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Szakmai pályája
A hő-és füstelvezetés szakértőjeként szerzett nevet és elismerést magának ebben a
jórészt férfiak által művelt szakmában. Aktívan részt vett az új OTSZ előkészítő
bizottsági munkájában, miközben tűzvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. Szakmai,
társadalmi munkáját ismerték el a kollégái, amikor legutóbb a Tűzvédelmi Mérnökök
Közhasznú Egyesületének elnökévé választották.
Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnök a Ludor Kft. alapító ügyvezető igazgatója. A Közgáz
elvégzése után, a franciaországi Groupe ESC Reims diákjaként szerezte meg MBA
diplomáját. Az építészeti tűzvédelemmel 1996 óta van kapcsolata. A Ludor Kft. révén
természetes hő- és füstelvezetéssel, felülvilágítással és napi szellőztetéssel foglalkozik a
műszaki tanácsadástól egészen a rendszerek kulcsrakész átadásáig, karbantartásáig. Ebben a
témában a hazai konferenciákon, szakmai továbbképzéseken számos előadást tartott, illetve
több cikket publikált. Számos szakmai társadalmi szervezet tagja és a szakmai képzések aktív
résztvevője. Véleményét számos szakmai fórumon kikérték. Részt vett többek között az
OTSZ előkészítésében, az építészeti szabványok előkészítő egyeztetésein, a jogszabályok és a
szakvizsgarendelet előkészítésében. Legutóbb elnökségi tagból a Tűzvédelmi Mérnökök
Közhasznú Egyesületének elnökévé választották.
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Szakmai tapasztalatok
1998- LUDOR Kft. alapító tulajdonos, ügyvezető
Természetes hő- és füstelvezető rendszerek tervezési szaktanácsadása, kulcsrakész
kivitelezése, szabványossági felülvizsgálata és karbantartása
Társadalmi tevékenységek: Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete - Elnök
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség – Elnökségi tag
Publikációk
• Sprinklerek és füstelvezetés: vége a szembenállásnak I. Védelem 2005/2-22
• "Melyiket az Ötezerből?" - a hő- és füstelvezető berendezések kiválasztásának szempontjai
Védelem 2007/1-7
• Hogyan olvassuk a CE jelölésű természetes hő- és füstelvezető berendezések adatait
Védelem 2007/3-48
• A puding próbája az evés - a füstelvezetőké a próbanyitás Védelem 2008/1-37
• Változások a csarnoképületek természetes hő- és füstelvezetésében az új OTSZ alapján
Védelem 2008/4-26
• Könnyű, gyors recept csarnoképületek természetes hő- és füstelvezetésnek méretezéséhez
Védelem 2009/1-39
• MSZ EN 1873 - Újabb szabvány - látszólag semmi köze a tűzvédelemhez Védelem 2010/246
• Nemcsak hő- és füstelvezető, ami annak látszik II. Védelem 2011/2-25
• Miért kell(ene) a hő-és füstelvezetést tervezni? Katasztrófavédelmi Szemle 2012/1- 17

