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Miskolci Napló

ÚJABB SZAKMAI ELISMERÉSEK A MIHŐ-NÉL
A Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetsége 2018-ban
is kihirdette a távhőszektor legkiválóbb szakembereinek elismerését. Az idei esztendőben
átadott három kategóriából kettőben a MIHŐ Kft. szakemberei is
díjat érdemeltek ki.

A „Magyar Távhőszolgáltatásért”
ezüst emlékérmet kapott Kovács Tamás a MIHŐ Kft. szolgáltatási igazgatója, szakmai munkássága elismeréséül.
Kovács Tamás szolgáltatási igazgató 1994-ben szerezte gépészmérnöki diplomáját, majd 2003ban elvégezte a mesterképzést.
20 évvel ezelőtt kötelezte el magát a távhőszolgáltatási szakma
iránt. Pályafutását a MIHŐ Kft. tervezőjeként kezdte, majd szorgalmának, tudásának, példamutató
munkamoráljának, széles látókörének és nyitottságának köszönhetően hamarosan a beruházás
csoportvezetője. 2014-ben az akkori szolgáltatási igazgató nyugállományba vonulásával őt nevezik
ki a távhőrendszer teljes műszaki működéséért felelős szolgáltatási igazgatónak. Pályafutása
során közreműködésével, irányításával több fontos fejlesztés valósult meg; így a távfelügyeleti rendszer mikrohullámú megoldása, a
depóniagáz távhő célú hasznosítása, a biomassza energetikai célú
bevonása a távhőszolgáltatásba. A
geotermális rendszer üzemelteté-

Szász Judit minőség és környezetirányítási előadó; Nyíri László ügyvezető igazgató; Kovács Tamás szolgáltatási igazgató
sének hatékonyabbá tételében, a
nagyobb arányú zöldenergia távhőbe való bevonhatóságában a
mai napig aktívan közreműködik,
ennek is köszönhetően Miskolc
az ország egyik legzöldebb távhőszolgáltató cégévé vált. Kovács
Tamás irányítása alatt jelentősen
nőtt a távhőszolgáltatásba bevont
fogyasztók száma, mind a lakossági, mind az egyéb felhasználók
területén. Műszaki feladatain túlmenően kiemelten kezeli a vevők,
a dolgozók és a partnerek elége-

dettségét. Ötleteivel, szakmai felvetéseivel, javaslataival, mindig
az adott feladat, illetve az innovatív megoldások lehetőség szerinti
legszínvonalasabb megvalósítását
segítette, segíti elő. A távhőszolgáltatásban végzett feladatok ellátásával lelkiismeretesen szolgálja
Miskolc lakosságát, míg a MaTáSzSz
műszaki bizottságának tagjaként a
szakma elismeréséért, fejlődéséért
dolgozik.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
2017-ben alapított „Dr. Büki Gergely

a Távhő Ígérete Elismerést” az egyik
legfiatalabb kolléganőnk, Szász Judit érdemelte ki, aki környezetmérnökként és anyagmérnökként végzett a Miskolci Egyetemen.
A Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetsége a távhőszektor jövőjéhez, fenntartható fejlesztéséhez, különösen az energia- és
működési hatékonyság fokozásához, a megújuló energiaforrások
részarányának növeléséhez, az
üzembiztonság fejlesztéséhez és a
távhő társadalmi elismertségének

erősödéséhez tevékenyen hozzájáruló 35 éven aluli fiatal szakemberek számára hirdette meg a
„Dr. Büki Gergely Távhő Ígérete”
c. pályázatát. Szász Judit 2017. áprilisától vett részt az „Otthonunk
Miskolc” programban, melynek keretei között energetikai gyakornok
pozícióban kezdte meg munkáját a
MIHŐ Kft.-nél. A gyakornoki pozícióját hamar, már 2017. szeptemberétől minőség- és környezetirányítási előadó munkakörre váltotta.
Szász Judit a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége pályázatán pályamunkájában a MIHŐ
Kft-nél 2017 évben bevezetett ISO
50001 Energiairányítási Rendszert
és annak működtetését mutatta
be, amely folyamatos fejlesztésre ösztönzi a Társaságot és segíti
abban, hogy optimalizálja energia-felhasználási folyamatait, és
lépéseket tegyen a további energia-megtakarítás felé.
A MIHŐ Kft. szakmai vezetését és
munkavállalóit nagy örömmel töltötte el, hogy a három kategóriában
meghirdetett közül kettő ismételten Miskolcra került. Ez a tény is bizonyítja, hogy a miskolci távhőszolgáltatás jó úton jár, a szakemberek
hozzáértéssel és példamutatással
végzik tevékenységüket.

