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Katona Kálmán eredendően hírköz-
lési szakember volt, annak is a javá-
ból. Mégis a 90-es évektől kezdő-
dően rajta hagyta a keze nyomát a 
vizek ügyein, a magyar vízgazdálko-
dáson. Az első szabadon választott 
országgyűlésben ő volt a Gazdasági 
Bizottság „közlekedési, hírközlési és 
vízügyi” albizottságának vezetője. 

1998 júliusában közlekedési, 
hírközlési és vízügyi miniszternek 
választották, amit 2000 májusának végéig töl-
tött be. Fantasztikus, emlékezetes események-
kel teli időszak volt ez a hazai vizek, a hazai 
vízgazdálkodás történetében. Minisztersége 

A küldöttséget Felix Stroe, az ARA elnöke vezet-
te (főállásban a constancai vízmű vezérigazga-
tója), kísérője volt többek között dr. Kereskényi 
Gábor, Szatmárnémeti polgármestere és Dan 
Stegerean, a szatmárnémeti vízmű igazgatója. 
A tárgyalást magyar részről Kurdi Viktor elnök 
úr irányította.

A két elnök által aláírt, nyolc fejezetből álló 
„Együttműködési Megállapodás” néhány fonto-
sabb eleme:
•	 együttműködés	 és	 tapasztalatcsere	 a	 két	 or-

szág víziközműveinek tudományos, műszaki, 
karbantartási szakterületein;

•	 szakmai	folyóiratok	cseréje;
•	 szakértőcsere	 a	 két	 ország	 speciális	 konfe-

renciáin;
•	 együttműködés	nemzetközi	síkon;
•	 a	megállapodás	határozatlan	időre	köttetett.

A tárgyalás során kérdésre adott válaszok alap-
ján néhány érdekesség:
•	 Az	 ARA-nak	 43	 szolgáltató	 tagja	 van,	 ezek	

adják a román ivóvíz-szolgáltatás 95%-át. Öt 
éven belül 9-11-re akarja csökkenteni az ál-
lam ezt a számot.

•	 Több	mint	100	apró	szolgáltatót	is	üzemeltet.

•	 Az	 ARA-t	 igazgatótanács	 irányítja,	 a	 titkár-
ságon 13-an dolgoznak.

•	 Minden	jogi	tag	ugyanannyi	tagsági	díjat	fizet.
•	 Magánszemélyek	 is	 lehetnek	 tagok,	 tagsági	

díjuk 20 lej/év (1400 forint).
•	 Saját	folyóiratuk	van.
•	 Saját	szállodájuk	van	rendezvények,	vendég-

látás céljából.
•	 Anyagilag	nagyon	jól	áll	a	szövetség.
•	 Az	értékesítési	különbözet	38%.
•	 Vízóra-hitelesítési	idő:	7	év.

A MaVíz képviselőit a tárgyalás végén Sroe 
elnök úr meghívta a „Fenntartható megoldá-
sok a vízmenedzsmentben 2017 konferencia 
+ EXPO APA 2017” rendezvényre május 15–17. 
között, illetve Szatmárnémeti polgármestere a 
határközeli városba.

alatt a Tiszán háromszor futott le 
rekordot döntő, rendkívüli árhul-
lám, és sohasem lesz feledhető a 
Tisza cianidszennyezésének meg-
oldása sem. Hátországát az adta, 
hogy  maradéktalanul megbízott 
a szakmában, mindazokban, akik-
ben jó emberismerettel meglátta 
a tudást, a cselekvőképességet. A 
bizalom szárnyakat adott azoknak, 
akik vállára nagy feladatok súlyát 

tette. Az ő idején indult útjára a megelőző jel-
legű vízkárelhárítás állami rangra emelése, az 
új Vásárhelyi-terv megalapozása. A politika 
élvonalába 2006-ban tért vissza, amikor az 

Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságá-
nak elnöke lett. Ellenzéki politikusként, mint a 
bizottság vezetője betartotta és betartatta sa-
ját maga erkölcsi parancsát, hogy vész idején 
nincs helye a politikai csatározásoknak, össze 
kell fogni mindenkinek! Pedig erre az időszak-
ra is kijutott, Miskolcon vízbázisszennyezés, a 
Rába-habzás, és sorolhatnánk tovább. Előre-
mutató volt, hogy víziközmű-munkacsoportot 
hozott létre a bizottságon belül, felismerve, 
hogy mennyire hiányzik ennek a szolgáltatás-
nak a törvényi szabályozása. Kezdeményezője 
volt és első társelnöke lett az Országgyűlés 
Fenntartható Fejlődési Tanácsának, a fenn-
tartható társadalmi-gazdasági fejlődés legma-
gasabb szintű, pártokon felülívelő stratégiai 
iránymutató testületének.

Búcsúzunk volt miniszterünktől, Katona 
Kálmántól, a nagyszerű embertől, akinek a ne-
vét és tetteit fontos mérföldkőként fogja meg-
őrizni a hazai vízügyek nagy történelemkönyve 
is. (A www.hidrologia.hu honlap nyomán)

EGyÜTTMŰKöDéSI MEGÁLLAPODÁS 
A ROMÁN TESTVéRSZöVETSéG (ARA-ASSOCIATIA 
ROMANA A APEI) éS A MAVÍZ KöZöTT
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2017. február 6-án a román testvérszövetség öttagú 
delegációja tett látogatást a MaVíz titkárságán.

zatainak statikus és dinamikus hidraulikai vizsgálata, tűzcsapteljesít-
mény-ellenőrzés, bontás nélküli átáramlásmeghatározások.

•	 Víziközmű-hálózatok	tervezése
•	 Víziközmű-gépházak	tervezése
•	 Csatornadiagnosztika,	 csatornakamerázás:	 saját	 műszerparkkal	 NÁ	

1000 mm méretig ipari kamerás, levegős és optikai tömörségi vizs-
gálat és geodéziai bemérés. A diagnosztika alapján rekonstrukciós 
kiviteli tervek készítése.

AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft., Sopron
Az 1998-ban betéti társaságként alakult, majd kft. formában működő vál-
lalkozás tevékenysége rendkívül sokoldalú, saját mérésekkel támogatott 
szellemi tevékenység négy alapvető területen:
•	 Vizsgálatok,	műszaki-gazdaságossági	elemzések:	víziközművek	háló-

MAVÍZ új BELéPŐ


