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Azzal kezdjük, hogy miként kezdődött 
25 éve, vagy azzal, hogy mi van ma?

Azzal kezdjük, ami az állandó, ami ugyanúgy 
van ma is, mint volt 25 éve!

És az mi?

A szaktudás és a műszaki-szakmai háttér!

Ezek szerint gyorsan eljutottunk a lé-
nyegig?

tulajdonképpen igen! Akárhonnan kezdjük – 
akár térben, akár időben – mindig oda lyuka-
dunk ki, hogy a kifejezés, ami leggyakrabban 
felmerül az inteRtOn Group kapcsán, az a tu-
dás. Mi azért használjuk, mert ez a legerősebb 
eszközünk, és ezt tartjuk legfontosabb célunk-
nak is egyben; vevőink, partnereink pedig azért, 
mert ezt tapasztalják velünk kapcsolatban.

Ezzel együtt is 25 év sok idő. Gyakor-
latilag ez azt jelenti, hogy a vállalat 
egyidős a mai Magyarországgal.

igen. és azt is jelenti, hogy ahogyan változott 
az ország, úgy változott vele az interton is. 
nagy lecke, sok tanulás. A  rendszerváltáskor, 
1990-ben az interton kft. alapításának idején 
gyakorlatilag nem volt magyar ipar, a belső és 
külső piacok megszűntek. Az audiovizuális tu-
dás, szellemi kapacitás már akkor is rendelkezé-
sünkre állt, hiszen az interton alapítói világhírű 
magyar állami cégeknél – ilyen volt például a 

beAG – dolgoztak, ugyanakkor ezek a munka-
helyek egyik pillanatról a másikra megszűntek. 

És nyilván ekkor eljött számukra a 
klasszikus „Hogyan tovább?” kérdés.

Az audiovizuális eszközök gyártásához szük-
séges saját tőke és gyártókapacitás híján az 
interton akkori tulajdonosai az elektroakusz-
tikai rendszerek tervezése, kivitelezése mellett 
döntöttek. ehhez jött később a csúcsminőségű 
külföldi eszközök importja és rendszerbe építé-
se, alkalmazása, a nemzetközi partnerhálózat 

INTERTON-juBILEuM

Auditált audiovizuális vízió
25 éves az INTERTON Group

A cég negyedszázados jubileuma alkal-
mával Dr. Gallyas Igor beszélget Balogh 
Gézával, az INTERTON Group ügyve-
zető igazgatójával.

  A Groupama Aréna hangosítása

  Az INTERTON Group csapata
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kialakítása. erre azért volt szükség, mert az 
interton – az első pillanattól a mai napig is – vi-
lágszínvonalú audiovizuális fejlesztéseket való-
sított és valósít meg Magyarországon.

ugorjunk a jelenbe! Milyen a mai In-
terton?

idén 25 éves. Mondhatnánk, hogy mi vagyunk 
a legpatinásabb hazai audiovizuális vállalat, 
mert ez így igaz is. Ugyanakkor bizonyítékaként 
annak, hogy mennyire tartjuk a lépést a korral, 
egyből hozzá kell tennem, hogy ebben az évben 
olyan léptékű fejlesztéseken ment keresztül a 
vállalat, mint még eddig soha.

A negyedszázados jubileum, vagy a pi-
aci igények miatt?

inkább az utóbbi. Az audiovizualitás világa 
ma már egyáltalán nem homogén közeg: több 
speciális területe alakult ki az évtizedek során. 
Minden mindennel összefügg, de ezen belül 
tulajdonképpen önálló útja van az audió vilá-
gának, a vizualitás világának, az audiovizuális 
rendszerek tervezésének-építésének és az au-
diovizuális eszközök kereskedelmének is. ezek-
hez jött a legutóbbi időkben az audiovizuális 
tartalomszolgáltatás mint önálló terület.

Ezek közül melyikkel foglalkozik az In-
terton?

Mindegyikkel! sőt, még többel is! pont ez in-
dokolta az idei év nagy szervezeti, szakmai és 
stratégiai fejlesztéseit.

Erről lehetne egy kicsit bővebben?

Az inteRtOn Group szakmai munkájának külső 
megítélését alapvetően mindig is az inteRtOn 
Group által tervezett és épített audiovizuális 
rendszerek korszerűsége, minősége, használ-
hatósága határozta és határozza meg. ez van a 
rivaldafényben: ezt érzékelik a megrendelők, ez 
érdekli a szakmát. ezt mi „rendszerépítésnek” 
hívjuk, ez az egyik fő területünk. A rendszerek 
építéséhez szükség van egy másik önálló terü-
letre, ez az audiovizuális eszközök nemzetközi 
kereskedelme. ezt hívjuk mi „disztribúciónak”. 
közel 30 olyan vezető világmárkának vagyunk 
a magyarországi forgalmazói, mint a yamaha, 
és sok márkának a kizárólagos képviselői is, 
ilyenek például a Qsc, a d&b Audiotechnik, a 
tOA. ezeket építjük be saját rendszereinkbe, de 
ezekkel kereskedünk is. van egy saját márkánk, 
egy világszínvonalú szabadalom, ez az ivs. ez 
megér egy külön misét. 2012 óta minden évben 
megszervezzük budapesten az interton egye-

temet, ez a mi missziónk az oktatás területén, 
ezt is önálló területként kezeljük a vállalaton 
belül. és van egy újabb területünk, ez egészen 
friss világ számunkra is, és a belső lényegét 
tekintve is: ez a digitális tartalomszolgáltatás. 
ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az általunk 
forgalmazott világszínvonalú audiovizuális tar-
talomszolgáltató eszközökhöz igyekszünk vi-
lágszínvonalú kreatív tartalmakat készíteni.

Tehát az előbb felsorolt területek ön-
állósodása indokolta az Interton idei 
strukturális fejlesztéseit is?

igen. Az inteRtOn Group ma már egy olyan 
vállalatcsoport, amely mögött van egy megha-
tározó szakmai és személyi tudásbázis, több 
évtizedes tapasztalat, rengeteg egyedi műsza-
ki megoldás, szabadalom. ez a vállalatcsoport 
közös alapja, és erre épülnek az egyedi tevé-
kenységeink, a rendszerépítés, a disztribúció, 
az ivs gyártása és forgalmazása és a digitális 
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kreatívok gyártása. ezeket az egyedi tevékeny-
ségi köröket a vállalatcsoport közös céljainak 
megfelelően önállóan is menedzseljük, tervez-
zük. ezt adja vissza az inteRtOn Group válla-
lati név, amit idén vezettünk be.

Ha egy mondatban kellene összefog-
lalni, mit mondanál, mi az audiovizuá-
lis világ legfontosabb jellemzője?

szó szerint értheted, amit mondok: a napról 
napra történő állandó fejlődés! Az audiovizu-
ális eszközök működtetésének az alapja az it. 
tudjuk jól, hogy ez önmagában is hihetetlen 
módon és mértékben fejlődik. ezt követnie 
kell az audiovizuális világnak is, ugyanakkor az 
audiovizuális eszközök műszaki tartalma, tudá-
sa önmagában is állandóan fejlődik. 

Mennyire tart lépést Magyarország ez-
zel a fejlődéssel?

ez egy érdekes kérdés. A szakmai tudás szem-
pontjából van néhány cég és személy, akik 
nagyon. A  legújabb technológiák és eszközök 
használata szempontjából viszont már sokkal 
árnyaltabb a helyzet. sajnos. A  beruházások 
döntő része ugyanis kedvezőtlen körülmények 
között indul, gondolok itt a tervezésre pénz-
ügyi, műszaki és üzemeltetési szempontból, és 
a kivitelezési fázis is hasonló gondokkal küzd. 
összességében elmondható, hogy a legtöbb 
esetben a gyengeáramra és azon belül is az au-
diovizuális technológiákra sajnos messze keve-
sebb pénz jut, mint amennyire szükség lenne, 
ráadásul ezek a technológiák azok, amelyek 
nélkül manapság már nem beszélhetünk kor-
szerű épületekről.

Hazai példák?

próbálok jó példákat hozni a saját munkáink 
közül, ahol így vagy úgy, de véleményem szerint 
sikerült műszaki szempontból jó megoldásokat 
nyújtanunk. ezek mind közvetlenül kapcsolód-
nak az inteRtOn Grouphoz, hiszen mindegyik-
ben megjelenik vállalatunk munkája, szakér-
telme és az általunk forgalmazott eszközök is: 
abszolút világszínvonalú a keleti pályaudvar, 
a pesti vigadó, a Groupama Aréna, a tihanyi 
apátság, a pécsi kodály központ, a szegedi tu-
dományegyetem és a békéscsabai Agora.

Az INTERTON Group saját szabadalma 
az IVS, erről mit érdemes tudni?

Az ivs édesapám, dr. balogh Géza szabadalma. 
hosszú évtizedek munkája van benne, viszont 
minden túlzás nélkül elmondható róla, hogy a vi-
lág egyik legkorszerűbb hangsugárzója. Optimá-
lis beszédérthetőséget biztosít a kemény, hang-

visszaverő burkolatokkal – víz, csempe, beton, 
üveg stb. – kialakított, akusztikailag problémás, 
visszhangos terekben, ilyenek például az uszo-
dák, a nagy térfogatú csarnokok, a repterek, a 
templomok és az előadótermek. A  legutóbbi 
budapest Music expón is nagy sikere volt!

Ha már szóba került: milyen volt a 
2015-ös Budapest Music Expo?

A budapest Music expót rendező hAnOsz – 
hangszeresek Országos szövetsége – elnöke-
ként is azt mondhatom, hogy sikeres volt az 
idei rendezvény. erős szakmaiságot és kiegyen-
súlyozott érdeklődést tapasztaltunk.

Az INTERTON Group szempontjából?

évek óta az egyik legnagyobb kiállítói vagyunk 
a budapest Music expónak, idén sem volt ez 
másképp. idei standunkkal és a megjelenésünk-
kel az inteRtOn Group vizuális felkészültségét 
és képességeit akartuk hangsúlyozni. kicsit a 
25. szülinapra is gondolva, digitális kreatív stá-
bunk elkészítette az inteRtOn Group történe-
tét, referenciáit, nemzetközi partnerhálózatát 
bemutató filmet. A  film a legmodernebb képi 
technikák és szoftverek segítségével mutatta be 
azokat az eszközöket is, amelyek megtekinthe-
tők és kipróbálhatók voltak a standon. A  leg-
nagyobb durranás mégis a high end systems 
fényshow-ja volt!

Mit érdemes tudni a High End Sys-
temsről?

A high end systems amerikai high-tech vállalat, 
fényvezérlő pultokat, led-es robotlámpákat, 
speciális led-es fényvetőket, médiaszervert, 
robotlámpába épített projektorokat, projektor 
képmozgatására alkalmas eszközöket és egyéb 
világítástechnikai kiegészítőket tervez és gyárt. 
Az  idei évtől kezdődően az inteRtOn Group a 
high end systems kizárólagos hazai forgalmazója. 

…és a Fényshow-ról?

A high end systems fényshow kifejezetten az 
inteRtOn Group részére és a budapest Music 
expo alkalmára készült. A show-t a Muse „supre-
macy” című zenéjére frank schotman (belgium) 
készítette és vezényelte személyesen. A bemuta-
tó tökéletesen prezentálta a high end systems 
professzionális hatásvilágítás-rendszerének 
páratlan képességeit. A  budapest Music expo 
előtt azt terveztük, hogy óránként egy show-t 
mutatunk be, de az első órák után módosíta-
nunk kellett a terven. Akkora volt az érdeklődés, 
hogy félóránként kellett a bemutatókat tartani, 
és órákra előre bejelentkeztek a nézők az idő-
pontokra. több mint 1200 ember látta a műsort!

Szó esett korábban az INTERTON 
Egyetemről is, erről mit kell tudnunk?

Az inteRtOn Group szakmai működésének leg-
fontosabb jellemzője az innováció, az állandó fej-
lődés. ennek alapvető feltétele a stabil szakmai 
tudás, az audiovizuális világ legfrissebb, vezető 
technológiáinak naprakész ismerete, a nemzetkö-
zi trendek követése. Ugyanezen okok miatt hívtuk 
életre 2012-ben az inteRtOn egyetemet. Az év-
ről évre megrendezésre kerülő rendezvénnyel az 
a célunk, hogy a lehető legtöbb hazai szakem-
berrel, érdeklődővel megosszuk ezeket az infor-
mációkat. Az inteRtOn egyetem tudományos 
rendezvény és egyben workshop a legnevesebb 
külföldi és magyar előadók közreműködésével.

Milyen jövőt látsz az audiovizuális 
szakma előtt?

óriásit! nemrég egyik kollégám megkérdezte, 
hogy ha vége a mostani magyarországi beruházá-
si hullámnak, akkor mihez fog kezdeni az inteR-
tOn Group? nem érzem-e úgy, hogy a cégcsoport 
most tart az életpályája csúcsán? főként a kiter-
jedt nemzetközi partnerkapcsolatainktól szerzett 
tudás alapján úgy látom, hogy az audiovizuális 
világ és technológia viharos tempóban fejlődik, 
ill. fog fejlődni. lassan teljesen beszivárog a min-
dennapi életünkbe, ha tetszik, ha nem. (én sze-
mély szerint a „tetszik” oldalát szeretném megmu-
tatni ennek a világnak, amely pozitív cselekvésre 
sarkallja az embereket, leginkább az interaktivitá-
son keresztül, de ez már tényleg legyen egy másik 
– bár fontos – beszélgetés témája.) Mindent érin-
tőképernyős eszközökkel fogunk vezérelni ott-
hon és a munkahelyen, audiovizuális eszközökkel 
fogunk tájékozódni az utazásaink során, és ha 
nem akarunk utazni, akkor is ezen technológi-
ákkal fogjuk tartani egymással a kapcsolatot. és 
még sorolhatnám, de a lényeg, hogy véleményem 
szerint az audiovizuális világ pozitív értelemben 
vett robbanás előtt áll. Az inteRtOn Group pe-
dig – lévén a legkomplexebb magyarországi au-
diovizuális vállalatcsoport, amely gyakorlatilag 
saját erőforrásaiból képes lefedni a hangosítástól 
kezdve a vizuáltechnikán és a színpadtechnikán 
át a színpadvilágítást, vezérléstechnikát stb. – 
gyakorlatilag minden területen jelen van. Ahogy a 
legelején említettem, a cégcsoport alapja a tudás 
és a szakmai háttér, így nem félek attól, hogy egy 
pillanatra is kifogynánk az ötletekből, vagy lema-
radnánk a fejlődésben.

A válasz másik fele pedig a nemzetközi szó-
ban rejlik: én nem csak a hazai piacban gondol-
kozom. úgy vélem, hogy minden lehetőségünk 
és adottságunk megvan ahhoz, hogy tovább 
folytassuk és erősítsük a nemzetközi jelenlé-
tünket. ezt bizonyos szempontból – az üzleti 
érdek mellett – kötelességemnek is érzem.

ez az én saját auditált audiovizuális vízióm!




