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Tisztelt Olvasó!
A jó nem elég jó – talán ez volt 25 évvel ezelőtt, megalakulásakor, és most is ez a 

mozgatórugója a MATRO-nak. Az egykor egy családi ház szuterénjében működő, 3 fős 
kis cég mára egy 2 800 m2-t elfoglaló, több mint 250 főt foglalkoztató középvállalkozássá 
nőtt, valami azonban nem változott: elkötelezettségünk az új megoldások, a minőségi 
munkavégzés iránt. Partnereink tudják, hogy olyan problémák megoldásában is 
számíthatnak ránk, amelyek konstruktív gondolkodást, a meglévő infrastruktúrán 
túlmutató lehetőségeket igényelnek. Cégünk negyed évszázados működése alatt 
nem egy esetben terveztünk és alkottunk meg olyan gépet, berendezést, fejlesztettünk 
gyártási technológiát, amellyel el tudtunk készíteni, le tudtunk gyártani egy terméket. 
 
 A jó nem elég jó – tudják ezt kollégáink is, akik nélkül ma nem tartanánk ott, 

ahol vagyunk. Az éjszakai és hétvégi műszakok, a megfeszített munkatempó, 
a túlórák, a munkaidőn túl is tartó folyamatos „agyalás”, a megoldás keresése 
csapattá kovácsolta a MATRO munkavállalói gárdáját. Büszke vagyok azokra 
a munkatársakra, akik a kezdetektől fogva együtt dolgoznak velünk, és azok 
a dolgozók is tiszteletet érdemelnek, akik szaktudásuk legjavát nap mint nap 
munkájukban kamatoztatják. Mindannyian tudjuk: csak úgy működhet jövőre, 5 
vagy 25 év múlva a vállalat, ha mindenki hozzáteszi a maga tudását, szakértelmét. 

 A negyed évszázados évforduló jó alkalom arra, hogy kicsit megálljunk, megünnepeljük 
az eredményt, amit elértünk és megtervezzük a jövőt. A jövő már el is kezdődött, hiszen 
újabb nagy volumenű építkezést indítottunk gyártási kapacitásunk bővítésére. Hiszem, 
hogy az út, amelyen elindultunk, jó irányba vezet, ezt eddig 
elért sikereink is bizonyítják. A könyv, amit kezében tart, kedves 
Olvasó, rövid összegzése az elmúlt 25 évnek. És már elkezdtük 
írni a következő két és fél évtized krónikáját…

Pécs, 2016. július  

    Kleisz Zoltán
  a MATRO Kft. tulajdonos-ügyvezetője
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Dear Reader!
Good is not good enough. Probably, it was the main driving force of MATRO when it 

was founded 25 years ago, and presently, it is still so. The once small business operating 
in the basement of a family house with three members has grown to be mid-sized 
enterprise employing 250 people at a venue of 2 800 square metres. One thing 
has not changed, though: our commitment to new solutions and quality work. Our 
partners know that they can rely on us when it comes to finding solutions to problems 
that require creative thinking and resources beyond the existing infrastructure. In 
the course of our company’s twenty-five-year long operation, we have several 
times managed to devise and create such a machine or equipment, or to develop 
product technology that allowed us to create and produce a specific product. 

 Good is not good enough. Even our colleagues know it, without whom, we 
would not have achieved what we have actually achieved by now. The night 
and the weekend shifts, the strenuous work, the extra hours, the continuous 
brainstorming even after the working hours, and the quest for solutions have forged 
the collective of MATRO into one team. I am proud of those of our colleagues 
who have been working with us since the very beginning. I hold in high esteem 
our colleagues who do their daily work with the excellence of their expertise.  

We all know that the company can only operate in the future, in 5 or 25 years, if 
everybody adds to it their own knowledge and expertise. The 25-year anniversary is 
a great opportunity to contemplate briefly and celebrate all our achievements and 
to plan our future. The future has already begun. We have embarked on another 
large-scale construction with a view to expanding our manufacturing capabilities. I 
do believe that the path that we have set our foot on leads us to the right direction. 
Our successes provide proof of it. Dear Reader, the book that you are holding in your 
hands is just a brief summary of the past 25 years. And we have already begun to write 
the chronicle of the next two and a half decades …   

Pécs, July 2016      Zoltán Kleisz
      Owner-Managing director of MATRO Kft. 
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KIS MATRO TÖRTÉNELEM

1960-as évek a cégalapító, Kleisz József forgácsoló tevékenységet és szerszámgép-
javítást, felújítást végez házának pincéjében 

1984 megalakul a MATRO Gazdasági Munkaközösség

1991 a MATRO Kft. alapítása

1995 haszonjárművek 
fékrendszeréhez alkatrészek gyártása

1997 az alaptevékenység kiegészül 
a váltólapkás forgácsoló szerszámok 
gyártásával 

2004 a CNC-esztergagépekhez 
használatos álló- és meghajtott 
kivitelű szerszámbefogók valamint 
gépalkatrészek gyártásának kezdete

2010 a benzinüzemű 
személygépjármű-motorba épülő 
termékek gyártásának kezdete

2012 forgácsoló szerszámok 
tervezése és gyártása végfelhasználók és szerszámgyártók részére 

2013 dieselüzemű személygépjármű-motorba épülő termékek gyártása 

2014 személygépjárművekbe épülő termékek gyártása 

02
BRIEF HISTORY OF MATRO

1960s The founder József Kleisz pursued cutting, machine-tool repairing and 
refurbishing in the basement of his house.

1984 MATRO economic association was founded.

1991 MATRO Kft. (limited liability company) was founded. 

1995 The production of components for the brake system of commercial vehicles 
started.

1997 The core activities were complemented by the production of cutting tools with 
sintered inserts.

2004 The production of standing and slanted tool-holders similar to CNC lathes as well 
as machine details began.

2010 The production of products installed into petrol-driven passenger cars started.

2012 The devising and manufacturing of cutting tools for end users and tool 
manufacturers began.

2013 The production of products 
installed into diesel-driven passenger 
cars started. 

2014 The production of products 
installed into passenger cars started. 

1995 haszonjárművek fékrendszeré-
hez alkatrészek gyártása
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A CÉGALAPÍTÓ KLEISZ JÓZSEF

„Örök érvényű, hogy csak jót szabad csinálni”
Bár a MATRO Kft. alapítása 25 évre nyúlik vissza, az a szakértelem és tudás, amely 

a ma 250 fős középvállalkozás létrehozóját, Kleisz Józsefet jellemzi, sokkal korábbról 
ered és egész életét elkíséri. A ma már nyugdíjas cégtulajdonos – ha a munkatársak 
kérik – most is szívesen segít egy-egy nehezebb feladat megoldásában, de aktívan 
már nem vesz részt a mindennapokban. Vigyázó tekintetével azonban mindig is óvja 
a MATRO-t.

Már egészen korán, 7-8 évesen izgatta a gépek 
működése, a mechanikai megoldások megértése 
Kleisz Józsefet, így például fából készítette el 
mezőgazdasági gépek mását. A megismerés vágya 
egész életét végigkísérte, ehhez jó indíttatást kapott 
kovács mesterséget űző édesapja műhelyében 
valamint egy műszaki érdeklődésű tanítótól. 15 
éves korában a bonyhádi gépállomáson látott 
először esztergagépet, ez az élmény aztán végképp 
meghatározta a jövőjét. 17 éves volt, amikor már 
saját esztergapadon – amit igen hamar átalakított – 
formázta meg az első munkadarabokat.
- Mindig észrevettem, hogy mit lehet változtatni 

egy berendezésen ahhoz, hogy jobban működjön 
– mondja Kleisz József. - Beiratkoztam a pécsi 
Zipernowsky Károly gépipari technikumba, hogy az 
elméleti ismereteket is megszerezzem a már meglévő 
gyakorlati mellé. A technikum után egy évtizedet 
töltöttem a pécsi gabonaforgalmi vállalat központi 
javítóműhelyében, ahol számos újításomat fogadták 
el. Ilyen volt például az Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállításon aranyérmet nyert gabonafelszedő gép, amit én konstruáltam. 
A gabonaforgalmiból aztán elhívtak tanítani egykori iskolámba, a pécsi gépipariba, 
ahol húsz évet töltöttem szakoktatóként. Az iskolában is mindig kerestem az új 
lehetőségeket, hogy modernizálhassuk a műhely felszereltségét. 
 A 70-es években többször jártam Németországban, ahol a szüleim rokonai éltek. 

Az utakról aztán számos szakfolyóirattal tértem haza. Ezekben láttam először cikket a 
CNC-technológiáról és a CAD/CAM-rendszerekről, amiről itthon még nem hallottunk. 

Sikerült meggyőznöm az iskola vezetését, hogy szerezzünk be egy ilyen gépet. Az elsőt 
aztán továbbiak követték, míg végül lett egy jól felszerelt CNC oktatótermünk. 

- Miként indult a magánvállalkozói pályafutása?

- A ’80-as évek elején lehetőség volt gazdasági munkaközösség (GMK) alapítására, azt 
gondoltam, hogy ebben van perspektíva. Egy volt munkatársammal megalapítottuk 
a GMK-t. Megvolt a régi esztergagépem, ezt később lecseréltem egy nagyobbra, 
majd egy másikra. Vettem egy gépet, felújítottam, alakítottam rajta és eladtam. 
Ezt akkor sokan nem nézték jó szemmel. Az eredményt mindig visszaforgattam, így 
mentünk előre lépésről lépésre. 1991-ben aztán lehetőség nyílt kft. alapítására, akkor 
jött lére a jelenlegi cég, a MATRO Kft. Elhívtam két tehetséges fiatalembert dolgozni a 
gépipariból, ők a mai napig a munkatársaink. A vállalkozás egy esztergagéppel, egy 
marógéppel és egy gyalugéppel rendelkezett, az első megrendeléseinket az akkor 
divatos forgó reklámtáblák alkatrészeinek gyártása tette ki. Ez jól ment, szép sikereket 
értünk el vele. 

 Még korábban egy ipari vásáron megismerkedtem egy német cég képviselőjével, 
aki szeretett volna velünk együttműködni. Mivel jól beszéltem németül, könnyen 
szót értettünk. Egyébként a német nyelvtudás nélkül biztosan nem boldogulhattam 
volna ezen a pályán. Ez a vállalat szerszámokat gyártott. Sikerült Németországban 
egy árverésen hozzájutnunk egy CNC-esztergához, amit az üzletember által kínált 
projekthez tudtunk használni. Amikor a gépet hazahoztuk, már nem a családi házunk 



szuterénjébe telepítettük, ahol addig dolgoztunk, hanem béreltünk egy kisebb 
csarnokot. Egyre több munkánk lett.

- Miként jutottak új megrendelésekhez?

- A fiam ebben az időben még Németországban dolgozott a TRAUB szerszámgépgyár 
szervizeseként, gyakran megfordult Kecskeméten a Knorr Bremse-nél, így a 
kecskemétiek tudomást szereztek a működésünkről és munkát ajánlottak. Volt egy 
kritikus termékük, amellyel nem igazán boldogultak, szerették volna, ha találunk 
megoldást a problémára. Hozzájutottunk egy olyan géphez, amellyel el lehetett 
vállalni a kecskemétiek által kínált munkát. Olyan jól sikerült a bemutatkozásunk, hogy 
fokozatosan egyre több megrendelést kaptunk, és eljött a pillanat, amikor a fiammal 
is meg kellett beszélnünk a jövőt. Hazajött Németországból és attól kezdve együtt 
dolgozunk a MATRO-nál.
 Mindig az vitt előre, hogy olyat csináljunk, amit nem tud mindenki. Egész életemben 

az újdonságot kerestem, talán ez a kíváncsiság is közrejátszott abban, hogy sosem 
kerestük a munkát, mindig a megrendelők jöttek hozzánk. Terjedt a jó hírünk, mert a 
műszerparkunk is kiemelkedő volt. A fejlődni akarás ugyan mindig minden jövedelmet 
megevett, de ez volt a kulcsa annak, hogy jó megrendeléseket kapjunk. A cég 
építésében nem mondhatom, 
hogy a tudatosság játszotta a 
főszerepet, inkább a szakma iránti 
elkötelezettség, az érdeklődés, 
a fejlődésre való igény. Így nem 
volt minden döntésünknek pozitív 
hozadéka, de összességében 
mindig jó lett a végeredmény. 
Ez kellett a tanuláshoz, hiszen ha 
valaki nem tudja, milyen elesni, 
akkor azt meg kell tanulnia. 

- Miként növekedett a cég?

- Mindig a vevők hajtottak 
bennünket. Egyre több 
megrendelésünk lett, ezért új 
csarnokot kellett bérelnünk, ahol 
már mintegy 40-en dolgoztunk. A 
2000-es évek elejére aztán azt is 
kinőttük. Ekkor érett meg bennünk 
a gondolat egy, a mi igényeinkre 
szabott saját gyártócsarnok 

építésére. Amikor elkészült, a csarnok fele üresen állt. De nem sokáig. A megrendelőink 
bíztak bennünk, mert jól és pontosan dolgoztunk, olyan feladatokat is meg tudtunk 
oldani, amit más nem. Mert mi kell a vevőnek? Jó ár, a minőséget nem is említem, 
mert az természetes, és a határidő pontos betartása. Illetve a megrendelő számára 
nehéznek ítélt megoldások prezentálása. Ebben számíthattak ránk, így terjedt a jó 
hírünk. 

- Melyek azok az alapelvek, mozgatóerők, amelyek alapján működik a MATRO?

- Legalapvetőbb a vágy, hogy a nehezen elkészíthető dolgokat megcsináljuk, ami 
utánjárást, gondolkodást, összerakást igényel. A másik a nehézségek felismerése és 
megoldása. Bármilyen kihívást örömmel fogadtunk, mert feladat volt számunkra és 
lehetett rajta gondolkodni, ami pedig, ugye, a lételemünk. Engem nem elsősorban a 
pénz motivált, hanem a technikai kihívás. Mára ez sokat változott, mert a cég jelenlegi 
méretében már eredményt kell produkálni. Az viszont örök érvényű, hogy csak jót 
szabad csinálni. 

- Miként vesz részt a cég életében manapság, amikor már nyugdíjas?

- Stratégiai dolgokba nem szólok bele, ez a korommal is összefügg. A fiatalok 
bátrabbak, vakmerőbbek, idősebb korban inkább biztosra megy az ember. Egy 
ekkora cég vezetésénél pedig nem biztos, hogy célszerű ez a hozzáállás. Hálás 
vagyok a sorsnak, amiért nincs bennem az a késztetés, hogy nem engedem el a 
kormányt. Azt átadtam a fiamnak. Most ragyogó helyzetben vagyok, mert ha 
adódik egy nehéz feladat és megkérdeznek, megkérnek, hogy segítsek, akkor jövök 
és intézem. A cég előtt áll egy jelentős építkezés, hiszen új üzemcsarnokot építünk, 
ezzel kapcsolatban is számíthatnak rám. Múltam és jelenem van a cégnél, jövőm 
már kevésbé, ezért nem szólok bele a döntésekbe.




