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Kántor László 
Győr, 1961 . 05. 26. 
9153, Öttevény, Rózsa u. 1/b. 
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Iskolai végzettségek, oklevelek: 

2009: Építési műszaki ellenőr (OKTÁV továbbképző Zrt, Budapest) 
1990: Okleveles építőmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki kar) 
1982: Hídépítő fenntartó üzemmérnök (KTMF, ma Széchenyi Egyetem) 
1979: Hild József Építőipari Szakközépiskola, Győr 

Eddigi szakmai tevékenységi engedélyek: 

Tartószerkezeti vezető tervező 
és tartószerkezeti tervellenőr 
Építési Műszaki Ellenőr: 
- magasépítési területen 
- mélyépítés és műtárgyak területen 
Tartószerkezeti szakértő : 

Épületszerkezeti szakértő : 
Geotechnikai szakértő: 
Építésztervező : 
Igazságügyi szakértő (a fenti építési területeken) : 

Munkahelyek, szakmai tevékenység: 

TI 08-0106 
TE 08-0106 

ME-É-1.-08-6455 
ME-ÉM-1.-08-6455 
TSZ /08-01 06 
Esz-Sz /08-0106 
GT-Sz /08-0106 
É3 08-0395 
005720/1998 

okl.sz.:223/8/09 
oki.sz.: 191 /1990 
oki.sz.: 11-175/1982 
oki.sz.: 13/B/1979 

1982-1986: Hídépítő Vállalat, Szombathelyi majd Győri fő építésvezetősége , ahol kezdeti időben munkahelyi 
mérnökként majd építésvezetőként mélyépítési műtárgyak építésében, műszaki előkészítésében vettem 
részt. Ezzel párhuzamosan VGMK-ben technológiai- és műtárgytervezésbe is belefolytam, tervező 
munkatársként. 

1986-2013: Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (majd jogutódjai), jelenleg ÉMI Nonprofit Kft. Itt a kezdeti időben 
vizsgáló mérnökként, majd szakértőként tevékenykedtem. A szakértői tevékenység mellett, 1991-től a Győri 
és Veszprémi egység vezetését láttam el. Az itt töltött több mint 27 éves szakmai gyakorlat alatt, és a korábbi 
kivitelezői gyakorlatom alatt, nagyon szerteágazó szakmai ismeretre tettem szert. Szakmai tevékenységem 
során, többször végeztem olyan jellegű feladatot, amely közel állt a műszaki ellenőri tevékenységhez is, ezért 
elvégeztem az ehhez szükséges iskolát és letettem az akkor még szükséges vizsgát. Az ÉMl-nél töltött évek 
alatt rengeteg különböző volumenű beruházás építés közbeni, illetve kivitelezést követő minőségellenőrzését 
végeztem a szükséges műszeres vizsgálatokkal együtt. Ez idő alatt nagy tapasztalatot szereztem a 
vonatkozó szabványok alkalmazásában és értelmezésében. Gyakorlatilag minden olyan vizsgálatot, vizsgálati 
eljárást megismertem, ami jelenleg a műszaki gyakorlat része. Sok esetben kellett megoldás találnom 
kialakult tartószerkezeti problémák és károsodások megszüntetésére és javítására. Ezen tevékenységem 
mellett, 1991-től másodállásként különböző gazdasági társaságokban tulajdonosként folyamatosan végeztem 
építőipari tervezést elsősorban tartószerkezeti vonalon. A 2006-ban általam alapított Mérnök-Mátrix Bt-ben 
több alkalmazottal együtt, egyre nagyobb tervezési projektekben vettünk részt. Amikor ez már olyan mértéket 
öltött, hogy a két vezetői állást nem tudtam - a magammal szemben támasztott követelmény szintnek 
megfelelően - ellátni, úgy döntöttem, hogy az eddig megszerzett tudásomat és tapasztalatomat saját 
tulajdonú cégben kamatoztatom tovább. 



2013- tói: A Mérnök-Mátrix Bt. jogutódjaként működő Mérnök-Mátrix Zrt.-ben Jelenleg tulajdonosi jogkörben 
ügyvezetőként irányítom a társaságot. Társaságunk - és ezen belül én is, mint személyesen közreműködő 
tag - az építőipar három fő területével foglalkozik. Elsősorban tovább visszük a korábbi munkahelyemen 
szerzett, vizsgálatokkal- és szakértésekkel kapcsolatos tevékenységeket, melyek végrehajtásához a 
szükséges laboratóriummal, műszerekkel , berendezésekkel és szabványokkal rendelkezik társaságunk. Ezt a 
tevékenységet egészíti ki a társaságunk által végzett igazságügyi műszaki szakértés is. A harmadik 
legnagyobb volumenű terület pedig a kollégáimmal közösen végzett építőipari tervezés, ami magában foglalja 
az építészeti- és tartószerkezeti tervezést, illetve a generál tervezői feladatokat is. A cég irányítása mellett ez 
a profil teszi ki tevékenységem nagyobb részét. A tervezési feladatok végrehajtáshoz a társaságban képzett 
és megfelelő jogosultságokkal rendelkező mérnök, illetve szerkesztő-technikus gárda áll rendelkezésemre, 
akik jelentősen támogatják a munkámat. Az. általunk végzett referencia munkákról részletesebb információ a 
www.memokmatrix.hu honlapon található. 

Szakmai szervezeti tagságok: 

Nyilatkozat: 

Magyar Mérnöki Kamara (Tartószerkezeti- és Geotechnikai tagozat) 
Magyar Építész Kamara 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

Alulírott nyilatkozom, hogy ellenem nem volt és jelenleg sincs folyamatban sem büntetőeljárás , sem bármilyen 
kamarai etikai- fegyelmi eljárás. 

Győr, 2021 január 05. 

Kántor László 


