
   

   

               
 

AGMI Anyagvizsgáló és  
Minőségellenőrző ZRt 

 
 
SZAKTERÜLET 

Cégünk, az AGMI ZRt. meghatározó 
szerepet tölt be Magyarországon az 
anyag- és állapotvizsgálat, valamint a 
minőségellenőrzés piacán. 1983-tól 
számos átalakulást követően, jelenleg 
önálló, független, többségében munka-
vállalói tulajdonban lévő zártkörű 
részvénytársaságként működünk.  

Büszkék vagyunk arra, hogy a jelenlegi 
piaci körülmények között is a folyamatos 
fejlesztés fenntartása mellett meg tudtuk 
őrizni függetlenségünket. Az AGMI ZRt 
színvonalas szolgáltatásaira garancia a jól 
felkészült szakembergárda, akik zömében 
mérnökök és technikusok, a szakmai 
közéletben elismert személyek. Közülük 
többen másoddiplomát szereztek. A 
munkatársak többsége sokéves gyakor-
lattal és a munkavégzéshez szükséges spe-
ciális képesítéssel rendelkezik. 

            

  Kompozit anyagok rugalmassági jellemzőinek  
meghatározása 

Társaságunk azt a stratégiát követi, hogy 
igyekszik megtartani az anyagvizsgálat 
területén teljes körűnek mondható szol-
gáltatási palettáját. Ez lehetőséget ad 
egy-egy feladat, műszaki probléma komp-
lex módon történő megközelítésére, a szó-
ba jöhető számos eljárás közül a Partnerek 
számára a legkedvezőbb megoldás ajánlá-
sára.  

         
            
            Laboratóriumi metallográfiai vizsgálat 
 

Anyagvizsgálati szolgáltatásaink két főbb 
csoportba sorolhatók, melyek között nem 
húzható éles határvonal, hiszen egymásra 
épülő tevékenységekről van szó.  
 

               
 
 

Acélszerkezet helyszíni ultrahangos 
varratvizsgálata 

 

Anyagvizsgálat, amely mechanikai (mint 
pl. kúszás, kifáradás, törésmechanikai) és 
metallográfiai vizsgálatot, műszeres vagy 
"klasszikus" analitikával történő anyag-
összetétel meghatározását, valamint 
radiográfia (röntgen, cobalt és iridium 
sugárforrásokkal, digitális felvételezési 
technika alkalmazásával is), örvény-
áramos, ultrahangos, mágnesezhető poros, 
folyadékbehatolásos, videó-endoszkópos 
és vákuumos tömörségvizsgálatokat jelent.  
A vizsgálatok többsége a helyszínen is 
elvégezhető. 



   

   

 

     Hőcserélő csövek örvényáramos vizsgálata  

Mérnöki szolgáltatás, ezen belül 
szakértői tevékenység, szuperkontroll 
jellegű minőségellenőrzés (pl. betonacél, 
kötőelem területen) hegesztés-technikához 
kapcsolódó szolgáltatások, hiba-ok 
kivizsgálás, új anyagok, technológiák 
alkalmazási lehetőségeinek, feltételeinek 
meghatározása, mely egyben új eljárások 
kidolgozását is jelenti, maradék élettartam 
becslése, vagy akár beruházások 
hegesztés-felügyeletének, EBK ko-
ordinátori feladatainak az ellátása.  
 

A kifejezetten ipari anyagvizsgálat és szol-
gáltatás mellett felvettük palettánkra az 
iskolarendszeren kívüli oktatás-
szervezési tevékenységet. 
 
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL, 
 

 pártatlan, hiteles szakvéleményt adunk 
a különféle termékek, minőségéről, 
tulajdonságairól, fizikai rendszerek, 
létesítmények állapotáról 

 megalapozzuk az üzemeltetés 
körülményeire vonatkozó helyes 
döntések meghozatalát 

 rávilágítunk a káresemények okára 
 hozzájárulunk a biztonságos és 

egészséges környezet, illetve 
munkakörnyezet kialakításához és 
fenntartásához 

 széles oktatási és képzési palettánkkal 
tudást nyújtunk üzletfeleinknek. 

Ma már több száz visszatérő, stabil üzleti 
partner tanúskodik az AGMI ZRt. 
szolgáltatásaival való elégedettségéről, az 
itt folyó munka piaci elismertségéről és 
eredményességéről. 

Partnereink között egyaránt vannak 
energetikai, gépipari, acélszerkezet-gyártó, 
alapanyag-forgalmazó, kohászati, vegy-
ipari és járműipari vállalkozások. 

Felkészültségünket, szakmai alkalmassá-
gunkat, szolgáltatásaink minőségét számos 
szervezet ellenőrizte és elismerte. 

 
 
 
 

Betonacélok vizsgálata 
 
 

 
 

      

 Számítógéppel vezérelt betonacél vizsgálat  

 

MINŐSÍTÉSEINK 

 Akkreditálási Okirat (MSZ EN 
ISO/IEC 17025) 

 Tanúsítvány (MSZ EN ISO 
9001:2015)  

 MVM PA Zrt. Beszállítói minősítés  
 MOL Nyrt. Beszállítói minősítés  
 Betonacél vizsgálatok megfelelőség 

igazolása 
 Kijelölés Játszótéri eszközök 

ellenőrzésére, vizsgálatára, 
tanúsítására 

 Engedély OKJ-s képzésre 
(emelőgép-kezelő, targoncavezető, 
nyomástartóedény-gépész területen) 

 VCA/SCC Tanúsítás 
 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
 

AGMI ZRt.  
1211 Budapest, Központi út 24-26.  
Telefon: + 36-1-276-8945; 277-0732 
E-mail: agmivig@agmi.hu 
Honlap: www.agmi.hu 

 
 
 

Köszönöm, hogy megtisztelt figyelmével. 
 
 
 
 

Klausz Gábor  
vezérigazgató 


