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„Megjósolni nem tudjuk a jövőt, de feltalálni képesek vagyunk.”
(Gábor Dénes)
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hoz a Prolanhoz, amely karrierem kezdetén
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egy jó csapatunk, amely cégünk legna-

ra, hogy megvalósítsunk egy régóta dé-

minél teljesebb megismeréséhez, megren-

gyobb értékét, a szellemi tőkét adja. Ezt

delgetett álmot, egy teljes értékű vasúti

delői igényeink pontos megfogalmazásá-

a tőkét az elmúlt öt évben nemcsak meg-

távvezérlő rendszert.

hoz. A vasút-automatizálás magyarországi

őriztük, hanem jelentősen növeltük is.

Az elmúlt 25 évben olyan szakmai és em-

fellegváraként tevékenykedő Prolan és a

Tehetséges fiatalok, kiváló, nagy tudás-

beri támogatást kaptunk, ami a legjobbat

területet irányító vezetőként a magam leg-

sal rendelkező gyakorlott kollégák csatla-

hozta ki mindenkiből. Számomra nagyon

fontosabb küldetésének is azt tartom,

koztak hozzánk, akikkel megoldjuk azo-

jó érzés, hogy akikkel együtt érkeztem

hogy a megrendelőink igényeinek, elvárá-

kat a grandiózus feladatokat, amelyekre

ide, még mindig együtt dolgozunk, az-

sainak leginkább megfelelő, az üzemelte-

a hozzánk hasonló méretű cégek nem

óta jelentősen bővülve, de ugyanazzal

tők számára érthető és átlátható megoldá-

nagyon vállalkoznak. Öröm számomra,

a lendülettel. A Prolanban mindig lehe-

sokat szállítsunk, felelős támogatást és

hogy ilyen nagyszerű csapat egyik veze-

tett nagyot álmodni, mert „A lehetetlent

hátteret nyújtsunk fedélzeti, erősáramú

tője lehetek.

holnapra szállítjuk, a csodákra pár napot

technológiai vagy épp forgalomirányító

várni kell”.

rendszerekhez, illetve a Prolan következő
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A Prolan mindig többet jelentett nekem

harminc évét megalapozó büszkeségünk-

gyártási igazgató

egy munkahelynél, egy biztos pont, ahol

höz, a PRORIS fantázianevű biztosítóberen-

Kis hardveres csapatunk-

együtt tudjuk megélni a sikereket, legyen

dezési családunkhoz. Lehet a Prolan nélkül

kal már harminc éve is

az egy új fejlesztés eredménye, egy sike-

is vasúti infrastruktúra-fejlesztést tervezni,

azért lettünk a Prolan ala-

resen átadott projekt vagy egy új család-

de azért dolgozom, hogy egyértelmű le-

pítói, mert saját fejlesz-

tag érkezése egy kollégához, baráthoz.

gyen, csak velünk érdemes.

tésű eszközökkel akartunk
megoldani ipari automatizálási feladatokat. Az első villamosipari folyamatirányítási termékünk szinte egyidős a cégünkkel.
25 éve az ország transzformátorállomásainak többségébe Prolan-fejlesztésű eszközöket szállítottunk, ezek nagy része a mai
napig működik. A vasút-automatizálásban
is sikerre vittük termékeinket, komplett
forgalomirányító rendszereket építünk.
Mozdonyfedélzeti berendezésünk a MÁVcsoport és a GYSEV összes mozdonyában működik, sőt folyamatosan megújul.
18 éve saját elektronikai gyárunkban készítjük eszközeinket, RKV készülékeinkből
félmilliónál többet gyártottunk. Eredményeinket annak köszönhetjük, hogy a har-

A magyar vasúti

minc év alatt sosem bizonytalanodtunk el,

pályahálózat mentén

a saját fejlesztés a legfőbb stratégiánk, és

összesen mintegy 350 kül- és

van olyan csapatunk, amellyel ezt meg is

beltéri szekrény képviseli a Prolant

tudjuk valósítani.
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