
Németh Kálmán Lövőn született 1934. május 
14-én. A soproni Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségizett 1953-ban, azután 
Sopronban földmérő-mérnöki (1959), 
Miskolcon bányamérnöki (1969), Budapesten 
pedig „Vízellátási, Csatornázási és 
Egészségügyi szakmérnöki” (1975) oklevelet 
szerzett. 

Kezdő mérnökként a Gyöngyösoroszi 
Ércbányához került bányamérő-vezetőnek, majd 
a tényleges bányaművelést választván, 
üzemmérnöki beosztást kapott. Az 1968-as „új 
gazdasági mechanizmus”-t követően azonban a 
magyar bányászatot nagymértékű leépítésre 
ítélték, s ezért sok ott dolgozó szakembereknek 
kellett pályát módosítania. Németh Kálmán is 
ezt tette, amikor a hazai környezet vonzása 
hatására, valamint korábbi kapcsolatai bíztatására megpályázta a Sopronban meghirdetett állást, 
amit elnyerve 1971. május 17-től, a II. számú Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat főmérnökévé 
nevezték ki. 

Addigi szakmai gyakorlati tapasztalatai a „vizes” szakmába való beilleszkedést is segítették, 
amelyhez a belső és külső kollégák támogatása, valamint a szakmérnöki továbbtanulás is 
hozzájárult. A hetvenes, nyolcvanas évek gazdasági lehetőségei közepette, Németh Kálmánnak 
meghatározó szerepe volt a vízmű vállalat műszaki alapjainak lerakásában, a sokszorosára 
növekedett vízellátási és szennyvízi létesítmények üzembe állításában, valamint azok 
biztonságos üzemeltetésében. 1990-ben vonult nyugdíjba, amikor a közművekkel kapcsolatos 
fejlesztés és gazdálkodás feltételei ugyan gyökeresen megváltoztak, de a folytatás és 
kibontakozás lehetőségét az előzőek feltétlenül megalapozták. 

Németh Kálmán már 1971-től kezdődően, az MHT helyi szervezetében, mint vezetőségi tag 
folyamatosan tevékenykedett, melynek a 80-as évek végén (másfél cikluson keresztül) elnöke, 
jelenleg alelnöke. A területi szervezet megalakulásának 40. és 50. évfordulójára összeállított 
kiadványok szerkesztésében, valamint a szervezet havi tevékenységének publikálásban 
kiemelkedő szerepet játszott. A Centenáriumi év kapcsán is folyamatosan tevékenykedett. 
2000-től a Hidrológiai Tájékoztató szerkesztő bizottságának tagja. 
 
Szakmai kitüntetések: 
1996. Pro Aqua emlékérem – Magyar Hidrológiai Társaság 
2004. Wälder József-díj – Sopron Város Önkormányzata 
2014. Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem – Magyar Hidrológiai Társaság   
 
Szakmai, társadalmi tevékenység: 
- Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezete tagja,  
- Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) tagja 
- Széchenyi István Gimnázium (SzIG) Öregdiák Társaság elnöke 
 
Életének 84. évében (2017. június 2.) tragikus baleset következtében elhunyt. Temetése 2017. 
június 15-én, csütörtökön 13 órakor lesz a soproni Szent Mihály temetőben. 


