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határozatával a Hazay díjat KUNFALVI János mérnök 
úrnak adományozza.

Laudáció

Kunfalvi János a Tolna megyei Németkéren született 1951. február 8-án. 
1973-ban  Székesfehérváron  a  Soproni  Erdészeti  és  Faipari  Egyetem 
Földmérési  és  Földrendezői  Főiskolai  Karán  végzett  földmérő 
üzemmérnökként.  Szakmai  tevékenységét  1973  őszén  kezdte  a  Pécsi 
Geodézia IX. Felmérési Osztálya Paksi Irodájánál. Megismerkedett az EOTR 
újfelmérésekkel,  és  az Atomerőmű beruházáson az ipari  geodéziával,  a 
„Genplán” vezetésével (lakótelep felmérés). Keresetkiegészítésként 1976-
tól  névjegyzékes  földmérőként,  később  vállalati  gazdasági 
munkaközösségben (VGMK) dolgozik. 1986-tól egyik szószólója a korlátolt 
felelőségű társaság (Kft) helyi megalakításának. Közben „Kiváló Dolgozó”, 
majd  paksi  irodavezetővé  nevezik  ki.  1990-ben  14  munkatársával 
megalakítják a Szekszárdi Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft-t. Itt 
a  paksi  iroda  vezetése  az  első  feladata.  A  földmérési  munkabőségnek, 
(tagi részarány, távközlési optikai kábelhálózat, Paksi Atomerőmű, egyéb 
birtokjogi  munkák)  a  megszerzett  munkatapasztalatának,  korábbi  jó 
megrendelői  kapcsolatainak,  vezetői  rátermettségének  is  köszönhető, 
hogy  a  Kft.  folyamatos  fejlesztéseket  végrehajtva  áltagon  felüli 
gyarapodásnak, fejlődésnek indult. 1998-ban elvégzi a digitális alaptérkép 
(DAT) készítésére felkészítő tanfolyamot.  Jelentős a szerepe a Geodézia 
Kft.  Digitális  Alaptérkép készítésének elindításában és  végrehajtásában. 
1999-től  a  Geodézia  Kft.  termelési  igazgatójaként  részt  vesz  több 
megyében  az  állami  alaptérképek  digitális  átalakításaiban.  (Tolna, 
Baranya,  Bácskiskun,  Borsod…)  A  DAT  készítés  során  a  Geodéziai  Kft. 
valamennyi  újfelmérése,  helyszíneléses  átalakítása  irányításában. 
(Törökbálint,  Paks, Szekszárd, Szeged, Jászszentlászló, Zalakaros, Csány, 
Érsekcsanád, Csávoly, Nemesnádudvar, Sükösd, Zomba, Ozora……) 2002-
ben  Szekszárdi  Geodézia  Földmérőmérnöki  Szolgáltató  Kft.  ügyvezető 
igazgatóvá  választják.  Az  állami  alapmunkák  leállása  után  a  „Kft.” 
közműszolgáltatók nyilvántartási és birtokjogi, atomerőmű, NKP „osztatlan 
közös  tulajdonok  megszüntetése”  földmérési  munkáit,  és  a  „cég” 
gazdálkodását   irányítja  kiváló  eredménnyel.  Munkásságának  jelentős 
szerepe  van  abban,  hogy  a  Geodézia  Kft.  napjaink  egyik  elismert, 
országosan  meghatározó  jelentőségű,  innovatív  geodéziai  vállalkozása. 
Kunfalvi János vezetése alatt sok fiatal szakembert indított el szakmában, 
megbízható munkahelyet, munkát, ismereteket biztosítva számukra.

A Tolna Megyei Mérnöki Kamarának kezdetektől tagja. A MMK Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozatának elnökségi tagja volt 2009-2013 között. 

Nyugdíjazása óta tovább dolgozik és segíti a cég működését.

Eddigi szakmai és kamarai munkáját a tagozat 2021. évben Hazay István 
Díj adományozásával ismeri el.


