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legjobb játékvezetője, FIFA-bíró is voltál. Mon-
danál erről néhány mondatot?
N. M.: Miután beláttam, hogy a vágyam, misze-
rint válogatott labdarúgó leszek, nem valószínű, 
hogy teljesülni fog, újabb célt tűztem ki magam 
elé. Miért ne léphetnék ki a nemzetközi porondra 
mint játékvezető? 

1978-ban, az első NB I-es meccsemen már a 
vízműves barátaim szurkolhattak nekem Salgó-
tarjánban, az ország legszebb fekvésű focipályá-
ján. 1982-től FIFA-bíróként három év múlva bekö-
vetkezett súlyos térdsérülésemig 87 nemzetközi 
meccsen működtem mint játékvezető vagy ha-

tárbíró. Utána még sokáig foglalkoztatott az UEFA-FIFA mint játékvezető 
ellenőrt, összesen 116 alkalommal.

VP: Az aktív játékvezetés után évekig te voltál a Játékvezetői Bizottság el-
nöke. Úgy tudjuk, még ma is tiszteletbeli elnöke vagy az azóta Magyar Já-
tékvezetői Testületnek nevezett grémiumnak. Elég kényes területről van szó.
N. M.: Valóban, 1989 és 2001 között voltam elnök. Nagyon jó viszonyom 
volt a különböző, összesen négy MLSZ-elnökkel. Legnagyobb eredmé-
nyünk a teljesen független bíróküldési jog elérése volt.

VP: A közelmúltban 90 éves születésnapját ünneplő Fővárosi Vízmű-
vek Sportkörének alig felfogható időn keresztül te voltál az elnöke. Ki-
mondottan a személyednek köszönhető, hogy ez a nagy és eredményes 
sportkör – aminek összehozása nem sikerült a többi fővárosi közműves 
egyesületnek – él és virul. Hogy sikerült ez?
N. M.: 1968-tól napjainkig kaptam meg a sportköri közgyűléseken ezt a 
nekem csodálatosnak tűnő megbízást. Több szakosztályunk a nemzeti él-
vonalban szerepel. A pályaellátottságunk is remek. Csak a központi sport-
telepünkön 2 füves labdarúgópálya, 2 műfüves futsaljellegű pálya, 7 te-
niszpálya (ebből kettő télen fedett), egy korszerű tekecsarnok áll az igazolt 
és az amatőr sportolók rendelkezésére. A tömegsportra is nagy gondot 
fordítunk. Házi labdarúgó-bajnokság, négyévenként közműolimpia, a te-
niszezőknek vízmű open és a budaújlaki csodatörténet, hogy csak néhány 
rendezvényt említsek. A majd 50 év eredményeiért sokat köszönhetek a 
mindenkori vállalatvezetésnek. Hajdú Györgytől dr. Szőke Ferencen ke-
resztül a mai első emberig, Haranghy Csaba vezérigazgatóig szerencsére 
sportot szerető és a sportkört anyagilag támogató vezetőkkel dolgozhat-
tam együtt.

VP: Úgy tudjuk, a napokban lemondtál az elnöki posztról. Mivel töltöd 
most a hétköznapjaidat?
N. M.: Szerettem volna fél évszázadig (jól hangzik, ugye?) elnök lenni, de a 
sportkör alapszabálya ezt nem tette lehetővé. A tisztújító közgyűlés 2017-
re esett, és nem 2018-ra. Újabb négy évre viszont már nem volt erőm vál-
lalkozni, nem pályáztam. Utódom Szabó Zsolt – aki, mit tesz, isteni élvonal-
beli játékvezető – szintén vízműves dolgozó, minden képessége megvan 
ahhoz, hogy minőségi munkát végezzen. Én mint tiszteletbeli elnök min-
den segítséget továbbra is megadok neki, mindig számíthat rám.

VP: Köszönjük Miklós az interjút.

vársZEGi csABA
Magyar Víziközmű Szövetség Titkársága

Két hír a közelmúltból. Az egyik szerint Nagy Miklós úr a 
legrégebbi vízműdolgozók egyike, ha nem a legrégebbi. 
A másik: idézet a Nemzeti Sport 2017. május 27-i számá-
ból: „Negyvenkilenc év után távozott a Vízművek Sportkör 
éléről a FIFA játékvezetőjeként, az MLSZ JT elnökeként, 
nemzetközi mérkőzésellenőrként is ismert Nagy Miklós, a 
fáradhatatlan sportember, aki Beckenbauernak is fújta a 
sípot, és Pelétől kapott dedikált labdát.”

A két hír egyetlen közös nevezője a Fővárosi Vízművek. 
Felkerestük a kifogástalan egészségi állapotban levő urat, 
tájékoztassa a Vízmű Panoráma olvasóit, hogyan tud vala-
ki a gazdasági munkája mellett ilyen felelős sportvezető is lenni.

VP: Kedves Miklós! Víziközmű-berkekben július folyamán többször fel-
merült a neved. Azon elmélkedtek az ismerőseid, hogy vajon 55 vagy 63 
éve dolgozol a Fővárosi Vízműveknél. Mi az igazság?
N. M.: 1955. november 17-én gépápolóként léptem be a Fővárosi Vízmű-
vekhez, tehát néhány hónap múlva leszek 62 éves vízműdolgozó.

VP: Ez a te csodálatos vízműves indulásod. De úgy tudjuk, nem te voltál 
az első Nagy a cégnél. Mondanál erről valamit?
N. M.: Nagyapám is vízműves volt, édesapám – te is ismerted személyesen 

– a Káposztásmegyeri Főtelep műszakvezetője volt.

VP: Milyen szakterületen dolgoztál?
N. M.: Először gépházi dolgozó voltam két telepen, elvégeztem a gépész-
tanfolyamot, majd gépésztechnikus lettem. 1965-ben kineveztek az ún. 
Venturi-csoport vezetőjének. A vállalat összes nagy átmérőjű vízmennyi-
ségmérőjének beépítése, üzemben tartása volt a feladatunk.

VP: Milyen műszaki előrelépést tartottál a legmeghatározóbbnak mun-
kád során?
N. M.: Egyértelműen a nyomáskülönbségen alapuló mennyiségmérés 
megszüntetése. 1973-ban még nem is nagyon hallottak a magyar szakem-
berek az indukciós mérőkről. Mi egy ipari vízműnél építettük be először, 
ahol rendkívül sok problémánk volt a hordalékos víz Venturi-csővel való 
mérésével. Büszkén mondhattuk magunkról, hogy ezt a ma már minden-
hol alkalmazott mérőt az én csoportom segítségével vezették be Magyar-
országon.

VP: A gazdasági terület mellett a te neved két okból is összeforrt a sport-
tal. Az egyik a labdarúgójáték-vezetés, a másik a Fővárosi Vízművek 
sportköre. Kezdjük a labdarúgással. Te nagyon tehetséges fiatal voltál, 
úgy tudjuk, az Újpest ifjúsági csapatában is játszottál. Meddig jutottál?
N. M.: Így igaz. Először a serdülő-, majd az ifjúsági csapatban játszottam. 
Voltam budapesti ifjúsági válogatott játékos is. Tizenhat évesen már ját-
szottam a Fővárosi Vízművek első csapatában. Hosszú kihagyás után a 
vízmű rendkívül erős öregfiúkcsapatában fejeztem be a csapatbajnoki 
szereplésemet. 

VP: Még mindig labdarúgás. Volt időszak, mikor te voltál Magyarország 
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FFeellaaddaattaa  

– Energia fogyasztás kontrollja 
– Költségek számítása 
– Költségek felosztása költséghelyekre 
– Költségek feladása a vállalatirányítási rendszer (SAP, Libra, Forrás SQL stb.) felé  
– Fogyasztási és költség adatok elemzése – más alrendszerek (pl. Termelés, Labor, 

Munkalap) adataival közösen 
 

 
 
JJeelllleemmzzőőkk  

– Energiahordozók és energiaszolgáltatók nyilvántartása 
– Díjszabások, tarifák és adók (energiaadó, ÁFA stb.) idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztási helyek nyilvántartása 
– Szerződések és szerződött mennyiségek idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztói számlák rögzítése és ellenőrzése, számlareklamációk kezelése 
– Elektronikus úton érkező számlák betöltése 
– Saját mérőleolvasások adatainak rögzítése 
– Mérők cseréinek kezelése 
– Költséghelyek fogadása a vállalatirányítási rendszertől 
– Továbbadott energia számlázásának támogatása 
– Teljes körű térinformatikai támogatás, tematikus térképek készítése 


