
Jáni Katalin: Az elmúlt hónapokban két rangos 
elismerésben is részesültél: az Építők napján ki-
emelkedően eredményes szakmai munkádért Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet kaptál, valamint az 
MMK tiszteletbeli tagjai közé választott. Hon-
nan indult ez a sikeres szakmai pályafutás?
Nagy János: Villamosmérnökként, a Buda-
pesti Elektromos Műveknél kerültem a vi-
lágítástechnika területére. A Közvilágítási 
csoportban dolgoztam, ahol Szilas Péter és 
Kulcsár Ferenc avattak be a szakma rejtel-

meibe. Általuk kerültem kapcsolatba a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesülettel – ma-
gukkal vittek a Világítástechnikai Szakosz-
tály üléseire az egykori Világítástechnikai 
Állomásra. Mivel a világítástechnika nagy-
fokú kreativitást igényel, érdekelt ez a szak-
terület és egykori osztályvezetőmnek, Nyi-
kos Józsefnek köszönhetően beiratkoztam 
a világítástechnikai szakmérnökire, amit 
sikerrel el is végeztem.

Eddigi pályafutásom alatt, talán a legér-
dekesebb mérnöki munkát az ELMŰ Vizs-
gálóállomásán végeztem a fénytechnikai 
laborban. Akkoriban újdonságnak számí-

tott az éppen bevezetés alatt álló nátrium-
lámpák élettartam-vizsgálatának módsze-
re. A széleskörű laboratóriumi és hálózati 
vizsgálat, valamint az áramköri szerelvé-
nyek és fényforrások kölcsönhatásainak ki-
értékelése izgalmas feladat volt számomra. 
Méréseim és kísérleteim eredményeit elő-
adásokban és szakcikkekben ismertettem a 
szélesebb szakmai körökkel. Talán ezek az 
előadások határozták meg jövőmet az or-
szágos szakmai szervezetünkben, az egy-
kori Világítástechnikai Szakosztályban, 
majd a Világítástechnikai Társaságban.

J. K.: Elkötelezettséged a világítástechnika iránt 
a vállalkozásból ered, vagy ennek az elhivatott-
ságnak köszönhető a Prolux létrejötte, amely no-
vemberben ünnepli 25 éves jubileumát. Honnan 
indult a vállalkozás?
N. J.: Mint említettem, a szakma iránti el-
kötelezettségem az ELMŰ-nél fogalmazó-
dott meg, a Prolux Világítástechnikai Kft a 
rendszerváltás adta lehetőség szüleménye. 
A körülmények úgy alakultak, hogy meg-
hívtak ebbe az induló vállalkozásba veze-
tőnek és társtulajdonosnak, éreztem annyi 
erőt és szakismeretet magamban, hogy el-
mertem vállalni a feladatot.

Minden kezdet nehéz, de az első pilla-
nattól a minőségi termékek és a minőségi 
világítás mellett tettük le voksunkat, amit 
a mai napig tartunk is, talán ennek köszön-
heti cégünk a 25 éves múltját. A két és fél 
évtized alatt megvalósított számtalan vilá-
gítási berendezés az alkotás örömét jelen-
tette számomra. Itt elsődlegesen az olyan 
referencia munkákra gondolok, amilyenek 
az ember életében egyszer adódnak: a Par-
lament alsó házának televíziós közvetíté-
sekhez alkalmas világítása, a Munkácsy te-
rem megvilágítása, ill. a honlapunkon fel-
sorolt számtalan példa.

Mindaz, amit eddig megvalósítottunk 
köszönhető a munkatársak szakértelmé-
nek, kitartó munkájának és széleskörű vi-
lágítástechnikai ismeretüknek, valamint a 
szakma iránti elkötelezettségüknek. Az ta-

lán önmagáért beszél, hogy kollegáim egy 
részével 25 éve együtt dolgozunk.

Igyekszünk megfelelni a kor követelmé-
nyeinek, ezért a napokban elindítottuk a vi-
lagitasbolt.hu webáruházunkat a lakosság 
kiszolgálására, és rövidesen indul a pro-
luxshop.hu áruházunk is a professzionális 
felhasználok részére. A jövőben nagyobb 
hangsúlyt kívánok helyezni a cég projekt-
tevékenységére. 

J. K.: Ha VTT, akkor Nagy János! Sok éve vezeted 
sikeresen elnökként a társaságot: sikeres rendez-
vények, szakmai lobby (a szó pozitív értelmében), 
széles körű ismeretterjesztés… mind-mind a vi-
lágítástechnika elismertségét és ismertségét szol-
gálja. Nem lehet könnyű feladat egy cég vezetése 
mellett. Számodra ez hobbi, vagy „áldozat”?
N. J.: Már nagyon régóta aktív tagja va-
gyok a világítástechnikai szervezetünk-
nek, 1992-ben választottak meg először az 
egykori Világítástechnikai Szakosztály ve-
zetőségi tagjának. 1995-ben már ott bábás-
kodtam a szervezet Világítástechnikai Tár-
sasággá alakulásánál, amelynek alelnökévé 
választottak. Majd Pollich János elnökünk 
korai halálának bekövetkezte után, 2002 ja-
nuárjában a tagság megválasztott a Világí-
tástechnikai Társaság elnökének. Ezt köve-
tően háromévente újraválasztottak.

Megválasztásomkor a tagságnak be-
mutattam egy programot, amelyhez a mai 
napig tartom magam. Fontosnak tartom 
a szakmánk és szervezetünk széleskö-
rű megismertetését, hogy ne egy zártkörű 
klubként működjünk, nyitottunk a társa-
dalom felé. A világítás mindennapjaink ré-
sze, fontosnak tartom, hogy amikor valaki 
a kapcsolóhoz nyúl, tudatosan tegye ezt a 
mozdulatot úgy villamosenergia-felhasz-
nálás, mint vizuális komfortérzet megte-
remtése szempontjából. A jó látás alapfel-
tétele a kellemes világítás megteremtése, 
hiszen az információk 80%-át szemünkön 
keresztül érzékeljük. Ezt viszont csak meg-
felelő szakértelemmel lehet létrehozni.

Legjelentősebb sikeremnek a Világítás Há-
zának létrehozását tartom, ugyanis a VTT-t 
2001-ben kilakoltatták az Eötvös utcai Világí-
tástechnikai Állomásról, és székhely nélkül 
maradtunk. 2003-ba sikerült megvásárolnunk 
Újpesten egy ingatlant. 2004-ben a tagság ös-
szefogásával igényeinknek megfelelően átala-
kítottuk, és megnyitottuk új székházunkat.

Elnökként számtalan rendezvényt kez-

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.
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Novemberben ismét Villanyszerelő konferencia

deményeztem (Lumen V4, LED Konferen-
cia, Hallgatói Ankét, közvilágítási szerelők 
képzése stb,), felelős szerkesztője voltam a 
Világítástechnikai Kislexikonnak, gondos-
kodtam a Közvilágítási kézikönyv megjele-
néséről, a Halogénlámpák füzet kiadásáról 
stb. Számtalan tv és rádióinterjút adtam az 
elmúlt évek során, mind-mind a világítás-
technika és szakmai szervezetünk megis-
mertetése céljából. Hosszan sorolhatnám 
az elmúlt 14 év munkáját és sikereit, de a 
társaság aktív tagjai valamennyit ismerik.

Nem tagadom, rengeteg időmet fel-
emésztik az elnöki teendők, részben a 
munkaidőmből, másrészt a szabadidőm-
ből. Elnöki munkámat „áldozatnak” sem-
miképpen sem nevezném, hanem inkább 
kötelességtudatnak, ill. hivatástudatnak. 
Úgy gondolom, ha a tagság megtisztelt az-
zal, hogy megválasztott a VTT elnökének, 
nekem az ezzel járó munkát megfelelő alá-
zattal és szorgalommal kell végeznem, en-
nyivel tartozom a bizalmuk ellenében. Ám 
az elnöki feladataimat, amelyek rengeteg 
szabadidőmet emésztik fel, nem tudnám el-
látni a megértő és segítő családom nélkül.

J. K.: Ha jól tudom most indul egy ismeretter-
jesztő sorozat egyik rádióban a világítástechni-
káról, 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, kí-
nál, és rengeteg félrevezető, megtévesztő in-
formációt közölnek a lakossággal, az intéz-
ményekkel és a települések vezetőivel.

Kezdeményezésemre a Trend Fm – Gaz-
dasági rádió hullámhosszán készítünk egy 
24 műsorból álló szakmai ismeretterjesztő 
sorozatot „Fényforrás” címmel. A műsor-
ban a legszakavatottabb kollegák szólalnak 
meg egy-egy témában. A műsorok utólag is 

November 24-én immár a XVI. Villany-
szerelő konferenciát rendezi meg az 
EMOSZ. Az egynapos rendezvénynek 
ezúttal is a budapesti Lurdy Ház ad ott-
hont.

A konferencia előadásai a villamos 
szakmát foglalkoztató aktuális kérdé-
seket, témákat járják körül. A konkrét 
program összeállítása már javában zaj-
lik. A villamos szakemberek egyik leg-
rangosabb szakmai találkozója idén is 
számos érdekes előadással várja az ér-
deklődőket.

Az előadásokhoz szokás szerint ki-
állítás is kapcsolódik, amely jó alkal-
mat teremt az újdonságok megismeré-

sére, az új szakmai kapcsolatok építésé-
re, a meglévők elmélyítésére.

Részletes információk és jelentkezés 
hamarosan a www.emosz.hu honlapon!

p

meghallgathatók a rádió, illetve a VTT vila-
gitas.org honlapján.

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 fel-
készülés az előadásokra ugyanis oktatok az 
energiagazdász képzésen a Német-Magyar 
Kamara szervezésében, az MMK mérnök-
továbbképző tanfolyamain, a Junior Art 
Center lakberendező iskolában, és előadó-
ként előfordulok több szakmai rendezvé-
nyen, konferencián.

Ám mihelyt időm adódik, kertészkedem 
a ház és nyaralónk körül, barkácsolok, ol-
vasok, kirándulok.

J. K.: A családodra is átragadt a világítástechni-
ka iránti érdeklődés?
N. J.: Á dehogy, a fiam nem mérnöki beállí-
tottságú egyéniség, mivel ő a MOME-n vég-

zett formatervező művészként személygép-
kocsik tervezésén dolgozik. A lányom még 
csak jövő évben érettségizik egy közgaz-
dasági szakközépiskolában, és a Corvinus 
Egyetemre készül felvételizni. A feleségem 
pedig informatikát oktat egy budapesti 
szakközépiskolában. Tehát ezzel a szenve-
délyemmel egyedül vagyok a családban, de 
örülök, hogy a gyerekek a saját útjukat jár-
ják, és azon próbálnak boldogulni.

J. K.: Mik a terveid a jövőre nézve (mind szak-
mai vonalon, mind magánemberként)?
N. J.: A kapott elismerések megerősíte-
nek abban, hogy ezen az úton haladjak to-
vább, ami a szakmai tevékenységemet illeti. 
Igyekszem átadni szakmai tapasztalataimat 
a jövő generációjának előadásokon és szak-
cikkekben. A VTT-ben ebben az elnöki cik-
lusban több kezdeményezésemet igyekszem 
megvalósítani a társaság további erősítése 
érdekében. Az idén meghirdetjük a PRO Lu-
mine – innovatív világítás pályázatot.

A Prolux Kft weboldalát nemrég újítot-
tuk meg, odafigyelve annak szakmaiságára. 
Nagy reményt fűzök a webshopok sikeres 
működéséhez és projekttevékenységünk fel-
lendüléséhez. Nagyon bosszant a neten ter-
jedő rengeteg félrevezető információ a LED-
ekről és általában a világításról. Számtalan 
szakmaiatlan megfogalmazás olvasható. 
Azért, hogy szakszerű információt is találni 
lehessen a neten, rövidesen elindítjuk a fe-
nyabc.hu, a ledlap.hu, a lampalap.hu és vila-
gitaslap.hu szakmai honlapjainkat is.

Magánemberként remélem, hogy a jövő-
ben több időm jut a családomra, kirándulások-
ra, kulturális programokra és pihenésre. n
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