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Határozat
Tanúsítási rendszer módosítása újbelépő, tanúsítvánnyal nem rendelkező
faanyagvédelmi szakértő jelöltek részére

MMK Faanyagvédelem (FV-SZ) tanúsítvány
megszerzésének feltételei és eljárása
1. Magyar Mérnöki Kamarai tagság
2. Képzettségi feltételek:
a. okl. faipari mérnök diploma vagy faipari mérnök Msc. diploma és a 2016. 02.
01 – 2017. 02. 01. között szervezett „Faanyagvédelmi tréning” végén szerzett
SKK tanúsítvány vagy;
okl. szerkezetépítő-mérnöki diploma/szerkezet-építőmérnöki Msc. diploma és
a 2016. 02. 01 – 2017. 02. 01. között szervezett „Faanyagvédelmi tréning” végén
szerzett Soproni Egyetem SKK tanúsítvány vagy;
okl. építőmérnöki diploma / vagy építőmérnöki Msc. diploma és a 2016. 02. 01
– 2017. 02. 01. között szervezett „Faanyagvédelmi tréning” végén szerzett
Soproni Egyetem SKK tanúsítvány
b. okl. faipari mérnök diploma + és a 2016. 09. 01-én indult faipari mérnök Msc.
faanyagvédelmi specializáció eredményes záróvizsgákkal
c. faipari mérnök Msc. diploma + és ezen belül a 2016. 09. 01-én indult faipari
mérnök Msc. faanyagvédelmi specializáció eredményes záróvizsgákkal
3. Tanúsítvány megszerzéséhez elismert szakmai gyakorlat valamelyik szakterületen vagy
szakterületeken:
a. építőipari faanyagok gyártása és faanyagvédelme;
b. faszerkezetek építése, szerkezeti és faanyagvédelmi tervezése;
c. biocidokat tartalmazó faanyagvédőszerek fejlesztése, gyártása, minősítése,
forgalmazása;
d. faanyagvédelmi eljárások fejlesztése, minősítése, kivitelezése;
e. meglévő faszerkezetek megelőző illetve megszüntető faanyagvédelmének
kivitelezése szakterületek közül legalább egy területen szerzett legalább 5 éves
szakmai gyakorlat,
valamint az 5. pontban előírt 5 db szakvélemény.

4. A szakmai gyakorlat számítása és igazolása:
Az 5 év szakmai gyakorlatot jelöltnek a 3. pontban felsorolt szakterületeken korábban
fennállt, vagy jelenleg is fennálló munkakör és/vagy tevékenység megnevezése mellett
írásban, ellenőrizhető módon igazolnia és/vagy igazoltatnia kell.
Az 5 éves szakmai gyakorlatot az adott szakterületen a következő diplomák
valamelyikének megszerzése BSc képzést követően:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

okl. faipari üzemmérnök;
okl. faipari mérnök;
faipari mérnök BSc;
faipari mérnök MSc;
okl. szerkezetépítő-mérnök;
szerkezetépítő-mérnök MSc;
okl. építőmérnök;
építőmérnök MSc.

A felsorolt végzettségek után a 3. pontban felsorolt munkakörök/tevékenységek
tényleges időtartama szerint kell figyelembe venni.
5. Faanyagvédelmi szakvélemény készítése:
s
A Faanyagvédelmi szakértő (FV-SZ) tanúsítvány igénylése előtt jelöltnek minimum 5
db gyakorló önállóan elkészített faanyagvédelmi szakvéleményt kell készítenie,
amelyeknek a faanyavédelmi szakvéleménnyel szemben támasztott általános
követelményeknek meg kell felelnie. A szakvéleményeknek faszerkezetű fedélszékek,
fafödémek és egyéb szabadon választott faszerkezetek ellenőrzését is tartalmaznia kell.
Az 5 db önállóan elkészített gyakorló faanyagvédelmi szakvéleményt a tanúsítási
kérelemmel együtt kell a Szakértői Testületnek benyújtania. A szakvélemények
megfelelőségét, valamint az 1-4. pontban megfogalmazott feltételeknek való
megfelelést a Szakértői Testület által kijelölt szakértőnek ellenőriznie kell, melyről
kijelölt szakértő a Szakértői Testület részére véleményt készít.
6. A Szakértői Testület által kijelölt szakértő javaslatának az alábbiakat kell tartalmaznia:
a. a jelölt felkészültségének, habitusának rövid jellemzését;
b. az elkészített szakvéleményeken kívül, milyen faanyagvédelmi vizsgálatokban
vagy szemlékben vett részt;
c. a kijelölt szakértő javaslatát, nyilatkozatát, hogy jelöltet felkészültnek,
szakmailag alkalmasnak tartja-e önálló faanyavédelmi faanyagvédelmi
szakértői munka végzésére.
Ezt követően az MMK Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat Szakértői Testülete
egybehangzó véleménye alapján javasolja a Faanyagvédelmi szakértő (FV-SZ) tanúsítvány
odaítélését.

A Faanyagvédelmi szakértő tanúsítvány 5 évre szól. A tanúsítvány megszerzése után a
szakértőnek a Magyar Mérnöki Kamara Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozata
illetve ennek mindenkori jogutódja által szervezett továbbképzéseken, faanyavédelmi
konferenciákon részt kell vennie.

