


Tisztelt Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom 
Önnek ezt a színvonalas kiadványt, melyben 
igyekeztünk minden általunk használt 
technológiát képekkel illusztrálva bemutatni.

Az utóbbi években komoly változáson 
mentünk keresztül, ami nagyon pozitív 
eredménnyel zárult, ezért elmondhatom, 
hogy sikeres 20 évet hagyunk a hátunk 
mögött. 

Megköszönöm partnereinknek azt a bizalmat 
és támogatást, amelynek köszönhetően mára 
ilyen magas színvonalat képviselő céggé 
tudtunk fejlődni, ilyen nagyot tudtunk 
előrelépni azon az úton, amelyen 1997-ben 
elindultunk. 

Köszönet a KÁTA CNC valamennyi 
munkatársának is, akik erejüket megfeszítve 
dolgoznak azon, hogy meg tudjunk felelni e 
megtisztelő bizalomnak.

Tisztelettel:                                                                                                       
Csányi János

Csányi János  
Tulajdonos és 
Ügyvezető
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A Cég
A vállalat tevékenysége fémmegmunkálás, 
magas minőségben állítunk elő extrudált alumínium, 
acél és réz profilokból forgácsolással, stancolással, 
hegesztéssel, szereléssel termékeket. Több évtizedes 
autóipari beszállítói tapasztalattal rendelkezünk - TIER1-es 
partnereinken keresztül - OEM végfelhasználók felé, mint a 
VOLVO, MERCEDES, PORSCHE, VW, AUDI, BMW.

Üzleti partnereink többek között a CONSTELLIUM, MAHLE, 
BORG WARNER, EATON, STANDARD-METALLWERKE, 
CONTITECH, DOMETIC, STADLER, ALDINGER, HALDEX.                          

Legújabb fejlesztéseink az automata hosszesztergák 
és nagyteljesítményű lézervágó berendezések 
beszerzése volt. 

Síklemezek megmunkálásához TRUMPF 
TRULASER 3030 típusú síklézer, illetve 
cső jellegű fém alkatrészek megmun-
kálásához TRUMPF TRULASER TUBE 
7000 csőlézer berendezéseket 
használunk.
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Székhely – Szentlőrinckáta
H-2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90. - Budapestről 1 órán belül elérhető
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Telephely – Jászberény
H-5100 Jászberény, Alsómuszály 58.



Fejlesztés
Automatizálás és Fejlesztés, külön részleg a KÁTA CNC-nél 

A részleg feladata tervezés, műszaki megoldások nyújtása, megmunkáló/gyártó 
folyamatok automatizálása
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The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA. 
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LU5 5ZX, United 
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request. 

 

Ezen tanúsítvány igazolja, hogy az 
 
"KÁTA CNC" Kft. 
2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90. Magyarország 
5100 Jászberény, Alsómuszály 58. Magyarország 
 

környezetközpontú irányítási rendszere 
 
Megmunkált fémtermékek gyártása 

vonatkozásában az NQA 
 
 
MSZ EN ISO 14001 : 2015 szabvány alapján 
 
 
megfelelőnek értékelt, és nyilvántartásba vett. 
Ezen nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság a környezetközpontú 
irányítási rendszerét a fenti szabványnak megfelelően működteti, és azt az NQA rendszeres auditjának 
aláveti.  
Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvű változata az irányadó 
 

 

 
Tanúsítvány száma: 118257 
Kiadás: 2019. július 17. 
Érvényes: 
EA kód: 

2022. július 17. 
17 

Ügyvezető igazgató   
 

 

 

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by  NQA. 
NQA is a trading division of Ascertiva Group Ltd, Registration No. 02513162. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable LU5 5ZX 
 
This certificate is the property of National Quality Assurance Limited and must be returned on request. 

Reproduction of the IATF ‘globe’ logo in any form is strictly prohibited by copyright 

 

A T74575  számú tanúsítvány függeléke 
 
"KÁTA CNC" Kft. részére:

Tartalmazza a támogató funkciókat 
 
"KÁTA CNC" Kft.,  
Tanúsítvány száma: 0342582 
5100 Jászberény, Alsómuszály 58. 
Magyarország 

Megmunkált fémtermékek gyártása 

 
 
 
 NQA tanúsítvány száma: T74575 
 IATF tanúsítvány száma: 0342582 
 Kiadás: 2018. november 13. 
 Érvényes: 2021. november 12. 
 Verzió: 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 









Ezen tanúsítvány igazolja, hogy a 
 
"KÁTA CNC" Kft. 
2255 Szentlrinckáta, Dózsa Gy. utca 90. Magyarország 
 

minségirányítási rendszere 
 
Megmunkált fémtermékek gyártása 

vonatkozásában az NQA 
 
 
MSZ EN ISO 9001 : 2015 szabvány alapján 
 
 
megfelelnek értékelt, és nyilvántartásba vett. 
A nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság a minségirányítási 
rendszerét a fenti szabványnak megfelelen mködteti, és azt az NQA rendszeres auditjának aláveti.  
Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelv változata az irányadó 
 

 

 
Tanúsítvány száma: 115040 
Kiadás: 2018. november 13. 
Érvényes: 
EA kód: 

2021. november 12. 
17 

Ügyvezet igazgató   
 

 
 

 

NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire 
LU5 5ZX, United Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request. 

 

Ezen tanúsítvány igazolja, hogy a 
 
"KÁTA CNC" Kft. 
2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90. Magyarország 
 

minőségirányítási rendszere 
 
Megmunkált fémtermékek gyártása 

vonatkozásában az NQA, Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis,  
Dunstable LU5 5ZX, UK 
 
 
IATF 16949:2016 szabvány alapján 
 
(az IATF 16949:2016 8.3-as termék tervezés pontja igazolhatóan kizárva) 
 
megfelelőnek értékelt, és nyilvántartásba vett. 
A nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság a minőségirányítási 
rendszerét a fenti szabványnak megfelelően működteti, és azt az NQA rendszeres auditjának aláveti.  
Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvű változata az irányadó 
 

 

 
NQA tanúsítvány száma: T74575 
IATF tanúsítvány száma: 0342582 
Kiadás: 2018. november 13. 
Érvényes: 2021. november 12. 
Verzió: 2 

Managing Director   

 

Reproduction of the IATF ‘globe’ logo in any form is strictly prohibited by copyright 

Minőségbiztosítási 
rendszer/
tanúsítványok
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KÁTA CNC Integrált Minőség-, 
Környezet-, Információ-biztonsági 
Irányítási Rendszert (IIR) működtet, 
és érvényes tanúsítvánnyal 
rendelkezik a:

• IATF 16949 : 2016

• BS/MSZ EN  ISO 9001 : 2015

• MSZ EN ISO 14001 : 2015

szabványkövetelményeknek 
megfelelően, melyek hatálya 
mindkét telephelyünkre kiterjed. 

Valamint kiépítés alatt vannak a:

• MSZ EN IS 3834-2 : 2006

• MSZ ISO/IEC 27001 : 2014
 
szabványkövetelmények megfelelő 
további Integrált Irányítási 
Rendszerek is, melyek hamarosan 
tanúsíttatásra kerülnek.
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Technológiák 
• CNC megmunkálás

• Mechanikai szerelés

• Manuális és robotizált hegesztés

• Hidraulikus hidegalakítás

• Lézer technológia

• CNC élhajlítás
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Géppark
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Munkáink

• Autóbaleset-ütközésvédelmi rendszerek 
   és karosszéria elemek - 2007 óta 

• Gépjármű borulás elleni védelmi rendszerek 
   (ROPS) alkotóelemeinek gyártása és 
   előszerelése - 2008 óta

• Autóipari klíma és hidraulikus karimás 
  csatlakozók - 2007 óta

• 4-5 tengelyes nagy pontosságú 
  CNC megmunkáló központok 
• Speciális hidraulikus szorító/
   megfogó rendszerek
• Egyedi keményfém és PKD 
   megmunkáló szerszámok 
• Alkatrészek gyártási intervalluma: 10 ~ 15 évig

• CNC megmunkáláson felül speciális 
   integrált megmunkálási és szerelő sorok
• Alkatrészek és rögzítő elemek 
   automatizált mechanikus összeszerelése

• CNC megmunkáláson felül speciális 
   integrált megmunkálási és szerelő sorok
• Alkatrészek és rögzítő elemek 
   automatikus mechanikus összeszerelése
• Több OEM-hez közvetlen szállítás



• Autóipari öntött és kovácsolt alkatrészek        
  CNC megmunkálással  - 2010 óta

• 4-5 tengelyes nagy pontosságú  
   CNC megmunkáló központok 
• Speciális hidraulikus       
   szorítórendszerek
• Egyedi keményfém és PKD 
   megmunkáló szerszámok 

• CNC esztergálás hűtőberendezésekhez 
   és autóiparhoz - 1999 óta

• CNC hosszesztergák
• Dupla tokmányos kialakítás
• Manipulátorral támogatott termék 
   transzfer
• Integrált gyártósorok
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•  Autóbaleset-ütközésvédelmi rendszerek és           
   karosszéria elemek (CMS) alkatrész gyártása és
   előszerelése - 2015 óta

• Speciális integrált automatizált megmunkálás
• 5 tengelyes CNC megmunkálás + hidraulikus 
   sajtolás speciális gépeken
• Alkatrészek és kötőelemek összeszerelése
• OEM-hez közvetlen szállítás



• Autóbaleset-ütközésvédelmi rendszerek és 
karosszéria elemek (CMS) alkatrész gyártása, 
hegesztése és összeszerelése - 2015 óta

• Lézeres vágással és hidegalakítással 
   gyártott fémipari- és mezőgazdasági       
   szerkezeti termékek - 2018 óta

• Speciális integrált megmunkálási és szerelő sorok
• 5 tengelyes CNC megmunkálás + hidraulikus sajtolás   
   speciális gépeken
• Robot hegesztés
• Alkatrészek és kötőelemek mechanikus összeszerelése
• Közvetlen VOLVO validálás
• OEM-hez közvetlen szállítás

• CNC vezérelt (TRUMPF) lézervágó és hajlító 
   berendezések (sík és cső idomokhoz)
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