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Bevezetés

A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. hazánk egyik legnagyobb szerelvénygyártási múlttal 
és gyakorlattal rendelkező vállalkozása, mely az ipar számos területére fejleszt és gyárt 
szigorúan ellenőrzött, minőségi szerelvényeket. 
A társaság jogelődje az Ipari Szerelvény és Gépgyár Mátészalkai Szerelvénygyára, mely 
tevékenységét 1967-ben kezdte. A társaság 1993-ban a privatizáció során a vezetők és 
dolgozók tulajdonába került. A cég önálló gyártmány- és gyártásfejlesztő apparátussal, 
magasan kvalifikált vezető és gyakorlott szakember gárdával rendelkezik. 
2010. április 8.-tól az MSG Kft. új ügyvezetéssel folytatja tevékenységét. Az új ügyvezetés 
legfőbb feladatának azt tartja, hogy termékeink és szolgáltatásaink minél magasabb szinten 
kielégítsék a vevőink által meghatározott és elvárt igényeket.   
 
Cégünk mottója:   

            M   egbízhatóság zakértelem Garantált minőség



Minőségirányítási rendszerünk 

Az MSG Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti szabványnak megfelelő minőségirányítási 
rendszert működtet, amely magába foglalja a 9/2001 (IV.5.) GM rendelet (PED), valamint a 
118/2011. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásait is. 
 

 

Hegesztőüzemi alkalmasságunk 

Különös gondot fordítunk a hegesztési technológiánkra. A hegesztéssel kapcsolatos 
tevékenységeket (tervezés, előkészítés, végrehajtás, ellenőrzés) kellően képzett szakemberek 
végzik. A hegesztési technológiák megfelelőségét hegesztési eljárásvizsgálatok keretében 
igazoljuk, majd a tanúsítvánnyal rendelkezők általi végrehajtást minden darabos 
ellenőrzéssel hagyjuk jóvá. A tanúsítást független szakcég végzi. 
Hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó hatósági engedélyünket a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal, Műszaki Felügyeleti Hatóság határozata, hegesztőüzemi 
alkalmasságunkat a TÜVRheinland által kiadott MSZ EN ISO 3834-2 szabvány szerinti 
tanúsítvány igazolja.  

Minőségirányítás

Tanúsítványaink



Alapítás (jogelőd): 1967 

Név: Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 

Rövidített név: MSG Kft. 

A vállalkozás működési formája: Korlátolt felelősségű társaság 

Székhelye: 4700 Mátészalka, Jármi út 55. 

Ügyvezetők: Beregszászi Attila, Keresztes László 

Munkatársak száma: 83 fő 

Éves forgalom: 2,6 millió Euro 

Az eddig legyártott összes szerelvény darabszáma: >2,5 millió  

 

 

Referenciáink 

- BORSODCHEM ZRT. 

- PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 

- MAL ZRT. 

- RICHTER GEDEON NYRT. 

- MOL NYRT. 

- MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 

- OPAL ÜZEMANYAG TARTÁLYPARK ZRT. 

- MAGYAR CUKOR ZRT. 

- E.ON FÖLDGÁZ STORAGE ZRT 

- HUNGRANA KFT. 

- FIORENTINI KFT. 

- DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. 

- HEAT-GÁZGÉP KFT. 

- HAFI KFT. 

- FRAMOCHEM KFT. 

- PETROL KFT. 

 

Külföldi referenciák 

- PAT KIJEVGAZ (UKRAJNA) 

- PAT POLTAVAGAZ (UKRAJNA) 

- PAT ODESSAGAZ (UKRAJNA) 

- PAT MARIUPOLGAZ (UKRAJNA) 

- SLOVNAFT MONTAZE (SZLOVÁKIA) 

- BEREZNYIKOVSZKIJ SZODUVUJ ZAVOD (OROSZORSZÁG) 

- HEINEKEN (OROSZORSZÁG) 

- PERMGAZ OAO (OROSZORSZÁG) 

- TNG Tamanyeftyegaz ZAO (OROSZORSZÁG) 

Vállalati profil



Gyártócsarnok, üzem 

- gyár teljes alapterülete: 38 785 m2 
- beépített terület: 11 730 m2 
- hegesztőműhely: 200 m2 
- forgácsoló műhely: 3770 m2 
- szerelőműhely: 400 m2 
- festőműhely: 100 m2 

Raktár 
 
Állandó raktárérték: 0,8 millió Euro 

 

- polcrendszerű tárolás: 350 m2 

- szálanyagok tárolása: 750 m2 

Szerelvényáruházunk 

A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.-től megrendelt kész termékek személyes átvételét nem 
csak telephelyünkön, hanem az ország szívében, budapesti raktáráruházunkban is megtehetik, 
ami közel 1200 m2-en várja tisztelt megrendelőinket.  
Áruházunk közvetlenül az M3-as autópálya mellett található, így gyorsan és könnyen 
megközelíthető. 

Vállalkozás bemutatása



 Megmunkáló gépek és berendezések 
 
Cégünk a folyamatos karbantartásokon és felújításokon kívül nagy hangsúlyt fektet új 
berendezések beszerzésére is. 
Jelenleg üzemünkben található megmunkáló gépek és berendezések: 
 

- Daraboló gépek: 5 db 
- Marógépek: 6 db 
- Fúrógépek. 7 db 
- Esztergapadok: 47 db 
- Présgépek: 5 db 
- Köszörű gépek: 3 db 
- Egyéb célgépek: 5 db 

Az üzem tárgyi feltételei

Emelő-berendezések és teherbírásuk  
 

- Gáz üzemű villás targonca 3 t teherbírású: 1 db 
- Gáz üzemű villás targonca 1,5 t teherbírású: 1 db 
- Konzolos emelő-berendezés 0,25 t teherbírású: 4 db 
- Villamos emelődob 0,25 t teherbírású: 1 db 
- Zsiráfemelő 0,1 t teherbírású: 2 db   
- Zsiráfemelő 0,5 t teherbírású: 1 db   



Az üzem tárgyi feltételei

 Hegesztő, forgató és vágó berendezések 
 

 
 

- Hegesztő berendezések: 
 

COMMANDER BDH 550 + KT 140 MIGATRONIC (MIG-MAG) 
DynaMig 335 + KT 340 MIGATRONIC (MIG-MAG) 
DynaMig 405 + KT 340 MIGATRONIC (MIG-MAG) 
FLEX-XMI-400 + MWF 10 MIGATRONIC (MIG-MAG) 
TIGMAN 200 HP MIGATRONIC (TIG) 
PLAZMAFIX 50 E (Microplazma) 
MIG-300 
MIG-422 
 
 
 
 

- Forgató berendezések: 
 

DB 1250 TYPE 1001 MIGATRONIC 
DB 1250 TYPE 1002 MIGATRONIC 
DTH 120 
G-07-1522 (MSG gyártmány) 
G-07-1525 (MSG gyártmány) 
ROTA 100 
ROTA 102 
 
 
 
 

- Vágóberendezések: 
 

PDX-85 MIGATRONIC plazmavágó 
SPARCON 1200 MIGATRONIC plazmavágó 
PLAS 140 WELD-IMPEX plazmavágó 
Probán – bután lángvágó  



Az üzem tárgyi feltételei

 Hőkezelő berendezések 
 

- Elektromos fűtésű kamrás kemence: 2 db 
- Edző olaj kád: 1 db 
- Vizes kád: 1 db 

 Anyagvizsgáló berendezések 
 

- Szakító gép: ZDHMh 30 000 DIMÁVAG 
- Ingás ütőmű: ÜT 30 – 2 IGV 
- Rockwell – Brinell keménységmérőgép KP 15 002 típusú: 2 db 
- Ultrahangos vastagságmérő: WM 2 típusú Krautkramer 



Szállító-eszközök és teherbírásuk 
 
A vevői igények alapján a teljesítés magába foglalja a szállítás szervezését, illetve 
lebonyolítását is. Ennek teljesítésére alakítottuk ki gépjármű parkunkat, mellyel a legkisebbtől 
a legnagyobb szerelvényekig, akár nagyobb tételben is tudjuk vállalni megrendelőinknek 
termékeink szállítását. 
 
-  IVECO teherautó 4,3 t teherbírású 
-  FIAT DUCATO teherautó 1,5 t teherbírású 
-  OPEL VIVARO kisteherautó 1,1 t teherbírású 
-  FORD TRANSIT kisteherautó 0,6 t teherbírású 
-  FORD C-MAX személygépkocsi 

Csomagolás, szállítás

Termékeink csomagolása 
 
Termékeinket a megrendelői igények figyelembevételével a legnagyobb odafigyeléssel és 
gondossággal csomagoljuk. A kisebb méretű szerelvényeket dobozos csomagolásban, a 
nagyobb méretűeket raklapra helyezve, zsugorfóliázva szállítjuk.  
Szükség szerint (pl.: hosszabbított szárú gömbcsapok esetében) termékeink csomagolására 
egyedi készítésű szállítóládákat gyártunk, melyek lehetővé teszik a biztonságos, 
sérülésmentes szállítást. 



Minőségügy

Termékeink minőségügyi megfelelősége 

A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. a termékeit a többször módosított 9/2001 (IV.5.) GM 
rendelet, azaz a PED (97/23 EK irányelv) előírásai szerint gyártja. Ez az előírás vonatkozik 
minden olyan tervezőre, gyártóra, forgalmazóra, importálóra, aki olyan nyomástartó 
berendezést és rendszert, valamint egyszerű nyomástartó edényt tervez, gyárt, vagy 
forgalmaz, amelyben a legnagyobb megengedhető üzemi nyomás a (PS) 0,5 bar-t meghaladja. 
 
A szerelvényeink konstrukcióját, a lehetséges használati követelményeket, valamint az 
alkalmazott közeg fizikai, kémiai tulajdonságait figyelembe véve, minden esetben 
veszélyelemzést végzünk. 
 
A termékeket a töltet (veszélyes, vagy nem veszélyes), a névleges átmérő, valamint a 
megengedhető maximális üzemi nyomás (PS) alapján kategóriába soroljuk, majd a 
kategóriába sorolástól függően megfelelőség-értékelést végzünk. 
 
Szerelvényeink minőségtanúsítása az MSZ EN 10204 szabvány 3.1. előírásainak megfelelő  
„ Szakértői minőségi bizonyítvány” biztosításával történik. 
 
Termékeinkhez a besorolástól függően (ha azok kategóriába sorolhatók) CE megfelelőségi 
nyilatkozatot, valamint kezelési és karbantartási utasítást mellékelünk, és a terméket CE 
jellel látjuk el. A CE jelet a 9/2001 (IV.5.) GM rendelet szerinti kategóriába sorolt 
termékeken tüntetjük fel. A II. és III. kategóriába sorolt termékek esetében a megfelelőségi jel 
mellett feltüntetjük az ellenőrzés egyes szakaszaiba bevont bejelentett szervezet azonosító 
számát is. Az MSG Kft. esetében az 1008-at, amely a TÜV Rheinland InterCert Kft.-t 
jelenti. 
Egyes gázos termékeink rendelkeznek olyan tanúsítvánnyal, amelynek megléte lehetővé teszi 

az ukrán területre történő szállítást. 

 

 

Az MSG Kft. az alábbi garanciát vállalja  

Katalógus szerinti sorozat termékek esetén: 

 
   - gömbcsapokra kiszállítástól számított 24 hónap 
   - szelepekre kiszállítástól számított 12 hónap 
   - gázos szerelvények esetében figyelembe kell venni az MSZ 11413/3-79 3.1.4.2. pontját,       

ami a maximális nyitás-zárási számot adja meg a névleges méret függvényében 
   - egyedi termékekre kiszállítástól számított 12 hónap 

Termékeink ukrán piaci megfelelőségét a                       tanúsító cég által kiadott 
UA1.013.0181163-11 és az UA1.013.0085473.11 számú tanúsítványok igazolnak.



Termékeinkről a folyamatosan bővülő Katalógusunk és  Fejlesztési értesítőnk ad részletes 

tájékoztatást.  

Katalógusunktól eltérően igényelhető szerelvények (a teljesség igénye nélkül) a következők: 

Szelepek 

- PTFE zárással légnemű és gáz közegre, 
- gömb-él zárással légnemű és gáz közegre, 
- csőmembrános biztonsági tömítéssel, 
- lakatolható kivitelben, 
- helyzetjelzéssel. 
 

Gömbcsapok 

- Teljes keresztmetszetű változatban, 
- gázra alkalmas változatban, 
- külső tömörségre „tűzbiztosságot biztosító” grafittömítésű változatban, 
- nyújtott orsó-tömszelencés kivitel szigetelhető változatban, 
- eltérő építési hosszal és csatlakozással, 
- oxigénre alkalmas tömítéssel, előzetes zsírtalanítással, 
- lakatolható kivitelben, 
- helyzettávadókkal felszerelve, 
- fűtőköpenyes változatban, 
- hosszabbított szárú gömbcsapok  
  (szerelhető és hegesztett kivitelben, fokozóművel is), 
- háromjáratú kivitelben. 
 

Visszacsapószelepek 

- PTFE vagy gumizárással. 
- fém-fém zárással légnemű és gáz közegre, 
- eltérő csatlakozású karimák közé építve, 
- dugattyúfékes változatban folyadékokra. 
 

Egyéb szerelvények 

- Szennyszűrők különböző méretű szűrőbetéttel (fém szitaszövet), 
   mérőóra csonkkal, leeresztő csappal, 
- szennyszűrő gázra alkalmas kivitelben, 
- légbeszívó, légtelenítő eltérő csatlakozással, 
- INDEX folyadékállás mutató gázra alkalmas kivitelben eltérő építési hosszal és    

csatlakozással, üvegcsöves folyadékállásmutató védőcsővel. 

Termékeink



További általánosan igényelt szerelvények 

- elektromos és pneumatikus hajtással szerelt szerelvények különböző vezérléssel és 

távjelzéssel 

- ANSI szabvány előírásainak, karimás és NPT menetes csatlakozásainak megfelelő 

szerelvények 

- magasnyomású szerelvények PN 160 nyomás fokozatig 

 

A fentieken túlmenően szerelvény profilunkba illő egyéb egyedi szerelvények gyártására, 
különleges igények kielégítésére készséggel állunk tisztelt megrendelőink 
rendelkezésére. 

Egyéb termékeink



Szerelvények felújítása, karbantartása 
 

Meghatározó partnereink folyamatosan igénylik szerelvényeik és azok részegységeinek, 
alkatrészeinek felújítását. A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. méltán büszke arra, hogy 
szinte bármilyen méretű és típusú szerelvény minőségi felújítását vállalja, garanciával, rövid 
határidővel.  
A leggyakrabban szelepek, gömbcsapok, zárógömbök, gőznyomáscsökkentők, tolózárak, 
pillangószelepek, csappantyúk, kúpos csapok valamint egyedi különleges szerelvények 
felújítását végezzük.  
 

Szolgáltatásunk

Gömbcsapok felújítása Szelepek felújítása

Tolózárak felújítása

A felújított szerelvényekre illetve részegységekre a kiszállítástól számított 6 hónap garanciát
vállalunk.
Szolgáltatásunkat kiterjesztettük partnereink telephelyein végzett helyszíni felújítással is.
További információkért kérjük keresse cégünket elérhetőségeinken.



Elérhetőségeink

Ügyvezető, Műszaki Igazgató
Beregszászi Attila
Tel.: +36/30/945-0528

Ügyvezető, Termelési Igazgató
Keresztes László
Tel.: +36/30/943-4922

Termelési Igazgatóhelyettes
Herdon János
Tel.: +36/30/955-2439

Kereskedelmi Igazgatóhelyettes
Erdei Péter
Tel.: +36/30/995-3613

Minőségirányítási Főmérnök
Kedves Lajos
Tel.: +36/30/555-1812

Fejlesztési Főmérnök
Hegesztési Felelős
Turi László
Tel.: +36/30/995-4678

Anyaggazdálkodási Osztályvezető
Illyés Imre
Tel.: +36/30/995-4680

Számviteli Csoportvezető
Kötél Zoltánné
Tel.: +36/30/525-4298

Minőségirányítási Mérnök
Ács Norbert
Tel.: +36/30/983-3151

Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és a Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.
minőségi termékeit választották!
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