Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz

RÖVID BEMUTATKOZÁS

1. Név:
Szántó László Gábor
2. Születési év, hely
1969. december 28., Budapest XII.
3. Végzettség, szakképzettség:
BME Építőmérnöki Kar – Szerkezetépítő szak, okleveles építőmérnök
4. Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések:
2012. Magyar Építőművészek Szövetsége által alapított Csonka Pál Emlékérem egyéni
díjazás
2016. A brit Institution of Civil Engineers a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Tanácsadó
Mérnökök és Építészek Szövetsége által alapított Tierney Clark Díj
5. Nyelvismeret:
Angol (gyenge)
6. Az elmúlt 15 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki
tevékenység, illetve beosztás):
EXON 200 Kft. tulajdonos, ügyvezető, felelős statikus tervező
7. Szakterület:
Tartószerkezeti tervezés és szakértés
8. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
2000-től az EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft-ben dolgozom. Az 1998-ban alapított
cégnek tulajdonosa és ügyvezetője is vagyok, miközben természetesen a szakmai irányítási
feladatokat is én látom el. További tervező és mérnökirodák, melynek tulajdonosa és szakmai
irányítója vagyok: a NANIT Mérnökiroda Kft. a SKETCH Mérnökiroda Bt. és a Messor
Mérnökiroda Bt.
Alapvető tevékenységünk a meglévő és új épületekkel kapcsolatos tartószerkezeti szakértői
és tartószerkezeti tervezői feladatok ellátása.
Mellékletként becsatoltam a szakmai önéletrajzomat.
9. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
10. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat
11. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
Tartószerkezeti Tagozat - Elnök
12. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
Elnökségi tag
13. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs
lehetőségek, kapcsolatok:
Alapvetően a tervezői gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal kívánom segíteni a Kamara
működését. Elsődleges célom a mérnöktársadalom elismerésének javítása, valamint a
szakmai tevékenység minőségének emelése, valamint a beruházások lefutásának szabályzott
környezetbe való terelése.

A tervezési gyakorlatban szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a szakmai,
szakmapolitikai érdekérvényesítési képességünkön lenne mit javítani. Elsősorban a
szakmagyakorlók érdekeinek érvényesítése, helyzetük javításának elősegítése, ambicionál.
Jelenleg a mérnöki szolgáltatások nagy részét gyakran szükséges rossznak tekintik a
beruházók, megrendelők, kivitelezők. A kiválasztás elsődleges szempontja csak és kizárólag
gazdaságossági alapon (az olcsóbb jó) történik, majd az árszint meghatározását követően
szerepet kaphat a szakmai megítélés is. Ez alapvetően a tevékenységünk megfelelő
ismeretének hiányából ered.
Az elmúlt időszakban a szakmai tevékenységünkkel kapcsolatban – az eddig is meglévő
felelősségvállaláson túl – egyre nagyobb elvárásokkal, munkaigénnyel, bürokráciával és egyre
lehetetlenebb elvárásokkal találkozunk (tervezési területünkön a szabványváltozások,
tűzvédelmi méretezés, földrengési méretezés, 3D dokumentációk, BIM tervezés,
folyamatosan változó törvények, rendeletek, irreálisan rövid határidők, a kivitelezéssel
párhuzamos tervezés, alulbecsült beruházási költség és mérnöki szolgáltatási díj…), mellyel
szemben elismertségünk nem nő, hanem csökken. Elég csak meggondolni, hogy a mérnöki
szolgáltatások díjazása az alulbecsült bekerülési díj néhány ezrelékét, míg az ügyvédi,
közjegyzői, ingatlanforgalmazói díjak az eladási érték néhány százalékát teszik ki. Ez a
munkaráfordítás és felelősségvállalás, valamint a díjazás tekintetében fordított arányosságot
mutat. E mellett persze probléma az erkölcsi elismerés hiánya is.
Véleményem szerint nem az a helyes út, ha a mérnök társadalom megpróbál megfelelni az
egyre lehetetlenebb elvárásoknak, és a körülmények adta lehetőségeknek, mely vagy a
szakmai minőség, vagy a gazdasági működés rovására megy. Mindkét út lefelé vezet! Meg
kellene határoznunk a tevékenységünkkel kapcsolatos szakmai elvárásokat, rendelnünk kell a
tevékenységünkhöz egy elvárt díjazást és ki kell dolgozni az elvárások teljesülésének
ellenőrzési rendszerét. A mérnöki tevékenységek díjszabásának szabályozása mellett
elengedhetetlen az elvárt szakmai minőség ellenőrzése, mely ki tudja zárni a jelenleg
esetenként szakmailag-gazdaságosságilag lehetetlen alulvállalásokat. A szakmai minőségi
elvárások megfogalmazása és a MÉDI jelenleg is létezik, de minőség-ellenőrzés nélkül nem
érvényesíthető. Ehhez kapcsolódó téma a korábban többször bevezetett és eltörölt
jogosultságok helyzetének rendezése is. Az ÉMTSZR megfelelő bevezetése alkalmat kínál a
helyzet jobb irányba történő elmozdítására. Ennek kidolgozásában tagozati elnökként eddig is
részt vettem.
Meg kellene ismertetnünk az építész tervezőkkel, társtervezőkkel, beruházókkal,
kivitelezőkkel a tevékenységünket. Az ehhez szükséges beruházások (megfelelő irodai
környezet, tárgyi eszközök, hardver, szoftver…), szellemi kapacitás (megfelelően képzett és
megfelelő számban rendelkezésre álló kollégák) megteremtésének problémáját. Az egyes
projektekhez szükséges kapacitást, időráfordítást. Azt is meg kellene értetnünk, hogy a
lényegesen alulbecsült tervezési díjak és idők átgondolatlan és gazdaságtalan
szerkezetekhez, a kivitelezéssel párhuzamos tervezés folyamatos és többszöri áttervezéshez
vezet. Az utóbbi időkben gyakran szembesülhetünk a tartószerkezeti tervek építész és egyéb
szakági tervekhez képest időben előrehozott szállítási határidejének igényével is. Ez rendre
többszöri áttervezési igényt jelent a tartószerkezetek esetében, mely a megépült szerkezetek
esetében sem zárható ki. A fennálló körülmények egyre nagyobb kockázatot jelentenek,
melyet a kötelező tervellenőrzés hiánya csak tovább fokoz. A tervezési folyamat
párhuzamossá tétele (az építész és minden szakág egységes készültséget mutató
kidolgozottsága), amelyre az ÉMTSZR szintén lehetőséget ad.
Nagyon fontos probléma a projektek megfelelő előkészítésének hiánya. Ennek rendezését
célozza egy egységes Beruházási Kódex kidolgozása, melyek a Kamara most is dolgozik.
Budapest, 2017. február 15.
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