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Szenvedélyem a világítástechnika
Ma Magyarországon, ha szakmai körökben a világítástechnika kerül szóba,
akkor biztos, hogy Nagy János neve is elhangzik. Nem véletlenül, hiszen 2002
óta irányítja a Világítástechnikai Társaság hajóját, és vív keresztes háborút,
hogy felhívja a figyelmet a jó világítás fontosságára.

Jáni Katalin: Az elmúlt hónapokban két rangos

elismerésben is részesültél: az Építők napján kiemelkedően eredményes szakmai munkádért Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptál, valamint az
MMK tiszteletbeli tagjai közé választott. Honnan indult ez a sikeres szakmai pályafutás?
Nagy János: Villamosmérnökként, a Budapesti Elektromos Műveknél kerültem a világítástechnika területére. A Közvilágítási
csoportban dolgoztam, ahol Szilas Péter és
Kulcsár Ferenc avattak be a szakma rejtel-

tott az éppen bevezetés alatt álló nátriumlámpák élettartam-vizsgálatának módszere. A széleskörű laboratóriumi és hálózati
vizsgálat, valamint az áramköri szerelvények és fényforrások kölcsönhatásainak kiértékelése izgalmas feladat volt számomra.
Méréseim és kísérleteim eredményeit előadásokban és szakcikkekben ismertettem a
szélesebb szakmai körökkel. Talán ezek az
előadások határozták meg jövőmet az országos szakmai szervezetünkben, az egykori Világítástechnikai Szakosztályban,
majd a Világítástechnikai Társaságban.
J. K.: Elkötelezettséged a világítástechnika iránt

meibe. Általuk kerültem kapcsolatba a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel – magukkal vittek a Világítástechnikai Szakosztály üléseire az egykori Világítástechnikai
Állomásra. Mivel a világítástechnika nagyfokú kreativitást igényel, érdekelt ez a szakterület és egykori osztályvezetőmnek, Nyikos Józsefnek köszönhetően beiratkoztam
a világítástechnikai szakmérnökire, amit
sikerrel el is végeztem.
Eddigi pályafutásom alatt, talán a legérdekesebb mérnöki munkát az ELMŰ Vizsgálóállomásán végeztem a fénytechnikai
laborban. Akkoriban újdonságnak számí-
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a vállalkozásból ered, vagy ennek az elhivatottságnak köszönhető a Prolux létrejötte, amely novemberben ünnepli 25 éves jubileumát. Honnan
indult a vállalkozás?
N. J.: Mint említettem, a szakma iránti elkötelezettségem az ELMŰ-nél fogalmazódott meg, a Prolux Világítástechnikai Kft a
rendszerváltás adta lehetőség szüleménye.
A körülmények úgy alakultak, hogy meghívtak ebbe az induló vállalkozásba vezetőnek és társtulajdonosnak, éreztem annyi
erőt és szakismeretet magamban, hogy elmertem vállalni a feladatot.
Minden kezdet nehéz, de az első pillanattól a minőségi termékek és a minőségi
világítás mellett tettük le voksunkat, amit
a mai napig tartunk is, talán ennek köszönheti cégünk a 25 éves múltját. A két és fél
évtized alatt megvalósított számtalan világítási berendezés az alkotás örömét jelentette számomra. Itt elsődlegesen az olyan
referencia munkákra gondolok, amilyenek
az ember életében egyszer adódnak: a Parlament alsó házának televíziós közvetítésekhez alkalmas világítása, a Munkácsy terem megvilágítása, ill. a honlapunkon felsorolt számtalan példa.
Mindaz, amit eddig megvalósítottunk
köszönhető a munkatársak szakértelmének, kitartó munkájának és széleskörű világítástechnikai ismeretüknek, valamint a
szakma iránti elkötelezettségüknek. Az ta-

lán önmagáért beszél, hogy kollegáim egy
részével 25 éve együtt dolgozunk.
Igyekszünk megfelelni a kor követelményeinek, ezért a napokban elindítottuk a vilagitasbolt.hu webáruházunkat a lakosság
kiszolgálására, és rövidesen indul a proluxshop.hu áruházunk is a professzionális
felhasználok részére. A jövőben nagyobb
hangsúlyt kívánok helyezni a cég projekttevékenységére.
J. K.: Ha VTT, akkor Nagy János! Sok éve vezeted

sikeresen elnökként a társaságot: sikeres rendezvények, szakmai lobby (a szó pozitív értelmében),
széles körű ismeretterjesztés… mind-mind a világítástechnika elismertségét és ismertségét szolgálja. Nem lehet könnyű feladat egy cég vezetése
mellett. Számodra ez hobbi, vagy „áldozat”?
N. J.: Már nagyon régóta aktív tagja vagyok a világítástechnikai szervezetünknek, 1992-ben választottak meg először az
egykori Világítástechnikai Szakosztály vezetőségi tagjának. 1995-ben már ott bábáskodtam a szervezet Világítástechnikai Társasággá alakulásánál, amelynek alelnökévé
választottak. Majd Pollich János elnökünk
korai halálának bekövetkezte után, 2002 januárjában a tagság megválasztott a Világítástechnikai Társaság elnökének. Ezt követően háromévente újraválasztottak.
Megválasztásomkor a tagságnak bemutattam egy programot, amelyhez a mai
napig tartom magam. Fontosnak tartom
a szakmánk és szervezetünk széleskörű megismertetését, hogy ne egy zártkörű
klubként működjünk, nyitottunk a társadalom felé. A világítás mindennapjaink része, fontosnak tartom, hogy amikor valaki
a kapcsolóhoz nyúl, tudatosan tegye ezt a
mozdulatot úgy villamosenergia-felhasználás, mint vizuális komfortérzet megteremtése szempontjából. A jó látás alapfeltétele a kellemes világítás megteremtése,
hiszen az információk 80%-át szemünkön
keresztül érzékeljük. Ezt viszont csak megfelelő szakértelemmel lehet létrehozni.
Legjelentősebb sikeremnek a Világítás Házának létrehozását tartom, ugyanis a VTT-t
2001-ben kilakoltatták az Eötvös utcai Világítástechnikai Állomásról, és székhely nélkül
maradtunk. 2003-ba sikerült megvásárolnunk
Újpesten egy ingatlant. 2004-ben a tagság összefogásával igényeinknek megfelelően átalakítottuk, és megnyitottuk új székházunkat.
Elnökként számtalan rendezvényt kez-
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zett formatervező művészként személygépkocsik tervezésén dolgozik. A lányom még
csak jövő évben érettségizik egy közgazdasági szakközépiskolában, és a Corvinus
Egyetemre készül felvételizni. A feleségem
pedig informatikát oktat egy budapesti
szakközépiskolában. Tehát ezzel a szenvedélyemmel egyedül vagyok a családban, de
örülök, hogy a gyerekek a saját útjukat járják, és azon próbálnak boldogulni.
J. K.: Mik a terveid a jövőre nézve (mind szak-

deményeztem (Lumen V4, LED Konferencia, Hallgatói Ankét, közvilágítási szerelők
képzése stb,), felelős szerkesztője voltam a
Világítástechnikai Kislexikonnak, gondoskodtam a Közvilágítási kézikönyv megjelenéséről, a Halogénlámpák füzet kiadásáról
stb. Számtalan tv és rádióinterjút adtam az
elmúlt évek során, mind-mind a világítástechnika és szakmai szervezetünk megismertetése céljából. Hosszan sorolhatnám
az elmúlt 14 év munkáját és sikereit, de a
társaság aktív tagjai valamennyit ismerik.
Nem tagadom, rengeteg időmet felemésztik az elnöki teendők, részben a
munkaidőmből, másrészt a szabadidőmből. Elnöki munkámat „áldozatnak” semmiképpen sem nevezném, hanem inkább
kötelességtudatnak, ill. hivatástudatnak.
Úgy gondolom, ha a tagság megtisztelt azzal, hogy megválasztott a VTT elnökének,
nekem az ezzel járó munkát megfelelő alázattal és szorgalommal kell végeznem, ennyivel tartozom a bizalmuk ellenében. Ám
az elnöki feladataimat, amelyek rengeteg
szabadidőmet emésztik fel, nem tudnám ellátni a megértő és segítő családom nélkül.

meghallgathatók a rádió, illetve a VTT vilagitas.org honlapján.

J. K.: Ha jól tudom most indul egy ismeretter-

November 24-én immár a XVI. Villanyszerelő konferenciát rendezi meg az
EMOSZ. Az egynapos rendezvénynek
ezúttal is a budapesti Lurdy Ház ad otthont.
A konferencia előadásai a villamos
szakmát foglalkoztató aktuális kérdéseket, témákat járják körül. A konkrét
program összeállítása már javában zajlik. A villamos szakemberek egyik legrangosabb szakmai találkozója idén is
számos érdekes előadással várja az érdeklődőket.
Az előadásokhoz szokás szerint kiállítás is kapcsolódik, amely jó alkalmat teremt az újdonságok megismeré-

jesztő sorozat egyik rádióban a világítástechnikáról, fényforrásokról a nagyközönség számára.
Honnan jött az ötlet?
N. J.: Mint már említettem, nagyon fontosnak
tartom a hiteles szakmai tájékoztatást, főleg
napjainkban van erre nagy szükség, amikor
„boldog-boldogtalan” LED-et árul, szerel, kínál, és rengeteg félrevezető, megtévesztő információt közölnek a lakossággal, az intézményekkel és a települések vezetőivel.
Kezdeményezésemre a Trend Fm – Gazdasági rádió hullámhosszán készítünk egy
24 műsorból álló szakmai ismeretterjesztő
sorozatot „Fényforrás” címmel. A műsorban a legszakavatottabb kollegák szólalnak
meg egy-egy témában. A műsorok utólag is

J. K.: Amikor nem a szakmával foglalkozol, mi

kapcsol ki, mi a hobbid?
N. J.: Rengeteg időmet elveszi a szakma,
ami egyben a hobbim is: a cikkírás, a felkészülés az előadásokra ugyanis oktatok az
energiagazdász képzésen a Német-Magyar
Kamara szervezésében, az MMK mérnöktovábbképző tanfolyamain, a Junior Art
Center lakberendező iskolában, és előadóként előfordulok több szakmai rendezvényen, konferencián.
Ám mihelyt időm adódik, kertészkedem
a ház és nyaralónk körül, barkácsolok, olvasok, kirándulok.
J. K.: A családodra is átragadt a világítástechni-

ka iránti érdeklődés?
N. J.: Á dehogy, a fiam nem mérnöki beállítottságú egyéniség, mivel ő a MOME-n vég-

mai vonalon, mind magánemberként)?
N. J.: A kapott elismerések megerősítenek abban, hogy ezen az úton haladjak tovább, ami a szakmai tevékenységemet illeti.
Igyekszem átadni szakmai tapasztalataimat
a jövő generációjának előadásokon és szakcikkekben. A VTT-ben ebben az elnöki ciklusban több kezdeményezésemet igyekszem
megvalósítani a társaság további erősítése
érdekében. Az idén meghirdetjük a PRO Lumine – innovatív világítás pályázatot.
A Prolux Kft weboldalát nemrég újítottuk meg, odafigyelve annak szakmaiságára.
Nagy reményt fűzök a webshopok sikeres
működéséhez és projekttevékenységünk fellendüléséhez. Nagyon bosszant a neten terjedő rengeteg félrevezető információ a LEDekről és általában a világításról. Számtalan
szakmaiatlan megfogalmazás olvasható.
Azért, hogy szakszerű információt is találni
lehessen a neten, rövidesen elindítjuk a fenyabc.hu, a ledlap.hu, a lampalap.hu és vilagitaslap.hu szakmai honlapjainkat is.
Magánemberként remélem, hogy a jövőben több időm jut a családomra, kirándulásokra, kulturális programokra és pihenésre. n

Novemberben ismét Villanyszerelő konferencia

sére, az új szakmai kapcsolatok építésére, a meglévők elmélyítésére.
Részletes információk és jelentkezés
hamarosan a www.emosz.hu honlapon!
p
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