
Az év favizsgálója 2019 

 
Eltelt a 2019. év, amely a fiatal szakmánk életében elég 

mozgalmasra sikerült.  

Februárban gyarapodott létszámunk 16 fővel, a lelkes kollégáknak 

köszönhetően év közben is több továbbképzésünk, konzíliumunk, 

konferenciánk volt, a favizsgálati adatlapok adattartalmának, 

metódusainak kidolgozása, tárgyalása is megtörtént.  

 

Lehetőség nyílt arra, hogy megválasszuk az év favizsgálóját. 

 

 Az év favizsgálóját a favizsgáló munkacsoport szakmai 

bizottsága választja meg a beérkezett pályázatok alapján. 

 Célunk, hogy olyan kolléga nyerje el az év favizsgálója címet, aki a munkájával példát mutat 

kollégáinak, ezt az általa készített, a pályázatra beküldött favizsgálati dokumentáció alapján a 

szakmai bizottság zárt szavazás útján ítéli oda. 

A figyelembe vett szakmai szempontok: 

 Az alkalmazott favizsgálati metódus tömör, lényegre törő, de közérthető leírása, 

 A favizsgálat adattartalma, 

 A favizsgálat precizitása, 

 A favizsgálati adatlap esztétikai megjelenése, 

Fontos, hogy a favizsgálati lapok valódiak legyenek, nem „kirakat vizsgálatokat” hanem a mindennapi 

munkák során kiadott favizsgálatokat várunk. A beküldött favizsgálatok adattartalmát a szakmai 

bizottság bizalmasan kezeli, adatokat nem ad ki, a díj odaítélése után azokat megsemmisíti. 

A pályázatokon egy, illetve több fa vizsgálatával is el lehet indulni, fontos, hogy a megfelelő szakmai 

döntés érdekében teljes dokumentáció (nem csak maga a vizsgálat, hanem annak a megrendelőnek 

átadott leírása is) átadásra kerüljön.  

 A pályázatnál az üzleti érdekek és titoktartási nyilatkozatok betarthatósága érdekében a 

megrendelő adatai kitörölhetőek, ebben az esetben a törölt részbe (a törés helyére) az 

ÜZLETI ÉRDEKEK MIATT TÖRÖLVE szöveg illesztendő be. A fa beazonosításához szükséges 

adatok nem törölhetőek!  

A pályázatra pdf formátumban készített, elektronikusan továbbított dokumentumokkal lehet 

pályázni. A pályázatokat a fanyuvo@gmail.com címre kell küldeni.  

A szakmai bizottságot 2019 februárjában, a közgyűlésen választottuk meg. Tagjai: 

Szaller Vilmos  

Ócsvári Gábor 

Puskás Lajos 

Dívós Ferenc 

Torma László 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. január 31. 12 óra. 

A pályázaton nem indulnak a szakmai bizottság tagjai. 

A pályázat eredményhirdetése a februári konferencia szakmai napján lesz. 

 

Kelt: Ecser, 2020. január 1. Szaller Vilmos 

 MFE Favizsgáló Munkacsoport vezető 
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