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Új vezető a magyarországi Agfa élén
Faludi Viktória

Hochbaum Pál Ausztriában született 
osztrák–magyar, így az osztrák főnökség 
osztráknak, a magyar kollégák és 
az ügyfelek magyarnak tekintik. Alapképzett-
ségét tekintve jogász, de az elmúlt évtized
szakmai tapasztalatai révén méltán 
a nyomdaipar berkeibe tartozó szakembernek
vallhatja magát. Az Agfa új magyarországi 
vezetőjeként kérdeztük a céget érintő változá-
sokról és a nyomdaipar helyzetéről.

A start
w Alapvetően egy sikercsapat munkájába kapcso-

lódtam be. Nem várható nagy változás az Agfa
magyarországi csapatának tevékenységében,
személyemmel erősödik az ügyfelekkel való kap-
csolattartás. Sok cégnél be kell mutatkoznom,
vagy új funkciómban kell megismerniük.

Ha dolgozunk, dolgozunk, ha bulizunk, 
bulizunk
w A hatékony munkára törekszem, amikor az iro-

dában vagyok nagyon fontos, hogy az ittlévő
kollégákkal kommunikáljak, ismét bevezetjük
a közös értekezleteket, elengedhetetlen, hogy
legalább kéthetente konzultáljunk.

w Nagyon lényegesnek tartom az ügyfelek folyama-
tos tájékoztatását, amihez egy elektronikus hír-

levelet fogunk működtetni, ami hasznos és lénye-
ges információkat tartalmaz. Nélkülözhetetlen,
hogy értékes információkhoz jussanak meg-
rendelőink, ne egy spam jusson el hozzájuk.

w További alapvető feladat egységes adatbázis lét-
rehozása és kezelése, a mostani több adatbázis
alkalmazása helyett.

w A szervizszolgáltatások nemzetközi szerződési
hátterét, struktúráját szeretnénk átültetni a ma-
gyar gyakorlatba. 

Carpe di em
w A nyomdaiparban általános a panaszkodás, emel-

lett úgy gondolom, a CtP vonalán az elkövetke-
ző két-három évben nagy fejlődés előtt állunk.
A csehekhez, osztrákokhoz képest jelentős lema-
radásban vagyunk, sőt a szlovák nyomdaipar
legalább olyan gyors ütemben fejlődik, mint
mi. Felmerül a kérdés, hogy a piaci versenyben
miért vagyunk rosszabb helyzetben, mint ők,
sőt a román és felvidéki nyomdák is sok megren-
delést elvisznek előlünk. A válasz a hatékonyság.
Az eszközpark és az alapanyag ugyanaz, de fele-
harmada munkaerő működteti a Lajtán túl mind-
ezeket, mint Magyarországon.

Hogyan lehet két lovat megülni?  
w A Baum Kft., mint Apple Macintosh kereske-

delmi cég több mint egy évtized alatt ismertté
és otthonossá vált a prepress, a DTP és a levilá-
gítók világában.  Amikor az Agfa vezetősége
megkeresett ajánlatával, nem esett nehezemre
a döntés. Mivel a filmlevilágítók ideje leáldo-
zott, a CtP-re való átállás jobbára egy másik
réteget érint, nincs átfedés vagy érdekellentét
a két cég között. A Baum Kft.-t most a felesé-
gem vezeti, egy kisebb létszámmal a szerviz
is működik még. A filmlevilágítókkal az Agfa
már nem foglalkozik, csak CtP-berendezéseket
forgalmaz. Kínosan ügyelünk arra, hogy az ér-
dekek ne ütközzenek, hiszen a két cég minden
tekintetben, de legfőképp méreteiből adódóan
más.

Hochbaum Pál, az új magyarországi vezető


