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– Honnan jött a váltás ötlete? 
– Ehhez értek. 15 éve foglalkozom 
televíziós mûsorkészítéssel és  
a hozzá tartozó berendezésekkel, 
illetve azok beszerzésével üzemel-
tetésével. Gyártásvezetõként is el-
engedhetetlen volt, hogy tisztában 
legyek a mûsorokat kiszolgáló 
mûszaki eszközök tulajdonsága-
ival, hiszen a mûsorok minõsége 
és költségvetése nagyban mú-
lik a technikán, de ha valaki egy 
mûsorgyártó céget vezet, azt plá-
ne nem lehet úgy csinálni, hogy 
ne ismerd jól a technikát. Tudni 
kell nagyon pontosan, hogyan le-
het egy adott feladatot hatékonyan 
megoldani, úgy hogy a kialakított 
rendszer illeszkedjen a meglévõ 
formátumokhoz, ugyanakkor 
késõbb más fajta mûsorokhoz 
is egyformán jó legyen, fontos 
szempont a rendszerek megbíz-
hatósága és az alacsony fenn-
tartási költségek. Hamarosan 
ráébredtem, hogy meglehetõsen 
egyedülálló szakértelemmel ren-
delkezem.
– Itt most az Interaktívnál szer
zett tapasztalatokra gondolsz?
– Elsõsorban igen. Nagy sze-
rencsém volt több okból is, 
hogy lehetõséget kaptam Sváby 
Andrástól, az Interaktív Kft. 
vezetõjétõl. Sváby tulajdonos és 
ügyvezetõ volt a cégben, a tartal-
mi és személyi döntéseket õ hozta, 
viszont a gazdálkodás, a logiszti-
ka, az IT, a mûsorgyártás és az eh-

hez tartozó technika mind hozzám 
tartozott. Cégvezetõi éveim alatt 
egy 10 fõs családias produkciós 
cégbõl a magyar televíziós piac 
egyik legnagyobb mûsorgyártó 
cége lett az Interaktív 5 év alatt, 
több mint 200 alkalmazottal, 3,5 
milliárd forintos éves árbevétel-
lel. Legalább harminc mûsort tud-
nék említeni, amelyeket gyártott 
a cég mialatt ott voltam. Ez az 
idõszak non-stop tanulás volt  
a számomra. A mûsorgyártási 
folyamatokat, a gazdálkodást,  
a technológiák erõsségeit és saj-
nos a gyengéit is volt szerencsém 
élesben tesztelni. Meg kell említe-
nem azért a tv2-nél eltöltött éve-
ket is, ahol gyártásvezetõként 
az összes hírmûsor, a választási 
mûsorok és jó néhány magazin 
készítésében vettem részt.
– Jó, de mit jelent az a meg
lehetõsen egyedi szakértelem 
amiért úgy gondolod, hogy az 
ARIZONA M.P.S.nek van mit 
keresnie ezen a piacon?
– Szerintem a legfontosabb, hogy 
a megszerzett tapasztalataim egye-
dülállóan átfogóak, sokrétûek. 
Egy mûsorkészítõ cég gazdasá-
gi vezetõjeként az összes terü-
letre rálátásom volt. Arra, hogy  
a különbözõ részterületek hogyan 
mûködnek együtt, milyen szem-
pontokat kell figyelembe venni, 
ha csinálsz valamit. Például ha  
a felvételi technika és az utó-
munka rendszer kiválasztásáról 

volt szó, figyelembe kellett venni  
a hír jellegû mûsorok igényeit, de 
tudni kellett, hogyan készüljön 
párhuzamosan az Áll az alku úgy, 
hogy még a Megasztár adásokat 
is kiszolgálja a rendszer. De nem 
csak azt kellett eldönteni, hogy 
XDCAM-re vagy DVCAM-re,  
esetleg Digital Betacam-ra for-
gassunk, az adásszerkeszté-
si rendszereket, a megtekintési 
lehetõségeket, az eszközök táro-
lását és a gépkocsik üzemeltetését 
is meg kellet oldani, nem beszélve 
a stáb összeállításáról.
– Ezzel úgy látom már át is ug
rottál a technológiai tapaszta
lataidra, ugye?
– Igen. Tulajdonképpen hét év 
alatt szinte a létezõ összes televí-
ziós mûfajra, mûsorformátumra 
csináltunk gyártási rendszert.  
A hír és magazin mûsoroktól 
kezdve vetélkedõig, reality-ig, 
tehetségkutató mûsortól a napi so-
rozatokig. Hogy csak a nagyokat 
említsem: Big Brother, Megasztár, 
Jóban Rosszban, mind-mind sa-
játos technikai-technológiai igén-
nyel.  Felbecsülhetetlen értékû ez 
a tapasztalat. Mindezek eredmé-
nyeként mostanra elég jól isme-
rem szinte az összes mûsortípust, 
a technikai igényeiket, az eszkö-
zöket, a nyersanyag igényt, a kre-
atív szempontok kielégítését, az 
összes munkafolyamatot, az op-
timális személyzeti struktúráktól 
a fellépõ szoftver, grafikai igényt, 
és ez csak a mûsorkészítés. Plusz 

ott voltak a több százmilliós be-
ruházások is, például az Avid 
megosztott háttértáras utómunka 
rendszerének kialakítása és üze-
meltetése, 150 millió forint érték-
ben. Vagy például a Megasztárnál, 
egy idõ után tisztán látszott, hogy 
praktikusabb és kifizetõdõbb sa-
ját lámpaparkkal dolgozni, ennek 
eredménye lett a 100 intelligens 
lámpa, 200 egyéb effekt-lámpa, 
hídrendszer, vezérlõpultok, össze-
sen megint csak 150 millió forint 
értékben. És ehhez jön még, min-
den, ami vállalatvezetés, a logisz-
tika, informatika, irodaüzemelte-
tés, HR és munkaügyi dolgok, az 
adózás, finanszírozás, költségve-
tések készítése. Ezekkel a mos-
tani megrendelõink is „meg van-
nak áldva”, szóval jól ismerem 
a szempontjaikat. Nem állítom, 
hogy minden egyes területen én 
vagyok a legjobb, de nem nagyon 
ismerek mást, aki ilyen komplex 
és a valóságban kipróbált tudással 
rendelkezik.
– Ha jól tudom építettetek stú
diót is?
– Igen még 2004-ben. 
Tulajdonképpen a semmibõl, 
vagyis egy nagykereskedel-
mi csarnokból hoztuk létre  
a Jóban Rosszban címû sorozat 
belsõ forgatási helyszínét, egy  
1 500 m2  alapterületû felvéte-
li stúdiót, a hozzá tartozó teljes 
mûszaki infrastruktúrával együtt. 
Tudomásom szerint a mai napig 
ez a legnagyobb alapterületû te-

levízió stúdió Magyarországon.  
A feladat szépsége az összetettsé-
ge volt, a nehézsége pedig a költ-
ségkeret és a határidõ szûkössége. 
Csupán 6 hónap telt el a helyszín 
megtalálása és az elsõ próbafel-
vételek között.  Ez alatt kellett 
megoldani a stúdiótér akusztika 
kialakítását, a hanggátlást, beépí-
teni a klímatechnikát, kiépíteni az 
erõsáramot, a világítást, természe-
tesen a komplett felvételi és utó-
munka rendszerekkel valamint  
a kiszolgáló irodák és a kelléktár 
kialakítását. Ebben nagy szerep 
jutott egy-két újszerû és azóta má-
sok által is átvett mûszaki ötletnek 
is. Természetesen nem egyedül 
dolgoztam a projekten, de a cég 
vezetõjeként ezeket a tapasztala-
tokat más stúdiók kialakításánál, 
illetve mûszaki szakértõi vagy ta-
nácsadói tevékenységünk során is 
jól tudom kamatoztatni.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Arra, hogy nem ismerek lehetet-
lent. Na jó, kicsit komolyabban, 
az ARIZONA M.P.S.-re, amit 
most építgetek, és az Interaktívra, 
pontosabban  arra, amit ott meg-
valósítottunk. A saját gyerekem-
nek érzem, hiszen mindez az én 
gazdasági és mûszaki irányításom 
mellett valósult meg. Tudod, van 
olyan, hogy bekerülsz egy állás-
ba és tulajdonképpen a meglévõ 
rendszer visz magával, de ez 
nem ilyen volt. Mindig keresni 
kellett, hogy mit lehetne jobban, 
vagy gazdaságosabban csinálni.  
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A kollégáimmal mi magunk hoz-
tuk létre a rendszert, kitaláltuk, 
kigazdálkodtuk, megvalósítot-
tuk és ezt a rendszert viszik most 
tovább.
– Mit gondolsz milyen 
lehetõségek nyílhatnak szá
modra ezen a piacon?
– Én azt szeretném, hogy min-
denki tudja, hogyha valami tévés 
dolgot akar megvalósítani, akkor 
minket minden kötelezettség nél-
kül felhívhat. Hívjon fel, akkor is 
ha egy konkrét eszközt, egyetlen 
kamerát vagy csak egy optikát 
venne, és akkor is, ha mondjuk 
„kulcsra kész”  televíziót akar 
építeni, vagy egyszerûen szeret-
né a költségvetéséhez megtalál-
ni az optimális technikai megol-
dást. Szeretnék valami kicsit újat 
csinálni, nem csupán eszközö-
ket adni-venni, hanem beleten-
ni azt a szakértelmet, amirõl az 
elõbb beszélgettünk, mert ezzel 
idõt, energiát és nem utolsósor-
ban pénzt tudunk megspórolni  
a velünk dolgozó cégeknek. Ezért 
definiálom az ARIZONA M.P.S.-t  
televízió és film technológiai 
rendszer-szolgáltatóként. Innen  
a neve is, mármint az M.P.S., ami 

egyszerûen a Motion Pictures 
Solution kezdõbetûibõl lett, és 
mozgó képes megoldásokat je-
lent. Fontosnak tartottam, hogy 
ez a nevünkben is benne legyen. 
– Térjünk vissza arra,  hogy azt 
mondtad, hogy aki veletek dol
goztat az idõt energiát és pénzt 
takarít meg. Ezt elég sokan ál
lítják, de legtöbbször nem több 
puszta szlogennél. Mondanál 
egy konkrét példát arra, hogy 
nálatok mért nem az?
– Rendben. Mindenki járt már 
úgy, hogy a beszerzésre szánt 
pénzbõl vásárolt eszköz csalódást 
okozott. Nem azt kapta, amire szá-
mított és aztán lehetett várni pár 
évet, amíg jóváhagyják az újabb 
fejlesztést, vagy összegyûlik egy 
újabb összeg és le lehet cserélni 
az berendezést. Viszont ha valaki 
egyaránt jól ismeri a megvásárolni 
kívánt eszközt és az összes fontos 
szempontot, amit a kiválasztás-
nál figyelembe kell venni, akkor 
ezek a melléfogások jó eséllyel 
kiküszöbölhetõek. Mi, mármint 
az ARIZONA M.P.S. kifejezet-
ten szem elõtt tartjuk, hogy sen-
ki se érezze utólag, hogy nem azt 
kapta, amire számított. Ezért pél-

dául, mielõtt javaslatot teszünk, 
felmérjük az összes adottságot, 
úgymint a meglévõ eszközöket, 
helyszínt, a stáb szakértelmét stb. 
Ezután megvizsgáljuk a felmerülõ 
összes technikai igényt, a pontos 
célt, valamint az eszközök majda-
ni kihasználtságát, és nem utolsó 
sorban a felhasználók igényeit. Ez 
utóbbiról csak annyit, hogy egy 
alkalommal a legnagyobb tetszés-
nyilvánítást a lámpa táskákra utó-
lag felszerelt néhány ezer forintos 
kerekek miatt kaptam. Mint egy 
mûsorgyártó cég vezetõje folya-
matosan arra voltam kényszerít-
ve, hogy gazdálkodjak, spóroljak. 
Saját tapasztalatból tudom, hogy 
mennyit lehet azzal nyerni, ha 
egy cég a fejlesztési keretét, vagy  
a pályázaton nyert pénzét, hatéko-
nyan, kizárólag olyan berendezé-
sekre tudja elkölteni, amelyekre  
a munkájuk során tényleg szük-
ségük van. Amellett persze, hogy  
a gyártási technológia, a mûszaki 
– technikai háttér és a kialakított 
munkafolyamat nem akadályoz-
za, hanem segíti egymást. Ahol ál-
doznak arra, hogy optimalizálják 
a rendszereiket, ott napi szinten 
jelentõs költséget takaríthatnak 
meg. Nem beszélve olyan „ap-
róságokról”, hogy az sem árt, ha 
a választott technológia hosszú 
távon is jól használható, például 
mert a szakember tényleg lelki-
ismeretes volt és már a kialakí-
táskor figyelembe vette, hogy mi-
lyen technika várható, mondjuk 
2-3 év múlva…
– Mi a véleményed a konkuren
ciáról? Nem tartasz tõlük?
– Hm, erre mit mondjak? Vannak 
kereskedõk, akik sokkal régebben 
jelen vannak a piacon és jóval is-
mertebbek, ami elõny számuk-
ra, viszont lényegesen nagyobb 
rezsiköltséggel dolgoznak, mint 
mi, ami viszont hátrány nekik. 
Egyiküknek sincsen azonban 
produkciós tapasztalatuk, ebben 

egyedülállóak vagyunk. Nem 
mindenki örül nekünk, de sok 
kereskedõvel és szakemberrel 
kifejezetten jó a kapcsolatunk. 
Egy új és kisebb cégnek mindig 
elõnye, hogy sokkal rugalmasabb, 
jobban figyel a vevõire, nincse-
nek még ilyen-olyan kötõdései, 
de szerintem ezzel nem mondok 
újdonságot. Sokan vannak a ma-
gyar televíziós piacon, akik nem 
a legnagyobb televíziós csator-
nák környékén forognak, ilyen 
értelemben nem bennfentesek, 
mert például filmeket, klipe-
ket készítenek, a városi, vagy  
a körzeti televíziózásban vannak 
jelen, esetleg internetes mozgó-
kép tartalmat állítanak elõ, vagy 
akik nem igazodnak el olyan jól 
a márkák, a minõség az árak és  
a szállítók között, mint aki kifeje-
zetten ezzel foglalkozik nap, mint 
nap. Nekik biztosan tetszeni fog  
a szemléletünk,  meg az is, hogy 
abszolút elfogulatlanok vagyunk  
a gyártók és a márkák tekin-
tetében, illetve régóta várták már 
azokat a plusz szolgáltatásokat, 
amiket mi nyújtunk.
– Nem elõször jön elõ, hogy 
gyártó függetlenek vagytok, 
azaz nem vagytok és akartok 
márkaképviselet lenni. Ezt 
egyéb fórumokon is hirdetitek. 
Miért ilyen fontos ez?  
– Elsõsorban azért, mert azáltal, 
hogy nem a különféle márkák 
képviseletével foglalkozunk, 
szabadabban, és elfogulatlanul 
tudunk dolgozni. Nincsen meg-
kötve a kezünk az egyes beruhá-
zásoknál. Az adott projekt isme-
retében ajánlunk, Sony, Thomson, 
Ikegami, Panasonic, AVID, Final 
Cut, Canopus, vagy bármely más 
gyártó termékeit. Tehát kizáró-
lag a megrendelõk igényeibõl és 
anyagi lehetõségeibõl indulunk 
ki, és olyan technikai- mûszaki 
megoldásokat szállítunk, ame-
lyik számára a legkedvezõbb. 
Ez egyértelmû elõny a töb-
bi kereskedõ céghez képest.  
A vevõink, megrendelõink szem-
pontjából pedig azért nagyszerû 
ez, mert egy helyen elérhetõ szá-
mukra valamennyi márka vala-
mennyi terméke. 
– Tehát, ti is forgalmazzátok  
a nagy márkákat?
– Természetesen. Minden már-
kát forgalmazunk. Canont és 
Fujinont, PortaBrace-t és Petrolt, 
Sony-t és Panasonic-ot, Pro-Bel-
t és Harrist is, de JVC-t, vagy 
Ikegamit is.
– Nem drágábbak így az esz
közeitek?
– Nem. A szükséges eszközö-
ket az európai forgalmazókat 
megversenyeztetve szerezzük 
be, az elérhetõ legjobb áron. 
Nagyobb rendszerek esetén még 
az is elõnyös, hogy mi megcsi-
nálunk kompletten mindent, így 

a megrendelõnek nem kell min-
den egyes cég „rezsijét” kifizet-
nie, és nem fog mellé, ha nem 
ismeri olyan jól a piacot, az ak-
tuálisan elérhetõ árakat, mert mi 
jól ismerjük. Ez egy drága iparág, 
akár egy telefonnal milliókat le-
het spórolni. 
– Többször utaltál a „mi” ki
fejezéssel magatokra, ki ez  
a „mi”, kik a munkatársaid? 
– Richan Kornél, aki az összes 
fent említett interaktívos beru-
házás operatív irányítója volt. 
Szakmáját tekintve informatikai 
mérnök. Kitûnõ mûszaki szakem-
ber. Korábban az Interaktív Kft. 
mûszaki, fejlesztési és üzemel-
tetési vezetõje volt. Õ készítette  
a fejlesztéseinkhez szükséges 
rendszerterveket, felügyelte  
a mûszaki kapacitás üzemelteté-
sét, szakértelme mellett komoly 
projektjeink valósultak meg pl.  
a Dunaújvárosi Fõiskola stúdió-
jának és utómunka rendszerének 
a kialakítása, a Korda Filmstúdió 
speciális technológiáinak beszer-
zésére vonatkozó tanácsadás. 
Most már ismét velem dolgozik 
és szintén pontosan ismeri va-
lamennyi mûsortípus optimális 
gyártási, mûködési struktúrá-
ját, és meglehetõsen naprakész  
a mûsorok technikai kiszolgálá-
sához szükséges mûszaki ismere-
tek terén.  Személye azért is fon-
tos, mert mi nem ajánlunk olyan 
mûszaki megoldásokat, amiket 
nem próbáltunk ki, vagy valami-
lyen formában még ne teszteltünk 
volna. 
– Hosszabb távú terveitek? Ter
veztek mûsorokat is készíteni? 
Ezt azért is kérdezem, mert 
errõl nem beszéltél, de úgy 
hallottam van már egy montí
rozótok…
– Igen, a vágóhelységgel pár hete 
lettünk készen, és vannak kame-
ra szettjeink is természetesen, mi-
vel vannak ügyfeleink, akik nem 
tudnak vásárolni, de a munká-
ikhoz bérelnek kamerát, vágást.  
A vágó helyiségnek két alapvetõ 
funkciója van. Az egyik, hogy  
a vevõink össze tudják hasonlí-
tani a különféle vágórendszerek 
tudását, mielõtt döntenének a vá-
sárlásban. A másik funkció, hogy 
azok, akik otthon a saját „cuccu-
kon” vágnak, a ki-, és a beírást 
meg tudják nálunk oldani minden-
féle formátumban, ezért tulajdon-
képpen a montírozó mindenféle 
formátumot tud fogadni.
– Ha egy mondatban kéne meg
fogalmazni, hogy miben más 
az ARIZONA M.P.S. a többi 
broadcast eszközöket értékesítõ 
cégektõl, mit mondanál? 
– Egy mondatban? Nem beszé-
lünk rá senkit olyan eszközre, 
amelyre véleményünk szerint 
nincsen szüksége.
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