
A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának elnöksége 7/2019.
(06.06.) sz. határozatával a Hazay díjat KLEIN Pál mérnök úrnak adományozza.

Laudáció

Klein Pál 1960-ban született Adonyban. 
Az Erdészeti  és Faipari  Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolán 1982-ben végzett, 
mint földmérő mérnök.
A főiskola  elvégzése  után  a  Dunai  Vasműben  helyezkedett  el,  ahol  a  vállalat  különböző 
épületeinek, építményeinek süllyedésmérése és mozgásvizsgálata volt a fő feladata.
Később is ipari geodéziai feladatokat látott el úgy, mint darupályák ellenőrző vizsgálata, az 
acélműben átépítendő kemencék, kohók, stb. ellenőrző vizsgálata. Ezen időszak alatt tovább 
képezte magát és ipari geodéziai szakmérnöki végzettséget szerzett. Publikált a Geodézia és 
Kartográfia folyóiratba a darupályák ellenőrző vizsgálatáról.
1992  és  1998  között  a  DUNAFERR  Tervező  és  Mérnöki  Iroda  Kft-nél  dolgozott,  mint 
geodéta. Fő feladata a vállalat közműtérképének készítése és továbbvezetése volt, amit egy 
térinformatikai rendszer részeként kell kezelni.
A Dunai Vasműhöz hű maradt, a cég jogutódjánál dolgozik a mai napig.
Az évek során különböző ipari geodéziai kitűzések és ellenőrző mérések sokaságát végezte, 
többek között a székesfehérvári ALCOA üzemben a kerékgyártó részlegnél.
A munka mellet folyamatosan képezte magát:

 Ipari geodéziai szakmérnök
 Minőségügyi mérnök
 Mérnök közgazdász
 Ingatlan forgalmazó és értékbecslő

Alapító  tagja  a  Magyar  Mérnöki  Kamarának,  kisebb  megszakításokkal  tagja  a  Magyar 
Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési társaságnak.
Sokat  segít  a  Fejér  megyében  tartott  szakmai  továbbképzések  szervezésben  és 
lebonyolításában.
Tagja a Fejér Megyei Mérnökért Alapítvány Kuratóriumának.
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportjának aktív tagja, 
a  vezetőség  tagja.  Ebben  a  tisztségében  segít  a  szakmai  továbbképzések  tematikájának 
kiválasztásában, majd a képzések szervezésében. 2013-2017 között a Fejér Megyei Mérnöki 
Kamara  Felügyelő  Bizottságának  tagja,  majd  2017  óta  a  területi  kamara  alelnöke.  Nagy 
energiát fordít a dunaújvárosi kollégák érdekeinek képviseletére, védelmére. Segíti a kamara 
és a városa közti kapcsolat javítását.
Közreműködik  a  MMK Geodéziai  és  Geoinformatikai  Tagozat  munkájában.  Részt  vett  a 
tagozat  által  összeállított  M.2.  Mérnökgeodéziai  tervezési  segédlet  véleményezésében.  A 
tagozati taggyűléseknek is aktív szereplője.
Jogosultságai a GD-T és GD-Sz minősítések.

Eddigi  szakmai  és  kamarai  munkáját  a  tagozat  2019.  évben  Hazai  István  Díj 
adományozásával ismeri el.


