szponzorálás:

Lehetőség  van  –  kihasználva  a  konferenciának  otthont  adó  helyszín  kiváló  adottságait  –  kül-  és  beltéri  bemutatkozási 
lehetőségre  is  cégek  részére.  Ennek  részleteiről,  költségeiről  az  Épületfenntartók  Országos  Egyesületénél  kapnak 
felvilágosítást.

Szóróanyagok, cégismertetők elhelyezése:
A konferenciacsomagban információs anyagok elhelyezésére van lehetőség, így hirdetése, cégbemutatója minden résztvevőhöz 
eljut.
A szolgáltatás díja: 40.000,- Ft



A Konferencia helyszínének Megközelítése autóval:

Budapestről a  Kastélyszálló  mintegy  30  perc  alatt 
elérhető  az  M3-as  autópályán.  Személygépkocsival 
vagy  autóbusszal  az  autópályáról  az  51-es 
kilométernél,  Kerekharasztnál,  MOL  kútnál  jobbra 
kell  letérni,  majd  a  pálya  feletti  felüljárón áthaladni. 
Onnantól  táblák  segítik  a  tájékozódásban.

Budapestről  a  30-as  úton is  megközelíthető  a 
Kastélyszálló, mely Gödöllőn, Aszódon, majd a 30-as 
út  elhagyásával,  Kartalon  át  vezet.  Kartal  után 
figyeljék  táblákat,  melyek  segítik  Önöket  a 
tájékozódásban.

Miskolc  felől  az  M3-as  autópályán 51-es 
kilométernél, Kerekharasztnál, a MOL kútnál jobbra. 
Majd  a  kutat  elhagyva  forduljon  ismét  jobbra. 
Onnantól táblák segítik a tájékozódásban.

Miskolc  felől  a  30-as  úton Hatvant  elhagyva, 
kanyarodjon le Heréd felé, majd haladjon át az M3-as 
autópálya feletti  felüljárón. Onnantól táblák segítik a 
tájékozódásban.

A Konferencia szervezését az Épületfenntartók Országos Egyesülete (HUFMA) végzi.

Kapcsolattartó: Kissomlyói Zs. György
E-mail: fenntala@t-online.hu
Honlap: www.hufma.hu
Iroda: 1061. Budapest, Paulay Ede u. 6.
Telefon/fax: 1/268-0575


