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FEJES BALÁZS AZ EPAM SYSTEMS ELADÁS-EL!KÉSZÍTÉSÉRT FELEL!S IGAZGATÓJA. MUNKAID!N KÍVÜL 
VISZONT KREATÍV PROJEKTEKKEL FOGLALKOZIK. MOST ÉPP INTERNETES M"SOROK GYÁRTÁSÁRA 
FÓKUSZÁL. A KONNEKTOR.ORG-ON TALÁLHATÓ VIDEOJÁTÉKOS, NAGY CSAPATOS PODCASTNÁL MÁR AZ 
58. ADÁSON DOLGOZIK, MÍG A HETI METEOR ÉS A HÁRMAS KÖNYVELÉS FRISS, DE EGYBEN SZINTÉN 
SIKERES PODCAST KEZDEMÉNYEZÉSEKNEK TEKINTHET!K. BALÁZST A PODCASTTAL KAPCSOLATOS 
TÉMÁKKAL KAPCSOLATBAN FAGGATTUK.

 } EmlékszEl arra, hogy a 
podcast hogyan jött az élE-
tEdbE?

– Nem emlékeztem, de most utá-
nanéztem a blogomon, és 2004-
ben kezdtem követni podcast 
DGiVRNDW��(OV{NpQW�D]�(QJDGJHW�
podcast, az IT Conversations és 
az Al Franken show fogott meg, 
azt látom a blogomon. Egyrészt a 
szakmai, illetve gadget hobbim-
hoz társuló témák fogtak meg, 
másrészt a jó kis talk radio stílus. 
Elég sokat utazom napi szinten, 
és nagyon bejött, hogy az elvesz-

tegetett órákból érdekes, értékes 
órákat tudtam ezzel csinálni. 

 }mikor döntöttEd El, hogy 
Ezt az új médiaplatformot 
nEkEd használnod kEll?

– 2006-ban döntöttem úgy, hogy 
H]W�QHNHP�NL�NHOO�SUyEiOQL��ÀV]LQ-
tén szólva eleinte a technikai 
megvalósítás érdekelt jobban, a 
mikrofonok, a vágószoftverek, 
az RSS feedek gyártása, a valós 
"conversation" része a dolognak 
NpV{EE�IRJRWW�FVDN�PHJ��QpKiQ\�
pozitív visszajelzés után.

 }0,/<(1(.�92/7$.�$=�(/6À�
tapasztalatok? nEm lombo-
zott lE, hogy talán még ma 
is (függEtlEnül attól, hogy 
a készülékEink már készEk 
a fogadásra) kEvés EmbEr 
hallgat podcastokat?

– De, a 2006-2008 közötti kísér-
OHWHNQpO�HJ\pUWHOP��YROW��KRJ\�
nagyon kevesen nem vették a 
fáradtságot, hogy mobil esz-
N|]UH��DNNRU�PpJ�I{OHJ�L3RG�UD��
szinkronizálják az adást. Gépen 
meg tényleg nem annyira pozitív 
élmény podcastokat hallgatni, a 

magyar
podcastok
+e75À/�+e75(



levelek, twitter, böngészés elviszi 

a figyelmet, biztos ugyanaz az 

agyi terület dolgozza fel a hallott 

és olvasott szöveget. 

Amikor aktívan blogoltam, angol 

Q\HOY��V]DNPDL�EORJRQ�LV�DQQR��
nem is bírtam összeegyeztet-

ni, hogy a több száz olvasóból 

mennyire keveset lehet rávenni 

hallgatásra. Most úgy látom a 

IXWy�SURMHNWMHLPE{O��KRJ\�D�VRN�
okostelefonnal talán már van ak-

kora közönség, akiknek érdemes 

dolgozni.

 } 6=¸0205$�$=�(/6À��$0,9(/�$�
schaffEr józsi vonalon ta-
lálkoztam az a hEti mEtEor 
92/7��+2*<$1�e6�.,7À/�6=¸5-
mazott a mEtEor ötlEtE? a 
)(/9e7(/(1�7Â/�0(11<,�,'À7�
igényEl a mEtEorra való 
fElkészülés?

– Mindketten tervezgettük ezt, 

GH�-y]VL�PRQGWD�NL�HO{V]|U���QH-

YHW��$�IHONpV]�OpV�~J\�P�N|GLN��
hogy ha valami releváns témával 

találkozok munka vagy egyéb 

tevékenység közben, akkor be-

szúrom a show notes megosztott 

dokumentumba, aztán a felvétel 

HO{WW�PpJ�NLFVLW�UHQGH]JHWM�N��
Az utómunkálatokkal van több 

dolog. Ebben az internetes mé-

dia témában az az érdekes, hogy 

PHJV]�QW�D]�DPDW{U�pV�D�SURIL�
tartalom közötti elvárásbeli kü-

O|QEVpJ�D�KDOOJDWyN�UpV]pU{O��$]�
az óra, amit a Meteorért kérünk 

a hallgatóktól, az nem más ama-

W{U�WDUWDOPDNNDO�YHUVHQJ��KDQHP�
tudnának közben ingyen letöltött 

toplistás zenét hallgatni, szintén 

ingyen letöltött nagy költség-

YHWpV��KROO\ZRRGL�ILOPHW�Qp]QL��
vagy profi videojátékot tolni. Ez 

abban csapódik le nálunk, hogy 

ugyanolyan profi hangzást, "hi-

EiWODQ��PXQNiW�YiUQDN�W{O�QN��
mintha ezt mi munkaként csi-

nálnánk. Szóval a legtöbb meló a 

technikai háttérrel van, minden-

NLQpO�OHJ\HQ�QRUPiOLV�KDQJ��P�-

ködjön az infrastruktúra, kiszer-

keszteni a Skype-os kieséseket, 

összevágni, konvertálgatni az 

anyagot, töltögetni ide-oda...
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 } $�0¸62',.�32'&$67�0Ã62-
rod, amEly szintén mEgfo-
gott az a hármas könyvElés 
volt. konkrétan Ezt még az 
instagramon is mEgosztot-
7$0��0¸50,17�$�)À.e3(5-
1<À7���$0,5(�$=7�$�9¸/$6=7�
kaptam, hogy pErvErz va-
gyok. nyilván Ez a cím miatt 
van, mErt nagyon sokan, 
akik találkoznak a címmEl 
azt hiszik, hogy Ez valami 
adócsalásos kiskapus köny-
9(/e65À/�6=¿/¿�0Ã625��(=7�
attól függEtlEnül tEszik, 
hogy ti könyvEkEt rakta-
72.�.,�)À.e31(.��(55À/�0,�$�
vélEményEd?

– Rettenet nehéz nevet adni bár-
minek, nem? Remélem, a félre-
pUWKHW{�QpY�HOOHQpUH�PHJWDOiOMXN�
D]�ROYDViV�LUiQW�pUGHNO{G{�KDOOJD-
tókat, örömmel látjuk, hogy köny-
ves blogok, kiadók is írnak rólunk. 
Eddigi kedvenc visszajelzésem 
egyébként egy iTunes boltos 
review, ahol egy hallgató azt írja, 
hogy régóta nem olvasott regé-
Q\HNHW��GH�NHGYHW�NDSRWW�W{O�QN�

 }mi alapján választottad ki 
$�+¸50$6�.g1<9(/e6�0Ã625�
729¸%%,�.e7�5e6=79(9À-e7"�
$=�(/À.e6=»7e6��+$�-¿/�e5-
tEm Egy mEgosztott doku-
mEntumban történik.

– Ez eléggé magától jött, mivel 
Ádámmal és Gabival szoktam 
N|Q\YHNU{O�EHV]pOJHWQL�pV�N|Q\-
veket cserélgetni. A Budapest New 
7HFKRORJ\�0HHWXS�V]HUYH]{MHNpQW�
dolgoztunk együtt már. Sokkal töb-
EHW�WXGQDN�D�N|Q\YHNU{O�PLQW�pQ��

ideális partnerek erre a projektre. 
Valóban Google docs itt is a show 
notes dokumentum, és van egy 
Google groups levlista, ahol levele-
]�QN��(]�P�N|GLN�PLQGHQ�PXQNiQ�
kívüli projektemen, a Meetupon, 
Konnektorban is így csináljuk.

 } számomra az igazi "wow" 
küszöböt akkor értEd El, 
amikor valahogy szEmbE-
jött a konnEktor podcast 
is, ahol ötEn bEszélgEttEk 
vidEojáték és Egyéb gadgEt 
és tEch témakörökbEn. mE-
6e/-�(55À/�$�352-(.75À/�,6�

– Bizony, a Konnektoron nem 
viccelünk, már több mint egy 
éve gyártjuk a tartalmat, szintén 
heti rendszerességgel. Néhány 
hete vettük fel az 50. adást vi-
deo formában, akkor találkoztam 
HO{V]|U�D�FVDSDWEyO�NpW�VUiFFDO��
Nekem a Konnektor hozta visz-
sza a lendületet az internetes 
DGiVRN�NpV]tWpVpEHQ��I{OHJ�D]pUW��
mert a másik négy srác mozgás-
ban tartja akkor is, mikor nálam 
HVHWOHJ�NLVHEE�D�PRWLYiFLy��(EE{O�
tanultam a többi podcastnál is, és 
|QPRWLYiOy��S|UJ{V�SDUWQHUHNNHO�
dolgozom, akik tovább inspirál-
nak a melóra engem is.

 } EzEk után már félvE kérdE-
zEm, hogy van más podcast 
0Ã6252'�,6"

¥�9DQ�HJ\�LG{V]DNRV�P�VRU��DPL�
már három éve mindig az Oscar-
GtM�HO{WWL�HJ\�KyQDSEDQ�NpV]�O��D]�
uszkardij.blog.hu címen lehet 
látni. Most azon van a figyelmem, 
hogy a futó három adás tartósan 

menjen, és minél több hallgatót 
találjunk meg. Ha ezek a dolgok 
P�N|GQHN�KRVV]DEE�WiYRQ��pV�
PDUDG�PpJ�LG{P��YDQ�My�SiU�WpPD��
amit be szeretnék járni, és né-
hány ember, akivel szerintem jól 
tudnék együtt dolgozni.

 } (*<e57(/0Ã��+2*<�$�081.¸'�
miatt sokat dolgozol, mégis 
9$1�,'À'�2/9$61,��9,'(2-¸-
tékokat játszani, szErvEzni 
a podcastokat, fElvEnni és 
mEgvágni. mindEzEk mEl-
/(77�0e*�-87�,'À�$�&6$/¸'5$�
is. Ezt hogy lEhEt mEnE-
dzsElni? a hallottak alap-
ján nyugodt EmbErként 
ismErhEtnEk a hallgatók. 
hogy is van Ez?

– Hát, tévét, azt nem nézek. (ne-
YHW��6{W��OHiOOWDP�D�VRUR]DWRN�OH-
töltésével is, jó pár órát lehet ezen 
megspórolni. Kb. egy éve rendsze-
UHVHQ�IXWRN��VSRUWRORN��HWW{O�VRNNDO�
több energiám van az életre... azt 
hiszem. Elárulom, hogy mindhá-
rom podcastban van még rajtam 
kívül futó, szóval kell, hogy legyen 
YDODPL�|VV]HI�JJpV���QHYHW�

Az interjút 
váraljay gabriEl készítette
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podcastok:
hetimeteor.huÍ

harmaskonyveles.huÍ
konnektor.orgÍ

uszkardij.blog.huÍ

http://uszkardij.blog.hu
http://fb2.hu
http://yamm.hu/fb2
http://hetimeteor.hu
http://harmaskonyveles.hu
http://konnektor.org
http://uszkardij.blog.hu

