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Martfűn, az ipari parkban, ahol szinte 
minden cég valamilyen módon kötődik  
a térség messze földön híres cipőgyári 
tevékenységéhez, a Deszán Kft. szabász-
késgyártással kezdte meg tevékenységét 
huszonkét éve. A nyugati piacot több évti-
zede kiszolgáló cipőgyártás a legkorsze-
rűbb alapanyagok és technológiák hozzá-
értő alkalmazása mellett megkívánta  
az újdonságok gyors befogadását és  
naprakész alkalmazását.  

A Deszán Kft. épülete, a géppark és a berendezés 
már sokat elárul a Szántó család igényességéről 
és gondosságáról. Nagy figyelmet és hangsúlyt 
fektetnek a dolgozók képzésére, kényelmére és 
környezetére. A professzionális géppark kiegé
szítve egyedi célgépekkel, az ebédlő és az ital
automaták, a minden nap tiszta munkaruha, az 
aktuális ünnepeknek megfelelő hangulatos de
koráció, a patikatisztaság még az üzem legeldu
gottabb sarkában is megannyi jele annak a gon
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dosságnak és szorgalomnak, amiből ez a vállalat 
felépült.

A cégalapító igazgatóval, Szántóné Herceg Klá
rával és a családi vállalkozást továbbvivő ifjabb 
generáció képviselőivel, Szántó Tibor műszaki 
és fejlesztési igazgatóval, Szántó Zsolt termelé
si igazgatóval és Fekete Zsolt kimetszőszerszám 
irodavezetővel beszélgettünk a társaság életéről, 
akik nem kisebb célt tűztek a zászlójukra, mint 
azt, hogy a Bobst referenciaüzemévé váljanak a 
Bobst Mex SA Tanúsítvány Programja keretében. 

A DESZÁN KFT. LÉNIAÜZEMÉBEN

Tények és számok
A Deszán Kft. fő tevékenysége a cipőipari és az 
autóipari bőrvágó szabászkések gyártása, ami
ben mára piacvezetőkké váltak. A cégvezető 
szakmai pályafutását 1974ben a Tisza Cipőgyár 
vegyésztechnikusaként éppen abban az épület
ben kezdte, ahol a ma már 2500 m²es saját tu
lajdonú területet birtokló, közel 70 főt foglal
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koztató vállalkozás működik. Nagy kitartást, 
leleményességet és tudást igénylő utat jártak be 
az alapítás óta, és folyamatos fejlődésben, bővü
lésben vannak. Beszélgetésünkkor éppen egy 
újabb, nemrég megvásárolt épület felújításának 
munkálatai zajlottak, míg az üzemben pár hete 
helyezték üzembe a Bobst szerszámgépét, a kitö
rők gyártását megkönnyítő Hybridsetter beren
dezést. 

         
Több üzletág, egy fókusz, a minőség 
Autóipari beszállítóként a minőség, pontosság 
rendkívül szigorú elvárásait teljesítjük. Az autó
ipari és cipőipari szabászkések gyártása mellett 
2016tól megkezdtük a faalapú stancszerszám 
gyártást is a csomagolóipar számára. Egy mellék
feladatként induló megrendelésből egy komp
lett üzletágunk épült fel. Teljesen más terület, el
várások és kihívások. Cél a minőségi szolgáltatás, 
és ebben már van tapasztalat bőven. A cipőipar 
szezonális, minden munka szinte azonnal kell. 
Ebben a pörgős tempóban szocializálódva foly
tatjuk a csomagolóipar kiszolgálását is, a szer
számok elkészülésük után futárral indulnak 

a megrendelőhöz, sok esetben néhány óra áll 
rendelkezésünkre az előállításhoz, igény esetén 
helyszínre szállítjuk. Például a Keskeny Nyom
dával szinte a kezdetektől együttműködünk, 
szakmailag megértjük egymást, gyors, hatékony 
a kommunikáció és persze a kimetsző szerszá
mot is gyorsan, pontosan elkészítjük és szállít
juk Budapestre – mondta Szántó Tibor műszaki 
és fejlesztési igazgató.
 

Szántó Zsolt termelési igazgató
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Hogyan került a nyomdaipar a képbe?
Mivel a cégvezetés hosszú idő óta elkötelezte 
magát a folyamatos fejlődésfejlesztés megva
lósítása mellett, a csomagolóanyaggyártásban 
használatos stancszerszámok előállításával bő
vítettük szolgáltatásunkat. Ehhez 2016ban egy 
pályázati projekt keretében továbbfejlesztési 
irányként a csomagolóipart céloztuk meg, faala
pú kimetszőszerszámok komplex gyártási tech
nológiájának kialakításával és bevezetésével. En
nek érdekében Léniaüzemünkben olyan gépek 
segítik a gyártást, mint például a lézer vágórend
szer, automata léniahajlító gép, multifunkcioná
lis maróközpont vagy programvezérelt vízsuga
ras gumivágó rendszer – tudtuk meg Szántóné 
Herceg Klárától.

Cél a Bobst referenciaüzemévé válni
A megrendelések számának növekedése mind 
a létszámunk, mind a gépparkunk további fej
lesztését tette szükségessé. Egy szakmai vásá
ron járva professzionális megoldást kerestünk a 

feladatainkra, ekkor döntöttünk a Bobst Mex SA 
berendezései mellett, amely világviszonylat
ban is piacvezetőnek számít a nyomdaipar és 
csomagolóanyaggyártás területén. Tőlük vásá
roltuk 2019ben a Masterplot marógépet, és 
idén a Hybridsettert. Az együttműködés során 
lehetőségünk nyílt arra, hogy részt vegyünk a 
Bobst Mex SA Tanúsítvány Programban, ezáltal 
magyarországi referenciaüzemükként is funk
cionálhatunk a jövőben. Célunk, hogy a tanú
sítványt még idén megszerezzük, amelyet azok 
a késkészítők kaphatnak meg, akik megfelel
nek a programban támasztott szigorú minősé
gi és szakmai követelményeknek. A tanúsítvány 
számos előnnyel jár, többek között egy szoros 
együttműködést jelent a Bobsttal, amely so
rán a legújabb technikák közelébe kerülhetünk 
és a fejlesztői és felhasználói tapasztalatokat is 
megosztják velünk. A Bobst szerszámkészítők 
Eco rendszerének részeként növekedhet cégünk 
megítélése és láthatósága a nemzetközi piacon 
is – nyilatkozta Szántó Zsolt termelési igazgató.


