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A cégalapítás ötlete valami-
kor az 1990-es évek de-
rekán fogalmazódott meg 

három fiatal, tenni vágyó nagy-
váradi magyar mérnök fejében. 
Úgy látták, hogy elképzeléseiket 
és újításaikat leginkább egy sa-
ját cég keretében tudják kibon-
takoztatni. A Proenerg 1997-ben 
kezdte el egy nagyvárad-velen-
cei egyszobás panellakásban az 
elektromos elosztószekrények 
gyártását. Mivel az elképzelés 
működőképesnek bizonyult, bő-
víteni kezdték a cég tevékenysé-
gi körét. Először külföldről im-
portáltak villámhárítókat, majd 
a LED-es lámpagyártás is fel-
keltette érdeklődésüket. Utób-
bit manapság már saját maguk 
gyártják nagyváradi összeszere-
lő-műhelyükben. Dénes István, 
a Proenerg energetikai vállalat 
ügyvezetője azt is elárulta, hogy 
a vállalatnak jelenleg 31 munka-
társa van, és az anyacég székhe-
lyén kívül Bukarestben, valamint 
Sepsiszentgyörgyön is nyitottak 
irodát. Mára a cég alapítói nem 
vesznek részt a koordinálásban, 
hiszen tudatosan úgy tervezték 
vállalkozásukat, hogy az „önjá-
róvá” váljék.

Világszínvonalú villámvédelem

A nagyváradi cég azért is került 
szerencsés helyzetbe, mert a 
gazdasági világválság előtti idő-
szakban maximálisan kihasz-
nálták lehetőségeiket, így a vál-
lalkozás mind emberi erőforrás, 
mind cégkultúra, mind pénzügyi 
források szempontjából biztos, 
stabil alapokra került. A 2008-
as válság nem tudta megingat-
ni, illetve padlóra küldeni őket, 
ahogyan az nagyon sok románi-
ai céggel megtörtént. A 2009-es 
szélcsendet követően újragondol-
ták az üzem működését, és új cé-
lokat határoztak meg. Elsőbbsé-
get élvezett a saját fejlesztésű és 
gyártású termékek forgalmazá-
sa: ma már többnyire csak alap-
anyagot és nem készterméket 
vásárolnak beszállítóiktól, így a 
hozzáadott érték is a vállalko-
zásban marad.

A Proenerg volt az első cég az or-
szágban, amelyik a hazai piac-
ra bevezette az elektronikus ve-
zérlésű villámhárítókat, és ezek 
forgalmazásában ma is piacve-
zetők. Az élesdi villamosmér-
nök szerint a villámvédelem egy 
alapvető beruházás a bizton-
ságba. A tervezők által kidolgo-
zott módszer azt a célt szolgálja, 
hogy a villámcsapás által okozott 
károkat kiküszöböljék. Terméke-
ik azért is keresettek, mert a vil-
lámvédelmi rendszerekhez mi-
nőségi és hosszú évekig zavar-
talanul helytálló berendezéseket 
és anyagokat használnak. Tavaly 
újították meg a Prevectron típusú 
villámhárítókat: a szabadalmaz-
tatott OptiMax típusú új techno-
lógiájuk minden eddiginél haté-
konyabbnak bizonyult. Modulá-
ris felépítésének köszönhetően 
az új villámhárító-rendszer egy-
szerűbbé és olcsóbbá vált.

Fontos a több lábon állás

A vállalat hosszabb távú sikeres-
sége megkövetelte a több lábon 
állást, így a villámvédelem mel-
lett kültéri épületvilágításba és 
a LED-lámpák gyártásába is be-
fektettek. 2011-ben döntötték el, 
hogy a felhalmozott szaktudás-
nak köszönhetően saját fejleszté-
sű LED-lámpák gyártásába fog-
nak. Első munkáik sínre sze-

relhető világítórendszerek vol-
tak, amelyeket főleg múzeumok-
ban, templomokban és üzletek-
ben szereltek fel. A műemlékek 
megfelelő megvilágításában új 
lehetőségeket dolgoztak ki. Ener-
gia-hatékony lámpáik kifejleszté-
sével az ipari munkában is nagy 
érdeklődés fogadta kínálatukat.
Kíváncsiak voltunk arra – hogy 

sok más vállalkozástól eltérő-
en –, mi a kulcsa annak, hogy a 
Proenerg hosszú évek óta szá-
mos termékkel van jelen a pia-
con, sőt bizonyos termékekkel 
ma is piacvezető. Dénes István 
a felelősségteljes gondolkodást 
tartja a cég sikerének, ami első-
sorban a tervezésben és az ügy-
felekkel való együttműködésben 
nyilvánul meg. Mind beszállító-
ikkal, mind az ügyfelekkel nyíl-
tan és őszintén tárgyalnak, illet-
ve igyekeznek megtalálni azt az 
utat, amely mindkét fél számára 
megfelelő. „Munkatársainkat ar-
ra ösztönözzük, hogy úgy gyárt-
sanak le egy terméket, mintha 
azt saját maguknak készítenék. 
Minőség nélkül ugyanis ma már 
egyre nehezebb benn maradni a 
piaci körforgásban” – magyaráz-
za vendéglátóm.

Mindent számítógép fog vezérelni

Amikor arról kérdeztük, hogy 
milyen terveik vannak, illetve 
rövid és hosszabb távon készül-
nek-e profilváltásra, a cégvezető 
annyit mondott: csak a változás 
az, ami biztos.

A szakember szerint az el-
következendő években a világ, 
amelyben élünk, digitálissá fog 
válni. Erre a váltásra már most 
készülnek, hiszen olyan elosz-
tószekrényeket gyártanak, ame-
lyek interneten keresztül bár-
honnan elérhetőek, információ-
kat szolgáltatnak, valamint uta-
sításokat fogadnak el. Ezzel ma-
napság sok energiát lehet meg-
takarítani, miközben hozzájá-
rulnak az épületek biztonsá-
gos üzemeltetéséhez. Tisztában 
vannak vele, hogy új technológi-
ák megjelenésére kell számítani 
a világítástechnikában és a vil-
lámvédelemben is. Ennek követ-
kezményeként elsajátítandó új 
kompetenciák és feladatok vár-
nak mindenkire.

„A mai sikeres vállalkozónak 
kreativitásra és elszántságra 
van szüksége. Emellett fontos az, 

hogy tisztában legyen képessé-
geivel és lehetőségeivel, hiszen 
ezek hiányában képtelenség egy 
jól működő intézményt elindíta-
ni. A munkatársak kompetenci-
ájának ismerete szintén elenged-
hetetlen: nem lehet olyat elvár-
ni valakitől, amire alkatilag nem 
megfelelő és a képességei nem 
találkoznak az elvárttal. Ha egy 
üzletember mindezek tudatában 
van, akkor csak arra van szük-

sége, hogy mindezt harmóniá-
ba tudja hozni. Összhang nélkül 
hiába vannak jó elképzelések és 
megfelelő munkaerő egy cégben, 
a vállalat nem lesz jövedelmező” 
– fogalmaz Dénes István, aki a fi-
atal vállalkozóknak azt tanácsol-
ja, arra összpontosítsanak és ab-
ba fektessenek időt és energiát, 
amiben a legjobbak. 
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A digitális világra készül az ország piacvezető, villámvédelemmel foglalkozó cége

Csak az állandó változás a biztos
Villámvédelem, LED-es lámpagyártás és elektromos 

elosztórendszerek összeszerelése: ez a három alap-

tevékenység forrott össze mára a nagyváradi Pro-

energ vállalat munkájában. A vállalkozás idén márci-

usban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
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Üzleti világítás: a nagyváradi cég többek között kereskedelmi helyiségeket is kiszolgál

A nagyváradi vár villámhárítóit a Proenerg Kft. szerelte fel
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hogy tisztában legyen képességeivel és lehe-
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